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Özet 
Bu çalışma ile öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının, sosyal medya ve internet kullanım alışkanlıkları 

açısından incelenmesi hedeflenmiş ve betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini; 2012-2013 

eğitim öğretim yılında İstanbul ili Çekmeköy ilçesindeki devlet okullarının 8., 9., 10., 11., ve 12. sınıflarında 

öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklemini ise basit tesadüfî, oransız küme 

örneklem yöntemi ile seçilen, 20 farklı okulda öğrenim gören 735 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı 

olarak Otrar ve Argın (2013) tarafından geliştirilen öğrencilere yönelik “Sosyal Medya Tutum Ölçeği” 

kullanılmıştır. Toplam 23 madde bulunan ölçek, 4 faktörden (paylaşım ihtiyacı, sosyal yetkinlik, sosyal izolasyon 

ve öğretmenlerle ilişki) oluşmakta ve faktörler toplam varyansın %52.650’sini açıklamaktadır. İç tutarlık için 

yapılan analizlerde ölçeğin tümü için Cronbach’s alfa değeri .85 hesaplanmıştır. Standardizasyon çalışmasında 

madde-toplam ve madde kalan korelasyonları (p<.001); madde, faktör ve toplam puanlar için ayırt edicilik 

analizleri (p<.001); test-tekrar test korelasyon katsayısı anlamlı bulunmuştur (r=.83; p<.001). Araştırma 

sonucunda öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının; sosyal medya sitelerine üye olma, sosyal medyayı 

kullanma süresi, kullanma sıklığı, sosyal medyaya her girdiklerinde harcadıkları ortalama süre ve en fazla 

kullandıkları sosyal medya sitesi değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma 

sonunda bulgular üzerinden araştırmacılara ve uygulayıcılara yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler: Sosyal Medya, Öğrenci, Tutum. 

 

 

 

THE EXAMINATION OF THE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS SOCIAL MEDIA WITHIN THE 
CONTEXT OF HABITS 

 
Abstract 
With this study, it was aimed to examine the students’ attitudes towards social media within the context of 

habits and the descriptive survey model was used. The population of the research consists of the public 

secondary school and the high school students (8th, 9th, 10th, 11th and 12th grade students) that continued 

their education during 2012-2013 education year, in Çekmeköy. The sample of research consists of 735 

students from 20 different public schools through in ordinate cluster sampling method. “Social Media Attitude 

Scale” for students that has been developed by Otrar and Argın (2013) was used as a data collection tool. The 

scale that has 23 items totally consists of 4 factors (sharing necessity, social competence, social isolation and 

relation with teachers) and the factors explain 52.650% of the total variance. In the analyses that were made 

for the internal consistency, Cronbach’s alfa value was estimated as 85. In standardization study, item-total and 

item-remainder correlations (p<.001); the distinctiveness analyses for item, factor and total points (p<.001); 

test-retest correlation coefficient were found significant (r=.83; p<.001). As a result of this study, it was 

confirmed that the students’ attitudes towards social media demonstrated a significant difference according to 

the variables of enrolling in social media websites, the period of using social media, the usage frequency, the 

average duration of being connected to the web site at every time they entered one of the social media 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt:3  Sayı:3  Makale No: 01   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

2 

websites and the most frequently used social media websites. At the end of the research, some suggestions 

were made for the researchers and the implementers. 

 

Key Words: Social Media, Student, Attitude. 

 
 
GİRİŞ 
 
İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve özellikle internet, gündelik yaşamın akışında değişimin en fazla yaşandığı 

popüler iletişim ortamlarından biri olmuş (Altunay, 2010) ve çok erken yaşlarda hayatımızı etkilemeye 

başlamıştır. Eğitimden sağlığa, savunma alanından bilimsel çalışmaya ve eğlenceye kadar hemen her alanda yer 

alan internet (Kenanoğlu ve Kahyaoğlu, 2011) sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamı olduğu kadar kişilerarası 

etkileşimi de yeniden şekillendirmiştir (Özmen, Aküzüm, Sünkür ve Baysal, 2011). İnsanları birbirine bağlayan ve 

bilgiye ulaşılabilirliği artıran internet, web 2.0 araçları ile bambaşka bir döneme girmiştir (Warschauer, 

2009’dan akt., Karal ve Kokoç, 2010). 

 

Kullanıcıların diğer kullanıcılarla ve içinde bulunduğu ağ ile etkileşim kurmasına imkân tanıyan (Büyükşener, 

2009), kullanıcı temelli içeriğin vurgulandığı ve içerik paylaşımın yapıldığı (Franklin ve Van Harmelen, 2007), 

“okunabilir ve yazılabilir web” (D’Souza, 2006) olarak tanımlanan web 2.0 ile yeni internet uygulamaları ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Söz konusu bu uygulamalar literatürde sosyal ağlar (Boyd ve Ellison, 2007; Onat ve Alikılıç, 

2009; Karademir ve Alper, 2011; Koç ve Karabatak, 2011; Özmen diğ., 2011), sosyal iletişim ağları (Çetin, 2009), 

sosyal paylaşım siteleri (Hacıefendioğlu, 2010; Aksüt, Ateş, Balaban ve Çelikkanat, 2012), çevrimiçi topluluklar 

(Buss ve Strauss, 2009) olarak isimlendirilmekle birlikte tüm bu web 2.0 uygulamaları genel olarak “sosyal 

medya” (Mayfield, 2008; Erkul, 2009; Jaffrey, 2011; Vural ve Bat, 2010) olarak tanımlanmaktadır. 

   

Blog (Blogger), microblog (Twitter, Tumblr), Wikiler (Wikipedia), Sosyal İşaretleme (Delicious), Medya Paylaşım 

Siteleri (Youtube, Flickr), Podcast, Sanal Dünyalar (Secondlife), ve Sosyal Ağlar (Facebook, Myspace, FriendFeed) 

olarak sınıflandırılan bu sosyal medya uygulamaları (Akar, 2010) 1997 yılında SixDegrees sitesi ile ortaya 

çıkmıştır. 2002-2003 yıllarında bu tarz etkileşimli sosyal web uygulamaları web 2.0 olarak popülerleşerek önce 

Friendster ve Myspace, ardından 2004-2005 yıllarında Flickr ve Youtube, son olarak 2006-2007 yıllarında 

Facebook ve Twitter ile birlikte giderek hız kazanmıştır (Borders, 2009; Boyd ve Ellison, 2007). Hızlı internet 

erişiminin hayatımızın her alanında ulaşılabilir konuma gelmesi ile birlikte modern toplumun ayrılmaz bir 

parçası haline gelmiştir. Çevrimiçi iletişimi ve bilgi paylaşımını mümkün kılan, katılım ve işbirliğini destekleyen 

tüm araçları kapsayan sosyal medya (Dewson, Houghton ve Patten, 2008), genellikle herkese açık olan medya 

içerik şekillerini tanımlamakta kullanılmaktadır (Kaplan ve Haenlein, 2010). İnsanların yazı, resim, video ve ses 

dosyaları yardımıyla iletişime geçtiği (Hatipoğlu, 2009), içeriği tamamen bireylerin belirlediği, zaman ve mekân 

sınırlaması olmaksızın paylaşımın, etkileşimin ve tartışmanın esas olduğu iletişim ağlardır (Erkul, 2009). Sürekli 

güncellenebilmesi, çoklu kullanıma ve sanal paylaşıma olanak tanıması gibi özellikleri ile sosyal medya ağları 

günümüzde en ideal mecralardan biri olarak kendini göstermektedir (Vural ve Bat, 2010). 

 

Son yıllarda sadece günlük yaşamda değil eğitimde de sosyal medya ağlarının kullanılması sıkça dile getirilen bir 

konu olmaya başlamıştır (Karademir ve Alper, 2011). Örneğin Ajjan ve Harsthone (2008) sosyal ağları eğitsel 

bağlamda kullanmak için uygun bir araç olarak görmekte; McLoughlin ve Lee (2007) ise işbirlikli bilgi keşfi ve 

paylaşımına uygun pedagojik araçlar olarak nitelendirmektedir. Ayrıca gençlerin teknolojiye olan yakınlık ve 

yatkınlıkları, eğitim sistemini güncel tutmayı ve teknolojinin sağladığı imkânlardan faydalanmayı gerektirdiği de 

dile getirilmektedir (Gülseçen, Gürsul, Bayrakdar, Çilengir ve Canım, 2010). Öyle ki sosyal medya sitelerine 

katılım özellikle gençler ve genç yetişkinler arasında son yıllarda inanılmaz bir artış göstermektedir (Li, 2007). 

Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu tarafından, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen ve 9-16 yaş grubu 

“Çocukların Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanım Alışkanlıkları”nın ortaya çıkartılması amaçlanan Şubat 2011 

tarihli raporuna göre çocukların yaklaşık %70’i günde en az bir kere interneti kullanırken, %66’sı ise günde en az 

bir kere sosyal ağları kullanmakta ve burada ortalama 72 dakika zaman harcamaktadırlar. Bu oran çocukların 

internette harcadıkları zamanlarının büyük çoğunluğunu sosyal ağlarda geçirdiklerini gösterdiği belirtilmektedir. 

Bu ağlar arasında Facebook %99’luk kullanım oranı ile en fazla kullanılan sosyal medya ağı durumundadır. 
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Ayrıca araştırmaya göre söz konusu ağlarda geçirilen zamanın uzun olmasına paralel olarak pek çok çocuk 

sosyal medya ağlarının günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini vurgulamıştır. Araştırmaya katılan çocukların 

%60’ı sosyal ağların ders çalışma sürelerine olumsuz etkisi olduğunu söylerken yaklaşık %25’i ise arkadaşlarına 

ve ailelerine daha az zaman ayırdıklarını ifade etmişlerdir.  

 

Tüm bunlardan hareketle; özellikle okul çağında olan öğrencilerin, zamanının önemli bir kısmını bu ağlarda 

geçirmeleri, sosyal medyaya ilişkin tutumlarının ne düzeyde olduğu sorusunu akla getirmektedir. Bu çalışma ile 

öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının sosyal medya sitelerine üye olma, sosyal medyayı kullanım 

süresi, sosyal medya sitelerini kullanma sıklığı, sosyal medyaya her girdiklerinde harcadıkları ortalama süre, 

sosyal medya sitelerine bağlanılan araç, sosyal medya sitelerine bağlandıkları ortam ve en fazla kullandıkları 

sosyal medya sitesi değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek hedeflenmektedir. 

Bu sayede öğrencilerin sosyal medyaya yönelik olumlu tutum geliştirmesi yönünde yapılacak çalışmalara katkı 

sağlanabileceği, sosyal medya ağlarının eğitsel amaçlı kullanımıyla ilgili yapılacak olan araştırmalara ışık 

tutacağı, öğrencilere yönelik yapılan benzer araştırmalara yön vereceği düşünülmektedir. 

 

YÖNTEM 
 

Bu araştırmada öğrencilerin sosyal medya ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip 

göstermediğini tespit etmek amaçlandığından betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte 

ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya 

konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlamaya çalışır. Onları, herhangi bir 

şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 2007). 

 

Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini, 2012-2013 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Çekmeköy ilçesindeki devlet ortaokullarının 

8. sınıfları ile liselerin 9., 10., 11., ve 12. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise 

evrendeki öğrenciler arasından basit tesadüfî, oransız küme örneklem yöntemi ile seçilen 14-19 yaş arası 735 

öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 387’si (%52.7) kız, 348’i (%47.3) ise erkektir. Örneklem grubunu 

oluşturan öğrencilerin 263’ü (%35.8) ortaokul, 472’si (%47.3) ise lisede öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerin 

67’si (%9.1) düz (genel) lise, 41’i (%5.6) Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 200’ü (%27.2) Anadolu Lisesi, 78’i 

(%10.6) Ticaret Meslek Lisesi, 86’sı (%11.7) ise Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim görmektedir. Sınıf 

düzeyine göre dağılımına bakıldığında ise söz konusu öğrencilerin 263’ü (%35.8) 8. sınıf, 159’u (%21.6) 9. sınıf, 

132’si (%18) 10. sınıf, 73’ü (%9.9) 11. sınıf, 108’i (%14.7) ise 12. sınıfta öğrenim gördüğü tespit edilmiştir. 

 

Veri Toplama Araçları 
Veri toplama aracı olarak Otrar ve Argın (2013) tarafından geliştirilen öğrencilere yönelik Sosyal Medya Tutum 

Ölçeği (SMTÖ) kullanılmıştır. Beşli Likert tipinde 6’sı olumsuz 17’si olumlu olmak üzere toplam 23 maddeden 

oluşan ölçek, 4 faktörden (paylaşım ihtiyacı, sosyal yetkinlik, sosyal izolasyon ve öğretmenlerle ilişki) 

oluşmaktadır. Faktörler toplam varyansın %52.65’ini açıklamaktadır. İç tutarlık için yapılan analizlerde ölçeğin 

tümü için Cronbach’s alfa değeri αT=.85 hesaplanmıştır. Test-tekrar test korelasyon katsayısı ise anlamlı 

bulunmuştur (r=.83; p<.001).  

 

Verilerin Analizi 
Araştırmada öncelikle öğrencilerin demografik özelliklerini betimleyici frekans ve yüzde dağılımları çıkarılmıştır. 

Ardından SMTÖ toplam puanları için; normal dağılım özelliği gösteren değişkenlerde (n>30) parametrik 

bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve tamamlayıcı analiz teknikleri (Varyanslar homojen 

ise Sheffe, varyanslar homojen değil ise Tamhane’s T2 veya LSD) kullanılmıştır. Normal dağılım özelliği 

göstermeyen değişkenlerde (n<30) ise Kruskal Wallis-H Testi ve tamamlayıcı analiz olarak Mann Whitney-U testi 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 programında çözümlenmiş, manidarlıklar .05 düzeyinde sınanmış ve 

diğer manidarlık düzeyleri ayrıca belirtilmiştir. 
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BULGULAR 
 
Bu bölümde örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin demografik bilgilerine daha sonra ise sosyal medya 

tutum ölçeğinden aldıkları toplam puanların demografik değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğine ait analizlere ilişkin bulgu ve yorumlara yer verilmiştir. 

 
Tablo 1: Öğrencilerin Herhangi Bir Sosyal Medya Sitesine Üye Olma Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Üye Olma Durumu f  %  gec%  yig%  

Üye 691 94.0 94.0 94.0 

Üye değil 44 6.0 6.0 100.0 

Toplam 735 100.0 100.0  

 

Tablo1’de görüldüğü üzere; örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin 691’i (%94) herhangi bir sosyal medya 

sitesine üye olduğunu belirtirken, 44’ü (%6) üye olmadığını belirtmektedir. 

 

Tablo 2: Öğrencilerin Sosyal Medya Sitelerini Kullanma Süresi Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Kullanma Süresi f  %  gec%  yig%  

1 yıldan az 60 8.2 8.2 8.2 

1-2 yıl 197 26.8 26.8 35.0 

3-4 yıl 282 38.4 38.4 73.3 

4 yıldan fazla 196 26.7 26.7 100.0 

Toplam 735 100.0 100.0  

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere; örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin 60’ı (%8.2) 1 yıldan az, 197’si (%26.8) 1-2 

yıl, 282’si (%38.4) 3-4 yıl, 196’sı (%26.7) ise 4 yıldan fazla süredir sosyal medyayı kullanmaktadır. 

 

Tablo 3: Öğrencilerin Sosyal Medya Sitelerini Kullanma Sıklığı Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Kullanma Sıklığı f  %  gec%  yig%  

Her gün bir kereden fazla 225 30.6 30.6 30.6 

Her gün bir kere 192 26.1 26.1 56.7 

Haftada bir kereden fazla 112 15.2 15.2 72.0 

Haftada bir kere 131 17.8 17.8 89.8 

Ayda birkaç kere 75 10.2 10.2 100.0 

Toplam 735 100.0 100.0  

 

Tablo 3’de görüldüğü üzere; örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin 225’i (%30.6) her gün bir kereden fazla, 

192’si (%26.1) her gün bir kere, 112’si (%15.2) haftada bir kereden fazla, 131’i (%26.7) haftada bir kere, 75’i 

(%10.2) ise ayda birkaç kere sosyal medya sitelerini kullanmaktadır. 

 

Tablo 4: Öğrencilerin Sosyal Medya Sitelerine Her Girdiklerinde Harcadığı Ortalama Süre Değişkeni İçin Frekans 

ve Yüzde Değerleri 

Ortalama Süre f  %  gec%  yig%  

5-10 dk. 100 13.6 13.6 13.6 

11-30 dk. 210 28.6 28.6 42.2 

31-60 dk. 258 35.1 35.1 77.3 

61-120 dk. 104 14.1 14.1 91.4 

121 dk. ve daha fazla 63 8.6 8.6 100.0 

Toplam 735 100.0 100.0  
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Tablo 4’de görüldüğü üzere; örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin 100’ü (%13.6) 5-10 dakika, 210’u (%28.6) 

11-30 dakika, 258’i (%35.1) 31-60 dakika, 104’ü (%14.1) 61-120 dakika, 63’ü (%8.6) ise 121 dakika ve daha fazla 

(sosyal medya sitelerine her girdiklerinde ortalama) zaman harcamaktadır.  

 

Tablo 5: Öğrencilerin Sosyal Medya Sitelerine Bağlandıkları Ortam Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Ortam f  %  gec%  yig%  

Ev 554 75.4 75.4 75.4 

İnternet Kafe 52 7.1 7.1 82.4 

Kablosuz ağ bulunan herhangi bir yer 60 8.2 8.2 90.6 

Diğer 69 9.4 9.4 100.0 

Toplam 735 100.0 100.0  

 

Tablo 5’de görüldüğü üzere; örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin 554’ü (%75.4) evlerinden, 52’si (%7.1) 

internet kafeden, 60’ı (%8.2) kablosuz ağ bulunan herhangi bir yerden, 69’u (%9.4) diğer ortamlardan sosyal 

medya sitelerine bağlanmaktadırlar. 

 

Tablo 6: Öğrencilerin Sosyal Medya Sitelerine Bağlanmak İçin En Fazla Kullandıkları Araç Değişkeni İçin Frekans 

ve Yüzde Değerleri 

En Fazla Kullanılan Araç f  %  gec%  yig%  

Masaüstü bilgisayar 332 45.2 45.2 45.2 

Dizüstü bilgisayar 183 24.9 24.9 70.1 

Mobil cihazlar 220 29.9 29.9 100.0 

Toplam 735 100.0 100.0  

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere; örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin 332’si (%45.2) masaüstü bilgisayardan, 

183’ü (%24.9) dizüstü bilgisayardan, 220’si (%29.9) ise mobil cihazlardan sosyal medya sitelerine 

bağlanmaktadır. 

 

Tablo 7: Öğrencilerin En Çok Kullandıkları Sosyal Medya Sitesi Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Sosyal Medya Sitesi f  %  gec%  yig%  

Facebook 528 71.8 71.8 71.8 

Twitter 98 13.3 13.3 85.2 

Youtube 83 11.3 11.3 96.5 

Myspace* 1 .1 .1 96.6 

Wikipedia* 9 1.2 1.2 97.8 

Bebo* 1 .1 .1 98.0 

Tumblr* 7 1.0 1.0 98.9 

Badoo* 1 .1 .1 99.0 

Podcastler* 1 .1 .1 99.2 

Diğer* 6 .8 .8 100.0 

Toplam 735 100.0 100.0  

 

Tablo 7’de görüldüğü üzere; örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin 528’i (%71.8) Facebook, 98’i (%13.3) 

Twitter, 83’ü (%11.3) Youtube, 1’i (% 0.1) Myspace, 9’u (%1.2) Wikipedia, 1’i (% 0.1) Bebo, 7’si (%1.0) Tumblr, 

1’i (% 0.1) Badoo, 1’i (% 0.1) Podcastler, 6’sı (% 0.8) ise en çok diğer sosyal medya sitelerini kullanmaktadır. 

 

 *Öğrencilerin en çok kullandıkları sosyal medya sitesi değişkenine ait analizler yapılırken Myspace, Wikipedia, 

Bedo, Tumblr, Badoo ve Podcastler, Diğer grubuna dâhil edilerek (N=26) gerçekleştirilmiştir.  
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Tablo 8: SMTÖ Toplam Puanının Herhangi Bir Sosyal Medya Sitesine Üye Olup Olmama Değişkenine Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları 

t  Testi Puan Gruplar N  x  ss  xSh  t  Sd  p  

Üye 691 76.79 12.35 .47 
SMTÖ 

Üye değil 44 63.14 15.48 2.33 
6.995 733 .000 

 

Tablo 8’de görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin sosyal medya tutum ölçeğinden aldıkları 

toplam puanların, öğrencilerin herhangi bir sosyal medya sitesine üye olup olmama değişkenine göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t testi sonucunda grupların 

aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur (t=6.995; p<.001). Söz konusu farklılık herhangi 

bir sosyal medya sitesine üye olan öğrencilerin lehine gerçekleşmiştir. 

 
Tablo 9: SMTÖ Toplam Puanlarının Sosyal Medya Sitelerini Kullanma Süresi Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

f , x ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  LSD 

1 yıldan az (1) 60 71.35 17.31 G.Arası 2064.39 3 688.13 

1-2 yıl (2) 197 74.84 11.92 G.İçi 121158.01 731 165.74 

3-4 yıl (3) 282 77.11 11.98 Toplam 123222.40 734  

4 yıldan fazla (4) 196 76.89 13.45     

SMTÖ 

Toplam 735 75.97 12.96     

4.152 .006 
3>1 

4>1 

 

Tablo 9’da görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin sosyal medya tutum ölçeği toplam 

puanlarının sosyal medya sitelerini kullanma süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda grupların aritmetik ortalamaları 

arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır (F=4.152; p<.01). Bu sonucun ardından tamamlayıcı analizlere 

geçilmiştir. Hangi karşılaştırma analizinin kullanılacağına karar verilirken öncelikle varyansların homojenliği 

denetlenmiş, varyansların homojen olmadığı bulunmuştur (LF=7.895; p<.001). Bu aşamada Tamhane’s T2 analizi 

anlamlı sonuç vermediğinden LSD analizi uygulanmış ve söz konusu farklılığın sosyal medya sitelerini 1 yıldan az 

süredir kullanan grup ile 3-4 yıldır kullanan grup arasında 3-4 yıldır kullanan grup lehine p<.01 düzeyinde; yine 1 

yıldan az süredir kullanan grup ile 4 yıldan fazla kullanan grup arasında 4 yıldan fazla kullanan grup lehine p<.01 

düzeyinde gerçekleştiği saptanmıştır. Diğer grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılıklar anlamlı 

bulunmamıştır (p>.05). 

 

Tablo 10: SMTÖ Toplam Puanlarının Sosyal Medya Sitelerini Kullanma Sıklığı Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

f , x ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  Tamhane’s T2
 

Her gün bir kereden 

fazla (1) 
225 78.60 12.61 G.Arası 5397.72 4 1349.43 

Her gün bir kere (2) 192 76.03 11.62 G.İçi 117824.68 730 161.40 

Haftada bir kereden 

fazla (3) 
112 76.06 11.61 Toplam 123222.40 734  

Haftada bir kere (4) 131 75.35 13.72     

Ayda birkaç kere (5) 75 68.87 15.17     

SMTÖ 

Toplam 735 75.97 12.96     

8.361 .000 

1>5 

2>5 

3>5 

4>5 

 

Tablo 10’da görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin sosyal medya tutum ölçeği toplam 

puanlarının sosyal medya sitelerini kullanma sıklığı değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
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belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda grupların aritmetik ortalamaları 

arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur (F=8.361; p<.001). Bu sonucun ardından tamamlayıcı analizlere geçilmiş 

ve hangi karşılaştırma analizinin kullanılacağına karar verilirken öncelikle varyansların homojenliği denetlenmiş, 

varyansların homojen olmadığı bulunmuştur (LF=3.642; p<.01). Bu nedenle Tamhane’s T2 analizi uygulanmış ve 

söz konusu farklılığın her gün bir kereden fazla kullanan grupla ayda birkaç kere kullanan grup arasında her gün 

bir kereden fazla kullanan grup lehine p<.001 düzeyinde; her gün bir kere kullanan grupla ayda birkaç kere 

kullanan grup arasında her gün bir kere kullanan grup lehine p<.01 düzeyinde; haftada bir kereden fazla 

kullanan grupla ayda birkaç kere kullanan grup arasında haftada bir kereden fazla kullanan grup lehine p<.01 

düzeyinde; haftada bir kere kullanan grupla ayda birkaç kere kullanan grup arasında haftada bir kere kullanan 

grup lehine p<.05 düzeyinde gerçekleştiği saptanmıştır. Diğer grupların aritmetik ortalamaları arasındaki 

farklılıklar anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 

 
Tablo 11: SMTÖ Toplam Puanlarının Sosyal Medya Sitelerinde Harcanan Ortalama Süre Değişkenine Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

f , x ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  Tamhane’s 

T2
 

5-10 dk. (1) 100 69.30 15.58 G.Arası 8467.17 4 2116.79 

11-30 dk. (2) 210 74.31 11.68 G.İçi 
114755.2

3 
730 157.20 

31-60 dk. (3) 258 77.12 12.68 Toplam 
123222.4

0 
734  

61-120 dk. (4) 104 80.27 10.29     

121 dk. ve daha fazla 

(5) 
63 80.29 12.70     

Toplam 
Puan 

Toplam 735 75.97 12.96     

13.466 .000 

2>1 

3>1 

4>1 

5>1 

4>2 

5>2 

 

Tablo 11’de görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin sosyal medya tutum ölçeği toplam 

puanlarının sosyal medya sitelerinde harcanan ortalama süre değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur (F=13.466; p<.001). Bu sonucun ardından tamamlayıcı 

analizlere geçilmiştir. Hangi karşılaştırma analizinin kullanılacağına karar verilirken öncelikle varyansların 

homojenliği denetlenmiş, varyansların homojen olmadığı bulunmuştur (LF=3.713; p<.01). Bu nedenle 

Tamhane’s T2 analizi uygulanmış ve söz konusu farklılığın sosyal medya sitelerini ortalama 5-10 dakika kullanan 

grupla 11-30 dakika kullanan grup arasında 11-30 dakika kullanan grupla lehine p<.05 düzeyinde; 5-10 dakika 

kullanan grupla 31-60 dakika, 61-120 dakika ve 121 dakika ve daha fazla kullanan gruplar arasında 31-60 dakika, 

61-120 dakika ve 121 dakika ve daha fazla kullanan gruplar lehine p<.001 düzeyinde; 11-30 dakika kullanan 

grupla 61-120 dakika kullanan grup arasında 61-120 dakika kullanan grup lehine p<.001 düzeyinde; 11-30 

dakika kullanan grupla 121 dakika ve daha fazla kullanan grup arasında 121 dakika ve daha fazla kullanan grup 

lehine p<.05 düzeyinde gerçekleştiği saptanmıştır. Diğer grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılıklar 

anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 

 

Tablo 12: SMTÖ Toplam Puanların Sosyal Medya Sitelerine Bağlanılan Araç Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

f , x ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  

Masaüstü bilgisayar 332 75.12 13.34 G.Arası 512.39 2 256.19 

Dizüstü bilgisayar 183 77.14 12.44 G.İçi 122710.01 732 167.64 

Mobil cihazlar 220 76.28 12.76 Toplam 123222.40 734  
SMTÖ 

Toplam 735 75.97 12.96     

1.528 .218 
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Tablo 12’de görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin SMTÖ ve alt boyutlarından alınan 

puanların sosyal medya sitelerine bağlanılan araç değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda grupların aritmetik ortalamaları 

arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır. 

 
Tablo 13: SMTÖ Toplam Puanlarının Sosyal Medya Sitelerine Bağlanılan Araç Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

f , x ve ss  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Grup N  x  ss  Var. K. KT  Sd  KO  F  p  

Ev 554 75.77 12.53 G.Arası 666.14 3 222.05 

İnternet Kafe 52 74.79 16.91 G.İçi 122556.26 731 167.66 

Kablosuz ağ bulunan 

herhangi bir yer 
60 75.62 12.57 Toplam 123222.40 734  

Diğer 69 78.83 13.21     

SMTÖ 

Toplam 735 75.97 12.96     

1.324 .265 

 

Tablo 13’de görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin sosyal medya tutum ölçeği toplam 

puanlarının sosyal medya sitelerine bağlanılan ortam değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır (F=1.324; p>.05).  

 

Tablo 14: SMTÖ Toplam Puanlarının Öğrencilerin En Çok Kullandıkları Sosyal Medya Sitesi Değişkenine Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N  sirax  2x  sd  p  Mann Whitney-U
 

Facebook (1) 528 386.02 

Twitter (2) 98 379.46 

Youtube (3) 83 267.44 

Diğer (4) 26 279.83 

SMTÖ 

Toplam 735  

27.211 3 .000 

1>3 

1>4 

2>3 

2>4 

 

Tablo 14’de görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin sosyal medya tutum ölçeği toplam 

puanlarının öğrencilerin en çok kullandıkları sosyal medya sitesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H testi sonucunda grupların sıralamalar ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (x
2
=27.211; p<.001). Farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını 

belirlemek için özel bir yöntem bulunmadığından gruplar kendi aralarında Mann Whitney-U analiziyle ikili 

olarak karşılaştırılmış ve söz konusu farklılığın Facebook kullanan grupla Youtube kullanan grup arasında 

Facebook kullananların lehine p.<001 düzeyinde; yine Facebook kullanan grupla diğer sosyal medya sitelerini 

kullanan grup arasında Facebook kullanan grup lehine p<.05 düzeyinde; Twitter kullanan grupla Youtube 

kullanan grup arasında Twitter kullanan grup lehine p<.001 düzeyinde; yine Twitter kullanan grupla diğer sosyal 

medya sitelerini kullanan grup arasında Twitter kullanan grup lehine p<.05 düzeyinde meydana geldiği 

saptanmıştır. Diğer grupların sıralama ortalamaları arasındaki farklılıklar ise anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Araştırmaya katılan öğrencilerin %94’ü herhangi bir sosyal medya sitesine üye olduklarını, %4’ü ise üye 

olmadıklarını ifade etmişlerdir. Bu bulgu öğrencilerin nerdeyse tamamının en az bir sosyal medya sitesine üye 

olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının herhangi bir sosyal medya 

sitesine üye olup olmama değişkenine göre farklılaşma durumunu belirlemek amacıyla yapılan analiz 

sonucunda ise aralarındaki farklılık anlamlı bulunmuştur. Söz konusu farklılık herhangi bir sosyal medya sitesine 

üye olan öğrencilerin lehine gerçekleşmiştir. Bu sonuca göre sosyal medya ağlarına üye olan öğrencilerin 

tutumlarının üye olmayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu durumun sosyal medya sitesine 

üye olan öğrencilerin aynı zamanda sosyal medya ağlarında daha aktif olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. 

Çünkü Facebook, Twitter, Myspace gibi sosyal medya ağlarını üye olmadan kullanma veya bu ağlarda 
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paylaşımda bulunma olanağı bulunmamaktadır. Oysa Youtube, Wikipedia ve benzeri içerik paylaşım sitelerinde 

üye olmadan da içerikler görüntülenebilmektedir. 

 

Yine öğrencilerin sosyal medya ağlarını kullanma süresine bakıldığında büyük bir çoğunluğunun (%91,9) bir 

yıldan daha fazla süredir, yarısından çoğunun ise (%65,1) üç yıldan fazla süredir sosyal medya ağlarını 

kullandıkları görülmektedir. Bu bulgu da yine öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun sosyal medyayı uzun bir 

süredir bildiğini ve aktif olarak kullandığını göstermektedir. Bu değişkene göre öğrencilerin sosyal medyaya 

ilişkin tutumlarının farklılaşma durumunu belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucunda ise gruplar arasındaki 

farklılık anlamlı bulunmuştur. Sosyal medya ağlarını 3-4 yıl ve daha fazla süredir kullanan öğrencilerin 

ortalaması, 1 yıldan az süredir kullanan öğrencilere göre daha yüksektir. Bu bulguya dayanarak 3 yıl ve daha 

fazla süredir sosyal medya ağlarını kullanan öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının daha yüksek olduğu 

söylenebilir.  

 

Öğrencilerin sosyal medya ağlarını kullanma sıklığına bakıldığında ise %56,7’sinin her gün en az bir kere veya 

daha fazla bu ağlara bağlandıkları görülmektedir. Bu bulgu 14-19 yaş aralığındaki öğrencilerin yarısından 

fazlasının günde en az bir kere sosyal medya ağlarına bağlandıklarını göstermektedir. Öğrencilerin sosyal 

medyaya ilişkin tutumlarının kullanma sıklığı değişkenine göre farklılaşma durumunu belirlemek amacıyla 

yapılan analiz sonucunda ise gruplar arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur. Sosyal medya ağlarını ayda birkaç 

kere kullanan öğrencilerin tutumları her gün veya haftada en az bir kere kullanan öğrencilere göre daha 

düşüktür. Başka bir ifadeyle; öğrencilerin sosyal medya ağlarını kullanma sıklığının artması sosyal medyaya 

yönelik tutumlarının da artmasına neden olmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu tarafından, ODTÜ ile 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu TİB’in destekleriyle gerçekleştirilen ve 9-16 yaş grubu “Çocukların Sosyal 

Paylaşım Sitelerini Kullanım Alışkanlıkları”nın ortaya çıkartılması amaçlanan Şubat 2011 tarihli raporuna göre de 

çocukların yaklaşık %70’i günde en az bir kere interneti kullandığı, %66’sı günde en az bir kere sosyal ağları 

kullanmakta ve burada ortalama 72 dakika zaman harcadığı tespit edilmiştir. Bu oran çocukların internette 

harcadıkları zamanlarının büyük çoğunluğunu sosyal ağlarda geçirdiklerini göstermektedir. Bu durumda sosyal 

medya ağlarını daha fazla kullanan öğrencilerin tutumlarının yüksek olması, bu ağları yoğun olarak 

kullanılmalarının doğal bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Gürgün ve İşman (2008)’ın “Özel Okullarda 

Öğrenim Gören İlköğretim Öğrencilerinin İnternete Yönelik Tutum ve Düşünceleri”ni belirlemek amacıyla 

yaptığı çalışmada da, öğrencilerin internete yönelik bilgi, tutum ve düşüncelerinin interneti kullanma sıklığına 

göre anlamlı bir farklılık gösterdiği ortaya koyulmuştur. Söz konusu farklılığın her gün interneti kullanan 

öğrencilerle ayda bir interneti kullanan öğrenciler arasında olduğu sonucu yine bu çalışmanın bulgularını 

destekler niteliktedir.  

 

Araştırma bulgularına bakıldığında örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin %63,7’sinin söz konusu sosyal 

medya ağlarına her bağlandıklarında 10-60 dakika arasında zaman harcadıkları, %22,7 ‘sinin ise 1-2 saat ve daha 

fazla zaman harcadıkları tespit edilmiştir. Tüm bu bulgular 14-19 yaş arası öğrencilerin söz konusu sosyal medya 

ağlarını sıklıkla kullandıklarını ortaya koymaktadır. Subrahmanyam, Reich, Waechter ve Espinoza (2008) da 

yaptıkları araştırmada kullanıcıların dörtte birinin sosyal ağ sitelerini gün içinde birçok kez ziyaret ettiğini 

belirtmektedir. Yine aynı araştırmaya göre katılımcıların %36’sı sosyal ağ sitelerinde yarım saat veya daha az, 

%18’i bir saat ve %10’u günde 2 ya da 3 saatten fazla zaman geçirmektedir. Vural ve Bat (2010) ise yaptıkları 

araştırmada öğrencilerin yarısından biraz fazlasının sosyal ağları her gün kullandığını, öğrencilerin sosyal ağlarda 

geçirdiği sürenin ortalama 1-3 saat arasında olduğu belirtmektedir. Dolayısıyla benzer araştırmalarda da 

öğrencilerin söz konusu sosyal medya ağlarını yoğun olarak kullandıkları görülmektedir. Öğrencilerin sosyal 

medyaya ilişkin tutumlarının sosyal medya sitelerinde harcanan ortalama süre değişkenine göre farklılaşma 

durumunu belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucunda da gruplar arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur. 

Öğrencilerin sosyal medya ağlarında harcadıkları zaman arttıkça tutum ölçeğinden aldıkları puanların arttığı 

tespit edilmiştir. Bu durum sosyal medya ağlarında harcanan süre arttıkça, öğrencilerin tutumlarının da arttığını 

şeklinde yorumlanabilir. Bu durumun aynı zamanda öğrencilerin sosyal hayattan da uzaklaşmalarına neden 

olabileceğini akla getirmektedir. Kaldı ki ODTÜ ve TİB (2011)’in raporuna göre sosyal paylaşım sitelerinde 

geçirilen zamanın uzun olmasına paralel olarak pek çok çocuk sosyal ağların günlük yaşamlarını olumsuz 

etkilediğini vurgulamıştır. Çocukların %60’ı sosyal ağların ders çalışma sürelerine olumsuz etkisi olduğunu 

söylerken yaklaşık %25’i de arkadaşlarına ve ailelerine daha az zaman ayırdıklarını ifade etmişlerdir. Çelik (2012) 

ise ilköğretim öğrencilerinin internet kullanım biçimlerini belirlemeyi amaçladığı çalışmasında, ilköğretim 
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öğrencilerinin internete ayırdıkları zamanın arttıkça ders dışı bağımsız okumaya ve ev dışı alanlarda oyun 

oynamaya ayırdıkları sürenin azalmakta olduğu sonucuna ulaşmıştır. Turnalar Kurtaran (2008)’ın lise öğrencileri 

üzerinde internet bağımlılığını yordayan değişkenlerin incelemek amacıyla yaptığı araştırmada da internet 

bağımlılık düzeyi ile yalnızlık değişkenine ilişkin bulgular incelemiş ve yalnızlığın internet bağımlılığını pozitif 

yönde anlamlı bir şekilde yordadığı sonucuna ulaşmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin internet ve sosyal medya 

ağlarında çok fazla zaman geçirmelerinin sosyal hayattan uzaklaşmalarına ve yalnızlaşmalarına neden olduğunu 

söyleyebiliriz. 

 

Öğrencilerin %75,4 gibi büyük bir çoğunluğunun sosyal medya ağlarına evde geçirdikleri zaman içerisinde 

bağlandıkları ve söz konusu ağlara bağlanmak için %45,2’sinin en çok masaüstü bilgisayarı, %24,9’unun dizüstü 

bilgisayarı, %29,9’u ise mobil cihazları kullandıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin 

tutumlarının sosyal medya sitelerine bağlanılan ortam değişkenine göre farklılaşma durumunu belirlemek 

amacıyla yapılan analiz sonucunda gruplar arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır.  Bu bulguya dayanarak 

öğrencilerin sosyal medya ağlarına evden, internet kafeden veya diğer herhangi bir yerden bağlanmalarını 

tutumlarını etkilememektedir denilebilir. Akbulut ve Yılmazel (2012)’in ergen yaş grubunda internet bağımlılığı 

düzeyini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada da okulda internet kullandığını belirten ergenlerin bağımlılık 

puanları internet kafe ve evde internet kullananlara göre daha fazla olduğunu ancak internetin kullanıldığı yer 

bakımından gruplar arasındaki farklılığın anlamlı olmadığını belirtmesi araştırmanın sonucunu 

desteklemektedir. Yine öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının sosyal medya sitelerine bağlanılan araç 

değişkenine göre farklılaşma durumunu belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucunda da gruplar arasındaki 

farklılık anlamlı bulunmamıştır. 

 

Araştırma sonuçlarına göre Facebook %71,8’lik kullanım oranı ile en fazla kullanılan sosyal medya sitesi 

olmuştur. Facebook’u %13,3 ile Twitter, %11,3 ile Youtube takip etmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında yapılan 

birçok benzer araştırmada yine en çok kullanılan sitelerin başında Facebook ve Twitter gelmektedir. Örneğin; 

yine ODTÜ ve TİB (2011)’in raporuna göre Facebook %99’luk kullanım oranı ile en fazla kullanılan sosyal ağ 

durumundadır. Facebook’u %9 ile Twitter takip etmektedir. Hazar (2011) ise sosyal medya bağımlılığına yönelik 

yaptığı bir alan çalışmasında öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (%76,2) Facebook kullandığını, Facebook’u 

%7.3’le Youtube, %4’le Twitter’ın takip ettiğini belirtmektedir. Öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının 

en çok kullanılan sosyal medya sitesi değişkenine göre farklılaşma durumunu belirlemek amacıyla yapılan analiz 

sonucunda en fazla Facebook kullanan (Facebook-Youtube; Facebook-Diğer) öğrencilerle, Twitter kullanan 

(Twitter-Youtube; Twitter-Diğer) öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Buna göre en fazla 

Facebook ve Twitter’ı kullanan öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının, Youtube veya diğer sosyal 

medya sitelerini kullanan öğrencilere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Özellikle Facebook ve Twitter 

kullanımının yoğun olması, bu ağları kullanan öğrencilerin tutumlarının da yüksek olmasına neden olduğu 

düşünülmektedir. Ergenç (2011) de öğrenciler üzerine yaptığı araştırmada katılımcıların her gün ez az bir kere 

Facebook profillerini ziyaret ettiklerini belirtmektedir. Ayrıca her gün birden fazla giren katılımcıların oranının 

%59 ile ilk sırada geldiğini belirtmektedir. Sonuç olarak Ergenç, Facebook sitesinin kullanıcıların üzerinde büyük 

bir yer edindiğini ve her gün mutlaka günlük rutin ihtiyaçlar gibi siteyi ziyaret etme ihtiyacını doğurduğu 

belirtilmektedir. Facebook’un bu denli ilgi çekmesinin ve çok yoğun kullanılmasında arkadaşlık sistemi üzerine 

kurulu olmasının, diğer sosyal medya uygulamalarına göre kullanıcılara daha fazla iletişim imkanı, kişisel bilgi 

paylaşımı, arkadaş listesi oluşturma, resim paylaşımı, sosyal ilgi grupları vs. içeren kişiselleştirilmiş bir profil 

alanı sağlaması ve diğer ağlarda bulunan birçok özelliği içeriğinde barındırmasının da önemli bir etkisi olduğu 

düşünülmektedir. Öte yandan Vural ve Bat (2010) yaptıkları çalışma soncunda video paylaşım sitelerinde takibin 

çok yüksek olduğunu ancak video paylaşımının takip edilmek kadar yüksek bir değer göstermediği sonucuna 

ulaşmıştır. Buna neden olarak da bu sitelerde kullanıcıların çoğunun pasif takipçi olabileceği, kendilerine ait 

olmayan videoları paylaşmaktan kaçındıkları ya da kişisel tatmin için bu sitelerde bulunduklarını ifade 

etmektedir. Ayrıca aynı durumun fotoğraf siteleri için de geçerli olduğunu belirtmektedir.  

 

Sonuç olarak; bu ve benzer araştırmalarda öğrencilerin zamanlarının büyük bir kısmını sosyal medya ağlarında 

harcadıkları ve söz konusu ağların hayatlarının bir parçası haline geldiği görülmektedir. Öğrencilerin bu denli 

ilgisini çeken söz konusu ağların olumlu yönleri olduğu kadar, fazla ve bilinçsiz kullanımının olumsuz etkileri 

olabileceği de unutulmamalıdır.  
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Bu nedenle araştırmacılar öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumları hakkında, bu çalışmanın uzantısı olarak, 

derinlemesine bilgi edinebilmek amacıyla nitel araştırmalar tasarlayabilir. Eğitimciler, öğrencilerin her gün 

kullandıkları ve çok fazla zaman harcadıkları sosyal medya ağlarının eğitimde etkili kullanımı sağlayarak, eğitim 

açısından bir fırsata dönüştürebilir. Öğretmenlerin sosyal medya ağlarını, bir eğitim aracı olarak eğitim öğretim 

süreçlerinde etkin bir şekilde kullanmaları sağlanmalıdır. Ayrıca öğretmenler sosyal ağlarda karşılaşılabilecek 

riskler ve alınabilecek önlemler konusunda öğrencilerini bilinçlendirmelidir. Aileler ise öğrencilerin hayatlarının 

olumsuz etkilenmemesi ve sosyal hayattan kopmamaları amacıyla evde bilgisayar ve internet başında 

geçirdikleri zamanı kontrol etmelidir. Ayrıca güvenli internet ve sosyal medya kullanımı konusunda bilgilenmeli, 

çocuklarının bu ortamlarda ne yaptıklarını takip etmelidir. 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Eğitimin en önemli unsurlarından olan öğretmenlerin, meslek öncesinden bu mesleği benimsemeleri, mesleğe 

ilişkin olumlu tutum sahibi olmaları beklenmektedir. Bu beklentiden yola çıkılarak genel tarama modeliyle 

yürütülen bu araştırmada, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adayı öğrencilerin öğretmenlik 

mesleğine ilişkin tutumları, kendi görüşleri doğrultusunda tespit edilerek, uygulayıcılara önerilerde bulunmak 

amaçlanmıştır. Görüşlerin belirlenmesi amacıyla Çetin (1996) tarafından geliştirilen ve araştırmacılar 

tarafından yeniden uyarlanan Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 0,95 olarak tespit edilen, “Öğretmenlik 

Mesleği Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Fatih 

Üniversitesi Eğitim Fakültesinde formasyon eğitimi alan öğrenciler oluşturmaktadır. Evrenin tamamına 

ulaşıldığı için ayrıca örneklem alınmamıştır. Araştırmanın bulgularına göre; genel olarak öğrencilerin mesleğe 

yönelik tutumlarının “oldukça” olumlu olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda, kız ve erkek öğrencilerin 

öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Öğretmen 

adaylarının mesleğe ilişkin tutumlarının “tam” düzeyde olmaması sonucuna bakılarak, formasyon eğitimi 

programlarında meslek sevgisine yönelik kazanımların da ders izlencelerine eklenmesi elzem görülerek, gerekli 

düzenlemelerin yapılması önerilmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Öğretmen, Formasyon Eğitimi, Meslek Algısı, Tutum, Eğitim Fakültesi. 

 

 
THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS THEIR PROFESSION WHO TAKE 

TEACHER CERTIFICATE PROGRAM 
 
Abstract  
It has been expected that teachers, who are one of the most important parts of education, have positive 

attitudes towards school teaching and internalize this profession. This research is aimed to provide new ideas 

to professionals by identifying teacher candidates’ attitudes towards their profession. The research was made 

by survey method and the research population was teacher candidates who studied at Fatih University in 2012-

2013 for teacher certificate program. For the purpose of this study, “Teacher Profession Attitude Scale” (Çetin, 

1996) which has 0,95  Cronbach Alpha validity confident level was used in this research. According to the 

research results, the students’ attitudes towards school teaching were “generally” positive; however 

participants also have unfavorable attitudes in some dimensions of teaching. The results suggested that there 

was no significant difference between male and female students’ attitudes towards school teaching. So it has 

been suggested that teacher certificate programs should include objectives that address teacher candidates’ 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt:3  Sayı:3  Makale No: 02   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

15 

compassion about their profession and necessary regulations should be done on syllabus of teacher training 

courses. 

 

Key Words: Teacher, Teacher Training Program, Profession Sense, Attitude, Faculty of Education 

 
 
GİRİŞ 
 
Bir bireyin hayatına yön veren önemli hususlardan birisi de seçmiş olduğu meslektir. Bireyin seçmiş olduğu 

mesleği severek icra etmesi, kendisine olumlu katkılar sağlayabileceği gibi, ülkesine de olumlu katkılar sağlaması 

muhtemeldir. Gelişmiş ülkelerde insan gücü her geçen gün biraz daha önem kazanırken, bireylerin doğru 

meslek tercihlerinde bulunmaları da, mesleklerine karşı olumlu tutumlar sergilemesini büyük oranda 

etkilemektedir (Bozdoğan, Aydın & Yıldırım, 2007). Bu etki, gelişmiş ülkelerde olduğu kadar ülkemizin insan 

gücü açısından da önem arz etmektedir. Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasında yer alması için, iyi yetişmiş ve 

nitelikli insan gücüne ihtiyacı vardır.  Nitelikli bir birey yetiştirmek ise, kaliteli bir eğitim sayesinde mümkündür. 

Eğitim içerisinde nitelikli bir birey yetiştirme vazifesi ise, öncelikle öğretmenlere verilmiş bir görevdir 

(Doğan&Çoban, 2009; Topçu, 2012). Öğretmen, bir eğitim sisteminin en temel unsurudur. İyi eğitim, iyi 

öğretmenler tarafından; nitellikli eğitim ise, nitelikli öğretmenler tarafından yapılmaktadır. Eğitimde, bireyi 

çağın gerekliliklerine ve gelişmelerine ayak uydurabilecek donanımda yetiştirmek için öğretmenlere verilen 

yükümlülükler gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır (Çelikten vd, 2005; Topçu, 2012).  

 

Öğretmen, sistematik olan, yaratıcı olan, sorgulayan ve inceleyen bir birey olmalıdır (Ekiz, 2003). 1739 sayılı 

Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43. Maddesi gereğince öğretmenlik mesleğini; “Devletin eğitim, öğretim ve 

bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği ve öğretmenler bu görevlerini Türk Milli 

Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak yerine getirmekle görevlendirilmişlerdir” şeklinde 

açıklanmaktadır (MEB, 2014). Öğretmenlik mesleği; yeni kuşaklara toplumun sahip olduğu değerlerin 

aktarılmasında, üretken bireylerin yetiştirilmesinde, eleştirisel düşünceye sahip olan bireylerin yetiştirilmesinde, 

gelişme ve değişimlere uyum sağlayan bireylerin oluşmasında, kendini gerçekleştirebilen bireyler haline 

gelebilmesinde, okul geliştirme ve eğitimin hedeflerine uygun hareket edebilecek bireyler yetiştirmekte büyük 

önem taşımaktadırlar (Can, 2004; Topçu, 2012; Çubukçu, vd 2012). Öğretmenlik mesleği aynı zamanda 

bireylerin içinde bulunmuş olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilim gibi ortamlarda alanlarına ait yeterli 

bilgiye sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Bu yüzden öğretmenin nitelik olarak da iyi bir donanıma sahip olması 

gerekmektedir. Öğretmenin eğitim sisteminde ki tanımı üzerine Kavcar (1987) “Bir Eğitim sisteminin en önemli 

unsuru, öğretmendir. Eğitim sisteminin başarısı, temelde sistemi işletip uygulayacak olan öğretmenlerin ve 

diğer eğitim personelinin niteliklerine bağlıdır. Hiçbir eğitim modeli, o modeli işletecek personelin niteliğinin 

üzerinde hizmet üretemez. Bundan dolayı bir okul, ancak içindekiler kadar iyidir denilebilir” şeklinde ifade 

etmiştir.  

 

Eğitim ve öğretim sürecinde öğretmene olan ihtiyaç teknolojik gelişmeler ile birlikte daha da artmıştır. Bununla 

birlikte Eğitim Fakültelerinde 1996 yılından itibaren yenileşme çalışmaları başlamış ve yapılandırmalar 

yapılmıştır. Bu yenileşme ve yapılandırma çalışmaları ile birlikte öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarda 

olumlu bir şekilde artış görülmüştür (Doğan & Çoban, 2009). Öğretmen yetiştirmekte olan kurumlarında 

öğretmen adaylarına mesleklerine ilişkin olumlu tutumlar geliştirebilecekleri çalışmalara her zaman ihtiyaç 

duyulmaktadır; çünkü birçok araştırmanın sonuçlarının da göstermiş olduğu gibi, kişilerin meslekleri üzerine 

olumlu tutumlarının iş doyumları üzerinde önemli etkileri vardır (Tanrıöğen, 1997). Öğretmen adaylarının, bu 

mesleği daha iyi benimseyebilmelerine hem fakülte içerisinde verilen derslerle, hem de Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından yapılan çalışmalarla destek verilebilir. Eğitim ve öğretim için oluşturulmuş olan sınıfı yönetmek ve 

geliştirmek de öncelikle öğretmenin görevidir. Sınıfı yöneten öğretmenin, kendisinden beklenen görevleri 

gerçekleştirebilmesi için bazı niteliklere sahip olması beklenmektedir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerine 

getirecek olan öğretmenlerinin sahip olması gerek niteliklerle ilgili olarak, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 

Kanunu’nda öğretmenlik mesleğinin özel bir ihtisas mesleği olduğu belirtilmektedir (Gülşen & Gökyer, 2014; 

Özkan & Arslantaş, 2013). 
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Modern eğitim yaklaşımlarında, bireyin geleceğe dönük meslek tercihi yaparken seçeceği mesleğe karşı olumlu 

tutumlar besleyerek bu mesleği seçmesi, ileride meslek içerisinde yaşayacağı olayları olumlu bir tutumla 

karşılaması bakımından son derece önemli görülmektedir (Bozdoğan, Aydın & Yıldırım, 2007). Bu önemden 

hareketle eğitim örgütlerinde çalışacak olan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinden beklentileri ve 

tutumları hakkında meslek öncesi bilgi sahibi olunması büyük önem arz etmektedir. Öğretmen adayı 

öğrencilerin, bu tutumlarının öğrenilmesi, onlara nasıl bir eğitim verileceği konusunda uygulayıcılara yol 

gösterecek ve öğretmen adaylarının mesleğe daha olumlu algılarla başlamasına büyük destek sağlayacaktır 

(Gülşen, 2014; Üstüner, 2006). Öğretmenlik mesleğinin sadece bilgi ve beceri gerektirmediği, aynı zamanda 

olumlu tutum ve düzenli alışkanlıkları da aynı anda harmanlamayı gerektirdiği, bu olumlu tutum ve davranışları 

öğrencinin eğitim ve öğretimi sırasında yönlendirici olarak kullanması da beklenmektedir (Çelik, 2006; Çeliköz & 

Çetin, 2004). Günümüzde öğretmen adaylarına yapılan eğitimin ve yine öğretmenden beklenen olumlu 

tutumların bir ülkenin eğitim sistemini ve toplumun geleceğini de yakında etkilediği bilinmektedir. 

 

Öğretmenlik mesleğinin genel özelliklerine baktığımızda, öğretmenliğin insan ilişkileri yoğunluğunda ve 

insanlarla etkileşim içerisinde gerçekleştirilen bir meslek olduğunu görmekteyiz. Bu meslek, sadece okul ve sınıf 

içerisinde öğrencilerle değil, aynı zamanda okulun diğer paydaşları olan veli ve toplumla da iç içe olmayı 

gerektirmektedir. Zaman zaman öğretmenler, içerisinde bulunmuş oldukları çevre, beklenti, hedef ve vizyonlara 

göre özelliklerini değiştirseler ya da değiştirmek zorunda kalsalar da, öğretmenlerin genel olarak kişisel ve 

mesleki olmak üzere iki çeşit özelliğe sahip olduğu belirtilmektedir. Kişisel özellikler hakkında yapılan 

araştırmalarda, üzerinde uzlaşılan net bir özellik bulunamamış; bunun yanında farklı kişilik özelliklerine sahip 

olan öğretmenlerin öneminden bahsedilmiştir. Mesleki özelliklerle ilgili yapılan araştırmalarda ise, 

öğretmenlerin, öğrenebilmeyi öğretebilme özelliklerine sahip olmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Bu 

vurgulamada, öğretmenin mesleki özelliklerinin, o öğretmenin genel kültürü, konu alanı bilgisi ve öğretmenlik 

üzerine olan bilgi ve becerilerine bağlı olarak değiştiği de belirtilmektedir (Çelikten vd., 2005; Gülşen, 2014) 

Yapılan araştırmalarda etkili bir öğretmende bulunması gereken nitelikler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır 

(Çelikten vd, 2005): Bu araştırmaya göre etkili bir öğretmen;  

• Sabırlı davranır, olaylar karşısında dayanıklıdır, duygularını kontrol altında tutar. 

• Farklı inanç, görüş ve gruplara saygılı ve uzlaştırıcıdır. 

• Kılık kıyafetine, temizlik ve düzene özen gösterir. 

• Kendini geliştirmeye ve eleştirmeye açıktır. 

• Kişisel sorunlarıyla sınıfı ve okulu meşgul etmez. 

• Öğrencileri güdüleyici özelliklere sahiptir. 

• Başarıya odaklanmıştır, öğrenciden yüksek başarı beklentisi içinde, destekleyicidir. 

• Düşünce ve davranışlarıyla öğrenciler için modeldir. 

• Öğrencilere karı güler yüzlü, hoşgörülü ve sevecendir. 

• Öğrencilere karşı güvenilir, dürüst, objektif, sırdaş ve dosttur. 

• Sınıfta yapıcı ve eğitsel bir disiplin oluşturur. 

• Liderlik özelliklerine sahiptir. 

• Öğrencileri, velileri ve çevresindekileri etkilemede başarılıdır. 

• Arabuluculuk, hakemlik, temsilcilik özelliklerine sahiptir. 

• Cesaretlendirici ve destekleyicidir. 

• Sevecen, anlayışlı ve esprilidir. 

• Sorunlardan yakınmak yerine çözüm bulmak için zaman harcar. 

• Sınıfta otoriteyi sağlar, sınıfı grup olarak cezalandırmaz, cezaları bireysel olarak verir. 

• Verdiği ödevleri takip ve kontrol eder. 

• Eğitim bilimlerinin temel kavramlarını tanır ve öğrenmeyi kolaylaştırır. 

• İyi bir gözlemcidir, kendisini sürekli yenileme gayreti içerisindedir. 

 

Öğretmenlik mesleği ile ilgili yapılan araştırmalarda, etkili bir öğretmenlik için, öğretmenin yetişmiş olduğu alan 

ile ilgili yeterli bilgiye sahip olması, öğretmenlik mesleğine ait olan öğretmenlik formasyon becerisini edinmiş 

olması ve öğretmenlik ile ilgili diğer bilgi ve becerilere sahip olması gerektiği vurgulanmaktadır. Bir öğretmenin 

neyi, nasıl ve ne zaman öğreteceği müfredat programlarında açıklanmasına rağmen, bunların uygulanış etkiliği 

öğretmenin kendi bilgi, beceri ve deneyimleri ile de doğru orantılıdır (Özkan & Arslantaş, 2013). Milli Eğitim 
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Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü Türkiye’de görev yapmakta olan öğretmenlerin yeterliliklerini 

şu şeklide sıralamıştır (MEB, 2008). 

a. Kişisel ve Mesleki Gelişim, 

b. Öğrenciyi Tanıma, 

c. Öğrenme ve Öğretme Süreci, 

d. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme, 

e. Okul-Aile ve Toplum İlişkileri, 

f. Program ve İçerik Bilgisi  

 

Bireylerin meslek algılarının kendi şahıslarına uygun olmaması, aynı zamanda bu mesleğin kişilik özelliklerine de 

uymadığını göstermektedir. Böyle bir durumda ise, o bireyin meslekte başarılı olması beklenmemektedir. 

Meslekteki başarısızlığın sonrasında, bireyin yaşantısının tüm aşamasında mutsuzluluğu getireceği beklenen bir 

realitedir. Öğrencilerin seçecekleri meslekteki başarıları, sadece kendileri için değil; aile, çevre ve toplum içinde 

önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu yüzden bireyler meslek tercihinde bulunurken kendi ilgi, yetenek, değer ve 

imkânlarıyla uyumlu meslek tercihinde bulunmaları beklenmektedir (Bozdoğan, Aydın & Yıldırım, 2007; 

Çubukçu, vd 2012). Bu nedenle de öğretmen adaylarının beklentilerinin ve mesleğe ilişkin tutumlarının 

öğrenilmesi önemli görülerek böyle bir araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

 

YÖNTEM 
 
Bu araştırma, formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının var olan koşullar içerisinde kendilerini olduğu gibi 

tanımlayabilmelerini sağlayarak, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını ölçmek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmanın yürütülmesinde genel tarama modeli kullanılmıştır (Karasar,2012). Görüşlerin belirlenmesi 

amacıyla da Çetin (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği” ile kullanılmıştır. Beşli 

Likert tipi ile geliştirilen tutum ölçeği, 20’si olumlu 15’i olumsuz olmak üzere toplam 35 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçekte 22 madde “sevgi”, 5 madde “uyum” ve 8 madde “değerler” ile ilgili olmak üzere, 

toplamda 3 boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin Sevgi boyutunun Alfa katsayısı 0.95; Değer boyutunun alfa katsayısı 

0.81 ve Uyum alt boyutunun alfa katsayısı da 0,76 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin toplam alfa katsayısı ise 0,95 

olarak hesaplanmıştır (Çetin, 2006:31). 

 

Tutum ölçeğindeki olumlu cümleler “Kuvvetle Katılırım” seçeneğinden “Asla Katılmam” seçeneğine doğru 

5,4,3,2,1 şeklinde puanlanırken olumsuz cümleler de bunun tam tersi bir yol izlenerek “Kuvvetle Katılırım” 

seçeneğinden “Asla Katılmam” seçeneğine doğru 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde puanlanmıştır. Puanlamada seçenek 

değerlerinin eşit olduğu kabul edilerek puan aralıkları “1 (1,00-1,79), 2 (1,80-2,59), 3 (2,60-3,39), 4 (3,40-4,19), 

5(4,20-5,00) şeklinde belirlenmiştir (Çetin, 2006). 

 

Araştırmanın verilerine ek olarak, öğrencilerin demografik verileri araştırmacılar tarafından belirlenen sorularla 

toplanmıştır. Bu veriler arasında öğrencilerin cinsiyetleri, mesleki tecrübeleri ve formasyonsuz yapmış oldukları 

öğretmenlik (öğretmen değilim, dershane, diğer) türleri de yer almaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin 2012-

2013 eğitim ve öğretim döneminde formasyon birinci dönem derslerinden almış oldukları ders notlarına 

(program geliştirme, ölçme ve değerlendirme, eğitim bilimine giriş, gelişim psikolojisi, sınıf yönetimi, öğrenme 

öğretme kuram ve yaklaşımları) ve mezuniyet Genel Akademik Not Ortalamaları (GANO)’da veri olarak 

kullanılmıştır. 

 

Ölçme aracı, araştırma kapsamındaki formasyon öğrencilerine uygulanmış ve uygulama sonucunda elde edilen 

veriler SPSS 20.0 paket programında analiz edilerek yorumlanmıştır. 

 

BULGULAR VE YORUM 
 
Formasyon eğitim alan öğretmen adaylarının öncelikli olarak ölçekteki üç alt boyutta bulunan toplam 35 

faktördeki maddelere verdikleri cevaplarla ilgili genel sonuçlara alt boyutlar düzeyinde yer verilmiştir. 

Sonrasında ise, formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının mesleki tecrübe ve öğretmenlik türüne göre 

mesleğe sevgi, mesleki değer ve mesleğe uyum alt boyutlarına göre anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığını 

anlamak için ANOVA testi yapılmıştır. Aşağıda bu sonuçlara ilişkin verilere yer verilmiştir. 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt:3  Sayı:3  Makale No: 02   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

18 

 

 

Tablo 1: Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeğine ilişkin Genel Sonuçlar 

S
ı
r
a 

I.FAKTÖR (SEVGİ) SS  

1 Benim için en ideal meslek öğretmenliktir.  1,00  4,46  

2 Bir ömür boyu öğretmenlik yapabilirim.  0,98  4,30  

3 Mesleğimle ilgili faaliyetleri yapmak bana hiç zevk vermiyor.  0,96 4,32  

4 Öğretmenlik benim için bir tutkudur.  0,92  4,20  

5 Öğretmenliğin bence hiçbir cazip yanı yoktur.  0,96  4,02  

6 Öğretmenlik mesleğindeki tecrübem arttıkça bu mesleğe daha çok bağlanacağıma 

inanıyorum.  

0,99  4,28  

7 Bu mesleğin bana çok şey kazandıracağını düşünmüyorum.  0,91  4,13  

8 Öğretmenlikten alacağım manevi doyumu hiçbir şeye değişmem.  1,00  4,12  

9 Bu mesleği yapmaktan kimse beni alıkoyamaz.  1,01  4,09 

1

0 

Öğretmenliğin kişiliğime uygun bir meslek olduğunu düşünmüyorum.  1,12  4,18  

1

1 

Bu mesleği bilerek ve isteyerek seçtim.  1,19  4,36  

1

2 

Öğretmenlikten alacağım hazzın bana bu mesleğin tüm zorluklarını unutturacağına 

inanıyorum.  

0,99  4,07 

1

3 

Öğretmenlik mesleğini sevmiyorum.  0,97  4,19  

1

4 

İnsanlara bir şeyler öğretmeyi sevdiğim için bu mesleği seçtim.  0,96  4,28  

1

5 

Benden yeni bir meslek seçmem istense hiç tereddütsüz yine öğretmenlik mesleğini 

seçerdim.  

1,02  4,38 

1

6 

Bu meslekte her zaman öğrenme ve öğretme heyecanı duyacağımı zannetmiyorum.  0,90  4,42 

1

7 

İleride bu meslekte başarılı olabilmek için çok çalışıyorum.  0,92  4,22  

1

8 

Öğretmenlik mesleğinin beni ne maddi nede manevi açıdan tatmin edeceğini 

zannetmiyorum.  

1,01  4,14 

1

9 

Öğretmenlik mesleğini layıkıyla yapacağıma inanıyorum.  0,97  4,12  

2

0 

Ancak çok zorda kalırsam bu mesleği yapmayı düşünebilirim.  0,96  4,01  

2

1 

Öğretmen olacağımı düşündükçe mutsuz oluyorum.  0,95  4,20  

2

2 

Daha iyi bir meslek bulursam bir an bile öğretmenlik yapacağımı zannetmiyorum.  0,97  4,35  

 I.Faktör Toplamı 4,22 
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 II.FAKTÖR (DEĞER) SS  

2

3 

Öğretmenlik bilginin yanısıra yetenek gerektiren bir meslektir.  0,51  4,68  

2

4 

Öğretmenlik paylaşımın en yoğun yaşandığı bir meslektir.  0,62  4,63  

2

5 

Bu mesleği öğrendikçe ciddi-yetini daha iyi anlıyorum.  0,65  4,59  

2

6 

Öğretmenlik özveri isteyen bir meslektir.  0,54  4,74  

2

7 

Öğretmenlik onurlu bir meslektir.  0,56  4,68  

2

8 

Öğretmenlik mesleği hasta toplumları kurtaracak bir ilaç gibidir.  0,72  4,44  

2

9 

Öğretmenlik vicdani boyutu önemli olan mesleklerin başında gelmektedir.  0,75  4,58  

3

0 

Öğretmenlik çok sabır isteyen bir meslektir.  0,71  4,68  

 II.Faktör Toplamı 4,63 

 
III.FAKTÖR (UYUM) SS  

3

1 

Derslerden ve öğretmenlerden bıktığım için öğretmenlik benim için yapacağım mesleklerin 

en sonuncusudur.  1,01  4,38  

3

2 

Öğretmenlik gibi çileli bir mesleğe başlamaktan çekiniyorum.  
0,93  4,29  

3

3 

Sürekli kendini yenileme düşüncesi bu mesleği yapma konusunda beni düşündürüyor.  
0,96  4,26  

3

4 

Öğretmenlik mesleği bir daha düzelmeyecek kadar yıpranmış bir meslektir. 
0,90  4,13  

3

5 

Sürekli bir sınıfta hapsolmak beni sinirlendirir.  
0,96  4,19  

 
III.Faktör Toplamı 4,25 

Tablo1 incelendiğinde öğretmen adaylarının “Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği”nin alt boyutlarının her 

üçündeki faktörlere de ortalamalara göre “kuvvetle katıldıkları” görülmüştür. Alt boyuttaki faktörlere oransal 

olarak bakıldığında “sevgi” alt boyutundaki faktörlere 4,22, “değerler” alt boyutundaki faktörlere 

4,63; ve “uyum” alt boyutundaki faktörlere 4,25’ lik bir dereceyle kuvvetle katılım gösterdikleri 

görülmüştür. Her üç alt boyuta da “kuvvetle katılım” olmakla birlikte, en üst düzey katılımın “değerler” alt 

boyutundaki faktörlere olduğu görülmüştür. Üç alt boyuttaki faktörler ayrı ayrı incelendiğinde ise, en üst düzey 

katılımın 4,74 ortalamasıyla “ “Öğretmenlik özveri isteyen bir meslektir.” faktörüne “kuvvetle katılım” 

düzeyinde gösterilirken, en alt düzey katılımın ise 4,01 ortalamasıyla “Ancak çok zorda kalırsam bu mesleği 

yapmayı düşünebilirim.” faktörüne “katılırım” düzeyinde yapıldığı görülmüştür.  
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Tablo 2: Mesleki Tecrübeye Göre Mesleki Tutum Ölçeği Alt Faktörlerinin ANOVA Tablosu 

Boyutlar  N  SS 
Standart 

Hata 
95% Ortalama 
Güven Aralığı 

Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Mesleğe 
Sevgi 

0-1 yıl 38 4,15 0,99 1,608 88,03 94,55 70 110 

 1-3 yıl 33 4,10 0,96 1,886 86,28 93,96 64 108 

 3-5 yıl 36 4,22 0,98 1,647 89,49 96,18 71 110 

 
5 yıl ve 

üstü 
45 4,40 0,82 1,117 94,64 99,14 80 110 

 Toplam 152 4,22 0,98 ,791 91,50 94,62 64 110 

Mesleğe 
Değer 

0-1 yıl 38 4,64 0,51 ,463 36,22 38,10 32 40 

 1-3 yıl 33 4,53 0,62 ,537 35,18 37,37 32 40 

 3-5 yıl 36 4,65 0,52 ,501 36,21 38,24 31 40 

 5 yıl ve 

üstü 
45 4,69 0,52 ,356 36,77 38,21 32 40 

  Toplam 152 4,63 0,51 ,229 36,63 37,53 31 40 

Mesleğe 
Uyum 

0-1 yıl 38 4,24 0,98 ,471 20,23 22,14 16 25 

 1-3 yıl 33 4,06 1,00 ,480 19,33 21,28 14 25 

 3-5 yıl 36 4,22 0,98 ,447 20,20 22,02 15 25 

 
5 yıl ve 

üstü 
45 4,48 0,67 ,276 21,84 22,96 16 25 

 Toplam 152 4,25 0,95 ,213 20,91 21,76 14 25 

 

Tablo 2’deki öğretmenlerin mesleki tecrübelerine göre yapılan ANOVA testi sonucunda, Mesleğe sevgi ve 

mesleğe uyum alt faktörlerinde anlamlı farklılık görülmüştür (p<0.05). Mesleğe Değer alt faktöründe ise anlamlı 

bir farklılık görülmemiştir (p>0.05). Mesleki tecrübenin hangi gruplar arasında fark oluşturduğunu görmek için 

yapılan LSD çoklu karşılaştırma testine göre, mesleğe sevgi alt faktöründe mesleki tecrübesi 5 yıl ve üstü 

olanlarla ( =4,40), mesleki tecrübesi 0-1 yıl ( =4,15) ve 1-3 yıl ( =4,10) arası olanlara göre anlamlı farklılık 

oluşturmuştur. Mesleğe uyum alt faktöründe ise, mesleki tecrübesi 5 yıl ve üstü olanlarla ( =4,48), mesleki 

tecrübesi 0-1 yıl ( =4,24), 1-3 yıl ( =4,06) ve 3-5 yıl ( =4,22) arası olanlara göre anlamlı farklılık oluşturmuştur.  

Öğretmenlerin mesleki tecrübeleri göz önünde bulundurularak yapılan bu çalışmada öğretmenlerin mesleki 

tecrübeleri ve başarıları arasında olumlu ve doğrusal düzeyde bir farklılık göze çarpmıştır. Bu anlamlı farklığının 

sebebi olarak öğretmenlerin teorik olarak öğrenmiş olduğu bilgilerin aslında meslek içerisinde uygulamalı olarak 

bire bir şekilde görüyor olmalarıdır. Böylece uygulamanın yanından kazanılmış olan teorik bilgi aynı zamanda 

formasyon eğitim içerisinde görülen başarıyı da etkilemektedir. Mesleki tecrübe arttıkça öğretmenlerin kendi 

sınıf içerisinde ve eğitim almış olduğu ders içerisinde tecrübesi daha da artıyor, bildiklerini paylaşıyor ve 

yaşantısında öğrenmiş olduğu bilgileri yeniden teorik olarak uygulamaya geçirmektedir. 

 

Tablo 3. Öğretmenlik Türüne Göre Mesleki Tutum Ölçeği Alt Faktörlerinin ANOVA Tablosu 

Boyutlar  
Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kare 

Ortalamaları 
F p 

Mesleğe 
Sevgi 

Gruplar Arası 332,555 2 166,278 1,768 ,174 

 Grup içi 14011,912 149 94,040     

 Toplam 14344,467 151       

Mesleğe Gruplar Arası 14,342 2 7,171 ,899 ,409 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt:3  Sayı:3  Makale No: 02   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

21 

Değer 

 Grup içi 1188,710 149 7,978     

 Toplam 1203,053 151       

Mesleğe 
Uyum 

Gruplar Arası 7,640 2 3,820 ,548 ,579 

 Grup içi 1038,248 149 6,968     

 Toplam 1045,888 151       

Tablo 3’de öğretmenlerin, yaptıkları öğretmenlik türüne göre mesleki tutum ölçeğinin alt faktörleri olan 

mesleğe sevgi, mesleğe değer verme ve mesleğe uyum değişkenlerinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir 

(p>0.05). 

 

Öğretmenlerin staj yaptığı alanlara göre aldıkları derslerin ortalamalarında farklılık olup olmadığını görmek için 

tek yönlü varyans analizi yapılmış ve sonuçlar aşağıdaki tablo da gösterilmiştir. 

 

Tablo 4: Öğretmenlerin Staj Yaptığı Alanlara Göre Aldıkları Derslerin Ortalamalarında Farklılıkları Gösteren 

ANOVA tablosu 

Dersler  
Karelerin 
Toplamı 

sd 
Karelerin 

Ort 
F p 

Eğitim Bilimine Giriş Gruplar Arasında 3699,878 3 1233,293 3,882 ,010 

 Grup İçerisinde 47019,675 148 317,701   

 Toplam 50719,553 151    

Program Geliştirme Gruplar Arasında 510,648 3 170,216 1,187 ,317 

 Grup İçerisinde 21214,721 148 143,343   

 Toplam 21725,368 151    

Gelişim Psikolojisi Gruplar Arasında 43236,732 3 14412,244 16,205 ,000 

 Grup İçerisinde 131624,735 148 889,356   

 Toplam 174861,467 151    

Ölçme ve Değerlendirme Gruplar Arasında 2670,389 3 890,130 3,881 ,010 

 Grup İçerisinde 33943,604 148 229,349   

 Toplam 36613,993 151    

Öğrenme Kuram ve 
Yaklaşımları 

Gruplar Arasında 1457,464 3 485,821 1,991 ,118 

 Grup İçerisinde 36121,795 148 244,066   

 Toplam 37579,259 151    

Sınıf Yönetimi Gruplar Arasında 1196,682 3 398,894 2,255 ,084 

 Grup İçerisinde 26180,785 148 176,897   

 Toplam 27377,467 151    

GANO Gruplar Arasında 2,976 3 ,992 8,335 ,000 

 Grup İçerisinde 17,616 148 ,119   

 Toplam 20,593 151    

 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin branşlarına göre aldığı Eğitim Bilimine Giriş, Gelişim Psikolojisi, Ölçme Ve 

Değerlendirme ve son olarak GANO’ da anlamlı farklılık görülmüştür (p<0.05).  
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Tablo 5: Öğretmenlerin Pedagojik Formasyonda ayrılmış oldukları sınıf branşları ve ders notlarına göre olan 

frekans tablosu 

   N Ort. SS S Hata 95% Güvenirlik Düzeyi Ortalaması 

Eğitim Bilimine Giriş 1 65 72,52 17,970 2,229 68,07 76,98 

  2 55 63,31 15,949 2,151 59,00 67,62 

  3 18 73,00 20,029 4,721 63,04 82,96 

  4 14 60,86 21,118 5,644 48,66 73,05 

  Top. 152 68,17 18,327 1,487 65,23 71,11 

Program Geliştirme 1 65 65,17 14,031 1,740 61,69 68,65 

  2 55 66,47 9,903 1,335 63,80 69,15 

  3 18 61,56 10,188 2,401 56,49 66,62 

  4 14 61,43 10,938 2,923 55,11 67,74 

  Top. 152 64,87 11,995 ,973 62,95 66,79 

Gelişim Psikolojisi 1 65 55,62 34,165 4,238 47,15 64,08 

  2 55 72,55 20,926 2,822 66,89 78,20 

  3 18 16,50 31,980 7,538 ,60 32,40 

  4 14 52,36 34,958 9,343 32,17 72,54 

  Top. 152 56,81 34,030 2,760 51,36 62,26 

Ölçme ve Değerlendirme 1 65 62,38 15,359 1,905 58,58 66,19 

  2 55 69,64 13,965 1,883 65,86 73,41 

  3 18 57,39 19,965 4,706 47,46 67,32 

  4 14 63,36 10,881 2,908 57,07 69,64 

  Top. 152 64,51 15,572 1,263 62,01 67,00 

Öğrenme Kuram ve 

Yaklaşımları 
1 65 63,1818 19,45021 2,41250 58,3623 68,0014 

  2 55 69,1400 8,06838 1,08794 66,9588 71,3212 

  3 18 60,8889 10,87300 2,56279 55,4819 66,2959 

  4 14 65,8743 22,16164 5,92295 53,0785 78,6700 

  Top. 152 65,3142 15,77559 1,27957 62,7860 67,8424 

Sınıf Yönetimi 1 65 80,15 17,831 2,212 75,74 84,57 

  2 55 85,91 8,113 1,094 83,72 88,10 

  3 18 86,39 9,363 2,207 81,73 91,04 

  4 14 82,50 7,783 2,080 78,01 86,99 

  Top. 152 83,19 13,465 1,092 81,03 85,35 

GPA 1 
65 3,0700 ,33653 ,04174 2,9866 3,1534 

  2 
55 3,0633 ,29682 ,04002 2,9830 3,1435 

  3 18 2,9578 ,48218 ,11365 2,7180 3,1976 

  4 14 2,5843 ,35714 ,09545 2,3781 2,7905 

  Top. 152 3,0095 ,36929 ,02995 2,9504 3,0687 
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Tablo 5 ‘de hangi branşlar arasında bu farklılığın oluştuğunu görmek için yapılan LSD ve Bonferroni testleri 

sonucunda, Eğitim Bilimine Giriş dersinde; sözel branşta ders alan öğrenciler (Ort=72,52) ile sayısal branşta ders 

alan öğrenciler (Ort =63,31), sözel branşta ders alan öğrenciler (Ort =72,52) ile yabancı dil branş alanında ders 

alan öğrenciler (Ort =60,86), sayısal branşta ders alan öğrenciler (Ort =63,31) ile eşit ağırlık branşında ders alan 

öğrenciler (Ort =73,00)  arasında anlamlı (bu kelime yazılması doğru olmaz mı)farklılık görülmüştür.  

 

Gelişim psikolojisi dersinde; sözel branşta ders alan öğrenciler (Ort =55,62) ile sayısal branşta ders alan 

öğrenciler (Ort =72,55), sözel branşta ders alan öğrenciler (Ort =55,62) ile eşit ağırlık branşında ders alan 

öğrenciler (Ort =16,50), sayısal branşta ders alan öğrenciler (Ort =72,55) ile eşit ağırlık branşında ders alan 

öğrenciler(Ort =16,50), sayısal branşta ders alan öğrenciler (Ort =72,55) ile yabancı dil branş alanında ders alan 

(Ort =52,36), eşit ağırlık branşında ders alan öğrenciler (Ort =16,50) ile yabancı dil branş alanında ders alan 

(Ort=52,36) görülmüştür. 

 

Ölçme ve değerlendirme dersinde ise; sözel branşta ders alan öğrenciler (Ort =63,1818)ile sayısal branşta ders 

alan öğrenciler (Ort =69,64), sayısal branşta ders alan öğrenciler (Ort =69,64) ile eşit ağırlık branşında ders alan 

öğrenciler (Ort =57,39) arasında farklılık görülmüştür.  

 

Ağırlıklı genel not ortalamasında ise sözel branşta ders alan öğrenciler (Ort =3,0700) ile yabancı dil branş 

alanında ders alan öğrenciler (Ort =2,5843), sayısal branşta ders alan öğrenciler (Ort =3,0633) ile yabancı dil 

branş alanında ders alan (Ort =2,5843)ve eşit ağırlık branşında ders alan öğrenciler (Ort =2,9578) ile yabancı dil 

branş alanında ders alan (Ort =2,5843) arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür.  

 

Bu sonuçlara bakılarak, dersler arasında ve branşlara göre olan farklılıklarda da yapılan staj (öğretmenlik 

uygulaması), öğrencilerin lisans mezuniyetlerinin önemli derece rol oynadığını söyleyebiliriz. Eğitim Bilimine 

Giriş ve Gelişim Psikolojisi gibi sözel ağırlıklı derslerde staj bölümü eşit ağırlık, sözel ve yabancı dil bölümünde 

ders alan öğrencilerin sayısal bölümde ders alan öğrencilere göre daha da başarılı olmasının sebepleri arasında 

bu derslerin sözel yoğunlukta ders olması sebebidir. Bu duruma ek olarak Ölçme ve Değerlendirme dersinde 

lisanstan sayısal olarak mezun olan ve formasyon derslerini sayısal branşta alan öğrencilerin ölçme ve 

değerlendirme dersinde sözel, yabancı dil ve eşit ağırlık gibi lisans derslerinden mezun olan öğrencilere göre 

daha başarılı olması gibi bir fark gözükmekte ve bu fark çoğunlukla bu derslerin sayısal ve sözel branş olmasıyla 

ilgilidir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Sonuçlar 

Araştırma bulgularından hareketle aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

1. Mesleki tecrübe arttıkça öğretmenlerin bütün derslerden elde ettiği ağırlık not ortalamalarının doğrusal bir 

şekilde arttığı görülmektedir.  

2. Öğretmenlerin meslekte kazanılan tecrübe yılları arttıkça mesleğe karşı olan uyum ve sevgileri yükselirken, 

mesleğe olan değerin sabit kaldığı görülmüştür. Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan ve 5 yıldan daha fazla 

öğretmenlik yapan adaylar arasında büyük bir fark görülmüştür. 

3. Öğretmenlik mesleğini farklı alanlarda ilerleten öğretmen adaylarının, öğretmenliğe karşı olan sevgi, 

öğretmenliğe karşı olan saygı ve öğretmeliğe olan değer tutumları arasında anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. 

4. Öğretmen adayları meslekte geçen yıllar arttıkça öğretmenlik mesleğine karşı olan olumlu tutumlarında 

artış görülmüş ve mesleğe karşı olan sevgi derecesi de yükselmiştir. 

5. Öğretmenlerin mesleki tecrübeleri ve başarıları arasında olumlu ve doğrusal düzeyde bir farklılık göze 

çarpmıştır.  

6. Yapılan stajlarda (öğretmenlik uygulamalarında) branşlara göre lisans mezuniyetlerinin önemli derece rol 

oynadığı görülmektedir. 
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Öneriler 

Araştırmadan ulaşılan sonuçlara göre aşağıdaki önerilere yer verilmiştir: 

1. Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlar arasında mesleki tecrübe ve genel ortalama arasında farklılıklar elde 

edilmiştir. Bu farklılıkların daha derinlemesine incelenmesi için farklı çalışma yöntemleri, daha geniş ve 

farklı örneklemler kullanılıp araştırma daha derinlemesine tartışılabilir. 

2. Öğretmen yetiştirme programlarında alan bilgisi, pedagojik bilgi, pedagojik alan bilgisi, mesleki gelişim ve 

kişisel niteliklerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. 

3. Üniversitelerin öğretmen yetiştiren programlarında öğretmenlik mesleğiyle ilgili özendirici çalışmalar 

yapılabilir. Öğrencilerin öğretmenlik mesleğinin öneminin farkına varmaları sağlanmalıdır.  

4. Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumların alt sınıflardan itibaren geliştirilmesi için programlarda öğretmenlik 

meslek bilgisi derslerinde “öğretmenlik sevgisini de içeren tutumların kazanılmasını sağlayıcı” 

düzenlemelere gidilebilir.  

5. Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumların geliştirilmesi için, öğretmen yetiştiren yükseköğretim 

programlarında öğretmenlik mesleğiyle ilgili eğitim derslerine ağırlık verilebilir.  

6. Liselerde öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi için farklı yöntemler 

uygulanarak öğretmenlik mesleğine ilişkin olumlu tutuma sahip öğrenciler öğretmenlik mesleğine 

yöneltilebilir.  

7. Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümü isteyerek seçip seçmeme durumları öğretmenlik mesleğine ilişkin 

tutumlarını etkilediği dikkate alınarak, özellikle lisede öğrenim gören öğrencilere mesleki rehberlik 

hizmetleri verilerek istekli olanları mesleğe yönlendirmesi yapılmalıdır. 
 
Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5

th
 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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ÇEVRE EĞİTİMİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI 
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Özet 
Bu araştırma fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarının “çevre eğitimi” kavramı ile ilgili algılarını 

metaforlar aracılığıyla ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, araştırmaya 

gönüllü olarak katılan 47 fen ve teknoloji öğretmeni ile 2012-2013 öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Fen 

Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda okuyan 40 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen ve öğretmen adaylarından 

“Çevre eğitimi ……………….. gibidir, çünkü ……………………………………..” şeklindeki formu doldurmaları istenmiştir. 

Bu formda yer alan ilk boşlukta “çevre eğitimi” kavramı ile ilgili bir benzetim yapmaları, ikinci boşlukta ise bu 

benzetmenin nedenini açıklamaları istenmiştir. Araştırmada 9 kişinin formu eksik veya yanlış doldurulduğu için 

değerlendirilmeye alınmamıştır. Katılımcılardan, öğretmenler çevre eğitimi kavramına ilişkin 34 farklı metafor 

üretmiş, öğretmen adayları ise 31 farklı metafor üretmiştir. Bu metaforlara bağlı olarak öğretmenlerin ve 

öğretmen adaylarının “çevre eğitimi” algıları farklı kategoriler altında toplanmıştır. Kategorilere ilişkin sonuçlar 

yorumlanmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Metafor, çevre eğitimi, fen ve teknoloji, algı. 

 

 

 

METAPHORIC PERCEPTION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS  
AND TEACHER CANDIDATES FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION  

 
 
Abstract 

This study was conducted to reveal the perception of science and technology teachers and teacher candidates 

about “environmental education” concept using metaphors. Sample of the study consists of 47 science and 

technology teachers who volunteered to participate in research and 40 teacher candidates who were studying 

in Erciyes University, at the Department of Science Education during 2012-2013 academic years. Teachers and 

teacher candidates were asked to fill the blanks in a form such as “Environmental education is like 

………………………., because of …………………………..” They were asked to fill the first blank with a metaphor about 

the concept of environmental education and explain the reason of this metaphor in the second blank. Nine 

participants’ answers were missing or their forms were incorrectly filled, thus they were excluded from the 

evaluation. Regarding the participants, teachers produced 34 different metaphors about environmental 

education concept whereas teacher candidates produced 31 different metaphors. According to these 

metaphors, “environmental education” perceptions of the teachers and teacher candidates were grouped 

under different categories. Then the results of the categories were interpreted.  

 

Key Words: Metaphor, environmental education, science and technology, perception. 
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GİRİŞ 
 
Günümüzde çevre sorunlarının artması ile birlikte, tüm dünyanın ortak kullanım alanı olan çevreye ve çevre 

eğitimine verilen önem de artmıştır. Çevre eğitimi konusunda birçok faaliyet yapılmıştır. Önceleri çevre 

konusunda olan faaliyetler zamanla çevre eğitimi ile ilgili hale gelmiştir. Çevre eğitimi ile ilgili olarak UNESCO 

(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) Çevre Dairesi’nin 1975’de 136 üye ülkede bir anket 

uygulamasıyla başlayan faaliyetler 1977’deki “Hükümetler Arası Çevre Eğitim Konferansı”nı da kapsayacak 

şekilde 2000’li yıllara kadar devam etmiştir. Bu faaliyetler 2000’li yıllardan sonra ise sürdürülebilirlik konusuna 

yönelmiştir (Intergovernmental Conference on Environmental Education-Final Report, 1978; Budak, 2008). 

 

Çevre eğitimine verilen öneme paralel olarak alanda yapılan araştırmalarda da bir artış olmuştur. Bu 

araştırmalarda çevre eğitimi farklı açılardan ele alınmıştır. Bu kapsamda çevreye ve çevre eğitimine yönelik 

algıların ve görüşlerin incelendiği birçok çalışma da yapılmıştır (Ko ve Lee, 2003; Güler, 2009; Bozkurt, 2011; 

Gökmen, Ekici ve Öztürk, 2012; Mohanty ve Sarmah, 2012; Ateş ve Karatepe, 2013; Sağlam ve Demirci Güler, 

2013; Kaya, 2014). Bu araştırmalar incelendiğinde çevre kavramına yönelik algıyla ilgili birçok çalışmanın 

olduğu, çevre eğitimiyle ilgili çalışmaların daha sınırlı olduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle fen ve 

teknoloji öğretmen ve öğretmen adayları ile yürütülen bu çalışmada, katılımcıların çevre eğitimine yönelik 

algıları incelenmiştir. 

 

Günlük hayatımızda birçok alandan birçok kavram kullanırız. Bu kavramlar somut ya da soyuttur. Soyut 

kavramları tanımlamak daha zordur. Bu yüzden bu kavramları daha çok somut kavramlarla tanımlarız. Bu 

konuda metaforlar kullanılabilir (Er Tuna ve Mazman Budak, 2013). Bu araştırmada da katılımcıların “çevre 

eğitimi” kavramına ilişkin algılarını ortaya çıkarmak için metaforlar kullanılmıştır. 

 

Bu çalışma katılımcıların ifadelerine bağlı olarak “çevre eğitimi” kavramına yükledikleri anlamları ortaya 

çıkarmaya çalışmaktadır. Bu amaçtan hareketle araştırma soruları şu şekilde ifade edilebilir: 

• Fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarının “çevre eğitimi” kavramına yönelik ürettikleri metaforlar 

nelerdir? 

• Fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarının “çevre eğitimi” kavramına yönelik ürettikleri metaforlar 

hangi kavramsal kategorilerde sınıflandırılabilir? 

• Fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarının “çevre eğitimi” kavramına yönelik algıları nelerdir? 

 

YÖNTEM 
 
Araştırmanın Deseni 
Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden “olgubilim (fenomenoloji)” kullanılmıştır. Olgubilim, farkında 

olduğumuz ama ayrıntılı bir şekilde anlayışa sahip olamadığımız deneyimler, algılar, kavramlar vb. biçimlerde 

bulunan olgulara odaklanır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Olgubilimciler, genellikle insanların benzer olayları nasıl 

algıladıkları ve yorumladıklarına ilişkin bazı ortak noktalar olduğunu varsaydıkları için, olgubilim desenindeki 

araştırmalar da bu ortak noktaları anlamaya ve açıklamaya çalışır (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012). Bu açıdan, 

araştırmada “çevre eğitimi” kavramına ilişkin ortak temalara ulaşıldığı ve katılımcıların algıları ortaya çıkarıldığı 

için, araştırma “olgubilim” deseninde gerçekleştirilmiştir. 

 

Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu 47 fen ve teknoloji öğretmeni ile 2012-2013 öğretim yılında Erciyes Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nın farklı sınıflarında öğrenim gören 40 öğretmen adayı 

oluşturmuştur. Araştırmada dokuz kişinin formu eksik veya yanlış doldurulduğu için değerlendirilmeye 

alınmamıştır. 78 katılımcının verdiği yanıtlar değerlendirilmiştir. 

 

Olgubilim araştırmalarında çalışma grubundaki birey sayısının fazla olmasına uğraşılmamalı, aksine bireylerden 

elde edilen bilginin kalitesine yoğunlaşılmalıdır (Baş ve Akturan, 2008). Bu sebeple araştırmada çok sayıda 
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bireye ulaşmak yerine araştırmaya gönüllü katılım esas alınmıştır. Bu şekilde elde edilen verilerin niteliğine 

yoğunlaşılmıştır. 

 

Verilerin Toplanması 
Araştırma verileri metafor formu ile toplanmıştır. Metafor formu online olarak uygulanmıştır. Formun üzerine 

gerekli açıklama eklenerek formun nasıl doldurulacağı açıklanmıştır. Araştırmaya katılanlardan “Çevre eğitimi 

……………….. gibidir, çünkü ……………………………………..” şeklindeki cümleyi tamamlamaları istenmiştir. Bu formda 

yer alan ilk boşlukta “çevre eğitimi” kavramını bir şeye benzetmeleri, ikinci boşlukta ise bu benzetmenin 

nedenini açıklamaları istenmiştir. 

 

 

Verilerin Analizi 
Olgubilim araştırmalarında veri analizinde verinin kavramsallaştırılması ve temaların ortaya çıkarılması çabası 

vardır. Bu amaçla araştırmada, veriler “içerik analizi” ile analiz edilmiştir. İçerik analizinde, veriler ayrıntılı bir 

şekilde işlenerek fark edilemeyen kavram ve temalar keşfedilir. Toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması, 

daha sonra da bunların anlamlı ve mantıklı bir biçimde düzenlenmesi, buna bağlı olarak veriyi açıklayan 

temaların saptanması gerekir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

 

Araştırmada katılımcıların çevre eğitimine ilişkin algıları üç aşamada analiz edilmiştir. İlk olarak, katılımcıların 

çevre eğitimine ilişkin benzetmeleri (metaforları) kod olarak ele alınmıştır. Veri parçalarına verilen bu kodlar bir 

sonraki aşama olan kategorileri oluşturmaya başlamanın bir yolu olarak kullanılmıştır. Elde edilen bu kodların 

birbiriyle ilişkileri değerlendirilmiştir. Bunun için katılımcıların formda doldurdukları ikinci boşlukta yazdıkları 

incelenmiştir. Katılımcıların yaptıkları açıklamalara göre kodlar, örüntüler ve düzenlilikler göz önüne alınarak 

gruplandırılmıştır. Bunların her birine bir kategori denilmiştir. Son aşama olarak ise bu kategoriler, ilgili literatür 

çerçevesinde araştırmacının verileri yansıttığını düşündüğü terimler ile isimlendirilmiştir (Merriam, 2009/2013). 

1. Kodların Oluşturulması: Araştırma verilerinin analiz edilmesinde ilk adım olarak katılımcıların oluşturdukları 

metaforlar/kodlar incelenmiştir. Elde edilen metaforların tam bir şekilde ifade edilip edilmediği ve 

açıklamalarının tam olarak yapılıp yapılmadığına bakılmıştır. Bunun sonucunda dokuz kişinin formu eksik veya 

yanlış doldurulduğu için değerlendirilmeye alınmamıştır. Bunun dışında kalan cevaplar incelenerek 

öğretmenlerin 43, öğretmen adaylarının 35 tane metafor ürettikleri tespit edilmiştir. 

 

2. Kodların Gruplandırılması-Kategorileştirme: Katılımcıların ürettikleri metaforlar incelenerek ortak olanlar 

belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretmenlerin 34 farklı metafor ürettikleri, öğretmen adaylarının ise 31 farklı 

metafor ürettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların ürettikleri metaforlar, yaptıkları açıklamalar göz önüne alınarak 

belirli gruplar altında toplanmıştır (kategori oluşturma). 

 

3. Kategorilerin Adlandırılması: Metaforların gruplandırılması ile oluşturulan kategorilere ilgili literatür 

çerçevesinde araştırmacı tarafından isim verilmiştir. 

 

Verilerin Analizinde Geçerlik ve Güvenirlik 
Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik çalışmaları nicel araştırmalardaki gibi değildir. Nitel araştırmalarda 

geçerlik ve güvenirliği sağlamak konusunda belirli analizleri yapmaktan ziyade dikkate alınması gereken bazı 

noktaların araştırma süreci ve sonrasında karşılanması gerekir. Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirliği 

sağlamanın en önemli aşaması; araştırmacının veri toplama, veri analizi ve yorumlanması süreçlerinde tutarlı 

olması, araştırmanın tüm aşamalarını ayrıntılı ve açık bir şekilde ifade etmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

 

Bu araştırmada geçerliğin ve güvenirliğin sağlanması için; araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama 

aracı, araştırma süreci ve veri analizleri açıkça belirtilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin kategorize edilme 

aşamalarında ilgili literatür göz önüne alınmış, ayrıca uzman görüşleri alınarak veriler incelenmiştir. 

 

BULGULAR 
 
Araştırmaya katılan fen ve teknoloji öğretmenleri 34, öğretmen adayları ise 31 farklı metafor üretmiştir. 

Toplamda ise, öğretmen ve öğretmen adaylarının yazdıkları ortak metaforlardan dolayı 63 farklı metafor 
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üretilmiştir. Katılımcıların “çevre eğitimi” kavramı ile ilgili ürettikleri metaforlar, frekansları ve yüzdeleri Tablo 

1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Katılımcıların “Çevre Eğitimi” Kavramı İle İlgili Ürettikleri Metaforlar 

Sıra Metafor Frekansı (f) Yüzdesi (%) 

1 Hayat 7 8.97 

2 Su 6 7.69 

3 Bumerang  2 2.56 

4 Doğa sevgisi 2 2.56 

5 Sağlıklı yaşamayı öğretmek 2 2.56 

6 Yaşamak 2 2.56 

7 Ahlak 1 1.28 

8 Aile eğitimi  1 1.28 

9 Alışkanlık 1 1.28 

10 Ansiklopedi 1 1.28 

11 Arkadaş 1 1.28 

12 Aşk 1 1.28 

13 Babana aldığın hediye 1 1.28 

14 Bağımlılık 1 1.28 

15 Bebek büyütmek 1 1.28 

16 Bilinmesi gereken zorunlu konular 1 1.28 

17 Bir çiçeğin yaprakları 1 1.28 

18 Buza yazılan yazı 1 1.28 

19 Check Up 1 1.28 

20 Çocuk eğitimi 1 1.28 

21 Din eğitimi 1 1.28 

22 Dünyayı öğrenmek 1 1.28 

23 Edep 1 1.28 

24 Ekmek-hava-su 1 1.28 

25 Ekosistem 1 1.28 

26 Fen ve tabiat bilimleri 1 1.28 

27 Geleceği şekillendirmek 1 1.28 

28 Gelişim 1 1.28 

29 Gemiye yön veren rüzgâr 1 1.28 

30 Gereksiz bir şey 1 1.28 

31 Görmek 1 1.28 

32 Hava 1 1.28 

33 Hayat dersi 1 1.28 

34 Işık 1 1.28 

35 İlaç 1 1.28 

36 İnsanlık görevi 1 1.28 

37 Kahraman 1 1.28 

38 Kişilik gelişimi 1 1.28 

39 Kişisel bakım 1 1.28 

40 Kitap 1 1.28 

41 Kitap okuyan insan 1 1.28 

42 Kum saati 1 1.28 

43 Kültür 1 1.28 

44 Kümülatif bilgi 1 1.28 

45 Mecburiyet 1 1.28 

46 Navigasyon cihazı 1 1.28 

47 Nefes 1 1.28 

48 Nefes almak 1 1.28 

49 Oksijen 1 1.28 
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50 Okul 1 1.28 

51 Ömrün uzaması 1 1.28 

52 Önemsiz bir şey 1 1.28 

53 Sağlık ve gelecek 1 1.28 

54 Sevgi aşılamak 1 1.28 

55 Susuz dünya 1 1.28 

56 Temel ihtiyaç 1 1.28 

57 Ticaret 1 1.28 

58 Toplum eğitimi 1 1.28 

59 Toprak 1 1.28 

60 Vücudumuzdaki damarlar 1 1.28 

61 Yaşam 1 1.28 

62 Yaşam damarı 1 1.28 

63 Yaşamın kilidi 1 1.28 

Toplam 78 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen ve öğretmen adaylarının en çok kullandığı metaforların 

“hayat” ve “su” kavramları olduğu görülmektedir. Metaforların çoğunluğu ise tek bir katılımcı tarafından ifade 

edilmiştir. Katılımcıların ürettikleri metaforlar 11 farklı kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler, frekansları 

ve yüzdeleri Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2: Katılımcıların “Çevre Eğitimi” Kavramı İle İlgili Ürettikleri Metaforlara İlişkin Kategoriler 

Sıra Kategoriler Frekansı (f) Yüzdesi (%) 

1 Zorunludur. 14 17.95 

2 Hayata yakındır. 10 12.82 

3 Evrenseldir, ortak çaba gerektirir. 9 11.54 

4 Farkındalık oluşturur. 9 11.54 

5 İhtiyaçtır. 8 10.26 

6 Duyarlılık gerektirir. 7 8.97 

7 Yansıtıcıdır. 7 8.97 

8 Çok yönlüdür, disiplinler arasıdır. 5 6.41 

9 Sürekli ve daimi bir süreçtir. 5 6.41 

10 Kurtarıcıdır. 2 2.56 

11 Yönlendiricidir. 2 2.56 

Toplam 78 100 

 

Tablo 2 incelendiğinde frekansı en çok olan kategori, “çevre eğitimi zorunludur” kategorisidir. Buna göre 

öğrencilerin “çevre eğitimi” ile ilgili genel algısı, böyle bir eğitimin zorunlu olduğuna ilişkindir. Ayrıca öğrenciler 

“çevre eğitimi”ni genellikle; hayata yakın, evrensel, farkındalık yaratan, ihtiyaç duyulan bir eğitim olarak 

algılamaktadırlar. 

 

Araştırmada katılımcıların “çevre eğitimi” kavramına yönelik algıları, kategoriler çerçevesinde sırasıyla 

verilmiştir. 

 

1. Çevre Eğitimi Zorunludur. 
Araştırmaya katılan fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarının “çevre eğitimi” ile ilgili en fazla metafor 

ürettikleri kategori “çevre eğitimi zorunludur” kategorisidir. 14 kişiye ait metaforlar bu kategoride 

değerlendirilmiştir. Bazı metaforlar birden fazla kişi tarafından ifade edilmiştir. Dolayısıyla 12 farklı metafor 

belirlenmiştir. Bu kategoride yer alan metaforlar ve frekansları Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1: “Çevre Eğitimi Zorunludur” Kategorisinde Yer Alan Metaforlar 

 

Aşağıda bu kategoride yer alan bazı katılımcı ifadeleri verilmiştir. 

“Çevre eğitimi ekmek-hava-su gibidir. Çünkü isteğe bağlı değil zaruridir.” 

“Çevre eğitimi su gibidir. Çünkü su doğal hayatımızın temel kaynağıdır çevre eğitimi de dünyamızı değiştirip 

güzelleştirecek bizleri bilinçlendirecek tek kaynaktır.” 

“Çevre eğitimi hayat gibidir. Çünkü insan hayatı boyunca yaşamak için çevre muhtaçtır. O yüzden bu çevreden 

yararlanmak ve bunu yaparken dengeyi bozmamak için çevre eğitimi şarttır.” 

 

2. Çevre Eğitimi Hayata Yakındır. 
Araştırmaya katılan fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarından 10 kişinin ürettiği metaforlar “çevre 

eğitimi hayata yakındır” kategorisinde değerlendirilmiştir. Bu kategoride toplamda dokuz farklı metafor yer 

almıştır. Kategorideki metaforlar ve frekansları Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2: “Çevre Eğitimi Hayata Yakındır” Kategorisinde Yer Alan Metaforlar 
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Aşağıda bu kategoride yer alan bazı katılımcı ifadeleri verilmiştir. 

“Çevre eğitimi fen ve tabiat bilimleri gibidir. Çünkü çevremizde bulunan canlı ve cansız varlıklar ile uğraşır. 

Tanımaya çalışır.” 

“Çevre eğitimi oksijen gibidir. Çünkü çevre yaşamın kendisidir.” 

 

3. Çevre Eğitimi Evrenseldir, Ortak Çaba Gerektirir. 
Araştırmaya katılan fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarından dokuz kişinin ürettiği metaforlar 

“çevre eğitimi evrenseldir, ortak çaba gerektirir” kategorisinde değerlendirilmiştir. Bu kategoride toplamda 

sekiz farklı metafor yer almıştır. Kategoride yer alan metaforlar ve frekansları Şekil 3’te verilmiştir. 

 

Şekil 3: “Çevre Eğitimi Evrenseldir, Ortak Çaba Gerektirir” Kategorisinde Yer Alan Metaforlar 

 

Aşağıda bu kategoride yer alan bazı katılımcı ifadeleri verilmiştir. 

“Çevre eğitimi aşk gibidir. Çünkü siz ne kadar çabalarsanız çabalayın sadece sizin emeğiniz asla yeterli olmaz. 

İllaki başkalarının da katkısı ve emeği olması gerekir.” 

“Çevre eğitimi insanlık görevi gibidir. Çünkü çevreye duyarlı, çevre sorunlarının çözümünde görev alan bireylerin 

yetiştirilmesi, gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmak hepimizin insanlık görevidir.” 

 

4. Çevre Eğitimi Farkındalık Oluşturur. 
Araştırmaya katılan fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarından dokuz kişinin ürettiği metaforlar 

“çevre eğitimi farkındalık oluşturur” kategorisinde değerlendirilmiştir. Bu kategoride toplamda sekiz farklı 

metafor yer almıştır. Kategorideki metaforlar ve frekansları Şekil 4’te verilmiştir. 
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Şekil 4: “Çevre Eğitimi Farkındalık Oluşturur” Kategorisinde Yer Alan Metaforlar 

 

Aşağıda bu kategoride yer alan bazı katılımcı ifadeleri verilmiştir. 

“Çevre eğitimi kitap gibidir. Çünkü bireyleri bilinçlendirir, bilgilendirir.” 

“Çevre eğitimi hava gibidir. Çünkü çevre eğitimi olmadığında insanlar verdiği zararların boyutlarını, ne kadar 

bencilce davrandığını anlayamıyorlar.” 

 

5. Çevre Eğitimi İhtiyaçtır. 
Araştırmaya katılan fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarından sekiz kişinin ürettiği metaforlar “çevre 

eğitimi ihtiyaçtır” kategorisinde değerlendirilmiştir. Bu kategoride toplamda yedi farklı metafor yer almıştır. 

Kategoride yer alan metaforlar ve frekansları Şekil 5’de verilmiştir. 

 

Şekil 5: “Çevre Eğitimi İhtiyaçtır” Kategorisinde Yer Alan Metaforlar 

 

Aşağıda bu kategoride yer alan bazı katılımcı ifadeleri verilmiştir. 

“Çevre eğitimi hayat gibidir. Çünkü hayatımızın devam edebilmesi için çevreye ihtiyacımız var.” 

“Çevre eğitimi temel ihtiyaç gibidir. Çünkü sağlıklı ve rahat yaşam için gereklidir.” 
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6. Çevre Eğitimi Duyarlılık Gerektirir. 
Araştırmaya katılan fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarından yedi kişinin ürettiği metaforlar “çevre 

eğitimi duyarlılık gerektirir” kategorisinde değerlendirilmiştir. Bu kategoride yer alan tüm metaforlar farklıdır. 

Kategoride yer alan metaforlar şunlardır: Babana aldığın hediye, bebek büyütmek, buza yazılan yazı, çocuk 

eğitimi, gereksiz bir şey, kültür, sevgi aşılamak. 

 

Aşağıda bu kategoride yer alan bazı katılımcı ifadeleri verilmiştir. 

“Çevre eğitimi çocuk eğitimi gibidir. Çünkü çevreye duyarlılık gerekir. Özen göstermek gerekir.” 

“Çevre eğitimi kültür gibidir. Çünkü kültür seviyesi yüksek toplumlarda çevreye karşı duyarlı insanlar bulunduğu 

için sorun yoktur veya yok denilecek kadar azdır.” 

 

7. Çevre Eğitimi Yansıtıcıdır. 
Araştırmaya katılan fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarından yedi kişinin ürettiği metaforlar “çevre 

eğitimi yansıtıcıdır” kategorisinde değerlendirilmiştir. Bu kategoride toplamda altı farklı metafor yer almıştır. 

Kategoride yer alan metaforlar ve frekansları Şekil 6’da verilmiştir. 

 

Şekil 6: “Çevre Eğitimi Yansıtıcıdır” Kategorisinde Yer Alan Metaforlar 

 

Aşağıda bu kategoride yer alan bazı katılımcı ifadeleri verilmiştir. 

“Çevre eğitimi bumerang gibidir. Çünkü atılan her adım geri dönecektir.” 

“Çevre eğitimi geleceği şekillendirmek gibidir. Çünkü iyi bir çevre mutlu ve sağlıklı insanlar demektir.” 

 

8. Çevre Eğitimi Çok Yönlüdür, Disiplinler Arasıdır. 
Araştırmaya katılan fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarından beş kişinin ürettiği metaforlar “çevre 

eğitimi çok yönlüdür, disiplinler arasıdır” kategorisinde değerlendirilmiştir. Bu kategorideki tüm metaforlar 

farklıdır. Kategoride yer alan metaforlar şunlardır: Ansiklopedi, arkadaş, bir çiçeğin yaprakları, check up, din 

eğitimi. 

 

Aşağıda bu kategoride yer alan bazı katılımcı ifadeleri verilmiştir. 

“Çevre eğitimi arkadaş gibidir. Çünkü olumlu ve olumsuz her şeyi öğreniriz.” 

“Çevre eğitimi ansiklopedi gibidir. Çünkü içinde çevreyle ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz. Çevrenin ağ bağlantıları 

ve bağlantıların birbiriyle doğrudan veya dolaylı ilişkileri katkılarını bir harita gibi önümüze sermektedir. Fen-

teknoloji-toplum-çevre bu kombinasyonu açıklayabilmektedir.” 
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9. Çevre Eğitimi Sürekli ve Daimi Bir Süreçtir. 
Araştırmaya katılan fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarından beş kişinin ürettiği metaforlar “çevre 

eğitimi sürekli ve daimi bir süreçtir” kategorisinde değerlendirilmiştir. Bu kategorideki tüm metaforlar farklıdır. 

Kategoride yer alan metaforlar şunlardır: Gelişim, hayat, kişilik gelişimi, kum saati, kümülatif bilgi. 

 

Aşağıda bu kategoride yer alan bazı katılımcı ifadeleri verilmiştir. 

“Çevre eğitimi hayat gibidir. Çünkü süreklidir.” 

“Çevre eğitimi kişilik gelişimi gibidir. Çünkü kişilik gelişimi küçük yaşlarda başlar, insan ömrü yettikçe de kişilik 

gelişimi devam eder. Çevreye de gerekli özeni gösterdiğimizde yaşam boyu devam eder insanların kişiliğinin 

gelişmesinde yardımcı olur. Bu yüzden çevre eğitimi bana göre kişilik gelişimi gibidir.” 

 

10. Çevre Eğitimi Kurtarıcıdır. 
Araştırmaya katılan fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarından ikisinin ürettiği metaforlar “çevre 

eğitimi kurtarıcıdır” kategorisinde değerlendirilmiştir. Kategoride yer alan metaforlar şunlardır: Kahraman, 

ömrün uzaması.  

 

Aşağıda bu kategoride yer alan ifadeler verilmiştir. 

“Çevre eğitimi kahraman gibidir. Çünkü dünyamızı kurtarır.” 

“Çevre eğitimi ömrün uzaması gibidir. Çünkü doğanın ve insanlığın kurtuluşu çevrenin kullanımına bağlıdır. Bu 

da ancak insanları çevre konusunda eğitmekle olur.” 

 

11. Çevre Eğitimi Yönlendiricidir. 
Araştırmaya katılan fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarından ikisinin ürettiği metaforlar “çevre 

eğitimi yönlendiricidir” kategorisinde değerlendirilmiştir. Kategoride yer alan metaforlar şunlardır: Gemiye yön 

veren rüzgâr, navigasyon cihazı.  

 

Aşağıda bu kategoride yer alan ifadeler verilmiştir. 

“Çevre eğitimi gemiye yön veren rüzgâr gibidir. Çünkü doğru verilen bir çevre eğitimi öğrenciyi toplumsal ve 

doğal yaşama hazırlayıp onun sadece insanlar arası ilişkilerini değil bütün canlılarla arasında gerçekleşen 

etkileşimi olumlu yönde etkileyecektir. Tıpkı rüzgarı arkasına alıp ondan faydalanan gemi gibi...” 

“Çevre eğitimi navigasyon cihazı gibidir. Çünkü navigasyon cihazı nasıl insanların gideceği yolu bulmalarına 

yardımcı oluyorsa, çevre eğitimi sayesinde de insanların yaşadığı çevre hakkında bilinçleneceğini, yaşadığı 

çevreyi daha iyi tanıyıp, daha duyarlı olabileceğini düşünüyorum :)” 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
Bu araştırma, fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarının “çevre eğitimi” kavramı ile ilgili algılarını 

metaforlar yardımıyla ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Araştırmada metafor formu kullanılmış ve formu değerlendirilen 78 katılımcının 63 farklı metafor ürettiği 

görülmüştür. Metafor sayısının çok olması “çevre eğitimi” kavramı ile ilgili katılımcı algılarının ifade çeşitliliğini 

göstermektedir. Elde edilen bulgulara göre; en çok ifade edilen metaforların; hayat (% 8.97) ve su (% 7.69) 

olduğu görülmüştür. 

 

Araştırmada elde edilen metaforlar yapılan açıklamalara göre, benzerlikler ve literatür göz önüne alınarak 

kategorize edilmiştir. Açıklamalara bakıldığında aynı metafor kavramlarının farklı kategoriler altında 

toplanabildiği görülmüştür. Katılımcıların ürettikleri metaforlar toplam 11 kategori ile ifade edilmiştir. Buna 

göre katılımcıların çevre eğitimi algıları tespit edilmiştir. 

Katılımcılara göre çevre eğitimi; 

• Zorunludur. 

• Hayata yakındır. 

• Evrenseldir, ortak çaba gerektirir. 

• Farkındalık oluşturur. 

• İhtiyaçtır. 
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• Duyarlılık gerektirir. 

• Yansıtıcıdır. 

• Çok yönlüdür, disiplinler arasıdır. 

• Sürekli ve daimi bir süreçtir. 

• Kurtarıcıdır. 

• Yönlendiricidir. 

 

Çevre eğitimi ile ilgili literatürde de benzer sonuçlara rastlanmıştır. Araştırmada katılımcılara göre “çevre eğitimi 

zorunludur”. İlgili literatürde de benzer ifade olarak, çevre eğitiminin örgün ve yaygın eğitimin vazgeçilmez bir 

unsuru olduğu belirtilmektedir (Doğan, 1997). 

 

Özdemir (2007) çevre eğitiminde benimsenecek bir ilke olarak yaşantısallığı ifade etmiştir. Çevre eğitimin 

öğretici bir yaşantı sürecini (deneyimleme) içermesi gerektiğini belirtmiştir. Bu bilgi araştırmadan elde edilen 

“çevre eğitimi hayata yakındır” algısıyla benzerlik içermektedir. Aynı çalışmada geçen “küresellik-yerellik” ilkesi 

de “çevre eğitimi evrenseldir, ortak çaba gerektirir” bulgusunu desteklemektedir. 

 

Katılımcıların verdiği ifadelerden elde edilen “Çevre eğitimi ihtiyaçtır” algısı hem bireysel hem de toplumsal 

ihtiyacı ifade etmektedir (ÇOB, 2004). 

 

Araştırmada elde edilen “çevre eğitimi farkındalık oluşturur” algısına paralel bir sonucu Gökmen, Ekici ve Öztürk 

de (2012) bulmuştur. Araştırmacılar biyoloji öğretmen adaylarının çevre eğitimine yönelik öz-yeterlik algılarını 

inceledikleri çalışmalarında, öğretmen adaylarının çevre eğitiminin, çevre konularında bilinçlenme sağladığı 

yönünde bir algıya sahip olduklarını tespit etmişlerdir. 24 öğretmen üzerinde yapılan bir başka çalışmada da 

katılımcılar verilen doğa eğitiminin kendilerinin çevre konuları ile ilgili farkındalık düzeylerini arttırdığını 

belirtmişlerdir (Güler, 2009). 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların algılarına göre “çevre eğitimi çok yönlüdür, disiplinler arasıdır”. Çevre 

eğitiminin disiplinler arası bir alan olduğu çevre eğitimi konusunda yapılan en büyük faaliyetlerden biri olan 

“Hükümetler Arası Çevre Eğitim Konferansı”nda da ifade edilmiştir (Intergovernmental Conference on 

Environmental Education-Final Report, 1978). 

 

Araştırmadan elde edilen çevre eğitiminin sürekli ve daimi bir süreç olduğu bulgusu da literatür tarafından 

desteklenmektedir (Doğan, 1997; Özdemir, 2007). Bu sonuçlar dikkate alındığında araştırmadan elde edilen 

bulguların literatürle paralellik gösterdiği söylenebilir. Bu bulgular ve sonuçlar ışığında ise şu öneriler ifade 

edilmiştir: 

• Bu araştırma, öğretmenlik yapan ve gelecekte öğretmenlik yapacak adayların çevre eğitimine yönelik 

algılarını ortaya koymaktadır. Araştırma bulguları, çocukları yetiştiren ve dünyanın geleceğini inşa eden 

kişiler olan öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde öğretim programları hazırlanırken dikkate alınabilir. Bu 

sayede ortak kullanım alanı olan çevrenin korunması için uzun vadede bir adım atılmış olur. 

• Araştırmada ortaya çıkan metaforlar ve kategoriler, araştırmacılara çevre eğitimi ile ilgili kaynak 

oluşturabilir. Bulgular, çevre eğitimi ile ilgili geliştirilecek ölçme araçları için madde havuzunda kullanılabilir. 

 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Bütün eğitim sistemleri gelecek kuşakları yetiştirebilmek için öğretmen yetiştirme sistemine büyük önem 

vermektedir. Bunun için öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerinde günün koşullarına uyum sağlayabilmeleri 

için kendilerine sunulan derslerin gerek sayılarında gerek kredilerinde ve gerekse derslerin içeriklerinde zaman 

zaman değişiklikler yapılabilmektedir. Türkiye Öğretmen Yetiştirme Sisteminde de buna paralel bir yapının 

olduğu görülmektedir. Ancak hizmet öncesinde alınan derslerin gerek meslekte işe yarayıp yaramaması gerekse 

öğretmenlik mesleğinde bu derslerin gerekli olup olmadığı kimi çevrelerce tartışılmaktadır. Bu çalışmada da fen 

bilgisi öğretmenliği programında verilen derslerin gereklilik ve işe vurukluk düzeylerinin öğretmen adaylarının 

görüşlerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliğinde okuyan son sınıf 

öğrencileri, örneklemi ise Türkiye genelinden seçilen 5 farklı üniversitenin Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi 

Öğretmenliğinde okuyan 240 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler araştırmacılar 

tarafından hazırlanan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış anket formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler 

SPSS paket programı çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında fen bilgisi öğretmenliği lisans programı 

dersleri içinde en gerekli görülen ders Özel Öğretim Yöntemleri iken en işe vuruk görülen ders ise Öğretmenlik 

Uygulamasıdır. Tüm dersler içinde gereksiz ve işe vuruk bulunmayan ders yoktur.  

 

Anahtar Sözcükler: Fen bilgisi öğretmeni yetiştirme, fen bilgisi öğretmenliği dersleri, işe vurukluk. 

 

 

 

DETERMINATION OF NECESSITY AND APPLICABILITY OF THE COURSES OFFERED  
IN ELEMENTARY SCIENCE TEACHING PROGRAM BY TEACHER CANDIDATES 

 
 
Abstract 
All education systems to educate future generations give great importance to the teacher training system. For 

adapting to today’s conditions in pre-service training of teachers, both the premises and credits of courses and 

the content of courses which are provided to them may be made changes from time to time. There is also seen 

to be parallel structure in Turkey Teacher Training System. However, courses taken in pre-service are discussed 

by some circles both whether in the profession is going to work and whether these courses are required or not. 

The purpose of this study is to determine the necessity and applicability of the courses offered in elementary 

science teaching program according to the opinion of teacher candidates. In this research, descriptive research 

method is used. Universe of research comprise of last grade students who study Science Teaching in Turkey’s 

Faculty of Education, sample of research comprise of 240 teacher candidates selected from the five different 

universities across Turkey’s Faculty of Education. Data for the study prepared by researchers were collected by 

questionnaire which was determined validity and reliability studies. The data obtained were analyzed using 
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SPSS package program. In the light of findings, while the most required course is Special Teaching Methods, the 

most operational course is Teaching Practice in Elementary Science Teaching Program. In all courses, there are 

no courses included as unnecessary and not operational. 

 

Key Words: Science teacher education, science education courses, applicability. 

 

 

GİRİŞ 
 
Toplumların gelişmesinde ve kalkınmasında en önemli faktör nitelikli insan gücüdür. Nitelikli insan gücünü 

geliştirmek için yapılan en akılcı yatırım ise eğitimdir. Eğitim sisteminin en önemli öğesi ise öğretmendir. Bu 

nedenle gelişen toplumlar eğitime yatırım yaparken aynı zamanda öğretmen yetiştirmeye de büyük oranda 

kaynak, zaman ve çaba harcamaktadır. Türkiye’nin geleceği için de öğretmen ve öğretmen eğitimi konusuna 

gereken önemin verilmesi gerekmektedir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar, o zamanki yoksulluklar ve 

yoksunluklar içinde bile öğretmen niteliği üzerinde ısrarla durmuşlar ve cumhuriyet döneminde öğretmen 

eğitiminin geliştirilmesi adına büyük adımlar atmışlardır. Kaldı ki Türkiye’de öğretmen eğitimi yeni bir kavram 

değildir. Türkiye, ilk öğretmen okulunun 1848’de açılmasından bu yana öğretmen yetiştirme konusundaki 166 

yıllık deneyimi ile birikimli bir ülkedir. 

 

Türkiye’de öğretmen eğitimi hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler yoluyla gerçekleştirilmektedir. Öğretmenlerin 

hizmet öncesi eğitimi uzun yıllardan bu yana üniversitelerde eğitim fakülteleri aracılığıyla yapılmaktadır. İlk 

öğretmen okulunun kuruluşundan günümüze gelinceye kadar ülkemizde öğretmen yetiştirme konusunda birçok 

farklı model ve uygulamanın denediği görülmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen en radikal uygulamalardan 

biri de 1982 yılında tüm öğretmen yetiştiren kurumların 2547 sayılı yasa ile üniversite çatısı altında 

toplanmasıdır. 1997–1998 öğretim yılından sonra da öğretmen eğitiminde yeniden yapılanmaya gidilmiştir. 

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) bu çerçevede Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme programlarının yeniden 

düzenlenmesi çalışmalarını başlatmıştır. Bu kapsamda YÖK lisans ve lisansüstü düzeylerde yürütülen 

programlarda bir takım değişiklikler yapmış ve aynı zamanda programların tümünü değiştirmiştir. Bu programa 

göre dersler; Türkçe-Edebiyat, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat, Beden Eğitimi, Öğretmenlik 

Formasyonu, Genel Kültür ve Diğer dersler adı altında toplanmıştır  (YÖK, 1998). Yeniden yapılanma ile 

öğretmen yetiştirmede nicel ve nitel sorunlara çözüm üretilmesi amaçlanmış ve bu yolla eğitim fakültelerindeki 

program alanlarının Milli Eğitim’deki okul yapılaşmasına uygun hale gelmesi sağlanmıştır (Terzi ve Tezci, 2007). 

Bu değişiklik kapsamında, öğrenim gören öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinde meslek bilgisi ve alan 

bilgisi derslerini almaları öngörülmüştür. Öğretmen eğitimi programları, 2007 yılında YÖK tarafından 

oluşturulan dekanlar kurulu toplantıları ve alt komisyonların hazırladıkları raporlar doğrultusunda yeniden 

düzenlenmiştir. Yeni program genellikle %50 alan bilgi ve becerileri, %30 öğretmenlik meslek bilgi ve becerileri, 

% 20 genel kültür derslerini içermektedir. Bu oranlar ve ders saatleri öğretmenlik dallarına göre farklılık 

göstermektedir. Yeni programların en önemli özelliklerinden biri de genel kültür derslerinin oranlarının 

arttırılmasıdır. Bu değişikliğin amacı entelektüel donanıma sahip çok yönlü, genel kültürü yüksek öğretmenler 

yetiştirmektir. Seçmeli derslerin sayıları arttırılmış, öğretmenlik eğitiminde yan alan uygulamasının kaldırılması 

gibi bazı yenilikler gerçekleştirilmiştir (YÖK, 2007). Bu düzenlemelere bakıldığında öğretmen eğitiminde genel 

kültür ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerine önem verildiği ve öğrencide öğretmenlik anlayışının 

güçlendirilmesine çalışıldığı görülmektedir. Eğitim Fakültelerinde uygulanan öğretmen yetiştirme 

programlarında yapılan değişikliklerle öğretmenlik meslek bilgisi dersleri artırılarak mesleki açıdan güçlü 

öğretmenler yetiştirilmesi amaçlanmıştır (Yüksel, 2009). Yapılan kapsamlı düzenlemelerin ışığında, öğretmenlik 

mesleğinin kendine özgü ilke ve uygulama yöntemlerinin olduğu, öğretmenlik mesleğinin temel kaynağının ve 

öğretmen yetiştiren birimin eğitim fakülteleri olduğuna dikkat çekilmektedir. Bugün Türkiye’de tüm Eğitim 

Fakültelerinde uygulanan program 2006 yılında geliştirilen programdır.  

 

Eğitim kalitesinin arttırılması ve değişimlere uyum sağlayabilecek bireylerin yetiştirilmesini sağlayacak temel 

koşullardan biri de ülkelerin insan profilinin belirleyicisi olan eğitim programının niteliğidir. Bir ülkenin bir 

kurumun eğitim programlarına bakılarak bu programların uygulanması sonucunda ortaya çıkacak eğitim çıktıları 

konusunda yordamalar yapılabilir (Gözütok, 2003). Bu anlamda eğitim programlarının geliştirilmesi ile 

aksaklıkların giderilmesi, sürekli yenilenen dünyayı takip etmek adına bilim insanlarının, yapılan bilimsel 
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araştırma ve uygulamaların, öğretmenlerin, öğrencilerin, eğitimin temel olarak içinde bulunan kurum ve 

kuruluşların görüşlerinin alınması önemli bir gerekliliktir. Program geliştirme, düzenlenen programın masa 

başında değiştirilmesi ve bazı konuların çıkarılıp bazı konuların eklenmesi değildir. Program geliştirme özellikle 

objektif olmayı gerektirir ve objektiflik ise bilimsellikle açıklanabilir. Eğitim programların değerlendirilmesine ve 

düzenlenmesine katkıda bulunmak için programların değerlendirilmesine yönelik çalışmaların arttırılması bu 

anlamda katkı sağlayacaktır.  

 

Alan yazın tarandığında yükseköğretim programlarının değerlendirilmesine yönelik birçok çalışmanın 

gerçekleştirildiği görülmektedir (Aydın, 1998; Ataman, 1998; Ayas, 2005; Işık, Çıltaş ve Baş, 2010; Karaca, 2008). 

Hizmet öncesinde alınan derslerin gerek meslekte işe yarayıp yaramaması gerekse öğretmenlik mesleğinde bu 

derslerin gerekli olup olmadığına yönelik farklı öğretmenlik alanlarındaki derslerin değerlendirilmesine dönük 

çalışmalar yapılmış olsa da (Çelikkaya, 2013; Kılıç ve Acat, 2007; Acat ve diğ., 2007; Gültekin, 2007) fen bilgisi 

öğretmenli programında yer alan derslerin gereklilik ve işe vurukluluğuna ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu çalışmada da fen bilgisi öğretmenliği programında verilen lisans derslerinin gereklilik ve işe vurukluk 

düzeylerinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.  

 

1. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programında yer alan derslerin fen bilgisi öğretmenliği öğretmen adayları için 

gereklilik düzeyleri nedir? 

2. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programında yer alan derslerin fen bilgisi öğretmenliği öğretmen adayları için 

işe vurukluk düzeyleri nedir? 

3. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programında yer alan Alan Bilgisi ve Becerileri derslerinin fen bilgisi 

öğretmenliği öğretmen adayları için gereklilik düzeyleri nedir? 

4. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programında yer alan Alan Bilgisi ve Becerileri derslerinin fen bilgisi 

öğretmenliği öğretmen adayları için işe vurukluk düzeyleri nedir? 

5. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programında yer alan Öğretmenlik Bilgisi ve Becerileri derslerinin fen bilgisi 

öğretmenliği öğretmen adayları için gereklilik düzeyleri nedir? 

6. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programında yer alan Öğretmenlik Bilgisi ve Becerileri derslerinin fen bilgisi 

öğretmenliği öğretmen adayları için işe vurukluk düzeyleri nedir? 

7. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programında yer alan Genel Kültür derslerinin fen bilgisi öğretmenliği 

öğretmen adayları için gereklilik düzeyleri nedir? 

8. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programında yer alan Genel Kültür derslerinin fen bilgisi öğretmenliği 

öğretmen adayları için işe vurukluk düzeyleri nedir? 

 
YÖNTEM 
 
Araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Betimsel çalışma; çok sayıda elemandan oluşan bir 

evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup 

üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 1986). 

 

Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinde Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programında öğrenim 

gören öğretmen adayları oluştururken, örneklemini ise 2010-2011 eğitim-öğretim yılı Marmara Üniversitesi, 

Hacettepe Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören 4.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya 

156’sı kadın, 84’ü erkek olmak üzere toplam 240 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin bireysel 

özellikleri Tablo 1’ de verilmiştir.  
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Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Bireysel Özellikleri 

 

Veri Toplama Aracı  
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Anket 

hazırlanırken ilköğretim fen bilgisi öğretmenliği lisans programındaki derslere yer verilmiştir. Dersler 

belirlenirken birbirinin devamı şeklinde olan dersler birleştirilerek tek bir ders olarak adlandırılmıştır. Örneğin; 

Genel Kimya Laboratuarı I ve Genel Kimya Laboratuarı II dersleri birleştirilerek Genel Kimya Laboratuarı dersleri 

olarak tek bir maddede ifade edilmiştir. Ayrıca ilköğretim fen bilgisi öğretmenliği lisans programında yer alan 

seçmeli derslere örneklemin tek bir üniversiteden olmayışı ve bu seçmeli derslerin farklı üniversitelerde farklı 

ders içeriklerine sahip olmasından dolayı veri toplama aracında yer verilmemiştir. Anket iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde; örneklem grubundaki öğretmen adaylarının cinsiyet, üniversite ve akademik 

ortalamaları hakkında bilgi toplamaya yönelik maddeler yer almaktadır. İkinci bölüm paralel form şeklinde 

hazırlanmıştır. Öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliği lisans programında yer alan derslerin hem 

gereklilik düzeyini hem de işe vurukluk düzeyini belirtmeleri için “Hiç katılmıyorum”,  “katılmıyorum”, 

“kararsızım”, “katılıyorum” ve “tamamen katılıyorum” seçeneklerinden oluşan beşli likert tipi bir anket 

oluşturulmuştur. Veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Anketin geçerliği için uzman 

görüşleri alınmıştır. Bu kapsamda anket üç alan uzmanına inceletilmiştir. Anketin güvenirliği içinse Likert tipi 

ölçekler için en uygun olan Cronbach Alpha katsayısı (Tezbaşaran, 1997) hesaplanmıştır. Bu kapsamda paralel 

anket formundaki derslerin gereklilik düzeyini ölçen kısım için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .864 ve işe 

vurukluk düzeyini ölçen kısım için iç tutarlılık katsayısı .839 bulunmuştur. Her iki kısım için bulunan toplam iç 

tutarlılık katsayısı .915’ tir. Bunlara dayalı olarak veri toplama aracının geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.  

 

Verilerin Analizi  
Araştırmanın verileri SPSS programında nicel olarak çözümlenmiştir. Fen bilgisi öğretmenliği programında 

verilen lisans derslerinin gereklilik ve işe vurukluk düzeylerini belirlemeye yönelik öğretmen adaylarının her bir 

derse ilişkin kendi görüşlerini bu ölçekte işaretlemeleri istenmiştir. Her bir anket maddesi için verilen yanıtlara 

ilişkin aritmetik ortalama ( X ) değerleri incelenmiştir. Aritmetik ortalamalar yorumlanırken 1,00-1,80 arasındaki 

değerlerin “Hiç katılmıyorum”, 1,81-2,60 arasındaki değerlerin “katılmıyorum”,  2,61-3,40 arasındaki değerlerin 

“kararsızım”, 3,41-4,20 arasındaki değerlerin “katılıyorum” ve 4,21-5,00 arasındaki değerlerin ise “tamamen 

katılıyorum” derecesinde gerçekleştiği kabul edilmiştir. Düzeylerin yer aldığı bu aralıklar, seçeneklere verilen en 

düşük değer olan 1 ile en yüksek değer olan 5 arasındaki seri genişliğinin seçenek sayısına bölünmesi ile elde 

edilmiştir.  

 
BULGULAR  
 
İlköğretim fen bilgisi öğretmenliği lisans programı derslerinin gereklilik ve işe vurukluk düzeyine ilişkin öğrenci 

görüşleri alınarak her ders için ortalama puan değerleri hesaplanmıştır. Fen bilgisi öğretmenliği lisans programı 

alan bilgisi ve becerileri, öğretmenlik meslek bilgisi ve becerileri ve genel kültür derslerini içerdiğinden derslerin 

Bireysel Özellikler f % 

Kadın 156 65,0 Cinsiyet 

Erkek  84 35,0 

Marmara 40 16,7 

Hacettepe 80 33,3 

Üniversite 

Uludağ 39 16,2 

 Bayburt 38 15,8 

 ESOGU 43 17,9 

0,00-1,99 20 8,3 

2,00-2,99 111 46,2 

Genel Not Ortalaması 

3,00-4,00 109 45,4 

 Toplam 240 100 
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gereklilik ve işe vurukluk düzeyine ilişkin öğrencilerin yanıtlarının ortalama değerleri bu üç başlık altında 

toplanarak tablolar oluşturulmuştur. 

 

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Derslerinin Gereklilik Düzeyi 
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programı derslerinin gereklilik düzeyine ilişkin öğrenci görüşleri 

alınarak her ders için ortalama puan değerleri hesaplanarak Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2: Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Derslerinin Gereklilik Düzeyine İlişkin Öğrenci Görüşleri 

Dersin Adı X  Sd Ders grubu 

içinde önem 

sırası 

Bütün dersler 

içinde önem 

sırası 

Alan Bilgisi ve Becerileri     

Fen Öğretimi Laboratuarı Uygulamaları 3,7792 ,99222 1 5 

Biyolojide Özel Konular 3,6750 1,07032 2 8 

Kimyada Özel Konular 3,6583 ,94179 3 9 

Fizikte Özel Konular 3,6375 ,97127 4 10 

Genel Kimya 3,4625 1,07785 5 13 

Astronomi 3,4208 1,20407 6 14 

Genel Biyoloji Laboratuarı 3,4167 ,98595 7 16 

Çevre Bilimi 3,3833 ,99103 8 17 

Genel Kimya Laboratuarı 3,3750 1,01092 9 18 

Yer Bilimi 3,3625 1,05787 10 19 

Genel Matematik 3,3625 1,05391 11 20 

Genel Fizik Laboratuarı 3,3333 1,17387 12 22 

Genel Biyoloji 3,3292 ,97456 13 23 

Genetik ve Biyoteknoloji 3,3250 1,07977 14 25 

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi 3,2542 1,13059 15 32 

Genel Fizik 3,2000 1,03576 16 33 

İstatistik 3,1833 1,15337 17 35 

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 3,1292 1,16252 18 37 

Modern Fiziğe Giriş 2,9875 1,09957 19 39 

Evrim 2,7542 1,14347 20 40 

Öğretmenlik Bilgisi ve Becerileri     

Özel Öğretim Yöntemleri 3,9083 1,01862 1 1 

Öğretmenlik Uygulaması 3,8958 ,60332 2 2 

Özel Eğitim 3,8042 1,13483 3 3 

Okul Deneyimi 3,8042 1,06247 4 4 

Ölçme ve Değerlendirme 3,6917 1,08467 5 6 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 3,5083 1,00206 6 11 

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 3,4667 1,17672 7 12 

Sınıf Yönetimi 3,4167 1,06746 8 15 

Eğitim Bilimine Giriş 3,3333 1,06942 9 21 

Fen-Teknoloji Programı ve Planlama 3,3250 1,01175 10 24 

Eğitim Psikolojisi 3,3000 1,05577 11 27 

Rehberlik 3,2792 1,12092 12 29 

Öğretim İlke ve Yöntemleri 3,2708 1,00083 13 30 

Genel Kültür     

Topluma Hizmet Uygulamaları 3,6875 1,10450 1 7 

Yabancı Dil (İngilizce) 3,3000 1,13226 2 26 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 3,2917 1,11209 3 28 

Türkçe 3,2708 1,14876 4 31 

Bilgisayar 3,1917 1,31484 5 34 
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Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3,1500 1,13999 6 36 

Türk Eğitim Tarihi 3,0667 1,17672 7 38 

 
Derslerin gereklilik düzeyi ile ilgili iki tür sıralama yapılmıştır. Sıralamalardan bir tanesi dersin kendi grubu 

içindeki önem sırasını diğeri ise aynı dersin bütün dersler içindeki önem sırasını belirtmektedir.  

 

Fen bilgisi öğretmenliği lisans programı derslerinin gereklilik düzeyine ilişkin öğrenci görüşleri alınarak 

hazırlanan her ders için ortalama puan değerlerinin bulunduğu Tablo 2’ye bakıldığında, genel olarak tüm 

derslerin puan değerlerinin 2,7542 ile 3,9083 arasında değerler olduğu görülmektedir. En düşük ortalamaya 

2,7542 puan ile “Evrim” dersi en yüksek ortalamaya 3,9083 puan ile “Özel Öğretim Yöntemleri” dersinin sahip 

olduğu görülmektedir. Genel olarak ortalama puanlara bakıldığında 2,6100 ve üzerinde değerlerin gözlenmesi 

ilköğretim fen bilgisi öğretmenliği lisans programı derslerinin beş farklı üniversitede öğrenim gören fen bilgisi 

öğretmenliği öğrencileri tarafından tüm derslerin gerekliliği konusunda bazı derslerde kararsız kaldıkları ve bazı 

dersleri gerekli gördükleri şeklinde yorumlanabilir. 

 

Fen bilgisi öğretmenliği lisans programı derslerinin bütün dersler içindeki önem sırası incelendiğinde, öğretmen 

adaylarının fen bilgisi öğretmenliği lisans programında gerekli gördükleri dersin başında Özel Öğretim 

Yöntemleri (3,9083) dersinin yer aldığı görülmektedir. İkinci sırada Öğretmenlik Uygulaması (3,8958), üçüncü 

sırada Özel Eğitim (3,8042) ve dördüncü sırada aynı ortalama puan ile Okul Deneyimi (3,8042) dersi gerekli 

görülen dersler olarak belirtilmiştir. Fen bilgisi öğretmenliği lisans eğitiminde gerekli görülen ilk dört ders 

Öğretmenlik Bilgisi ve Becerileri ders grubu içerisinde yer almaktadır. Öğretmen adaylarının gerekli gördükleri 

diğer derslerden bazıları sırasıyla Fen Öğretimi Laboratuarı Uygulamaları (3,7792), Ölçme ve Değerlendirme 

(3,6917), Topluma Hizmet Uygulamaları (3,6875), Biyolojide Özel Konular (3,6750), Kimyada Özel Konular 

(3,6583), Fizikte Özel Konular (3,6375) dersleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (3,5083), Türk Eğitim 

Sistemi ve Okul Yönetimi (3,4667), Genel Kimya (3,4625), Astronomi (3,4208), Sınıf Yönetimi (3,4167) ve Genel 

Biyoloji Laboratuarı (3,4167) şeklinde sıralanmıştır. Tüm dersler içinde en yüksek ortalamaya sahip 16 dersin fen 

bilgisi eğitimi alırken gerekli görüldüğü anlaşılmaktadır. Öğretmen adayları fen bilgisi eğitimi alırken programda 

bulunan toplam 40 dersten 24’ünün gerekliliği konusunda kararsızdırlar. Kararsız kaldıkları derslerin başında 

Evrim (2,7542) ve Modern Fiziğe Giriş (2,9875)  dersleri gelmektedir. Üçüncü sırada Türk Eğitim Tarihi (3,0667) 

ve sırasıyla daha az gerekli bulunan dersler İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (3,1292), Bilimsel Araştırma 

Yöntemleri (3,1500), İstatistik (3,1833), Bilgisayar (3,1917), Genel Fizik (3,2000), Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi 

(3,2542) ve Türkçe (3,2708) dersleri gerekliliği konusunda kararsız kalınan toplam 24 dersten 10 tanesi ortalama 

puanları ile birlikte sıralanmıştır.  

 

Önem sırasına göre grup içindeki dersler incelendiğinde, Alan Bilgisi ve Becerileri ders grubu içerisinde en 

yüksek ortalamaya 3,7792 puan ile Fen Öğretimi Laboratuarı Uygulamaları dersinin sahip olduğu görülmektedir. 

Öğrenciler tarafından alan dersleri içinde en gerekli ders Fen Öğretimi Laboratuarı Uygulamaları dersi olarak 

belirtilmiştir. Pek çok araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 

laboratuvar bulunmasına rağmen laboratuvar etkinliklerine veya deneysel uygulamalara yeterince yer 

verilmediği, ayrıca günlük yaşamda kullanılan malzemelerle yapılabilecek deneylerin bile uygulama yapılmadan 

geçiştirildiği görülmektedir (Görgülü ve diğ., 2006; Uluçınar, Cansaran ve Karaca, 2004; Ayas, Çepni ve Akdeniz, 

1993; Aydoğdu, 1999; Çepni, Akdeniz ve Ayas, 1994; Nakiboğlu ve Sarıkaya, 1999; Güneş ve diğ., 2013). Fen 

bilgisi alanında öğrenim gören öğrencilerin Fen Öğretimi Laboratuarı Uygulamaları dersini eğitimleri sırasında 

aldıkları tüm dersler içinde beşinci, alan dersleri içinde birinci sırada gerekli ders olarak görmeleri yeni yetişen 

fen bilgisi öğretmenlerinin yaparak ve yaşayarak öğrenmeye verdikleri önemi göstermektedir. Alan Bilgisi ve 

Becerileri dersleri içinde öğrenciler ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada gerekli olarak sırasıyla Biyolojide Özel 

Konular (3,6750), Kimyada Özel Konular (3,6583) ve Fizikte Özel Konular (3,6375) derslerini belirtmişlerdir. Bu 

üç ders fen bilgisi alanının temelini oluşturan dersler olan Biyoloji, Kimya ve Fizik derslerinin daha çok günlük 

yaşamda kullanım alanlarına yönelik konuları içerdiğinden öğretmen adayları tarafından diğer alan derslerine 

oranla daha gerekli görülmüş olabilir. Genel Kimya dersi (3,4625) Alan Bilgisi ve Becerileri dersleri içinde 

öğrenciler tarafından beşinci sırada, Astronomi (3,4208) altıncı sırada ve Genel Biyoloji Laboratuarı (3,4167) 

yedinci sırada gerekli olarak bulunmuştur. Alan Bilgisi ve Becerileri alanı toplam 20 ders içermektedir. 

Bunlardan 7 tanesi öğretmen adayları tarafından eğitimleri için gerekli dersler olarak görülmektedir. 
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Öğrencilerin Alan dersleri arasından gerekliliği konusunda en kararsız kaldıkları üç ders 2,7542 puan ile Evrim,  

2,9875 puan ile Modern Fiziğe Giriş ve 3,1292 puan ile İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi dersleridir. 

 

Öğretmenlik Bilgisi ve Becerileri ders grubunda toplam 13 ders bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının fen bilgisi 

öğretmenliği lisans programındaki 8 dersi gerekli gördükleri, 5 dersin gerekliliği konusunda kararsız kaldıkları 

görülmektedir. Öğrencilerin eğitimleri için gerekli gördükleri derslerden en yüksek ortalamayı Özel Öğretim 

Yöntemleri (3,9083) dersinin aldığı görülmektedir. İkinci sırada Öğretmenlik Uygulaması (3,8958) ve üçüncü 

sırada Özel Eğitim (3,8042), dördüncü sırada aynı ortalama puan ile Okul Deneyimi (3,8042) dersi almıştır. Fen 

Bilgisi Öğretmenliği lisans eğitiminde Öğretmenlik Bilgisi ve Becerileri ders grubu içerinde yer alan ilk dört ders 

aynı zamanda bütün dersler içerisinde yapılan sıralamada da en gerekli ilk dört ders içerisinde yer almaktadır. 

Öğrenciler, Öğretmenlik Bilgisi ve Becerileri ders grubu içerisindeki Öğretim İlke ve Yöntemleri (3,2708), 

Rehberlik (3,2792), Eğitim Psikolojisi (3,3000), Fen-Teknoloji Programı ve Planlama (3,3250) ve Eğitim Bilimine 

Giriş (3,3333) derslerinin gerekliliği konusunda kararsız kaldıklarını belirtmişlerdir. 

 

Genel Kültür ders grubunda toplam 7 ders yer almaktadır. Bu derslerden sadece Topluma Hizmet Uygulamaları 

(3,6875) dersini öğretmen adayları eğitimleri için gerekli görmüşlerdir. 6 dersin gerekliliği konusunda kararsız 

olduklarını belirtmişlerdir. Bu dersler Türk Eğitim Tarihi (3,0667), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3,1500), 

Bilgisayar (3,1917), Türkçe (3,2708), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (3,2917) ve Yabancı Dil (3,3000) dersleridir. 

Genel olarak, bu derslerin tüm dersler arasında yapılan sıralamada son sıralarda olduğu görülmektedir. 

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Derslerinin İşe Vurukluk Düzeyi 
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programı derslerinin işe vurukluk düzeyine ilişkin öğrenci görüşleri her 

ders için ortalama puan değerleri hesaplanarak Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3: Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Derslerinin İşe Vurukluk Düzeyine İlişkin Öğrenci Görüşleri 

 

Dersin Adı X  Sd Ders grubu 

içinde önem 

sırası 

Bütün dersler 

içinde önem 

sırası 

Alan Bilgisi ve Becerileri     

Genel Biyoloji Laboratuarı 3,9708 1,03656 1 4 

Biyolojide Özel Konular 3,9292 1,07032 2 5 

Kimyada Özel Konular 3,9042 1,06444 3 7 

Fen Öğretimi Laboratuarı Uygulamaları 3,9042 ,95680 4 8 

Fizikte Özel Konular 3,8292 1,04700 5 11 

Genel Kimya Laboratuarı 3,7417 1,11660 6 14 

Genel Fizik Laboratuarı 3,7000 1,03979 7 15 

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi 3,4375 1,06497 8 18 

Genel Kimya 3,4333 1,04888 9 19 

Çevre Bilimi 3,425 ,99927 10 20 

Yer Bilimi 3,4083 ,96374 11 21 

Astronomi 3,4083 1,00206 12 22 

Genel Biyoloji 3,3708 1,03656 13 23 

Genel Matematik 3,3333 1,09180 14 26 

Genetik ve Biyoteknoloji 3,3333 1,06550 15 27 

Genel Fizik 3,3167 1,03979 16 28 

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 3,0792 1,32168 17 37 

Modern Fiziğe Giriş 3,0167 1,22035 18 38 

Evrim 3,0000 1,32879 19 39 

İstatistik 2,9500 1,21944 20 40 

Öğretmenlik Bilgisi ve Becerileri     

Öğretmenlik Uygulaması 4,6708 ,60332 1 1 

Özel Eğitim 4,0333 ,95008 2 2 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 4,0125 ,89387 3 3 

Okul Deneyimi 3,9083 ,97668 4 6 

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 3,8583 1,05335 5 9 
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Özel Öğretim Yöntemleri 3,8417 ,95939 6 10 

Ölçme ve Değerlendirme 3,8292 ,96810 7 12 

Rehberlik 3,5583 ,94887 8 16 

Sınıf Yönetimi 3,4833 1,12025 9 17 

Öğretim İlke ve Yöntemleri 3,3542 1,09180 10 24 

Fen-Teknoloji Programı ve Planlama 3,2792 1,18973 11 30 

Eğitim Psikolojisi 3,1792 1,21926 12 33 

Eğitim Bilimine Giriş 3,1375 1,15433 13 34 

Genel Kültür     

Topluma Hizmet Uygulamaları 3,8292 1,01040 1 13 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 3,3375 1,26369 2 25 

Türkçe 3,2833 1,13287 3 29 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3,2583 1,22386 4 31 

Yabancı Dil (İngilizce) 3,2375 1,16336 5 32 

Bilgisayar 3,1333 1,27370 6 35 

Türk Eğitim Tarihi 3,1208 1,18480 7 36 

 

Derslerin işe vurukluk düzeyi ile ilgili iki tür sıralama yapılmıştır. Sıralamalardan bir tanesi dersin kendi grubu 

içindeki önem sırasını diğeri ise aynı dersin bütün dersler içindeki önem sırasını belirtmektedir.  

 

Fen bilgisi öğretmenliği lisans programı derslerinin işe vurukluk düzeyine ilişkin öğrenci görüşleri alınarak 

hazırlanan her ders için ortalama puan değerlerinin bulunduğu Tablo 3’e bakıldığında, genel olarak tüm 

derslerin puan değerlerinin 2,9500 ile 4,6708 arasında olduğu görülmektedir. En düşük ortalamaya 2,9500 puan 

ile “İstatistik” dersi en yüksek ortalamaya 3,9083 puan ile “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin sahip olduğu 

görülmektedir. 

 

Genel olarak ortalama puanlara bakıldığında 2,9500 ve üzerinde değerlerin gözlenmesi, ilköğretim fen bilgisi 

öğretmenliği lisans programı derslerinin fen bilgisi öğretmenliği öğrencileri tarafından tüm derslerin işe 

vurukluğu konusunda bazı derslerde kararsız kaldıklarını, bazı dersleri işe vuruk olarak gördüklerini 

göstermektedir. Sadece Öğretmenlik Uygulaması dersi (4,6708)  öğrenciler tarafından en işe vuruk ders olarak 

görülmüştür. Mesleki hayatta başarılı olmak için uygulama derslerinin önemi büyüktür. Öğretmenlik uygulaması 

dersi, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin bilincine varmaları ve dersin hedeflerine ulaşabilmeleri 

açısından çok önem taşıyan bir derstir. Öğrencilerin ortalama puanları karşılaştırıldığında toplam 40 dersten 21 

dersin işe vuruk olduğu belirtilmektedir. Bu derslerden en yüksek ortalamaya sahip üç ders, ortalama 

puanlarına göre Özel Eğitim (4,0333), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (4,0125) ve Genel Biyoloji 

Laboratuarı (3,9708) olarak sıralanmıştır. Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans derslerinden işe vuruk görülen ilk üç 

ders Öğretmenlik Bilgisi ve Becerileri ders grubu içerisinde yer almaktadır. Öğrencilerin ortalama puanları 

karşılaştırıldığında toplam 40 dersten 18 dersin işe vurukluğu konusunda öğrencilerin kararsız oldukları 

görülmektedir. Öğrencilerin işe vurukluğu konusunda kararsız oldukları derslerin başında İstatistik (2,9500), 

Evrim (3,0000), Modern Fiziğe Giriş (3,0167) ve İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (3,0792) dersleri gelmektedir. Bu 

dört ders tüm dersler arasında yapılan sıralamada da en düşük ortalamaya sahip dört ders olarak belirtilmiştir. 

 

Önem sırasına göre grup içindeki dersler incelendiğinde, Alan Bilgisi ve Becerileri ders grubu içerisinde en 

yüksek ortalamaya 3,9708 puan ile Genel Biyoloji Laboratuarı dersinin sahip olduğu görülmektedir. İkinci ve 

üçüncü sırada en yüksek ortalamaya Biyolojide Özel Konular (3,9292) ve Kimyada Özel Konular (3,9042) dersleri 

sahiptir. Alan Bilgisi ve Becerileri ders grubu içerisinde İstatistik (2,9500), Evrim (3,0000) ve Modern Fiziğe Giriş 

(3,0167) dersleri en düşük ortalamaya sahip ve dersleri alan öğrenciler tarafından işe vurukluğu konusunda en 

kararsız kaldıkları derslerdir. 

 

Öğrencilerin, Öğretmenlik Bilgisi ve Becerileri ders grubunda bulunan 13 dersten 9 dersi işe vuruk gördükleri, 4 

dersin işe vurukluluğu konusunda kararsız kaldıkları görülmektedir. Öğrenciler, bu derslerden en yüksek 

ortalamaya sahip Öğretmenlik Uygulaması dersini (4,6708) en işe vuruk ders olarak görmektedirler. İkinci 

sırada, Özel Eğitim (4,0333) ve üçüncü sırada Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (4,0125) dersi işe 

vuruk olarak belirtilen derslerin ilk üçüdür. Öğretmenlik Bilgisi ve Becerileri ders grubu içerisinde derslerden işe 
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vuruk görülen ilk üç ders aynı zamanda tüm dersler içerisindeki sıralamada da en işe vuruk olan üç ders olarak 

yer almaktadır. Öğrenciler, Eğitim Bilimine Giriş (3,1375), Eğitim Psikolojisi (3,1792), Fen-Teknoloji Programı ve 

Planlama (3,2792) ve Öğretim İlke ve Yöntemleri (3,3542) derslerinin işe vurukluğu konusunda kararsız 

kaldıklarını belirtmişlerdir. 

 

Genel Kültür ders grubunda toplam 7 ders yer almaktadır. Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri yedi dersten 

sadece Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin işe vuruk olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin, Türk Eğitim 

Tarihi (3,1208), Bilgisayar (3,1333), Yabancı Dil (3,2375), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3,2583), Türkçe 

(3,2833) ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (3,3375) derslerinin işe vurukluğu konusunda kararsız kaldıkları 

görülmektedir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Elde edilen bulgulara göre fen bilgisi öğretmenliği programı öğrencileri, ilköğretim fen bilgisi öğretmenliği lisans 

programı derslerinin çoğunluğunu gerekli ve işe vuruk buldukları ancak bazı dersler konusunda da gereklilik ve 

işe vurukluk açısından kararsız oldukları görülmektedir. Genel olarak bakıldığında, öncelikle Öğretmenlik Bilgisi 

ve Becerileri ders grubundaki derslerin, daha sonra Alan Bilgisi ve Becerileri ders grubundaki derslerinin 

gereklilik ve işe vurukluk açısından daha çok gerekli görüldüğü sonucuna varılmıştır. Bu alanda yapılan birçok 

çalışma Öğretmenlik Bilgisi ve Becerileri derslerinin önemini ve gerekliliğini vurgulamakta ve bu çalışmanın 

sonucu ile paralellik gösteren sonuçlar içermektedir (Yüksel, 2009; Kılıç ve Acat, 2007; Acat ve diğ., 2007; Kazu 

ve Eroğlu 2013). Sünbül (1996), öğretmenlerin deneyimleri ile birlikte iyi bir mesleki bilgiye sahip olmalarının 

meslekte karşılaşılabilecek problemlerin çözümünde etkili olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda, yapılan 

çalışmada öğretmen adaylarının meslek derslerini, diğer ders gruplarından daha gerekli ve işe vuruk görmeleri 

sonucunun bilinçli ve farkındalık sahibi öğretmen yetiştirildiği sonucunu desteklemesi şüphesiz çok önemlidir. 

Şahin Taşkın ve Hacıömeroğlu (2010) araştırmalarında öğretmen adaylarının çoğunun meslek bilgisi derslerinin 

öğretmenlik mesleğine bakış açılarını olumlu yönde etkilediğini bununla beraber, bazı öğretmen adaylarının bu 

dersleri yeterli bulmadıklarını, bazılarının ise derslerin mesleğe bakış açılarını değiştirmediğini belirtmişlerdir. 

Dolayısıyla, nitelikli öğretmen yetiştirmede Öğretmenlik Bilgisi ve Becerileri derslerinin sadece gerekliliği önem 

taşımamakta, öncelikle var olan derslerin etkili ve verimli bir biçimde işlenmesi de büyük önem taşımaktadır. 

Kazu ve Eroğlu (2013) araştırmalarında Öğretmenlik Bilgisi ve Becerileri derslerinin öğretmen adaylarını 

mesleğe hazırlayabilecek biçimde işlevsel olmasının sağlanması gerektiğini ve bu amaçla bu derslerin içeriği ve 

kazanımlarının tekrar gözden geçirilmesi yönünde önerilerde bulunmuştur. Alan dersleri içerinde gerekli ve işe 

vuruk görülen dersler genel olarak uygulama ve günlük yaşam ile bağlantı kurulması kolay olan derslerdir. Genel 

kültür ders grubundan Topluma Hizmet Uygulamaları dersi gerekli bulunan dersler arasında yer almaktadır. 

Topluma hizmet uygulamaları dersi toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik sosyal 

sorumluluk proje ve çalışmalarının yapıldığı bir derstir. Bu dersin işe vurukluk düzeyinin yüksek çıkması, içeriği 

gereği bir öğretmenin ders kapsamında yaşadığı deneyim ve kazanacağı tecrübeler ile sadece öğretmenlik 

mesleğinde değil tüm yaşamı boyunca işe vurukluğundan faydalanacağı bir ders olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği için tüm dersler içinde gereklilik ve işe vurukluk seviyelerine göre programda okutulan 

40 ders içinde en yüksek ortalama puana sahip 10 ders ve en düşük ortalama puana sahip 10 ders gereklilik ve 

işe vurukluk düzeylerine göre sıralanmıştır (Şekil 1, Şekil2). Şekillerde A: Alan ve alan eğitimi derslerini, MB: 

Öğretmenlik meslek bilgisi derslerini, GK: Genel Kültür derslerini ifade etmektedir. 

 

Şekil 1’de fen bilgisi öğretmen adaylarının aldıkları dersler arasında gerekli ve işe vuruk buldukları dersler 

karşılaştırıldığında 10 dersten 7 dersi hem gerekli ve hem işe vuruk buldukları görülmektedir.  
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Şekil 1: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Aldıkları Dersler Arasında  Gerekli ve İşe Vuruk Buldukları Dersler 

 

Şekil 2’de ise fen bilgisi öğretmen adaylarının aldıkları tüm dersler içinde en düşük ortalama puana sahip olan 

ve öğrencilerin gereklilik ve işe vurukluk konusunda en kararsız oldukları 10 ders sıralanmıştır.  Bu 10 dersten 6 

ders hem gerekliliği ve hem işe vurukluğu konusunda kararsız olunan derslerdir. 

 

 
 

Şekil 2: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Aldıkları Derslerin Gerekliliği   ve İşe Vurukluğu Konusunda Kararsız 

Oldukları Dersler 
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Araştırmanın bulguları genel olarak değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

• Fen bilgisi öğretmenliği lisans programı derslerinden en gerekli görülen ders Özel Öğretim Yöntemleri 

dersidir. Tüm dersler içinde gereksiz ve en gereksiz görülen ders bulunmamaktadır. Evrim dersi gereklilik 

değerlendirilmesinde en çok kararsız olunan derstir. 

• Fen bilgisi öğretmenliği lisans programı derslerinden en işe vuruk görülen ders Öğretmenlik Uygulaması 

dersidir. Tüm dersler içinde işe vuruk ve işe vuruk görülmeyen ders bulunmamaktadır. İstatistik dersi işe 

vurukluk değerlendirilmesinde en çok kararsız olunan derstir. 

• Fen bilgisi öğretmenliği lisans programı derslerinden en gerekli görülen 10 ders, Özel Öğretim Yöntemleri, 

Öğretmenlik Uygulaması, Özel Eğitim, Okul Deneyimi, Fen Öğretimi Laboratuarı Uygulamaları, Ölçme ve 

Değerlendirme, Topluma Hizmet Uygulamaları, Biyolojide Özel Konular, Kimyada Özel Konular ve Fizikte 

Özel Konular dersleridir. 

• Fen bilgisi öğretmenliği lisans programı derslerinden en işe vuruk görülen 10 ders, Öğretmenlik 

Uygulaması, Özel Eğitim, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Genel Biyoloji Laboratuarı, Biyolojide 

Özel Konular, Okul Deneyimi, Kimyada Özel Konular, Fen Öğretimi Laboratuarı Uygulamaları, Türk Eğitim 

Sistemi ve Okul Yönetimi ve Özel Öğretim Yöntemleri dersleridir. 

• Fen bilgisi öğretmenliği lisans programı derslerinden gereklilik değerlendirilmesinde en çok kararsız olunan 

10 ders, Evrim, Modern Fiziğe Giriş, Türk Eğitim Tarihi, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Bilimsel Araştırma 

Yöntemleri, İstatistik, Bilgisayar, Genel Fizik ve Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi dersleridir. 

• Fen bilgisi öğretmenliği lisans programı derslerinden işe vurukluk değerlendirilmesinde en çok kararsız 

olunan 10 ders, İstatistik, Evrim, Modern Fiziğe Giriş, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Türk Eğitim Tarihi, 

Bilgisayar, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Yabancı Dil (İngilizce) ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 

dersleridir. 

• Alan Bilgisi ve Becerileri ders grubundaki dersler içinde gerekli görülen ilk üç ders, Fen Öğretimi Laboratuarı 

Uygulamaları, Biyolojide Özel Konular ve Kimyada Özel Konular dersleridir. 

• Alan Bilgisi ve Becerileri ders grubundaki dersler içinde gereklilik konusunda en kararsız kaldıkları üç ders 

Evrim, Modern Fiziğe Giriş ve İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi dersleridir. 

• Alan Bilgisi ve Becerileri ders grubundaki dersler içinde işe vuruk görülen ilk üç ders Genel Biyoloji 

Laboratuarı,Biyolojide Özel Konular ve Kimyada Özel Konular dersleridir. 

• Alan Bilgisi ve Becerileri ders grubundaki dersler içinde işe vurukluk konusunda en kararsız kaldıkları üç 

ders İstatistik, Evrim ve  Modern Fiziğe Giriş dersleridir 

• Öğretmenlik Bilgisi ve Becerileri ders grubundaki dersler içinde gerekli görülen ilk üç ders, Özel Öğretim 

Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Özel Eğitim dersleridir. 

• Öğretmenlik Bilgisi ve Becerileri ders grubundaki dersler içinde gereklilik konusunda en kararsız kaldıkları 

üç ders Öğretim İlke ve Yöntemleri, Rehberlik, Eğitim Psikolojisi dersleridir. 

• Öğretmenlik Bilgisi ve Becerileri ders grubundaki dersler içinde işe vuruk görülen ilk üç ders, Öğretmenlik 

Uygulaması, Özel Eğitim ve Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersleridir. 

• Öğretmenlik Bilgisi ve Becerileri ders grubundaki dersler içinde işe vurukluk konusunda en kararsız 

kaldıkları üç ders Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Fen-Teknoloji Programı ve Planlama dersleridir. 

• Genel Kültür ders grubundaki dersler içinde gerekli görülen tek ders Topluma Hizmet Uygulamaları dersidir. 

• Genel Kültür ders grubundaki dersler içinde gereklilik konusunda en kararsız kaldıkları üç ders Türk Eğitim 

Tarihi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilgisayar dersleridir. 

• Genel Kültür ders grubundaki dersler içinde işe vuruk görülen tek ders Topluma Hizmet Uygulamaları 

dersidir. 

• Genel Kültür ders grubundaki dersler içinde işe vurukluk konusunda en kararsız kaldıkları üç ders Türk 

Eğitim Tarihi, Bilgisayar ve Yabancı Dil dersleridir. 

 

ÖNERİLER 
 
Bu sonuçlar doğrultusunda, ilköğretim bölümü fen bilgisi öğretmenliği programındaki derslerin öğrenci, 

öğretmen, uzman görüşleri ve bu alanda yapılan bilimsel araştırmalar göz önüne alınarak ve ayrıca yeni 

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi önerilmektedir. 

Genel kültür ve alan derslerinin öğretmenlik meslek derslerine göre daha gereksiz ve daha az işe vuruk 

görülmesini engellemek adına özellikle iki alandaki derslerin içerikleri tekrar gözden geçirilmelidir. İlköğretim 
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bölümü fen bilgisi öğretmenliği programındaki dersleri veren öğretim üyesi ve kalitesini arttırmaya yönelik 

eğitimler düzenlenmelidir. Derslerin öğrencilerin ilgi ve beklentileri göz önüne alınarak farklı öğretim yöntem ve 

teknikleri kullanılarak verilmesi öğrenciler tarafından dersin daha zevkli olarak görülmesini sağlayacaktır. 

Öğretmen adaylarının dersleri gereksiz ve işe vuruk görmemelerini etkileyen etmenleri ve bunları giderme 

yollarını belirlemeye dönük çalışmalar yapılabilir. Evrenin tamamına ulaşılarak Türkiye’deki eğitim 

fakültelerinde fen bilgisi öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinin tümünün 

derslerin gereklilik ve işe vurukluk düzeyine yönelik görüşlerin belirlenmesi için çalışma yeniden uyarlanabilir. 

 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Meslek seçimi insan yaşamı için büyük bir öneme sahiptir. Meslek seçimini belirleyen birçok etmen olmakla 

birlikte, bireyin kişilik özellikleri, idealleri, hayat görüşü ve değerleri en öne çıkan faktörlerdendir. Ancak bireyin 

yaptığı işin yetenek ve özelliklerine uygun olması, mesleki doyum ve mesleki başarı açısından son derece 

önemlidir. Özellikle de insan yetiştirme odaklı bir meslek olan öğretmenlik söz konusu olduğunda bu daha da 

önemlidir. Bu nedenle, bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri ve 

gelecek beklentileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma betimsel tarama türünde bir araştırmadır. 

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki eğitim fakültelerinin fen bilgisi öğretmenliğinde okuyan öğrenciler 

oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarında öğrenim gören 218 

öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan, geçerlik ve güvenirlik 

çalışmaları yapılan anket formu ile toplanmıştır. Veriler SPSS paket programında çözümlenmiştir. Elde edilen 

bulgulara göre, araştırmaya katılan aday öğretmenler, öğretmenliğin maddi getirisini yetersiz bulmakta ve fen 

bilgisi öğretmenliği programını seçerken içsel ve dışsal gerekçelerin etkisinde kalmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Fen bilgisi öğretmeni, öğretmen adayları, öğretmenlik mesleği. 

 

 

ELEMENTARY SCIENCE TEACHING CANDIDATES REASONS  
FOR SELECTING ELEMENTARY SCIENCE TEACHING AND FUTURE PROSPECTS 

 
 
Abstract 
Choice of profession has a great significance for human life. While there are many factors that determine the 

choice of profession, an individual's personality traits, ideals, vision and values of life are among the most 

prominent factors. However, the work done by the individual is in accordance with abilities and characteristics, 

in terms of job satisfaction and professional success is extremely important. Especially, when it comes to focus 

on rising people, teaching is more important. Therefore, in this study, science teacher candidates reasons for 

selecting the teaching profession and future prospects is tried to determine. In this research, descriptive 

research method is used. Universe of research comprise of students who study Science Teaching in Turkey’s 

Faculty of Education. Sample of research comprise of 218 students who study Elementary Science Teaching 

Program in Eskişehir Osmangazi University, Karadeniz Technical University and Selcuk University 2010-2011 

academic. Data for the study prepared by researchers were collected by questionnaire which is determined 

validity and reliability studies. The data obtained were analyzed using SPSS package program. According to the 

findings, teacher candidates who participated in the research find teaching insufficient financial return as a 

science teacher and choosing the program remains under the influence of internal and external reasons.  

 

Key Words: Science teachers, teacher candidates, teaching profession. 
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GİRİŞ 
 
İnsan öğrenme ve akıl yürütme yeteneği ve sahip olduğu problem çözme becerisi ile çevresine uyum sağlamayı 

başarmış ve böylece de yaşadığı çevreyi kendi istek ve beklentileri doğrultusunda kontrol altına alarak 

düzenlemiştir. Temelde insanın kendi ihtiyaçlarını karşılama amaçlı doğayla ve çevresiyle olan bu mücadelesi, 

günümüzde meslek olarak adlandırılan farklı iş ve uğraş alanlarının oluşmasına yol açmıştır. Meslek, bireylerin 

hayatını kazanmak için yaptığı, kuralları toplumca belirlenmiş ve belli bir eğitimle kazanılan bilgi ve becerilere 

dayalı etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilir (Yanıkkerem, Altıparmak ve Karadeniz, 2004). Ancak meslek 

sadece kişinin hayatını sürdürmesi amaçlı yapılan ve yapılması gereken bir iş de değildir. Meslek, kişinin 

kimliğinin en önemli kaynağı olup, onun etraftan saygı görmesine, başkaları ile ilişki kurmasına, toplumda bir 

yer edinmesine ve işe yaradığı duygusu yaşamasına da olanak veren bir etkinlik alanıdır (Kuzgun 2000). Bir 

başka ifadeyle meslek, sadece ekonomik açıdan para kazanılan ve hayatı idame ettirici bir uğraş yolu değil, 

zevkle ve istekle yapıldığında bireye mutluluk veren, onun sosyalleşmesini ve kültürlenmesini de sağlayan 

ortamlar dizinidir.  

 

İnsanlık tarihinde insanların birtakım ihtiyaçlarından doğmuş, belli bir süre etkin olarak varlığını sürdürmüş ve 

insan toplumlarının ihtiyaçlarındaki değişmeye birlikte de geçerliliğini yitirmiş birçok meslek bulunmaktadır. 

Ancak tarihin en eski mesleklerinden biri olan öğretmenlik, geçmişten günümüze varlığını koruyarak devam 

ettiren ender mesleklerdendir. Öğretmenlik mesleğine olan ilgi ve talepte tarihin değişik dönemlerinde azalma 

gözlense de meslek, hiçbir zaman hiçbir toplumda tümüyle itibarını ve geçerliliğini kaybetmemiştir. Bu nedenle 

tarihin her döneminde öğretmene ve öğretmenliğe olan talep devam ettiği gibi bugün de sürmektedir. Çünkü 

bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği ve değiştiği günümüzde bile öğretmenin yerini 

doldurabilecek bir araç yoktur. Bu nedenle öğretmen, hala öğrenme-öğretme sürecinin en önemli ve 

vazgeçilemez ögesi durumundadır. 

 

Öğrenme-öğretme sürecinde öğretmene duyulan bu zorunlu gereksinime rağmen öğretmenlerin seçiminde, 

eğitiminde ve istihdamında öteden beri yaşanan kimi sorunlar vardır. Bu sorunlardan biri ve belki de en 

önemlisi günümüzdeki istihdam sorunudur. İstihdam sorunu bazı alan öğretmenliği programlarından mezun 

olan aday öğretmenler için daha da ciddi boyuttadır. Türkiye’de öğretmen istihdamındaki daralma ve bunun 

etkisi ile öğretmenlik mesleğine olan talepte göreceli olarak bir azalma olsa da öğretmenlik mesleğini seçme ve 

mesleğe yönelim sürmektedir. Araştırmalar, meslek tercihlerinin ağırlıklı olarak ekonomik nedenlere 

dayandığını (Behymer ve Cockriel, 1988; Kniveton, 2004) gösterse de bu sonuç Türkiye’deki durumu tam 

anlamıyla açıklayamamaktadır. Bu durum öğretmenliği meslek olarak seçen bireylerin ekonomik kaygılar ve 

istihdam olanaklarının dışında mesleği tercih etmelerinde etken olan başka nedenlerin de olduğunu 

göstermektedir. 

 

Bireylerin bir mesleği seçmelerinde ya da yönelmelerinde kuşkusuz birçok etmenin farklı düzeylerde etkisinin 

olduğu düşünülebilir. Ancak bireylerin meslek seçimini etkileyen etmenler arasında yaş, cinsiyet, kişilik 

özellikleri, aile, ailedeki kardeş sayısı, ilişkide bulunulan kişiler, bireyin gereksinimleri, ekonomik durumları, 

ilgileri, değerleri, benlik algıları, genel ve özel yetenekleri, yaşadığı çevre ve o çevrenin özellikleri, toplumdaki iş 

olanakları, istihdam koşulları ve piyasadaki arz-talep dengesi (Anılan, Çemrek ve Anagün, 2008; Kağnıcı, 1999; 

King, 1989; Luzzo, 1994; Perrone ve diğerleri, 2002; Sahranç, 2000; Yazıcı, 2009; Yeşilyaprak, 2004) sayılabilir. 

Genelde bir meslek seçimine etki eden birçok etmen olduğu gibi, öğretmenlik mesleğini ve onun herhangi bir 

dalını seçmede de kuşkusuz pek çok neden etkili olmaktadır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini 

seçme nedenlerini ele alan bazı araştırmalar, öğretmen adaylarının öğretmenliği (Aydın, 2011; Boz ve Boz, 

2008; Çermik, Doğan ve Şahin, 2010; Hacıömeroğlu ve Şahin-Taşkın, 2009; Papanastasiou ve Papanastasiou, 

1997; Şahin, 2011; Tataroğlu, Özgen ve Alkan, 2011; Ubuz ve Sarı, 2008), öğretmenlik mesleğinin özgeci/özveri 

(insana hizmet etme arzusu, topluma yararlı olma isteği vb.), içsel (mesleği sevme, çocukları ve insanları sevme, 

ilgi duyma vb.) ve dışsal gerekçelere (iş garantisi, uzun tatil, sosyal güvence vb.) dayalı olarak tercih ettiğini 

göstermektedir. 

 

Günümüzde öğretmenlik mesleği, eğitimle ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlar 

ile alanında özel uzmanlık bilgi ve becerisine sahip olan ve mesleki yeterlilik gerektiren bir uğraşı alanı (Şişman 
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ve Acat, 2003) olarak tanımlanmakla birlikte, niteliği gereği diğer mesleklerden oldukça farklıdır. Çünkü hemen 

her mesleğin ürünlerindeki hatalarını telafi etmek mümkündür ancak öğretmenin ürünündeki hataları telafi 

etmek neredeyse imkânsızdır. Bir öğretmen ilk denemesinde “en doğru” olanı bulmak ve uygulamak 

zorundadır. Bu yönüyle öğretmenlik, mesleğe gönülden bağlı olmayı ve de profesyonelce davranmayı gerektirir 

(Özbek, Kahyaoğlu ve Özgen, 2007). Bununla birlikte öğretmenlik mesleği bu görevi yapacak olan kişilerin 

bireysel görüş ve davranışları, yani kişisel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine olan bakış açıları ile de yakından 

ilgilidir. Öğretmenlerin üstlendiği sorumluluk, toplumsal beklentiler ve kazanılması gereken özellikler göz önüne 

alındığında,  öğretmenlik mesleğinin özel bir meslek olduğu ve herkes tarafından yapılamayacağı açıktır (Özbek, 

2007).  

 

Günümüz öğretmenlerinden beklenen en önemli beceri, öğrencilerin öğrenme yaşantılarına kılavuzluk etmek ve 

yön vermektir (Öncül, 2000: 866). Bu beceri ise bireylerin öğretmenlik mesleğini “neden seçtikleri” ve 

öğretmenlik mesleğini “nasıl gördükleri” düşüncesiyle yakından ilgilidir (Özbek, Kahyaoğlu ve Özgen, 2007). 

Eğitim fakültelerinin farklı programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının mesleği tercih sebeplerine 

ilişkin çalışmalar bulunmasına rağmen (Aydın, 2011; Boz ve Boz, 2008; Bozdoğan, Aydın ve Yıldırım, 2007; Çapri 

ve Çelikkaleli, 2008; Çermik, Doğan ve Şahin, 2010; Çevik ve Yiğit, 2009; Erdem ve Şimşek, 2000; Eş, 2010; 

Hacıömeroğlu ve Şahin-Taşkın, 2009; Kılcan ve diğerleri, 2014;  Övet, 2006; Özsoy, Özsoy, Özkara ve Memiş, 

2010; Papanastasiou ve Papanastasiou, 1997; Şahin, 2011; Tataroğlu, Özgen ve Alkan, 2011; Ubuz ve Sarı, 2008; 

Yüce ve diğerleri, 2013), fen bilgisi öğretmenliği programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının mesleği 

seçme nedenleri, tutumları ve beklentilerini belirlemeye yönelik çalışmalar sınırlıdır (Akıllı ve Seven, 2010; 

Akpınar, Yıldız ve Ergin, 2006; Bursal ve Buldur, 2013a; Bursal ve Buldur, 2013b; Hacıömeroğlu ve Şahin-Taşkın, 

2010; Kartal ve Taşdemir, 2012; Pektaş ve Kamer, 2011).  

 

Öğretmenlerin okullardaki fen öğretimini başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri öğretmenlerin mesleklerine 

gereken önemi vermelerine bağlıdır. Ancak mesleğe verilen önem ve değerin büyük oranda mesleğin tercih 

nedenlerine ve meslekle ilgili gelecek beklentilerine bağlı olduğu göz önüne alındığında, fen bilgisi öğretmen 

adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek beklentilerini belirlemek önemlidir. Bu 

nedenle bu çalışmanın temel amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri 

ve gelecek beklentilerini belirlemektir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek beklentileri nelerdir? 

2. Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek beklentileri bireysel 

özelliklere (cinsiyet, üniversite, sınıf düzeyi, yaş, mezun olunan lise türüne) göre farklılaşmakta mıdır? 

 

YÖNTEM 
 
Araştırma Modeli 
Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek beklentilerini belirlemeyi 

amaçlayan bu araştırma, ilişkisel tarama modelinde desenlenen betimsel bir çalışmadır. Bilindiği üzere tarama 

çalışmaları geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu biçimiyle betimlemeyi amaçlayan çalışmalardır 

(Borg, Gall ve Gall, 1993; Cohen, Manion ve Morrison, 2000; Karasar, 2013; Wiersma ve Jurs, 2005). İlişkisel 

tarama modelleri ise iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini 

belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır (Karasar, 2013). Bu araştırmada da öğretmenlik bir olgu olarak 

düşünülmüş ve fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek 

beklentilerinin bazı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır.  

 
Evren Örneklem 

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki eğitim fakültelerinin fen bilgisi öğretmenliği lisans programında öğrenim 

gören öğretmen adayları oluştururken, örneklemini 2010-2011 eğitim-öğretim yılı Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi (81), Karadeniz Teknik Üniversitesi (73) ve Selçuk Üniversitesi (64) Fen Bilgisi Öğretmenliği 

programlarında öğrenim gören 218 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 153’ü (%70.2) 

kadın iken 65’i ise (%29.8) erkektir. Bu sonuç birçok araştırmada da vurgulan öğretmenlik mesleğinin kadın 

mesleği olarak algılandığı ve kadınlar tarafından daha çok tercih edildiği (Ergün 2010; Esen, 2010; Foster ve 

Newman, 2005; Johnston, McKeown ve McEwen, 1999; Saban, 2003; Smedley, 2007; Tan, 2000) yargısını 
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güçlendirmektedir. Araştırmaya katılan fen bilgisi öğretmen adaylarının diğer bireysel özellikleri Tablo 1’de 

ayrıntılı olarak verilmiştir. 

 

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Bireysel Özellikleri 

Bireysel Özellikler                             f % 

Kadın 153 70,2 Cinsiyet 

Erkek  65 29,8 

ESOGU 81 37,2 

KATU 73 33,5 

Üniversite 

SELÇUK  64 29,4 

1 63 28,9 

2 75 34,4 

3 55 25,2 

Sınıf düzeyi 

4 25 11,5 

18-19 46 21,1 

20-21 123 56,4 

Yaş 

22-23 49 22,5 

Düz lise 74 33,9 

Anadolu lisesi 73 33,5 

Süper lise 46 21,1 

Anadolu öğretmen lisesi 18 8,3 

Mezun olunan lise 

Diğer 7 3,2 

Toplam 218 100 

 
Veri Toplama Aracı  
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Anket 

maddeleri, alan yazın taranarak (Erdem & Şimşek, 2000; Kartal, 2009; Özbek, Kahyaoğlu ve Özgen, 2007) 

oluşturulmuş ve alan uzmanlarının görüşüne sunulmuştur. Gelen eleştiri ve düzeltmelere göre son halini alan 

anket, iki bölümden oluşmuştur. Anketin birinci bölümünde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının bireysel 

özelliklerini (cinsiyet, üniversite, sınıf düzeyi, yaş ve mezun oldukları lise türü) içeren maddeler yer alırken; ikinci 

bölümde ise fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek beklentilerini 

içeren 57 madde yer almaktadır. Veri toplama aracının geçerliliği için iki alan uzmanın görüşüne 

başvurulmuştur. Güvenirlik için ise Likert tipi ölçekler için en uygun olan Cronbach Alpha katsayısı (Tezbaşaran, 

1997) hesaplanmıştır. Anketin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.85 bulunmuştur. Bu işlemlere dayalı olarak 

veri toplama aracının geçerli ve güvenilir olduğu kabul edilmiştir. 

 
Verilerin Analizi  
Araştırmanın verileri SPSS programında çözümlenmiştir. Her bir anket maddesi için verilen yanıtlara ilişkin 

frekans, yüzde ve aritmetik ortalama ( X ) değerleri hesaplanmıştır. Öğretmen adaylarının fen bilgisi 

öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek beklentilerinin farklı değişkenlere göre incelenmesinde her bir anket 

maddesine verilen yanıtların analizi için parametrik ya da nonparametrik testlerden hangilerinin kullanılacağına 

karar vermek için verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakılmıştır. Bunun için Kolmogorov-Smirnov testi 

uygulanmış ve verilerin normal dağılmadığı görülmüştür (p<.05). Bu nedenle verilerin çözümlenmesinde 

nonparametrik testler kullanılmıştır. Buna göre verilerin çözümlenmesinde iki değişkenli karşılaştırmalarda 

Mann-Whitney U Testi, üç ve daha çok değişkenli karşılaştırmalarda da Kruskal-Wallis Testi uygulanmıştır. 

Anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır. Veri toplama aracında yer alan ifadeler için “Hiç Katılmıyorum” (1), 

“Katılmıyorum (2), “Kararsızım (3)”, “Katılıyorum (4)” ve “Tamamen Katılıyorum (5)” dereceleri kullanılmıştır. 

Aritmetik ortalamalar yorumlanırken 1.00-1.80 arasındaki değerlerin “Hiç Katılmıyorum”, 1.81-2.60 arasındaki 

değerlerin “Katılmıyorum”, 2.61-3.40 arasındaki değerlerin “Kararsızım”, 3.41-4.20 arasındaki değerlerin 

“Katılıyorum” ve 4.21-5.00 arasındaki değerlerin “Tamamen Katılıyorum” derecesinde gerçekleştiği kabul 

edilmiştir. Düzeylerin yer aldığı bu aralıklar, seçeneklere verilen en düşük değer olan 1 ile en yüksek değer olan 

5 arasındaki seri genişliğinin seçenek (düzey) sayısına bölünmesi ile elde edilmiştir.  
 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt: 3  Sayı: 3  Makale No: 05   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

55 

 
BULGULAR YORUM VE TARTIŞMA 
 
Bu bölümde fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek 

beklentilerine ilişkin görüşleri ve bu görüşlerin bireysel özelliklere göre farklılaşıp farklılaşamadığını ortaya 

koyan bulgulara yer verilmiş, elde edilen sonuçlara ilişkin yorumlar yapılmış ve bulgular alan yazınla 

ilişkilendirilerek tartışılmıştır. 

 

Tablo 2’de araştırmanın birinci alt problemiyle ilgili olarak araştırmaya katılan öğretmen adaylarının fen bilgisi 

öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek beklentilerini belirleyen ifadeler ve aritmetik ortalama değerleri 

verilmiştir. 

 

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Fen Bilgisi Öğretmenliğini Seçme Nedenleri ve Gelecek Beklentileri 

Madde X  
1 Halen okumakta olduğum bölümü isteyerek seçtim. 3,0367 

2 Öğretmenlik olsun da hangi bölüm olursa olsun. 3,9220 

3 Boş zamanının fazla olması öğretmenliği seçmemde etkili oldu. 3,2706 

4 Öğretmen lisesinde okuduğum için öğretmenliği seçtim. 1,4587 

5 Puanım buraya yettiği için bu bölümü seçtim. 2,5688 

6 Tanıdığım bir fen bilgisi öğretmeninden etkilendiğim için fen bilgisi öğretmenliğini seçtim. 1,9817 

7 Ailem istediği için bu bölümü seçtim. 3,7706 

8 İlk üç tercihim içinde fen bilgisi öğretmenliği vardı. 2,6422 

9 İnsanlara bilmedikleri bir şeyleri öğretecek olma düşüncesi beni mutlu ediyor. 4,0229 

10 Öğretmenlik mesleğinin tatillerinin diğer mesleklerden daha fazla olması öğretmenlik 

mesleğini seçmemde etkili oldu. 

2,8119 

11 Çocuklarla vakit geçirmeyi severim. 3,8394 

12 Fen bilgisi öğretmenliğinin bir şeyler üretip yaratmam için bana fırsatlar vereceğini 

düşünüyorum. 

3,1927 

13 Öğretmenliğin bana toplumda saygınlık kazandıracağına inanıyorum. 3,6514 

14 Fen bilgisi dersini iyi bir şekilde öğretebilirim. 3,5550 

15 Fen bilgisi dersini öğrencilere sevdirebilirim. 3,6560 

16 Fen bilgisi öğretmenliği bölümünde verilen derslerin güncel hayatıma fayda sağlayacağını 

düşünüyorum. 

3,5688 

17 Ailemde öğretmen olması bu mesleği seçmemde etkili oldu. 2,3211 

18 Fen bilgisi öğretmenliğine ilişkin özel bir yeteneğim olduğunu düşünüyorum. 2,8257 

19 Fen bilgisi dersini diğer derslerden daha çok seviyorum. 2,9358 

20 Öğretmenlik mesleğinin devamlılığı bana güven veriyor. 3,5688 

21 Tercih hatası nedeniyle bu bölümde okuyorum. 4,0229 

22 Fakülteyi bitirdikten sonra lisansüstü eğitim yapmayı düşünüyorum. 3,1009 

23 Öğretmenlik mesleğinin maddi ihtiyaçlarımı karşılayacağını düşünmüyorum. 3,2156 

24 Gelecekte öğretmenlik dışında bir işte çalışmayı düşünürüm. 3,1927 

25 Öğretmenlik mesleği doyum sağlayabileceğim bir meslek değil. 2,7064 

26 KPSS sınavında yeterli puan alıp atanabileceğimi düşünüyorum. 3,3716 

27 Bir üniversite bitirmiş olmak için bu bölümdeyim. 3,9358 

28 Fen bilgisi dışında bir öğretmenlik branşını okumayı isterdim. 2,7523 

29 Başka bir fakültede başka bir bölümü okumayı isterdim. 2,7110 

30 Fen bilgisi dersini diğer derslerden daha eğlenceli buluyorum. 3,0917 

31 Gittiğim okuldaki laboratuvar yetersizliği fen öğretimimi aksatır. 3,6055 

32 Bu meslekte topluma daha yararlı bir birey olabileceğimi düşünüyorum. 3,6147 

33 Daha iyi bir bölümü kazanamadığım için bu bölüme geldim. 2,8578 

34 Öğretmenliğin diğer mesleklerden daha kolay olduğunu düşünüyorum. 3,4312 

35 İş olanağı yüksek olduğu için bu bölüme geldim. 2,2844 

36 Eğitiminin basit ve kolay olması bu bölümü seçmemde etkili oldu. 2,2431 

37 Başka başka şehirlerde çalışacak olmam bana cazip geliyor. 2,9083 
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38 Fen bilgisi öğretmenliğinin bana uygun bir meslek olmadığını düşünüyorum. 3,4174 

39 Bilgili ve yeterli bir öğretmen olacağımı düşünüyorum. 3,7110 

40 Öğretmenliğin çalışma koşulları bana çekici geliyor. 3,3486 

41 Öğretmen olmayı kendime yakıştırıyorum. 3,9083 

42 Tekrar bir meslek tercihinde bulunmam söz konusu olsa yine bu bölümü seçerdim. 2,8807 

43 Öğretmenlik mesleğinde karşılaşacağım zorlukları aşabileceğimi düşünüyorum. 3,6560 

44 Öğretmenlik mesleğiyle ilgili olan bu bölümü seçmiş olmaktan hoşnudum. 3,2569 

45 Bu mesleğin yaşam tarzıma uygun olmadığını düşünüyorum. 3,5734 

46 Bir meslek tercih etme durumunda olanlara bu bölümü tavsiye etmem. 3,3394 

47 Mutlaka kadrolu atanmalıyım. Sözleşmeli öğretmenlik bana göre değil. 3,6606 

48 Öğretmenlik mesleğinin bayanlara uygun bir meslek olduğunu düşünüyorum. 3,7569 

49 Doğu hizmetini yapmak bana zor gelmez. 3,2523 

50 KPSS sınav sisteminden memnun değilim. 3,9817 

51 Ailemin bulunduğu şehirde çalışmak isterim. 3,6330 

52 Eğitimle ilgili yayınları takip etmeyi ve kendimi hayat boyu geliştirmeyi planlıyorum. 3,8807 

53 Fen bilgisi branşı dışında bir branşın öğretmeni olmayı isterdim. 2,5963 

54 Eğitim fakültesinde okuduğuma pişmanım. 3,8028 

55 Fen dersini öğretmekten hoşlanmam. 3,8394 

56 Fen Bilgisi dersi sıkıcıdır. 3,8073 

57 Öğretmenler daha yüksek maaş almayı hak ediyorlar. 4,3532 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere öğretmen adaylarının sadece 1 maddeye (4) hiç katılmadıkları; 6 maddeye (5, 6, 17, 

35, 36, 53) katılmadıkları; 22 maddede (1, 3, 8, 10, 12, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 37, 40, 42, 44, 

46, 49) kararsız oldukları; 27 maddeye ( 2, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 31, 32, 34, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 

48, 50, 51, 52, 54, 55, 56) katıldıkları ve sadece 1 maddeye (57) de tamamen katıldıkları anlaşılmaktadır. Buna 

göre öğretmen adaylarının birçok maddede kendilerinden emin oldukları görülürken, birçok maddede karasız 

oldukları görülmektedir. En yüksek ortalamaya sahip olan 57. maddeye göre aday öğretmenler, öğretmenliğin 

maddi getirisini az bulmaktadırlar. Bu sonuç diğer araştırmalarda elde edilen sonuçlarla benzerlik 

göstermektedir. Ulaşılabilen tüm araştırma bulguları özellikle dışsal motivasyon kaynaklarından biri olan gelir 

düzeyinin önemini ortaya koymaktadır (Özbek, Kahyaoğlu ve Özgen, 2007; Tezcan, 1996; Yazıcı 2009). Başka 

mesleklerle karşılaştırıldığında öğretmenlerin gelir düzeyleri düşüktür (Yazıcı, 2009). Diğer bazı ülkelerde yapılan 

araştırmalarda da öğretmenlerin okuldaki uyumunu etkileyen en önemli faktörlerin başında ekonomik gelir 

düzeyinin geldiği saptanmıştır (Klassen ve diğerleri, 2008).  

 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının 6 olumsuz maddeye (21, 38, 45, 54, 55, 56) katılmaları da dikkat çekicidir. Bu 

durum gerçekte öğretmen adaylarının duyuşsal anlamda kendi içlerinde çelişki yaşadıkları biçiminde 

yorumlanabilir. Nitekim Kartal ve Taşdemir (2012) de çalışmalarında benzer bir sonuç bulmuştur. Elde edilen bu 

bulguya dayalı olarak öğretmen adaylarının bir kimlik karmaşası yaşadıkları düşünülebilir. Nitekim meslek 

kimlikle ilişkilidir ve kimliğin önemli kaynaklarından biridir. Seçilen meslek ile kişisel özellikler arasında uyum 

yoksa ciddi uyum sorunlarının ortaya çıkması söz konusu olabilir (Rubinton, 1980). Bu nedenle öğretmenlik 

mesleğini seçen bireylerin kişisel özelliklerinin bu mesleğe uyumlu olması gerekir. Bireyler meslek seçimleriyle 

bireysel var oluşları arasında anlamlı ilişki kurarlar. Bir bakıma meslek seçimi ile bireysel var oluşlarını 

gerçekleştirilmeye çalışırlar (Schaefers, Epperson ve Nauta 1997). Aksi takdirde sürekli bir arayış içinde 

olabilirler. Öğretmen adaylarının yukarıda ifade edilen maddelere katılmış olmaları bunu yansıtması bakımından 

önemlidir. 

 

Ayrıca öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek beklentilerine ilişkin 

katıldıkları maddelere bakıldığında dışsal gerekçeler (7, 16, 20, 34, 47, 48) ve içsel gerekçelere (2, 11, 13, 14, 15, 

32, 41) eşit dağıldığını söylemek mümkündür. Nitekim yapılan başka araştırmalarda da benzer sonuçların elde 

edildiğini söylemek mümkündür (Aydın, 2011; Bastick, 2000; Boz ve Boz, 2008; Çermik, Doğan ve Şahin, 2010; 

Hacıömeroğlu ve Şahin Taşkın, 2010; Kılcan ve diğerleri, 2014; Özbek, 2007; Papanastasiou ve Papanastasiou, 

1997; Saban, 2003; Tataroğlu, Özgen ve Alkan, 2011). 
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Araştırmanın ikinci alt problemine dayalı olarak, öğretmen adaylarının öğretmenliği seçme nedenleri ve gelecek 

beklentilerine ilişkin görüşlerinin bireysel özelliklere göre farklılaşma durumu incelenmiştir. Buna göre iki 

değişkenli karşılaştırmalarda Mann-Whitney U Testi, üç ve daha fazla değişkenli karşılaştırmalarda da Kruskal-

Wallis Testi uygulanmış ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösteren maddeler tablolarda gösterilmiştir. 

 

Tablo 3: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Fen Bilgisi Öğretmenliğini Seçme Nedenleri ve Gelecek Beklentilerinin 

Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşma Durumu (Mann-Whitney U Testi) 

Madde Kadın Erkek U (10
3
) Z p 

 Sıra 

ortalaması  

Sıra toplamı Sıra 

ortalaması  

Sıra 

toplamı 

   

3 103,13 15779,50 124,48 8091,50 3,998 -2,362 ,018 

10 101,99 15604,50 127,18 8266,50 3,824 -2,773 ,006 

12 117,64 17999,50 90,33 5871,50 3,726 -3,043 ,002 

14 115,82 17721,00 94,62 6150,00 4,005 -2,428 ,015 

19 114,97 17591,00 96,62 6280,00 4,135 -2,022 ,043 

24 118,40 18114,50 88,56 5756,50 3,612 -3,280 ,001 

25 101,59 15543,50 128,12 8327,50 3,762 -2,919 ,004 

27 117,10 17916,50 91,61 5954,50 3,810 -2,890 ,004 

41 114,90 17579,50 96,79 6291,50 4,146 -2,104 ,035 

48 116,99 17900,00 91,86 5971,00 3,826 -2,821 ,005 

 

Tablo 3’te öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek beklentilerinin cinsiyete 

göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Ankette yer alan on maddenin cinsiyet değişkenine göre 

farklılaştığı görülmektedir. Buna göre erkek öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini boş zamanlarının 

çokluğu ve tatilleri nedeniyle seçtikleri; buna karşın meslekten daha fazla doyum beklentisinde oldukları 

görülmektedir. Öte yandan kadın öğretmen adayları fen bilgisi öğretmenliğini bir şeyler üretip yaratmak için bir 

fırsat olarak görmektedirler. Ayrıca kadın öğretmen adaylarının fen bilgisi derslerini diğer derslerden daha çok 

sevdiklerini, fen bilgisi dersini iyi bir şekilde öğretebileceklerini ve öğretmen olmayı kendilerine yakıştırdıklarını 

belirtmiş olmalarına karşın, gelecekte öğretmenlik dışında başka bir işte çalışmayı düşündüklerini ve üniversite 

bitirmek için bu bölümde okuduklarını belirtmiş olmaları ise duyuşsal çelişki yaşadıklarını göstermektedir. Bu 

durum aslında öğretmen adaylarının kendilerini bilişsel olarak yeterli gördüklerini ancak duyuşsal olarak 

kendilerini buna hazırlayamadıkları anlamına gelmektedir. Nitekim Kartal ve Taşdemir (2012) de benzer 

çelişkileri işaret etmektedir. Ayrıca üç madde hariç tüm puanlarda kadın öğretmen adaylarının puan 

ortalamalarının erkek öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Pektaş ve Kamer (2011) bu 

durumu Türk toplum yapısıyla ilişkilendirmektedirler. Öğretmen adaylarının gelecekte öğretmenlik mesleğini 

yapmayı düşünmemeleriyse kaygı vericidir. Nitekim Gökçe (2001) de araştırmasında benzer bir sonuç elde 

etmiştir. Ancak her iki araştırma arasında yaklaşık on yıllık bir süre geçmiş olmasına rağmen öğretmen 

adaylarının gelecekte öğretmenliğini yapmaya istekli olma konusunda bir değişmenin olmaması öğretmenlik 

mesleğinin geleceği açısından daha da kaygı verici görülmelidir. 

 

Tablo 4: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Fen Bilgisi Öğretmenliğini Seçme Nedenleri ve Gelecek Beklentilerinin 

Üniversite Değişkenine Göre Farklılaşma Durumu (Kruskal-Wallis Testi) 

ESOGU KATU SELÇUK Madde 

Sıra ortalamaları 

df X
2 

p Anl.Fark 

2 87,80 118,64 126,54 2 18,054 ,000 ESOGÜ-KATÜ* 

ESOGÜ-SELÇUK* 

12 126,78 100,33 98,09 2 10,516 ,005 SELÇUK-ESOGÜ* 

KATÜ-ESOGÜ* 

24 121,19 108,91 95,38 2 6,318 ,042 SELÇUK-ESOGÜ* 

27 118,27 117,14 89,70 2 10,022 ,007 SELÇUK-KATÜ* 

SELÇUK-ESOGÜ* 

28 95,79 108,98 127,45 2 9,468 ,009 ESOGÜ-SELÇUK* 

32 123,12 101,27 101,65 2 7,096 ,029 ------ 

39 120,76 111,37 93,12 2 8,381 ,015 SELÇUK-ESOGÜ* 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt: 3  Sayı: 3  Makale No: 05   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

58 

41 121,87 109,61 93,72 2 8,390 ,015 SELÇUK-ESOGÜ* 

50 126,14 106,70 91,64 2 12,463 ,002 SELÇUK-ESOGÜ* 

 

Tablo 4’te öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek beklentileri, devam 

edilen üniversite değişkenine göre incelenmiştir. Ankette yer alan 9 maddenin farklılaştığı görülmektedir. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde öğrenim gören fen bilgisi öğretmenliği öğrencileri, fen bilgisi 

öğretmenliğinin bir şeyler üretip yaratmak için kendilerine fırsatlar vereceği, bilgili ve yeterli bir öğretmen 

olacakları ve öğretmen olmayı kendilerine yakıştırdıkları inancıyla Selçuk Üniversitesi’ndeki arkadaşlarından 

ayrılmaktadırlar. Ancak aynı grup öğrencilerin gelecekte öğretmenlik dışında bir işte çalışmayı düşündükleri, bir 

üniversite bitirmiş olmak için bu bölümde oldukları ve ayrıca KPSS sınav sisteminden de memnun olmadıkları 

görülmektedir. Öte yandan KPSS sınavından duyulan tedirginliğin bugün sadece mesleğe girişte yapılan rekabet 

mücadelesiyle sınırlı kalmayacağı, gelecekte de meslekte kalma mücadelesine dönüşme riskini taşıdığı (Ergün, 

2010) öğretmen adaylarınca hissedilip hissedilmediği bilinememektedir. 

 

Selçuk üniversitesinde öğrenim gören fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere oranla “Öğretmenlik olsun da hangi bölüm olursa olsun” ve “Fen 

bilgisi dışında bir öğretmenlik branşını okumayı isterdim” görüşlerinde anlamlı bir farklılık vardır. Bu sonuç 

gerçekte öğretmen adaylarının tercihlerinin fen bilgisi öğretmenliği olmadığını ve öğretmen adaylarının 

çaresizliğini göstermektedir. Nitekim benzer bir sonuç Tataroğlu, Özgen ve Alkan’ın (2011) ve Şahin (2011) 

araştırmalarında da görülmektedir. Ayrıca “Öğretmenlik olsun da hangi bölüm olursa olsun” maddesinde 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere oranla Karadeniz Teknik Üniversitesinde 

öğrenim gören öğrenciler lehine, “Fen bilgisi öğretmenliğinin bir şeyler üretip yaratmam için bana fırsatlar 

vereceğini düşünüyorum” maddesinde Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere oranla 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler lehine anlamlı bir fark vardır. Bu sonuç iki 

üniversitenin koşulları ile ilişkilendirilerek değerlendirilebilir.   

 

Tablo 5: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Fen Bilgisi Öğretmenliğini Seçme Nedenleri ve Gelecek Beklentilerinin 

Sınıf Değişkenine Göre Farklılaşma Durumu (Kruskal-Wallis Testi) 

1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf 4.sınıf Madde 

Sıra ortalamaları 

df X
2 

p Anl.Fark 

5 105,57 118,57 92,78 128,98 3 8,764 ,033  

7 111,29 92,59 129,63 111,42 3 12,062 ,007 2-3* 

11 105,73 98,99 114,54 139,44 3 9,618 ,022 2-4* 

14 115,79 92,11 124,02 113,86 3 10,699 ,013 2-3* 

28 93,94 116,96 107,34 131,10 3 8,280 ,041  

30 108,52 94,44 128,38 115,62 3 10,086 ,018 2-3* 

34 95,63 103,55 128,15 121,28 3 9,945 ,019 1-3* 

35 107,86 123,83 85,53 123,40 3 14,180 ,003 3*-2 

44 91,20 114,33 117,74 123,00 3 8,497 ,037  

50 101,92 98,93 128,25 119,06 3 9,649 ,022 2-3* 

52 119,86 90,52 119,71 117,88 3 11,815 ,008 2-3*,2*-1 

53 101,57 106,61 102,85 152,78 3 14,242 ,003 1-4*,3-4*,2-4* 

 

Tablo 5’te öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek beklentileri bulunulan 

sınıf düzeyi değişkenine göre incelenmiştir. Ankette yer alan 12 maddede sınıf değişkenine göre farklılık 

görülmektedir. 3. sınıf öğrencileri ile 2. sınıf öğrencilerinin “Ailem istediği için bu bölümü seçtim”, ”Öğretmenlik 

mesleğinin tatillerinin diğer mesleklerden daha fazla olması öğretmenlik mesleğini seçmemde etkili oldu”, “Fen 

bilgisi dersini diğer derslerden daha eğlenceli buluyorum”, “KPSS sınav sisteminden memnun değilim” , “İş 

olanağı yüksek olduğu için bu bölüme geldim” ve “Eğitimle ilgili yayınları takip etmeyi ve kendimi hayat boyu 

geliştirmeyi planlıyorum” maddeleri için yapılan karşılaştırmaların tümünde 3. sınıf öğrencileri lehine 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 4. sınıf öğrencileri ile 2. sınıf öğrencilerinin “Çocuklarla vakit 

geçirmeyi severim” ve” Fen bilgisi branşı dışında bir branşın öğretmeni olmayı isterdim” maddelerine yönelik 
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yapılan karşılaştırmalarda 4. sınıf öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık vardır. Öğretmenliğin diğer mesleklerden 

daha kolay olduğunu düşünüyorum” maddesine 3. sınıf öğrencileri 1. sınıf öğrencilerine göre öğretmenlik 

mesleğini diğer mesleklerden daha kolay bulduklarını belirtmişlerdir. Genel olarak karşılaştırmalara bakıldığında 

üst sınıflar lehine anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu durumun öğrencilerin sınıf düzeyleri arttıkça 

meslekle ilgili bilgi, beceri ve farkındalıklarının artmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Ayrıca sınıf düzeyine 

göre farklılaşan maddelerin öğretmenlik mesleğinin dışsal gerekçelerinde yoğunlaştığı söylenebilir. 

 

Tablo 6: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Fen Bilgisi Öğretmenliğini Seçme Nedenleri ve Gelecek Beklentilerinin 

Yaş Değişkenine Göre Farklılaşma Durumu (Kruskal-Wallis Testi) 

 

 

Tablo 6’da öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek beklentileri yaş 

değişkenine göre incelenmiştir. Ankette yer alan 5 maddenin yaş değişkenine göre farklılaştığı görülmektedir. 

“Halen okumakta olduğum bölümü isteyerek seçtim”, “Bu meslekte topluma daha yararlı bir birey olabileceğimi 

düşünüyorum” ve “Doğu hizmeti yapmak bana zor gelmez” maddelerine (20-21) yaş grubundaki öğrencilerin 

(18-19) yaş grubundaki öğrencilere oranla daha fazla katıldıkları görülmektedir. “Öğretmenlik mesleğinin maddi 

ihtiyaçlarımı karşılayacağını düşünmüyorum”, “Bu meslekte topluma daha yararlı bir birey olabileceğimi 

düşünüyorum” ve Başka başka şehirlerde çalışacak olmam bana cazip geliyor” maddelerine ise (22-23) yaş 

grubundaki öğrencilerin (18-19) yaş grubundaki öğrencilere kıyasla daha fazla katıldıkları anlaşılmaktadır. Bu 

sonuç yaşla birlikte gelen olgunlaşmanın bir yansıması olarak görülebilir.  

 

Tablo 7: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Fen Bilgisi Öğretmenliğini Seçme Nedenleri ve Gelecek Beklentilerinin 

Lise Değişkenine Göre Farklılaşma Durumu (Kruskal-Wallis Testi) 

Düz Lise Anadolu Süper A.Öğretmen Diğer  

 Sıra ortalamaları 

df X
2
 p Anl.Fark 

4 102,01 100,10 109,26 188,75 84,50 4 59,568 ,000 Diğer -A.Öğret. 

Anadolu-A.Öğret. 

Düz lise-A.Öğret, 

Süper- A.Öğret. 

10 115,22 95,99 127,79 103,47 85,14 4 9,548 ,049*  

17 98,69 125,43 96,25 130,75 90,07 4 12,924 ,012  

 

Tablo 7’de öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek beklentileri, mezun 

olunan lise değişkenine göre incelenmiştir. Ankette yer alan 5 maddenin öğrencilerin mezun oldukları lise 

değişkenine göre farklılaştığı görülmektedir. “Öğretmen lisesinde okuduğum için öğretmenliği seçtim” 

maddesinde Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin anlamlı olarak diğer liselerden farklılaşması maddenin 

içeriği ile ilişkilidir. “Öğretmenlik mesleğinin tatillerinin diğer mesleklerden daha fazla olması öğretmenlik 

mesleğini seçmemde etkili oldu” ve “Ailemde öğretmen olması bu mesleği seçmemde etkili oldu” maddelerinde 

de lise türü açısından bakıldığında anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmektedir. Ancak farklılaşmanın sınırlı 

sayıda maddede çıkmış olması, öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek 

beklentilerinin mezun olunan lise türüne göre değişmediğini gösterdiği biçiminde yorumlanabilir. Nitekim 

mezun olunan lise türüne göre öğretmenlik tutumlarının değişmediğini gösteren araştırma sonuçları da dikkate 

alındığında (Akıllı ve Seven, 2010; Çakır, Kan ve Sünbül, 2006; Çapa ve Çil, 2000; Erdem ve Anılan, 2000) mezun 

olunan okul türünün hem tutuma hem de öğretmenliği seçme nedenleri ve gelecek beklentilerini etkilemediği 

anlamına gelebilir.  

 

18-19 20-21 22-23 Madde 

Sıra ortalamaları 

df X
2 

p Anl.Fark 

1 89,95 116,61 110,01 2 6,300 ,043 (18-19)-(20-21)* 

23 95,39 106,87 129,34 2 7,861 ,020 (18-19)-(22-23)* 

32 85,76 113,41 121,97 2 
10,505 ,005 

(18-19)-(20-21)* 

(18-19)-(22-23)* 

37 126,35 110,56 91,03 2 7,901 ,019 (18-19)-(22-23)* 

49 130,36 102,25 108,11 2 7,047 ,029 (18-19)-(20-21)* 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek 

beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ülkemizde öğretmen yetiştiren bazı programların ikinci öğretim 

programları YÖK tarafından kapatılmakla birlikte her yıl artan sayıda öğrenci alınmakta, öğrenciler de bu 

mesleği değişik nedenlerle tercih etmektedirler. Türkiye’de üniversiteye girme güçlüğünden ötürü, öğrencilerin 

bir kısmı açıkta kalmamak, iş garantisi olan bir meslek sahibi olmak, yaşamını güvenceye almak için gerçekten 

ilgi duydukları bölümleri seçmek yerine, daha az ilgi duydukları ya da hiç ilgi duymadıkları bölümleri seçmek 

zorunda kalmaktadır (Şahin, 2011).  

 

Elde edilen bulgulara göre şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

• Araştırmaya katılan aday öğretmenler, öğretmenliğin maddi getirisini yetersiz bulmaktadır. 

• Fen bilgisi öğretmen adayları öğrencisi olduğu fen bilgisi öğretmenliği programına tümüyle istekli 

gelmemişlerdir.   

• Öğretmen adayları fen bilgisi öğretmenliği programını seçerken dışsal ve içsel gerekçelerin etkisinde 

kalmıştır.   

• Erkek öğretmen adayları, öğretmenlik mesleğini boş zamanlarının çokluğu ve tatilleri nedeniyle 

seçmektedir.  

• Öğretmen adayları fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim görmelerine rağmen gelecekte 

öğretmenlik yapma istek ve düşüncesinde değildirler. 

• Fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adayları gerçekten bu programda okumak 

istedikleri için değil bazı zorunluluklar nedeniyle bu programda öğrenim görmektedirler. 

 

Elde edilen bu sonuçlara dayalı olarak şu önerilerde bulunulabilir.  

• Öğretmenliğin ekonomik statüsü cazip hale getirilmelidir. 

• Öğretmenlik mesleğinin isteyerek seçilecek bir meslek olması sağlanmalıdır. 

• Konuyla ilgili daha geniş kapsamlı araştırmalar yapılmalıdır. 

 
 
Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5

th
 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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ENDERUN MEKTEBİ VE DEMOKRATİK EĞİTİM MODELİ PERSPEKTİFİNDEN MESLEKİ EĞİTİM: 
TEORİK BİR ÇÖZÜMLEME 

        

                  Hv.Öğ.Yzb.İbrahim Serkan Ödemiş  
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Özet 
Mesleki eğitim bireyin mesleğini icra ederken ve kendisini mesleğinde geliştirebilmesi için ihtiyaç duyacağı bilgi, 

beceri ve yeterlilikleri kazandırma süreci olarak tanımlanmaktadır. Mesleki eğitim veren okulların en önemli 

fonksiyonu bireyleri hem teorik hem de uygulamalı bilgi ile donatmaktır. Osmanlı İmparatorluğu eğitim 

sisteminde Saray Okulu olarak da bilinen Enderun Mektebi; askerlikten diplomasiye, güzel sanatlardan spora 

kadar her türlü eğitim-öğretimin üst düzeyde öğrenci merkezli ve uygulamalı olarak yapıldığı bir eğitim 

kurumudur. Osmanlı Devleti’nde mülkî, idarî, diplomatik ve diğer önemli kadronun yetiştirildiği bu okul 

dünyanın ilk “kamu yönetimi okulu” olarak da nitelendirilebilir. John Dewey’in demokratik eğitim modeli ise 

pragmatizmi temel alan öğrenci merkezli bir eğitim felsefesidir. İlerlemeci ve yeniden kurmacı eğitim felsefesine 

dayanan demokratik eğitim modeli yöntem ve içerik olarak yapılandırmacılık ile iç içedir. Bu çalışmada, mesleki 

eğitim kavramı Enderun Mektebi ve demokratik eğitim modeli çerçevesinde tartışılarak açıklanmaya 

çalışılmıştır.     

 

Anahtar Sözcükler: Enderun mektebi, demokratik eğitim modeli, mesleki eğitim. 

 

 

VOCATIONAL EDUCATION FROM PALACE SCHOOL AND DEMOCRATIC EDUCATION 
PERSPECTIVE: A THEORETICAL ANALYSIS 

 

 
Abstract 
Vocational education is defined as a process of providing learners with the konowledge, skill and competence 

that they need while performing their professions and to improve themselves. The primary function of 

vocational schools is to give learners both theoretical and practical knowledge. Ottoman Palace School was an 

educational institution that gave student-centered and practical education in a variety of fields from military to 

diplomacy and from arts to sports. Palace School educated civilians, administrators, diplomats and other 

important staff in Ottoman Empire and it could be described as the first “public administration school” on 

earth. Democratic education which was described by John Dewey is based on pragmatism. Democratic 

education emphasizes progressivism and re-constructionism in education and it is related to constructivisim in 

contents and methods. In tihs study, vocational education is discussed in the perspectives of Palace School and 

democratic education. 

 

Key Words:  Palace school, democratic education, vocational educational. 

 

 

GİRİŞ 
 

Mesleki ve teknik eğitim okullarda mesleki bilgi ve becerilerin öğretilmesi ile birlikte bireyin iş ortamında ihtiyaç 

duyacağı davranışsal yeterliliği kazandıracak şekilde uygulanmaktadır. Meslekî eğitim sistemi, iş dünyasının 

gereksinim duyduğu kaliteli ve rekabet edebilir bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de 1982 yılında 

Meslek Yüksek Okullarının yüksek öğretime bağlanması ile birlikte öğrenciler lise ve dengi okullardan mezun 

olduktan sonra ilgili alanlarda iki yıl ön lisans düzeyinde yüksek tahsil almaktadır. Böylece öğrencilerin lise ve 

dengi okullardan mezun olduktan sonra hemen iş hayatına başlamaları yerine bir süre daha mesleki bilgi ve 

beceri ağırlıklı bir eğitim almaları amaçlanmaktadır. Meslek Yüksek Okullarındaki eğitim programları 
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öğrencilerin ilgili alanlardaki becerilerini geliştirmeye yönelik iş odaklı bir eğitim yöntemi içermektedir. Bu süreç 

içerisinde öğrencilere davranışsal yeterliliklerin kazandırılması büyük önem taşımaktadır.      

 

Mesleki okullarda kullanılan eğitim materyalleri incelendiğinde; öğrenmenin bilişsel bir süreç olarak görüldüğü, 

öğretmenlere öğrenme teorilerine dayanan motivasyon tekniklerinin aktarıldığı ve bireyselleştirilmiş öğretim 

yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı görülmektedir (Armitage ve diğ., 2003; Castling, 1996; Curzon,1990; Reece 

ve Walker, 2000). Bu yöntem ve teknikler çıktı odaklı eğitim programı modellerine dayanmaktadır. Bilgi ve 

beceri kazandırmanın ön planda tutulduğu bu yöntem ve teknikler bireyselleştirilmiş ve öğrenci merkezli bir 

ölçme-değerlendirme süreci içermektedir (Honey ve Mumford, 1992).  

 

Mesleki ve teknik eğitimde öğrencilere bilgi ve kavrama düzeyinde edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak, 

verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı 

çözüm önerileri geliştirebilme yeterliliği kazandırılması amaçlanmasına rağmen öğrenmenin sosyal, kültürel ve 

duygusal yönü ihmal edilmektedir. Eğitim programlarında öğrencilerin bir birey olduğu ve ileride yapacakları 

meslek ile ilgili aidiyet duygusu geliştirmeleri gerektiği dikkate alınmamaktadır (Bates, 1994; Dewey, 2008; Lave 

ve Wenger, 1991).  

 

Bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde, birey-çevre etkileşimi kavramı ön plana çıkmaktadır. Bireyin iş 

psikolojisi kapsamında kendini yaptığı işin önemli bir parçası olarak hissetmesi insan davranışı alanında yapılan 

birçok araştırmanın konusu olmuştur (Stokols, 1995; Tinsley,2000; Tyler, 1995; Walsh, Craik ve Price, 2000). Bu 

konudaki ilk çalışma Holland (1959) tarafından yapılmış ve bu çalışma günümüze kadar kariyer planlanması 

alanında sıklıkla kullanılmıştır. Holland (1997) mesleki kişilikler ve meslek ortamları teorisinde belirli kişilik 

özellikleri ile belirli iş ortamları arasında uyum olduğundan bahsetmektedir. Holland’a (1959) göre meslek 

seçimi yapan bireyler iş ortamları hakkında daha fazla bilgi edinerek kendilerine uygun gördükleri meslekleri 

tercih etmeleri halinde daha doğru kararlar vermektedir. Holland (1959) yaptığı çalışmada; gerçekçi, 

araştırmacı, sanatçı, sosyal, girişimci ve geleneksel olmak üzere altı farklı kişilik özelliğinden bahsetmektedir. 

Her bireyin bu özelliklerden bir veya birden fazlasına farklı derecelerde sahip olabileceği vurgulanmaktadır. 

Bireylerin kendi kişilik özelliklerine uygun, kendilerini rahat ifade edebilecekleri, sorumluluk alabilecekleri, bilgi 

ve becerilerini ortaya koyabilecekleri iş ortamları aradığını ifade eden Holland (1959), kişilik özelliği ve iş ortamı 

arasındaki “uyumun” iş başarısını getirdiğini belirtmektedir. Örneğin, gerçekçi olan bireylerin soğukkanlı ve 

uyumlu olduğu; endüstriyel sanatlar ve tarım ile ilgilendiği ve meslek olarak girişimcilik ve mühendisliği tercih 

ettiği belirtilirken, sanatçı olan bireylerin hayal kurmayı seven ve duygusal bir yapıda olduğu; sanat ve müzik ile 

ilgilendiği, müzisyenlik ve yazarlık gibi mesleklere yöneldiği ifade edilmektedir (Holland, 1997). 

 

Yapılan diğer çalışmalarda, mesleki eğitim sonucunda iş hayatına başlayan bireylerde kimlik dönüşümü 

yaşandığı ve bunun mesleki sosyalleşme olarak ifade edildiği görülmektedir (Coffey ve Atkinson, 1994; Killeen, 

1996). Bu çalışmalarda, okul ortamından iş ortamına direk geçişlerde bireyde iş ortamın kendine özgü yapısına 

hızlı ve süreklilik gösteren bir adaptasyon gözlemlendiği ifade edilmektedir. Bu dönüşüm bazı çalışmalarda 

işveren ile çalışan arasındaki “psikolojik bir sözleşme” olarak tanımlanmaktadır (Herriot ve Pemberton, 1996). 

Bu süreçte önemli olan, bireyin yapacağı işe ilişkin yeterliliğe sahip olması ve kendi özellikleri ile uyumlu bir işi 

tercih etmiş olmasıdır.  

 

Lave ve Wenger (1991) mesleki eğitimde öğrenme kavramını açıklarken bilgi ve beceri edinimi ifadesini 

kullanmak yerine “katılım” ifadesini kullanmıştır. Yaptıkları çalışmada Lave ve Wenger (1991) mesleki eğitimde 

belirli alanlarla ilgili öğrenmelerin gerçekleşmesi sürecinde bireyin uygulama ortamına karmaşık bir yapıda 

gerçekleşen katılımından bahsetmektedir. Bu katılımın bilişsel bir süreç olmadığı, mesleki eğitim alan 

öğrencilerin öğretmenlerin tecrübelerinden faydalandıkları bir çeşit sosyalleşme süreci olduğu belirtilmektedir. 

Bu sosyalleşme sürecinde, günümüz eğitim uygulamalarında ihmal edilen bireyin ve iş ortamının sosyal, kültürel 

ve duygusal boyutları sürecin merkezinde yer almaktadır. Bates (1991) de yaptığı çalışmalarda mesleki eğitimin 

sadece bilgi ve beceri kazandırmak olmadığını, bireyin kişilik özellikleri ile iş yaşamı arasındaki “uyumun” önemli 

olduğunu vurgulamaktadır. Bu uyumun sosyal ve kültürel olarak kazandırılabileceğini ifade eden Bates (1994), 

bu süreçte mesleki okulların bireyin kişilik özelliklerini iş yaşamına göre şekillendirme konusunda önemli roller 

üstlendiğini belirtmektedir.       
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Türk eğitim tarihinde mesleki eğitim kurumları arasında Enderun Mektebi ön plana çıkmaktadır. Osmanlı 

İmparatorluğu eğitim sisteminde Saray Okulu olarak da bilinen Enderun Mektebi; askerlikten diplomasiye, güzel 

sanatlardan spora kadar her türlü eğitim-öğretimin üst düzeyde öğrenci merkezli ve uygulamalı olarak yapıldığı 

bir eğitim kurumudur. Osmanlı Devleti’nde mülkî, idarî, diplomatik ve diğer önemli kadronun yetiştirildiği bu 

okul dünyanın ilk “kamu yönetimi okulu” olarak da nitelendirilebilir. Osmanlı Devletinde gayrimüslim ailelerin 

çocukları arasından ailenin rızası alınarak “devşirme” denilen yöntem ile Türkleştirilerek eğitilen çocuklar ülke 

yönetiminde söz sahibi olmuştur. Tarihi kökleri 14’üncü ve 15’inci yüzyıla kadar uzanan Enderun Mektebi’nde 

bireyselleştirilmiş eğitim yapılmakta ve yapılan testler sonucunda ilgi ve becerileri belirlenen çocuklar bu 

doğrultuda eğitim-öğretim almaktaydı. 20’nci yüzyılın başında Amerikalı eğitimci ve psikolog John Dewey’in 

“demokratik eğitim modeli” olarak tanımladığı çağdaş eğitim yaklaşımlarından yüzlerce yıl önce, Osmanlı 

Devleti Enderun Mektebi’nde bu eğitim anlayışına göre hareket ediyordu. Türk eğitim tarihinde; bireyin 

yeteneklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve ihtiyaçlarını ön plana çıkaran bu eğitim-öğretim yaklaşımı modern 

yöntemlerden yüzyıllarca önce Enderun Mektebi’nde başarıyla uygulanmıştır. 

 

John Dewey’in demokratik eğitim modeli ise “yararcılık” olarak tanımlanan pragmatizm felsefi akımını temel 

alan öğrenci merkezli bir eğitim felsefesidir. İlerlemeci ve yeniden kurmacı eğitim felsefesine dayanan 

demokratik eğitim modeli yöntem ve içerik olarak yapılandırmacılık ile iç içedir. Dewey (2008) geleneksel eğitim 

anlayışının okulu gerçek hayattan soyutladığını ifade etmektedir. Geleneksel eğitim anlayışında okulun hayata 

hazırlık için belirli bilgi ve becerilerin öğretildiği bir yer olarak görülmesi, Dewey (2008) tarafından 

eleştirilmektedir. Demokratik eğitim modelinde okul, hayatın en önemli dinamiğidir. Dewey (1996) eğitim ve 

demokrasinin eş anlamlı olduğunu savunmaktadır. Bireysel özgürlüklerin ve dolaysıyla demokrasinin sürekli 

gelişeceğine vurgu yapan Dewey (1996), be nedenle eğitimin yaşam boyu devam edeciğini ifade etmektedir. 

Dewey’in eğitim modelinde okul, bireyi fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ahlaki açıdan bir bütün olarak ele 

almaktadır (Çelik, 2000). Bu yaklaşıma göre mesleki eğitim, öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alındığı, 

gerçek yaşamdaki mesleki şartları içeren eğitim programlarının tasarlandığı ve yapılandırmacı öğretim 

yaklaşımının benimsendiği bir eğitimdir. Bu sistem içerisinde okul, sosyal yaşamı sürdüren bir kurum olarak ön 

plana çıkmaktadır (Bakır, 2012). Geleneksel eğitim anlayışında mesleki eğitim, sadece belirli bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir süreç olarak görülmektedir. Öğrenci merkezli ve bireyselleştirilmiş eğitim uygulamaları olan 

Enderun Mektebi ve demokratik eğitim modeli ise mesleki eğitimi sosyal yaşamın içinde bütüncül olarak ele 

almaktadır. Bu çalışmada, mesleki eğitim kavramı Enderun Mektebi ve demokratik eğitim modeli çerçevesinde 

tartışılarak açıklanmaya çalışılmıştır.     

 

ENDERUN MEKTEBİ 
    

Enderun Mektebi, Osmanlı Devleti’nin gücünü korumak ve geliştirmek için nitelikli insan yetiştirmeyi 

hedefleyen bir eğitim kurumudur. Enderun Mektebinde eğitim ve öğretim “oda” olarak tanımlanan birimlerde 

farklı düzeylerde verilmekteydi. Bu okula alınan öğrenciler acemi oğlanlar olarak adlandırılan devşirme çocuklar 

arasından seçilmekteydi. Hıristiyan ailelerden alınarak Anadolu’da Türk ailelerin yanına gönderilen ve Türk 

kültürü ile yetiştirilen bu çocuklar, Enderun Mektebinde üst düzey bir eğitim aldıktan sonra toplumun elit olarak 

tabir edilebilecek bürokratik ve yönetici kesimini meydana getirmekteydi (Akkutay, 1984).  

 

Padişah İkinci Murat zamanında kurulan Enderun Mektebi, Fatih Sultan Mehmet zamanında geliştirilmiş ve 

kurumsallaştırılmıştır. Fatih Sultan Mehmet zamanında Enderun Mektebi sadece Hıristiyan ailelerin yetenekli 

çocuklarını eğiten bir devşirme mektebi olma özelliğinden kurtulmuş, aynı zamanda devletin gelişmesi için 

ihtiyaç duyulan üstün nitelikli yönetici eğitimine de yönelmiştir. Bu okulda fiziki görünüş ve zekâ özellikleri gibi 

belirli ölçütler dikkate alınarak devşirme çocuklar arasından seçilen adaylar özel programlarla ve seçkin 

öğretmenlerle becerilerine göre aşamalı bir eğitim almaktaydı. Osmanlı sarayının dışa kapalı iç bölümünde yer 

alan bu Saray Okulu, imparatorluğun sınırlarının genişlemesinde ve yüzyıllarca varlığını sürdürmesinde çok etkili 

olmuştur. Üstün vasıflı yöneticiler yetiştirmesinin yanı sıra Yeniçeri olarak adlandırılan askeri teşkilata da asker 

yetiştiren okul, bu özellikleri ile üst düzey bir meslek okuludur. Bu okula seçilen öğrencilerin bilgi, beceri ve 

yeterlilikleri ile uygulanan eğitim programlarının başarısı ileri ve üstün bir medeniyet anlayışının göstergesidir 

(Enç,1979). 
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Enderun Mektebinde öğrenim süresi ortalama 12 - 14 yıl olarak uygulanmaktaydı. Eğitim programı kapsamında 

dini bilimler, devlet yönetimi, el becerileri, beden eğitimi ve savaş bilimleri öğretilmekteydi. Enderun 

mektebinde eğitim programları devlet hizmetlerinde çalışmaya hazırlık olarak düzenlenmişti. Okul günlük 

yaşamdan ayrı olarak düşünülmemiş, sosyal hayatın bir devamı şeklinde yapılandırılmıştı. Öğrenciler saray 

içerisinde günlük yaşamlarını sürdürürken mesleki eğitim almaktaydı. Okulun eğitim programında dikkati çeken 

ilk şey, kendi çağındaki eğitim anlayışı içerisinde uygulama ve el becerilerine çok daha fazla ağırlık verilmesiydi. 

Enderun’a alınan öğrencilerin kiler, hazine ve benzeri saray hizmetlerinde çalıştırılmaları, ayrıca bahçıvanlık, 

inşaat, dokumacılık, oymacılık gibi sarayla ilgili sanat atölyelerinde bu becerilerden birini öğrenmeleri 

zorunluluğu vardı. Enderun Mektebinde, eğitim programında yer alan sistemli dini ve modern bilimler eğitimi 

dikkate alınmayarak okulun sadece devletin ihtiyaç duyduğu alanlara çırak yetiştirdiği yönünde eleştiriler 

yapılmıştır (Enç, 1979). Aslında, çeşitli yazarların (Akkutay, 1984; İnalcık ve Renda, 2003; Ortaylı, 2006) da 

belirttiği gibi Enderun, yeterli ve etkili bir öğretim programı ile devlet hizmetlerine insan yetiştiren bir eğitim 

kurumudur. Kendinden önce örneği bulunmayan bu kurum, modern anlamda mesleki eğitimin de birçok önemli 

öğelerini içine almıştır (Enç, 1979). 

 

Enderun Mektebinin gelişimi incelendiğinde; Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethiyle Osmanlı Devletinin 

toprak büyüklüğü ve yönetici ihtiyacı artmıştı. Dil, din, ırk ve kültür bakımından farklı özelliklere sahip olan 

ülkeleri devlet otoritesi altında tutabilmek için bilgili ve kabiliyetli yöneticilere ihtiyaç duyulmaktaydı. Ayrıca 

saray içerisinde de yaşam devam etmekteydi. Saray halkının günlük işlerini idare edebilecek kişilere de ihtiyaç 

duyulmaktaydı. Bu büyük ihtiyaç karşısında “hazırlık sarayları” kurulmaya başlanmıştır. Edirne, Galata ve 

İbrahim Paşa saraylarında bulunan mektepler, Osmanlı Devletinin bütün sivil memurlarını, yeniçeri ağasını, 

sadrazamını, defterdarını, vezirini, şairlerini, tarihçilerini, hattatlarını, beylerbeylerini ve valilerini yetiştirmiştir 

(Enç, 1979). Hazırlık Saraylarının önemli bir özelliği öğrencilerin okuldayken iş ve memuriyet hayatına aynı anda 

devam etmesiydi. Öğrenciler böylece okul hayatında belirli dersleri görürken, aynı zamanda kabiliyetlerine göre 

çeşitli sanatlar öğrenmekte ve saray hayatında belirli görevler üstlenmekteydi. Dolayısıyla bilgi, iş ve memuriyet 

stajı hep bir arada yürütülmekteydi (Enç,1979). Bu şekilde bir eğitim anlayışı Coffey ve Atkinson’un (1994) 

vurguladığı mesleki sosyalleşmeyi sağlamaktaydı.  

 

Eğitim sisteminde, saray içerisinde ve saray dışında verilen görevleri yapabilmek ve eğitim basamaklarında 

yükselmek öğrencilerin yetenekleri ile yakından ilişkiliydi. Bu nedenle, öğretimin başından sonuna kadar 

öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve bireysel farklılıkları dikkate alınmıştı. Hazırlık okullarındaki öğrenciler çeşitli el 

sanatları, hattatlık, dil ve edebiyat gibi alanların birinde kendilerini geliştirme fırsatı bulmuştu. Zamanın şartları 

içerisinde bu bilgi ve becerileri kazanan bireyler, üst düzey bir meslek elemanı olarak görev yapabilmekteydi. 

Eğitim basamaklarında ileri gidemeyen öğrenciler yeteneklerine göre Yeniçeri Sipahi Ocakları ile ordunun çeşitli 

hizmetlerine aktarılmışlar veya sarayın ihtiyacını karşılayan çeşitli atölye ve imalâthanelerde çalışma imkânı 

bulmuşlardır. “Çıkma” olarak tanımlanan bu yöntem ile hiçbir öğrenci eğitim sisteminin dışına itilmemiştir. Üst 

öğretim aşamasına geçen öğrenciler de kabiliyetlerine uygun çeşitli öğrenim kademelerinden birinde yetişmiştir 

(Enç, 1979). 

 

Osmanlı Devleti eğitim sisteminde ikinci aşama Enderun Mektebidir. Enderun’un sözlük anlamı “sarayın iç 

bölümü” demektir (Türk Dil Kurumu, 2014). Enderun Mektebinde eğitim odalarda verilmekteydi. Öğrenciler 

odaların alt basamağında öğretime başlar, üste doğru yükselirdi. Büyük Oda ve Küçük Oda okulun çekirdek 

yapısını oluşturmaktaydı. Bu iki oda kurumun hazırlık sınıfları olarak da kabul edilmekteydi. Buraya alınan 

öğrenciler dış saraylardaki hazırlık okullarından seçilebildiği gibi devşirmelerin en seçkinleri arasından doğrudan 

da seçilmekteydi. Hazır bulunuşluğu yüksek ve zeki öğrencilerden oluşan bu okulda verilen eğitim başarılı 

sonuçlar vermekteydi. Öğrenciler burada okuma, yazma ve dini bilimler gibi konuların öğrenimiyle vakit 

geçirmekteydi. Askerlik ve el becerilerine de gerekli önem verilirdi. Büyük Oda ve Küçük Odanın dışında 

Doğancılar, Seferli, Kiler ve Hazine odaları ile en seçkin öğrencilerin bulunduğu Has Oda Enderun Mektebini 

oluşturmaktaydı. Eğitim basamaklarının sonuncusu olan Has odalılar genellikle dış hizmetlere “beylerbeyi” veya 

“vezir” unvanı ile yönetici olarak atanırdı (Akkutay, 1984; Enç, 1979).  

 

Miller (1941) Osmanlı devletinin sadrazam ve vezir gibi seçkin devlet adamları ile sipahi, yeniçeri ve donanma 

komutanlarının büyük bir çoğunluğunun saray okulundan yetişmiş olmasının bu kurumun mesleki eğitimdeki 

büyük başarısını göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etmektedir. Enderun Mektebinde eğitim alan 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt: 3  Sayı: 3  Makale No: 06   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

69 

önemli sadrazamlar arasında Sokullu Mehmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa ve Sinan Paşa bulunmaktadır 

(Akkutay, 1984). 

 

Enderun Mektebi eğitim programı amaçları, yapısı ve uygulamaları yönünden bugünkü eğitim kurumlarına bile 

örnek olabilecek özelliklere sahiptir: (i) Programda karakter ve kişilik eğitimine sürekli ve sistemli olarak yer 

verilirdi. (ii) Batıda ancak on dokuzuncu yüzyıl ortalarından itibaren bilimsel incelemelere konu olmaya başlayan 

bireysel farklılıklar ve eğitim-öğretimin bu farklılıkları karşılayacak biçimde düzenlenmesi kuruluşundan itibaren 

Enderun’da uygulanma olanağı bulmuştur. (iii) Hazırlık okullarından başlayarak bütün eğitim süresince 

programlarda öğrencilerin “psikolojik, fizyolojik ve sosyal” yönden gelişimine önem verilmiştir. (iv) Dini 

bilimlerin yanı sıra “matematik, astronomi, tarih, yabancı dil ve edebiyat” gibi modern bilimler de geniş ölçüde 

programda yer bulmuştur. (v) Son olarak, eğitim-öğretimde el becerilerine ve sanat öğrenimine verilen önem ve 

öncelik bugün bile üzerinde dikkatle durulması gereken bir niteliktir (Enç, 1979).  

 

Hazırlık okullarındaki öğrenciler, ilgi ve yeteneklerine göre askerlik, el sanatları, dil ve edebiyat gibi alanlardan 

birinde kendini geliştirme imkânı bulabilirdi. Eğitim basamaklarında ileri gidemeyen öğrenciler yeniçeri askeri 

teşkilatında veya ordunun inşaat, ikmal ve benzeri hizmetlerinde görev almaktaydı. Bir üst basamağa 

geçemeyen öğrenciler hiçbir zaman sistemin dışına itilmiyordu. Ordu içerisinde görev alamayan öğrenciler saray 

hizmetleri için kurulan çeşitli atölye ve imalathanelerde de çalışma olanağı bulurdu. Üst öğrenim aşamasında da 

durum aynıydı, öğrenciler yeteneklerine uygun çeşitli öğrenim kollarından birinde yetiştiriliyordu. Öğretim 

programı içerisinde yer alan ortak dersler; Türkçe, okuma, yazma, Arapça ve din dersleri ile beden eğitimi ve 

savaş becerileri gibi konulardı. Böylece, öğrenciler gerçek hayatta ihtiyaç duymayacakları bilgiler ile zaman 

kaybetmiyor, mesleki eğitimlerine daha fazla zaman ayırabiliyordu (Akkutay, 1984; Enç, 1979). 

 

Öğrencilerin Enderun Mektebinde yer alan Seferli, Kiler ve Hazine odalarında meslekî eğitimin hangi dalında 

uzmanlaşacağına bireysel ilgi ve yeteneklere göre karar veriliyordu. Bu açıdan, Enderun Mektebinin günümüz 

mesleki eğitimde yer alan çok programlı okul modeline büyük benzerlik gösterdiğini söylemek mümkündür. 

Eğitim programının ilk basamaklarını oluşturan Büyük ve Küçük odalarda verilen eğitimin günümüzde 

ihtisaslaşma eğitimi öncesi ortak derslerin yer aldığı bir çeşit hazırlık eğitimine benzediği söylenebilir. İhtisas 

eğitimi, Büyük ve Küçük odalarda verilen eğitimden sonra başlayan Seferli, Kiler ve Hazine odasında 

verilmekteydi (Oğuz, 2008).  Enderun Mektebinde yer alan mesleki eğitim anlayışı, bireyi ön plana çıkaran, her 

bireyin kendine özgü özelliklerini keşfetmeyi amaçlayan ve bireylerin günlük hayatın iş disiplini içerisinde 

yaparak-yaşayarak öğrenmelerini sağlayan bir özelliğe sahiptir. 

 

JOHN DEWEY VE DEMOKRATİK EĞİTİM MODELİ 
 

John Dewey 1859-1952 yılları arasında yaşamış, ünlü bir Amerikalı filozof ve eğitim bilimcidir. Dewey’in felsefe 

anlayışında bilim, eleştirel ve yapıcı olmalıdır. Dewey sosyal bilimlerde toplumsal, ahlaki ve eğitsel sorunlara 

dikkat çekmektedir. Dewey, felsefeyi bir araştırma metodu olarak tanımlar. Felsefenin yapması gereken 

toplumsal hayatın pratik sorunları ile ilgilenmektir (Dewey,1987).  

 

Dewey eğitimde öğretmen yetiştirmenin önemine vurgu yapmakta ve öğretmen yetiştirmenin ciddi bir şekilde 

yapılması gerektiğini belirtmektedir. Dewey’e göre mesleki eğitim ciddi bir bilimsel disiplin olarak ele alınmalı, 

öğretmen yetiştirmekten eğitim teorilerine kadar bütün çalışmalar bilimsel metotlarla uygulanmalı ve test 

edilmelidir. Ona göre eğitim, toplumsal değişmelerle birlikte ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmeli ve biçim 

değiştirmelidir (Dewey, 1897). Dewey eğitim ile ilgili düşüncelerini gerçekleştirmek için Chicago Üniversitesinde 

bir laboratuar-okul modeli geliştirmiş ve bu okulu 1896’dan 1904 yılına kadar yönetmiştir. Laboratuar-okul 

modelinde çeşitli eğitim teorileri çerçevesinde deneysel bir eğitim modeli uygulanmıştır. Bu okulda 4 yaşından 

14 yaşına kadar olan çocuklara, gruplar halinde çalışma imkânı sağlanmıştır. Öğretim yöntem ve teknikleri 

olarak oyun, araştırma, doğa araştırması ve kendini ifade gibi aktiviteler kullanılmıştır. Dewey, bu yöntem ve 

teknikleri öğrencilerin dikkatini çekmek ve onlara ön bilgilerini hatırlatmak amacıyla kullanmıştır. Laboratuar-

okul küçük bir toplum modeli şeklinde yapılandırılmıştır. Dewey’in eğitim felsefesinde okul gelecek yaşama 

hazırlık değil, yaşamın kendisidir (Neil, 2005). 
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Dewey’in eğitim felsefesini oluşturan beş temel unsur bulunmaktadır: (i) Yaşayan bir organizma olan öğrenen, 

yaşamını sürdürmek için dürtü veya enerjiye ihtiyaç duyan biyolojik ve sosyolojik bir canlıdır. (ii) Öğrenen hem 

doğal hem de sosyal bir çevrede yaşar. (iii) Çevresiyle sürekli etkileşim halinde olan öğrenen kendine özgü 

davranışlara sahiptir. (iv) Öğrenen sosyal çevresiyle olan ilişkilerinde sürekli problemlerle karşılaşır. (v) Öğrenen 

aynı sosyal çevre içerisinde problemlerle baş etmeyi öğrenir (Dewey, 1961). 

 

Dewey’in eğitim felsefesinde eğitimin asli görevi demokratik bir toplumu meydana getirecek bireyleri 

yetiştirmektir. Otoriter bir okul demokratik bir toplum inşa edemez. Öğrenciler toplumsal değerleri öğrenerek 

eşit ve sorumluluk sahibi bir birey olabilmek için gerekli yaşantıları sosyal çevrenin bir devamı olan okul 

ortamında yaşamalıdır. Bu şekilde yapılandırılan bir eğitim kurumu, öğrencileri toplumsallaştıracaktır. 

Demokratik eğitim modeli, yaşantı ağırlıklı bir çevreden ve araştırma merkezli okuldan meydana gelir (Dewey, 

1996). Dewey, bireylerin olumlu veya olumsuz olarak yaşadığı her olaydan ders çıkardığını ve bu deneyimlerin 

birikerek gelecekteki öğrenmelerimizin temelini oluşturduğunu savunmaktadır. Dewey, günümüzde yaşanan 

eğitim sorunlarının en önemli nedeninin okulun sosyal bir yaşam alanı olarak görülmemesi olduğunu ifade 

etmektedir (Dewey, 1897). Geleneksel eğitim anlayışı, okulu gerçek yaşamdan soyutlayarak sadece belirli 

bilgilerin verildiği, belirli derslerin öğretildiği ve belirli becerilerin kazandırıldığı bir yer olarak görmektedir. Bu 

durum öğrenmenin sınıf ortamının dışına taşınmasına engel olmaktadır (Dewey, 2008). 

 

Dewey, öğrencilerin gerçek hayatta karşılarına çıkacak problemleri çözecek şekilde eğitim almaları gerektiğini 

savunmaktadır. Dewey’e göre okullarda sosyal hayatta yer almayan konular öğretilerek öğrenciler yanlış 

öğrenme alışkanlıkları edinmektedir. Okullarda her yıl yoğun olarak edebiyat, matematik, fizik, tarih ve coğrafya 

öğretmek yerine öğrencilere gerçek hayatta ihtiyaç duyacakları beceriler kazandırılmalıdır (Dewey,1959). Eğitim 

programının içeriği kesin ve değişmez sınırlarla belirlenmemelidir. İçerik bireysel farklılıklara hitap edecek 

esneklikte olmalıdır. İçeriğin sunumunda yöntem ve teknikler önemlidir. Bireysel farklılıklar farklı deneyimlerle 

öğrenmeyi gerekli kılar. Yaşamdan seçilen konular uygulamalı olarak öğretilmeli ve öğrencilere bu bilgilerin 

sadece test edilmiş hipotezler olduğu belirtilmelidir. Bu bilgilerin pratikte günlük yaşamda işe yaradığı ama 

mevcut doğruların zamanla değişmesinin mümkün olduğu öğrencilere anlatılmalıdır (Neil, 2005).  

 

Dewey, pragmatik düşüncenin öncülerinden olan William James’ten etkilenmiş ve eğitim düşüncesini bu yönde 

geliştirmiştir. Pragmatizm gerçekliğin, bilginin ve değerlerin oluşumunda insan deneyimine büyük önem 

vermektedir. Pragmatist eğitim felsefesi, geleneksel eğitim anlayışından büyük farklılıklar göstermektedir. 

Geleneksel eğitim, değişmeyen bir gerçeklik varsayımına dayanmaktadır. Öğrenciler bu değişmez gerçekliği 

öğrenmek ve uygulamak zorundadır. Pragmatizm, gerçekliği insan deneyimine bağlı bir gelişme olarak 

görmektedir. Pragmatist eğitim, sürekli deneme, keşfetme ve mevcut bilgileri değiştirmeye yer verir. 

Geleneksel eğitimde öğrenciler sınırları önceden çizilmiş belirli bir yaşama hazırlanmaktadır. Pragmatist görüşte 

eğitim, ileriki yaşama hazırlık değil, yaşamın kendisi ve bir parçasıdır. Okul, çoğulcu ve demokratik bir ortamdır 

ve öğrencilerin bu ortama uyum sağlamaları ve katılmaları hedeflenmektedir (Bakır, 2011). 

 

Dewey’in eğitim felsefesinde ilerlemeci felsefenin de etkisi vardır. Dewey, eğitim felsefesini oluştururken 

Darwin’in (1859) “Türlerin Kökeni” kitabından etkilenmiştir. Dewey doğada her şeyin sürekli değiştiğine ve 

çevresiyle etkileşim halinde olan insan zihninin bu değişimlerle mücadele ederken kendi yaşantılarıyla 

geliştiğine ve olgunlaştığına inanmıştır. Eğitim de doğada olan sürekli değişimler gibi tek bir doğru üzerine inşa 

edilmemelidir. İnsan için yararlı olan ve yaşadığı sorunlara pratik çözümler sunan bilgi öğretilmelidir (Dewey, 

1961). 

 

Geleneksel okul sisteminde, öğretmen eğitim sürecinin kontrolünü elinde tutmakta ve okul gerçek yaşamdan 

ayrı bir ortam olarak kabul edilmektedir. Dewey geleneksel eğitim sistemindeki öğretmen rolüne karşı çıkmıştır. 

Öğretmen, öğrencilerin doğru yaşantılar sonucunda yararlı bilgiye ulaşmasına rehberlik etmelidir. Öğretmenin 

yapması gereken, öğrencilere zengin deneyimler sunarak gerçek hayatı sınıf ortamında yaşatacak yöntem ve 

teknikler geliştirmektir (Dewey, 1897). Dewey’in demokratik eğitim modelinde öğrenciler özgür bırakmalı ve 

onların doğrudan deneyimler yaşamaları sağlanmalıdır. Okulda katı disiplin yerine iş disiplini sağlanmalıdır. 

Projelerle uğraşan ve yaşadığı sorunlara çözüm yolları arayan öğrenciler doğal olarak disiplinli bir öğrenme 

ortamı oluşturacaktır (Bakır, 2011).  

 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt: 3  Sayı: 3  Makale No: 06   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

71 

Dewey kendi eğitim felsefesinde yararlı bilgiyi önemserken biyolojik Darwinizm’den etkilenmiş olsa bile okul 

kültüründe toplumsal Darwinizm’in savunduğu rekabet ahlakını desteklemez. Okul, rekabeti değil işbirliğini 

desteklemelidir. Toplumsal Darwinizm’in etkisinde olan okullarda eğitim, bireylere rekabetin olduğu bir 

yaşamda başarılı olabilmek için gerekli yeterlilikleri kazandırmayı amaçlar. Bu toplumda güçlü ve zeki olanlar 

başarılı olur. Dewey gerçek yaşamda işbirliği ve uyumun, rekabet ve kişisel kazançtan daha önemli olduğunu 

savunur. Demokratik eğitim modelinde öğrenciler birbirleriyle yarışmak için cesaretlendirilirler. Ama bu yarışma 

işbirliğine engel değildir ve iş birliği insan doğasına daha uygundur (Dewey, 1907). Demokrasiyi öğretebilmek 

için, demokratik bir okul gereklidir. Öğrenciler kendi öğrenme süreçlerini yönetmek, fikirleri özgürce tartışmak 

ve tüm eğitsel deneyimlere katılmak için cesaretlendirilmelidir. Dewey’in eğitim felsefesine göre bireyler 

öğrenme sürecinde kendi haline bırakılmamıştır. Bu felsefeye göre eğitimin amacı; demokratik, işbirliği 

yapabilen ve içinde yaşadığı toplumla uyumlu bireyler yetiştirmektir (Bakır, 2011).  

 

Dewey’in eğitim modelinde içerik, yapılandırmacı öğrenme modeline göre şekillenir. Yapılandırmacı öğrenme, 

öğrencilerin kendi yaşantıları yoluyla zihinlerinde anlamlı bilgi oluşturduğunu savunan bir öğrenme kuramıdır 

(Kauchak ve Eggen, 2000). Öğrencinin zihninde oluşturduğu anlam ona özgüdür (Açıkgöz, 2003). 

Yapılandırmacılık bilişsel bir öğrenme yaklaşımıdır. Öğrenci yeni bir bilgi ile karşılaştığında, ön bilgilerine 

başvurarak yeni bilgiyi zihninde yapılandırır (Brooks ve Brooks, 1993). Eğitim felsefesi açısından 

yapılandırmacılık, bilgin insanın dışında var olan ve değiştirilemez bir olgu olduğunu kabul eden pozitivist 

paradigmanın aksine, yaşantılar ve etkileşimler sonucunda bilginin yorumlandığını ve oluşturulduğunu savunur. 

Yapılandırmacı yaklaşım bilginin öznel olduğunu ve değişebildiğini savunur. Öğrenme, bireyin yaşantıları, 

yetiştiği sosyal çevre ve yaşadığı tecrübeler ile ilgilidir. Öğrenmenin gelişmesi, bireyin konuyu doğru anlaması ile 

ilgilidir (Kızılabdullah, 2008). Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı mesleki eğitimde, öğrenci çalışılan konu ile ilgili 

kendi kavramlarını oluşturur, problemlere ilişkin kendi çözüm yollarını geliştirir, kendi kararlarını verir, kendi 

öğrenme planını yapar ve uygular, gelişimini izler, çalışmalarını değerlendirir ve kendine özgü öğrenme 

etkinliklerini kullanır (Özden, 2003). Okul ortamı, sosyal yaşamın devamı olarak tasarlanır ve öğretmenlerin 

rehber olarak öğrencilere uygun ortamları hazırlaması sağlanır. 

 

Yapılandırmacı yaklaşımın eğitimde kullanılmasına ilişkin çeşitli eleştiriler yapılmıştır. Gergen (1995)’e göre, 

farklı öğrenme sitillerine ve kişisel özelliklere sahip olan öğrenciler yapılandırmacı öğrenme ortamından eşit 

düzeyde faydalanamayacaktır. Örneğin, dışa dönük, sosyal ve ekonomik yönden avantajlı öğrenciler bu 

süreçlerden daha etkin olarak yararlanabilirler. Brooks ve Brooks (1999) ise yapılandırmacılığın fazlasıyla 

hoşgörülü olduğunu düşünmektedir. Yapılandırmacı öğrenme ortamında öğretmenler, sık sık öğrencilerin geçici 

heveslerinin peşine düşerek, öğretim programını bir kenara bırakmaktadırlar. Bu durumda okul disiplinin 

kaybolma ihtimali bulunmaktadır. Buna karşılık yapılandırmacı öğrenme yaklaşımda, öğrenencilerin 

düşüncelerinin ön planda olmadığı bir öğretim programının uygulanması halinde, öğrenencilerin katılım 

göstermesini beklemenin aşırı iyimserlik olacağı düşünülmektedir (Brooks ve Brooks, 1999). 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Dewey (1996) iyi bir ders ortamının günlük yaşamdan izler taşıması gerektiğini, böyle bir ders işleme 

yönteminin öğrencilere ders ortamı ve gerçek yaşam arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarma alışkanlığı kazandıracağını 

belirtmektedir. Enderun Mektebinde izlenen eğitim yöntemi de bu şekilde bütüncül bir sisteme sahiptir. 

Enderun Mektebinde eğitim-öğretim faaliyetleri askerlikten diplomasiye, güzel sanatlardan spora kadar her 

türlü alanda uygulamalı olarak yapılırdı (Akkutay, 1984). Günümüzde bütün eğitim kademelerinde kullanılan 

geleneksel öğretim programları, öğrencilerin el becerisinin gelişimine hemen hemen hiç yer vermemektedir. 

Buna karşın, el becerisi gelişiminin yoğun olarak yer aldığı meslekî ve teknik öğretim programları genel eğitim-

öğretim programlarından bir kopuş yaşamış ve ayrı bir kurum olarak eğitim sistemimiz içerisinde yerini almıştır. 

Bu durum, eğitim tarihimizde Enderun Mektebi ile ortaya koyulan bireyselleştirilmiş ve uygulamalı eğitim 

modelinin unutulmasına yol açmıştır. Yüksek öğretime öğrenci hazırlayan okullar olan liselerde, genel lise ve 

meslek lisesi gibi bir ayrımının oluşması ve meslek lisesi eğitiminin günlük yaşamdan uzak kalması, toplumda el 

becerisi ve sanat eğitimi veren bu okulların tercih edilmemesine yol açmıştır. Bu durum yüksek öğretim için de 

bir tehdit oluşturmaktadır. Günlük yaşamın gerçeklerinden kopuk, sadece belirli el becerilerini kazandırmaya 

yönelik eğitim veren meslek yüksek okulu öğretim programlarının, mesleki teknik eğitim ve iş dünyası açısından 

zararlı sonuçlar doğuracağı söylenebilir.  
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Enderun’daki eğitim felsefesi ve uygulamaları günlük yaşam içerisinde bireyleri, kişilik özelliklerine en uygun 

düşecek eğitim koşulları içinde en iyi biçimde eğitmeyi hedeflemektedir (Enç, 1979). Geleneksel eğitim 

programlarında yer alan başarısızlık durumu, Enderun eğitim modelinde çok farklı uygulanmıştır.  Enderun 

mektebinde herhangi bir eğitim kademesinde başarısız olan öğrenciler ileri eğitim kademesine geçemez, fakat 

tamamen sistemin dışına atılmazdı. Oda denilen eğitim basamaklarında bireysel özellikleri ve becerileri dikkate 

alınan öğrenciler, başarısız olmaları halinde Saray teşkilatı veya Yeniçeri askeri teşkilatı içerisinde farklı meslek 

gruplarına yönlendirilirdi. Geleneksel eğitim anlayışında, bütün öğrencilerin aynı bilgi ve becerileri yaklaşık 

olarak eşit süreler içinde edinmeleri beklenmektedir. Bu beklentiyi gerçekleştiremeyen öğrencilerin başarısız 

kabul edildiği ve sınıf geçemediği görülmektedir. Günümüzde, bireysel farklılıklar ile öğrencilerin ilgi ve 

ihtiyaçları göz ardı edilmektedir. Demokratik eğitim modelinde ön plana çıkan öğrencilerin öğretim programı 

tasarımı sürecine aktif katılımının, günümüzde okul disiplini açısından sorunlar teşkil edeceğinin düşünüldüğü 

söylenebilir. Bu nedenle, belirli kurullar tarafından hazırlanan ve toplumsal ihtiyaçları karşıladığı düşünülen 

eğitim programlarının uygulanması devam etmektedir.    

 
Geleneksel öğretim programlarının amaçlar kısmında “olumlu karakter ve kişilik özellikleri geliştirilmesi” 

vurgulanmaktadır(Milli Eğitim Temel Kanunu, 1973). Fakat toplumsal hayattan kopuk ve sınıf ortamına 

hapsedilen eğitim ortamı içerisinde, bu önemli amacın gerçekleştirilmesi öğretmenlerin gayretine bırakılmıştır. 

Demokratik eğitim modelinin, bu konudaki eksikliği gidererek kendi öğrenme süreçlerini yöneten, fikirleri 

özgürce tartışan, tüm eğitsel deneyimlere katılan, demokratik, başkaları ile işbirliği yapabilen ve içinde yaşadığı 

toplumla uyumlu bireyler yetiştirmeyi amaçladığı söylenebilir (Bakır, 2011).   

 

Günümüzde kişilik gelişimi konusunda eğitim psikolojisi ihmal edilmektedir. Özellikle mesleki eğitimde birey-

çevre ilişkisine vurgu yapan çalışmalar incelendiğinde; eğitim programlarında bu konunun dikkate alınmaması 

halinde mutsuz bireyler yetiştiren okulların sayısının artabileceği söylenebilir (Tinsley,2000; Walsh, Craik ve 

Price, 2000) . Holland (1959), kişilik özelliği ve iş ortamı arasında olması gereken “uyumun” iş başarısını 

artırdığını belirtmektedir. Coffey ve Atkinson’un (1994) belirttiği gibi iş hayatında mesleki bir sosyalleşme 

yaşayacak bireylerin, okulda bu duruma uygun bir eğitim alması gerekmektedir.  Dewey’in (1959) laboratuar-

okul modelinde ele aldığı gerçek yaşamda karşılığı olan ve günlük yaşamın pratik sorunlarına çözüm üreten 

bilginin mesleki eğitim açısından yararlı bilgi olduğu söylenebilir.  

 

Herriot ve Pemberton (1996) iş yaşamı konusunda, işveren ile çalışan arasında var olduğunu belirttiği  

“psikolojik bir sözleşme” metaforunu kullanmaktadır. Bu metafor dikkate alındığında, iş yaşamının sosyal 

gerçekliği içerisinde bireylerin sadece niteliksel olarak donanımlı olmasının yeterli olmayacağı, aynı zamanda 

kültürel ve duygusal yönden de gerçekçi bir eğitime ihtiyaç duyduğu anlaşılmaktadır. Bireylerin iş yaşamına 

geçişten önceki son durak yerleri olan mesleki eğitim veren okulların, iş ortamının sosyal, kültürel ve duygusal 

boyutlarını içermesinin gerçek yaşama daha yakın bir ortam sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

Enderun eğitim modelinde bütün imparatorluktan seçilen en yetenekli öğrencilerin her türlü imkan sağlanarak 

eğitildiği değerlendirildiğinde, büyük bir kitleye eğitim veren günümüz eğitim kurumlarının Enderun Mektebi ile 

aynı başarıyı göstermesini beklemek pek gerçekçi olmayacaktır. Fakat ilkokuldan itibaren onlarca ortak zorunlu 

ders almak zorunda olan ve bu derslerin belirli bir oranından başarısız olmaları halinde sınıf tekrarlayan 

öğrencilerin, bireysel özelliklerini geliştirme fırsatına sahip olmadıkları söylenebilir. Özellikle mesleki eğitimde, 

öğrencileri sınırları önceden çizilmiş belirli bir yaşama hazırlamak yerine, demokratik eğitim modeli 

çerçevesinde öğrencilerin öğretmenlerin deneyimleri ışığında çeşitli projelerle uğraşacağı ve yaşadığı sorunlara 

pratik çözüm yolları arayacağı bir öğretim programı ile yetiştirilmeleri daha başarılı sonuçlar verecektir. 

Demokratik eğitim modeli, öğrencilere sınırsız özgürlük tanıyan bir eğitim modeli olarak görülmemelidir. Bu 

modelde, öğrencilerin öğretim programı geliştirme sürecine temsilciler aracılığı ile aktif olarak katılmaları, kendi 

öğrenme planlarını yaparak uygulamaları, çalışmalarını değerlendirmeleri ve kendilerine özgü öğrenme 

etkinliklerini kullanmaları teşvik edilmelidir. Böylece öğrencilerin öğrenme sorumluluğu hissedecekleri ve 

sorumluluk alacakları söylenebilir.  

 

Sonuç olarak, demokratik eğitim modeli içerisinde yer alan eğitim felsefeleri ışığında mesleki eğitim 

uygulamalarının başarıya ulaşması, bireysel özellikleri dikkate alan, toplumsal hayatın izlerini taşıyan ve günlük 
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yaşamın sorunlarına çözüm yolları üreten bir öğretim programı ile mümkün görünmektedir. Mesleki ve teknik 

öğretim programları geliştirilirken öğrencilerin bireysel farklılıklarını belirlemeye büyük önem verilmelidir. 

Bütün öğrencilerin aynı düzeyde başarılı olmasını beklemek yerine, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini 

belirleyerek en kısa zamanda uygun alanlara yönlendirmek eğitim sistemi başarısı açısından büyük önem 

taşımaktadır. Mesleki eğitim iş yaşamı ile iç içe olmalıdır. Sadece belirli dönemlerde ders olarak uygulamalı 

eğitim vermek yeterli olmayacaktır. Seçmeli derslere ağırlık vererek öğrencilerin kişisel özelliklerini ve 

yeterliliklerini keşfetmelerine imkan sağlanmalıdır.     

 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
"Örnek, alıştırma ve problem" matematik öğretiminde sıklıkla kullanılan ve bazen birbirleri ile karıştırılıp, 

birbirlerinin yerlerine kullanılan üç kavramdır. “Örnek” kavrama uygun olan/olmayan temsillerin verilmesi, 

paylaşılması anlamına gelirken, “alıştırma” öğrencilerde matematik becerileri geliştirmek için kullanılan basit 

özellikler ve matematiksel işlemler içeren standart(rutin) uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Problem ise, 

her iki kavramın ötesinde, zor veya sonucu belirsiz bir soru olup, çözümü düşünme, araştırma ve çaba 

gerektirmektedir. Öğretmen adaylarının kazanıma uygun örnek, alıştırma ve problem yazma/oluşturması, 

onların her üç kavramın anlamının ve öneminin farkına varmaları ve meslek yaşamlarında bu kavramları 

yerinde, amacına uygun ve doğru kullanmaları açısından önemli görülmektedir. Bu düşünceden hareketle, nitel 

araştırma deseninde, doküman inceleme yöntemi ile yapılan bu çalışmada, ilköğretim matematik öğretmen 

adaylarının(n=41) öğretim programından(6. sınıf düzeyinde) kazanım belirleyerek kazanıma uygun örnek, 

alıştırma ve problem cümlesi yazmaları istenmiştir. Düzey ve kazanım göz önünde bulundurularak, oluşturulan 

ifadelerin örnek, alıştırma, problem özelliği taşıyıp/taşımadıkları incelenmiş ve elde edilen bulgular, seçilen 

örnekler, karşılaşılan zorluklar eşliğinde sunulmuştur.  

 

Anahtar Sözcükler: Matematik eğitimi, örnek, alıştırma, problem, problem kurma. 

 
 

THE ANALYSIS OF MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES’ WORKS ON CREATING 
“EXAMPLE, EXERCISE AND PROBLEM ITEMS” 

 
 
Abstract 
“Example, exercise and problem” are three terms that are used frequently in mathematics education and also 

they are sometimes confused with each other. “Example” can be defined as a kind of 

representation/application used to give/teach concepts. “Exercise” is a routine and not very complicated 

practice item used to improve and reinforce students’ learning and abilities. “Problem” on the other hand, is a 

non-trivial, hard to solve and open-ended question that requires better thinking, search, reasoning and focused 

effort. We think it is important that teacher candidates should understand and realize the meaning and best 

use of these terms and then use them properly in their future career. With this motivation, in this study which 

used documentary research method as a qualitative research desing, we asked elementary mathematics 

teacher candidates (n=41) to write example, exercise and problem sentences according to 6th grade 

attainment levels. We then analyzed their sentences whether they have the properties of example, exercise or 

problem. Then the findings were presented with sample sentences and the difficulties candidates experienced.  

 
Key Words: Mathematics Education, Example, Exercise, Problem, Problem Posing. 
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GİRİŞ 
 
Gelişen dünyada pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da daha nitelikli birey yetiştirmek için çabalar 

sürmektedir. Bu çabalardan birisi de revize edilen öğretim yöntem ve yaklaşımlarında ve yenilenen öğretim 

programında kendisini göstermektedir. Yenilenen öğretim programı, yıllardır süregelen bazı gelenekleri bir 

kenara bırakmış ve yapısalcı öğrenme yaklaşımını temel almıştır. Matematik öğretim programında, matematik 

öğrenmek etkin bir süreç olarak ele alınmaktadır. Öğrencilerin kendi öğrenmelerini yapılandıran ve öğrenme 

sürecine aktif katılan bireyler olmalarının önemi vurgulanmaktadır. Bu bağlamda sınıf ortamlarının, öğrencilere; 

araştırma yapma, sorgulama, iletişim kurma, eleştirel düşünme ve fikirlerini çekinmeden ifade edebilme fırsatı 

sunar yapıda olması gerekmektedir. Betimlenmeye çalışılan öğrenme ortamının oluşturulmasının yolu 

öğrencilere özerklik veren açık uçlu sorulara ve öğrenme etkinliklerine yer verilmesi ile mümkün olmaktadır. 

Böylece programda da yer verildiği üzere öğrenciye matematik yapması için fırsat tanınmış, uygun ortam 

sağlanmış olur (Cribbs & Linder, 2013). Burada öğretim programında vurgulanan "öğrencilere özerklik veren 

açık uçlu sorulara ve öğrenme etkinliklerine yer verilmesi" bölümü mercek altına yatırıldığında, uygulayıcı olan 

öğretmenlerin soruları oluşturmada, seçmede ve kullanmada bilinçli olmalarının önemi görülmektedir. Her bir 

öğrenme alanının, alt öğrenme alanının ve kazanımların uygun örnek, alıştırma ve problemlerle 

zenginleştirilerek öğrenciye kazandırıldığı bir öğrenme ortamında öğrenci akıl yürütme, problem çözme ve 

iletişim kurma gibi, pek çok uluslararası öneme sahip standartlarda vurgulanan önemli kazanımları da edinmiş 

olur (Natioanl Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 2000). Gerek ulusal gerekse uluslararası pek çok 

standartta yer alan, bireye problem çözme becerisi kazandırmak ve bu beceriyi geliştirmek, matematik 

öğretiminin en önemli amaçlarından birisi olagelmiştir. Öğrenme ortamlarında öğrencilerin problem çözme 

becerilerini geliştiren uygulamalara yer verilmesi ve zaman ayrılması yine programda özellikle üzerinde durulan 

konular arasındadır. Programın uygulanması süresince öğretmenlere sunulan hususlardan ilki "programda 

verilen örneklerin geliştirilerek kullanılması önerisini" içinde barındırmaktadır. İlave olarak, bir diğer husus 

"kazanıma uygun somut modellerden yararlanılması ve problem çözme etkinliklerine yer verilmesi" olarak 

verilebilir. Bu öğretmenlerin örnek, alıştırma ve problem oluşturma konusunda donanımlı olmalarını gerekli 

kılar.   

 

Benzer şekilde, programda bireysel ve kültürel farklılıkların gözetilememesi sonucu öğretmenlere 

uygulamalarında öğrencilerindeki farklılıklara uygun derslerini yapılandırmaları önerisi yapılmaktadır. Özel 

eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, özel eğitime gereksinim duyan zihin engelli öğrenciden üstün yetenekli 

öğrenciye kadar geniş bir yelpaze oluşturmaktadırlar. Öğretmenin öğrencilerin düzeylerine uygun örnek, 

alıştırma ve problem oluşturmaları bu amaçla da önemli olmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2014).  

"Örnek, alıştırma ve problem" kavramları sıkça karşılaşılan ve bazen birbirleri ile karıştırılıp, birbirlerinin 

yerlerine kullanılan üç kavramdır. “Örnek” kavrama uygun olan ve olmayan temsillerin verilmesi, paylaşılması 

anlamına gelirken, “alıştırma” öğretmenlerin öğrencilerde matematik becerileri geliştirmek için kullandıkları 

basit özellikler ve matematiksel işlemler içeren standart (rutin) uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Örnek 

köklü sayı öğretiminde ,  ,  gibi sayıların köklü sayı olduğu bilgisini paylaşmak anlamına gelirken, 

alıştırma, köklü sayı öğretiminde yer alan bir özelliği verdikten sonra özelliği ve basit matematiksel işlemleri 

içeren uygulamalar yapmak olarak tanımlanabilir.  =a  olarak yazılabileceği gösteriminden sonra, 

öğrencilerin   ,   sayılarını veya  ifadesini, kök dışına çıkarmaları veya 

a  eşitliğinin öğretimi ile    işleminin sonucuna ulaşılması bir 

alıştırma özelliği taşımaktadır. Problem ise her iki kavramın ötesinde,  zor veya sonucu belirsiz bir soru 

olmaktadır ve çözümü düşünme, araştırma ve çaba gerektirmektedir.  Kısaca (1) Problemin karşılaşan kişi için 

bir güçlük olması, (2) kişinin onu çözmeye ihtiyaç duyması ve (3) kişinin bu problemle daha önce karşılaşmamış 

olması, çözümle ilgili bir hazırlığının bulunmaması gerekmektedir (Schoenfeld, 1989). Problem çözümü 

bilinmeyen, açık olmayan, bireyin ilk defa karşılaştığı sorular olarak tanımlansa da, problem, matematik ve 

gerçek dünya ilişkisinin en somut örneklerindendir ve alanına ve yaklaşımına bağlı olarak problem çok çeşitli 

anlamlar taşımaktadır. Öğretmen adaylarının kendi problem cümlelerini oluşturmaları öğrenme ortamlarını 

tasarlamalarında ve öğretim programlarını etkili kullanmalarında gerekli bir çalışma olarak görülmektedir (Akay, 

Soybaş & Argün, 2006).  Problem kurma çalışmaları çok çeşitli yapılarda tasarlanabilmektedir. Bunlardan birisi 

de, öğrencinin verilen kriterlere-sonuç, işlem, amaç, kazanım vb.- uygun problem kurma çalışmaları yapması 
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olarak verilebilir (Stoyanova, 2003). Bu çalışmada kazanım merkez alınmıştır.  

 

Araştırmanın Önemi 
Öğretmenlerin kavram öğretiminde kendi örneklerini oluşturması, ihtiyaca uygun alıştırmalar geliştirmeleri ve 

öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda düzeye uygun problem durumlarının 

oluşturulmasının öğretmen eğitiminde bu tip becerileri geliştirecek uygulamalara yer verilmesi ile mümkündür. 

Öğretmen adaylarının öğrenme alanlarına, alt öğrenme alanlarına ve kazanımlara uygun kendi örnek, alıştırma 

ve problem cümlelerini yazmaları, her bir tür için oluşturdukları ifadelerin uygun olduğunu gerekçeleri ile 

sunmaları, "var olan verilen soruları çözen değil, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun kendi sorularını 

geliştiren öğretmen yetiştirme" amacı ile önemli görülmektedir. Bu bakış açısı ile, öğretmen adaylarının bu ve 

benzeri kazanım merkezli, matematik problemleri kurma çalışmalarının, "öğretmenin sınıfa iyi yapılandırılmış 

etkinliklerle gelmesinin vurgulandığı" öğretim programının amacına ulaşmasında etkili olacağı ve öğretmen 

eğitimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

   

YÖNTEM 
 
Araştırma nitel araştırma deseninde, doküman inceleme yöntemi ile yapılmıştır. İlköğretim matematik 

öğretmenliğinde seçmeli bir ders olan "Problem ve Problem Çözme Öğretimi" dersini alan, iki veya üçüncü 

sınıfta eğitim gören, toplam 41 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının 

ilköğretim matematik öğretim programından 6.sınıf düzeyinde seçecekleri öğrenme alanına, alt öğrenme 

alanına ve kazanım belirleyerek kazanıma uygun örnek, alıştırma ve problem cümlesi yazmaları istenmiştir. 

6.Sınıf öğretim programında olan öğrenme alanları ve alt öğrenme alanları programda verilen numaraları ile 

birlikte aşağıda Tablo 1'de verilmiştir. Bulgular bölümünde oluşturulan tablolarda alt öğrenme alanlarını yazmak 

yerine, alt öğrenme alanlarının başında yazan numaralardan yararlanılmıştır. 

 

Tablo 1: Altıncı Sınıf Matematik Öğretim Programı Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları Listesi 

6. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 
Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 

Öğrenme Alanları 6.1. Sayılar ve 
İşlemler 

 

6.2. Cebir 
 

6.3. Geometri ve 
Ölçme 

 

6.4. Veri İşleme 
 
 

Alt Öğrenme 
Alanları 

6.1.1. Doğal 

Sayılarla İşlemler 

6.1.2. Çarpanlar ve 

Katlar 

6.1.3. Tam Sayılar 

6.1.4. Kesirlerle 

İşlemler 

6.1.5. Ondalık 

Gösterim 

6.1.6. Oran 

6.2.1. Cebirsel 

İfadeler 

 

6.3.1. Açılar 

6.3.2. Alan Ölçme 

6.3.3. Çember 

6.3.4. Geometrik 

Cisimler ve Hacim 

Ölçme 

6.3.5. Sıvıları 

Ölçme 

 

6.4.1. Araştırma 

Soruları Üretme, 

Veri Toplama ve 

Düzenleme 

6.4.2. Veri Analizi 

 

Araştırmada, matematik öğretmen adaylarının/lisans öğrencilerinin düzey ve kazanım göz önünde 

bulundurarak, oluşturdukları ifadeler ve ifadelere ilişkin açıklamaları, uygulama sonrası yapılan görüşmeler veri 

kaynağı olarak kullanılmıştır. Öğretmen adaylarından 6.sınıf düzeyinde tercih etmeleri istenen kazanımlardan 

hareketle oluşturmuş oldukları örnek, alıştırma ve problemlerin öğrenme alanlarına ve alt öğrenme alanlarına 

olan dağılımlarına bakılmıştır. İlave olarak oluşturulan örnek, alıştırma ve problemlerin kavramsal 

incelenmesinde "uygun, uygun değil" biçiminde değerlendirme yapılmıştır. Burada öğretmen adayı tarafından 

örnek olarak oluşturulan ifadenin kazanıma ve kavrama uygun gerçek bir örnek yapısında olup olmama durumu 

ile ilgilenilmiştir. Benzer yaklaşım alıştırma ve problem için de geçerlidir. Öğretmen adaylarından her bir çalışma 

için örnek sonrası "bu bir örnektir, çünkü;...", alıştırma sonrası "bu bir alıştırmadır, çünkü; ..." ve yazdıkları 

problem cümlesinden hemen sonra "bu bir problemdir, çünkü; ..." şeklinde her küç kavrama ilişkin 

oluşturdukları ifadelerin dayanaklarını sunmaları istenmiştir. Yapılan açıklamalar da her bir kavramın yapısına 

uygun olarak "yeterli, kısmen yeterli ve yeterli değil" kategorilerinde değerlendirilmiştir. Araştırmada öğretmen 
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adayları tarafından yapılan açıklamalar incelenmiş; örnek, alıştırma ve problem kavramlarının her üçüne ilişkin 

temalar oluşturulmuştur. Ayrıca, bulgularda, öğretmen adaylarının çalışmalarında görülen temel sıkıntılar da 

başlıklar altında sunulmuştur ve gerekli görülen yerlerde örnek öğrenci ifadelerine yer verilmiştir. Araştırmada, 

ek olarak, uygulama süresince sınıf içinde uygulayıcının gerçekleştirdiği gözlemler ve uygulama sonrası 

öğretmen adayları ile gerçekleştirilen görüşmelerden de kesitler sunulmuştur.  

 

BULGULAR 
 
Bu bölüm "Seçilen öğrenme alanlarına ilişkin bulgular" ve "öğrencilerin örnek, alıştırma ve problem oluşturma 

çalışmalarına ilişkin bulgular" olmak üzere iki alt başlık altında sunulmuştur.  

 

1. Seçilen Öğrenme Alanlarına İlişkin Bulgular 
Elde edilen veriler incelendiğinde, öğrencilerin genelinin örnek alıştırma ve problem oluşturma çalışmasında 

6.sınıf matematik öğretim programından “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanını tercih ettiği “veri işleme” alanını 

seçen öğrenci bulunmadığı görülmüştür (Tablo 2). 

 

Tablo 2: Öğrencilerin Tercih Ettikleri Öğrenme Alanları ve Öğrenci Dağılımı 

6.Sınıf İçin Öğrenme Alanları  

6.1. Sayılar ve 

İşlemler 

 

6.2. Cebir 6.3. Geometri ve Ölçme 6.4. Veri İşleme 

 

Öğrenci Sayısı(n) 36 1 4 0 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, 36 öğrenci 6. Sınıf öğretim programından “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanını 

belirlemiştir. Dolayısı ile, 41 öğrenciden 36 öğrencinin tercih ettiği “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanı, örnek, 

alıştırma ve problem oluşturmada öğrencilerin en çok tercih ettikleri öğrenme alanı olmuştur. Öğrencilerden 4 

tanesi “Geometri ve Ölçme” öğrenme alanına uygun örnek, alıştırma ve problem oluştururken, sadece 1 

öğrencinin “Cebir” öğrenme alanında çalışma yaptığı görülmüştür. “Veri İşleme” öğrenme alanını hiçbir 

öğrencinin tercih etmemiş olması ulaşılan ilginç bulgular arasındadır. Öğrencilerle tercihlerinin bu öğrenme 

alanında yoğunlaşmasının arkasında yatan nedeni belirlemeye yönelik yapılan görüşmelerde öğrenciler 

kendilerini sayılar ve işlemler alt öğrenme alanında daha rahat hissettiklerini ve bu alanda daha doğru üretimler 

yapabileceklerini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Veri işleme alt öğrenme alanına ve kazanımlarına uygun 

örnek, alıştırma ve problem yazma konusunda ise çekindiklerini, bu alana biraz uzak olduklarını ve kendilerine 

güvenmediklerini belirtmişlerdir. Bu bağlamda, öğrencilerin örnek, alıştırma ve problem oluşturma çalışmasında 

bilgilerinin daha sağlam olduğu, eğitim geçmişlerinde daha sık karşılaştıkları alanları tercih ettiği şeklinde bir 

yorum yapılabilir. 

 

Araştırmada, ek olarak, öğrencilerin tercihlerinin “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanı içerisinde yer alan alt 

öğrenme alanlarına dağılımına bakılmıştır. Tablo 3 öğrencilerin “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanı içerisinde 

yer alan 6 alt öğrenme alanı seçimlerini göstermektedir.  

 

Tablo 3: Öğrencilerin Sayılar ve İşlemler Öğrenme Alanında Tercih Ettikleri Alt Öğrenme Alanlarındaki 

Dağılımları 

 

Tablo 3’de öğrencilerin “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanı içerisinde en çok “6.1.4.Kesirlerle İşlemler” alt 

öğrenme alanını tercih ettikleri görülmektedir. İkinci tercih edilen alt öğrenme alanı ise 10 öğrenci tarafından 

seçilen “6.1.1.Doğal Sayılarla İşlemler” olmuştur. En az tercih edilen öğrenme alanları ise, 2 öğrenci tarafından 

tercih edilen “6.1.5. Ondalık Gösterim” ve sadece 1 öğrencinin tercih ettiği “6.1.2.Çarpanlar ve Katlar” olarak 

verilebilir. 

 

Sayılar ve İşlemler Alt Öğrenme Alanları  

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 

Öğrenci Sayısı(n) 10 1 6 14 2 3 
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 “Geometri ve Ölçme” öğrenme alanını örnek, alıştırma ve problem çalışmasında tercih eden 4 öğrenciden bir 

öğrenci alt öğrenme alanını belirtmemiştir. Yazmış olduğu "örnek, alıştırma ve problemler” incelendiğinde 

öğrenme alanı içerisinde 6.sınıf düzeyinde hiçbir kazanıma uymadığı belirlenmiştir. Söz konusu öğrencinin bu 

çalışması çıkartılmış ve araştırma bu aşamada toplam 40 çalışma üzerinden değerlendirilmiştir. Diğer 3 

öğrencinin her birinin, "Geometri ve Ölçme" öğrenme alanı içerisinde farklı alt öğrenme alanlarını seçtiği 

görülmüştür (Tablo 4).  

 

Tablo 4: Öğrencilerin "Geometri ve Ölçme" Öğrenme Alanında Tercih Ettikleri Alt Öğrenme Alanları ve Dağılımı 

Geometri ve Ölçme Alt Öğrenme Alanları  

6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Belirtilmemiş 

Öğrenci 

Sayısı (n) 

1 1 - - 1 1 

 

"Geometri ve Ölçme" öğrenme alanı içerisinde öğrencilerin tercih ettiği alt öğrenme alanları “6.3.1.Açılar”, 

“6.3.2.Alan Ölçme” ve “6.3.5.Sıvıları Ölçme”  olarak belirlenmiştir. Öğrenme alanı içerisinde yer alan 

“6.3.3.Çember”, “6.3.4.Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme” çalışmada hiçbir öğrenci tarafından tercih 

edilmeyen alt öğrenme alanlarından olmuştur. 

 

Çalışmada “Cebir” öğrenme alanını seçen öğrenci tek bir alt öğrenme alanı olan “Cebirsel İfadeler” alanında 

çalışmıştır.  

 

2. Öğrencilerin "Örnek, Alıştırma, Problem" Oluşturma Çalışmalarına İlişkin Bulgular 
Bu bölüme ilişkin bulgular aşağıda sırası ile verilen altı alt başlık ile sunulmuştur: 

 

2.1. Örnek-Alıştırma-Problem Oluşturmadaki Yetersizlik 
Öğrencilerin, örnek oluşturmaya oranla (%45 oranında öğrenci uygun örnek yazamamıştır) alıştırma 

oluşturmada (%68 öğrenci uygun alıştırma oluşturamamıştır) daha fazla zorlandıkları belirlenmiştir. Diğer 

türlere oranla problem oluşturmada en yüksek oranda %78 oranında öğrencinin uygun problem oluşturamayıp 

zorlandıkları görülmüştür. Her bir türe ilişkin öğrencilerin çalışmaları incelenerek; "uygun ve uygun değil" 

kategorilerindeki inceleme sonuçlarında ulaşılan öğrenci sayıları aşağıda Tablo 5'de görülmektedir.   

 

Tablo 5: Öğrencilerin "Örnek, Alıştırma, Problem" Türlerindeki Çalışmalarının (Uygunluk) Dağılımı 

 

 

Tablo 5’de de verildiği gibi öğrencilerin artan bir yüzdelikle örnek alıştırma ve problem oluşturma konusunda 

genel anlamda zorlandıkları bulgusuna ulaşılmıştır.  

 

2.2. Örnek, Alıştırma ve Problem Kavramlarına İlişkin Bilgi Yetersizliği 
Öğrencilerin oluşturdukları örneklerden hemen sonra yaptıkları "Bu bir örnektir, çünkü;..." , oluşturdukları her 

alıştırmadan sonra yaptıkları "Bu bir alıştırmadır, çünkü; ..." ve oluşturdukları problemden sonra "Bu bir 

problemdir, çünkü; ..." bölümlerinin her üçünde yaptıkları açıklamaları incelenmiştir. Öğrenciler tarafından 

yapılan açıklamalar yeterli olup olmama kriterine göre değerlendirilmiş ve değerlendirme sonuçları aşağıda 

Tablo 6'da verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 Örnek Alıştırma Problem 

Uygun 17 11 6 

Uygun Değil 23 29 34 
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Tablo 6: Öğrencilerin Her bir Kategori (Örnek, Alıştırma ve Problem) İçin Açıklamalarının (Yeterlik) Dağılımı 

 
 
Tablo 6'da da görüldüğü gibi öğrencilerin yalnız bu kavramlara uygun örnek oluşturmada değil yaptıkları 

açıklamalarında da eksik veya yetersiz oldukları görülmektedir. Öğrencilerin bazılarının "Bu bir örnektir, 

çünkü;... / Bu bir alıştırmadır, çünkü;.../ Bu bir problemdir, çünkü;..." bölümlerinin her üçünde de gerekçeleri 

değil oluşturdukları ifadeleri, ifadelerin çözümünde gereken işlemleri açıkladıkları görülmüştür. Öğrenciler 

tarafından örnek alıştırma ve problem kavramlarına ilişkin yapılan bu açıklamalarda "tanım, amaç, içerik ve 

uygulama biçimi" kategorilerinde bulgulara rastlanmıştır. Örnek, alıştırma ve problem kavramları için 

oluşturulan temalar öğrenci açıklamalarından seçilen örneklerle aşağıda Tablo 7'de yer verilmiştir. 

 

Tablo 7: Öğretmen Adaylarının Örnek, Alıştırma ve Problem Kavramlarına İlişkin Oluşturulan Kategoriler 

 Örnek Alıştırma Problem 

Tanım -Konuyu anlamada en temel 

basamak 

- Konuya ilk bakış 

-Konuya giriş 

- Küçük farklılıklar gözetilerek 

hazırlanan çalışma 

- Örneğin karmaşıklaştırılmış 

şekli 

- Güçlük, engel, sorun, 

muamma 

- Çözümü aşikar olmayan soru 

- Sonucu kestirilemeyen ifade  

- Alıştırmadan daha karmaşık 

bir yapıda olan soru 

- Sözel ifade içeren soru 

Amaç - Konuyu öğretme  

- Yeni şeyler öğretme  

- Deneyimsel bilgi 

kazandırma 

- Pekiştirme  

- Açıklama 

-Alt yapı oluşturma  

- Somutlaştırma 

- Pratiklik kazandırma 

- Hız kazandırma 

- Uygulama/egzersiz yapma 

- Pekiştirme 

- Öğrenmeyi tamamlama 

- Anlamayı hızlandırma 

- Kalıcı bilgi oluşturma 

- Problem çözme için ön bilgi 

oluşturma, Probleme hazırlık 

- Muhakeme etme, akıl 

yürütme, yorum yapma 

- İlişkilendirme 

- Doğrulama, Sağlama yapma 

 

İçerik -İşlem/Düşünce 

gerektirmeyen 

- Çözümü açık 

Soru/sorun içermeyen 

Basit ve anlaşılır 

Başlangıç düzeyinde 

Çok basit işlem içeren 

- Örneğe oranla zorlayıcı 

- Örneğe oranla daha fazla 

işlem içeren 

- Yalnız aritmetik işlem içeren 

- Tek yol tek sonuç 

- Çözüme aşina olunan 

- Daha önce karşılaşılmış olan 

- İlk kez karşılaşılan 

- Güçlük düzeyi yüksek 

- Zor ve uzun işlemler 

gerektiren 

- Çaba gerektiren, Düşündürücü 

- Alışılmamış olma 

- Örnek ve alıştırmayı kapsayan 

- Strateji ve plan gerektiren 

Uygulama 
Biçimi 

-Konu öğretiminden hemen 

sonra sunulan 

-Gerçek dünyadan 

yararlanılan 

-Öğretmenin verdiği 

- Çözümü öğrenciden 

beklenen 

 

 

 

Tablo 7'de görüldüğü gibi, öğrencilerin açıklamaları incelendiğinde kavramların tanım, amaç, içerik ve uygulama 

biçimlerine ilişkin doğru tespitlerinin yanı sıra eksik veya yanlış tespitleri de olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

"Örnek kavramının dersin, konunun girişinde kullanılması" ve "öğretmen tarafından verilmesi/sunulması" pek 

çok öğrenci tarafından yapılmış olan bir açıklamadır. Bu kanıların aksine, örnek ders süresince çeşitli 

 

 

Örnek İçin  
Yapılan Açıklama 

Alıştırma  İçin  
Yapılan Açıklama 

Problem İçin  
Yapılan Açıklama 

Yeterli 10 10 9 

Kısmen Yeterli 2 4 8 

Yeterli Değil 28 26 23 
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zamanlarda çeşitli amaçlarla verilir. Konuya/kavrama/kazanıma uygun örnek vermenin yanı sıra uygun olmayan 

örnekler de kullanılabilir ve örnek yalnız öğretmen tarafından değil öğrenciler tarafından da verilmelidir. 

Alıştırma kavramında yapılan doğru açıklamaların yanı sıra “alıştırma, örneğin karmaşıklaştırılmış şekli” olmayıp, 

uygulama amacı güden içeriğinde karmaşa bulunmayan çalışmalar olmaktadır. Problem kavramında ise, hem 

tanım bölümünde hem de amaç ve içerik bölümünde kavramın yapısına uygun doğru tespitler yapılmıştır. 

Ancak “zor işlemler gerektiren” ifadesinin doğru olmadığı değerlendirilmektedir. Problemin zor olması her 

zaman zor işlemler içermesinden kaynaklanmaz. İlk defa karşılaşılmış olmasından, stratejinin belirlenmesi, 

planın yapılması, modelin oluşturulması aşamalarının zorluğundan kaynaklanan yani problem çözme sürecinin 

yapısından kaynaklanan zorluk vardır. Problem çözme sürecinde strateji belirlenip, plan yapıldığında ve model 

oluşturulduğunda çözüm aşamasında yapılan işlem oldukça basit, hatta yalnız dört işlem (veya dört işlemden bir 

veya bir kaçını) içeren kolaylıkta olabilmektedir. 

 

2.3. Problem Yerine Alıştırma Yazma Eğilimi 
Çalışmaları incelendiğinde, öğrencilerin en çok alıştırma ve problem kavramlarını birbirleri ile karıştırdıkları, 

çoğu kez problem yerine alıştırma yazma eğiliminde oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Alıştırma yerine problem 

yazan öğrenci görülmezken, problem yerine alıştırma yazan (n= 30) öğrenci olduğu belirlenmiştir. Bu durumun 

öğrencilerin alıştırma türünde çok soru ile karşılaşmalarından veya problem cümlesi yazmanın zorluğundan 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  

 

Aşağıda bir öğrenci tarafından problem diye yazılan, problem cümlesi olsun diye başına bir hikâye konulan, 

ancak yapısal olarak problem olmayan, alıştırmaya yer verilmiştir.  

 

"Begüm bir matematik sorusu çözmektedir. Sorusu şu şekildedir:   olduğu  bilinmektedir. Bu üç kesrin 

payları ardışık sayılar olduğuna göre, a ile c’nin toplamı kaçtır?" 

 

2.4. Dil, Anlatım, Yazım ve İmla Kurallarındaki Yetersizlik 
Araştırmada öğretmen adaylarının sadece sayı ve sembollerle oluşturulan örnek ve alıştırmaları probleme 

nazaran daha rahat ifade ettikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının genelinin problem cümlesi oluşturmada 

zorlandıkları, cümlelerinin yazım ve imla açısından sıkıntılı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Gereksiz tekrarlar 

içeren problem cümlelerinin yanı sıra yazılan İfadelerin açık ve anlaşılır olmadığı, bazı ifadelerde öğretmen 

adayının oluşturduğu problemde neyi istediğinin net olmadığı belirlenmiştir. Aşağıda yanlış anlaşılmaya imkan 

veren, net olmayan örnek bir  öğrenci çalışmasına yer verilmiştir:  

 "n tane 5'in çarpımı ile, 3 tane 3'ün çarpımı 52'dir.  n=? " 

 şeklinde problem cümlesi yazdığını düşünen öğrencinin hazırlamış olduğu bu sorudaki beklentisi  model 

olarak ne olmalıdır? 

  5
n

.  3
3
 =52 ....... (Model 1) 

 5
n

 + 3
3
 =52  ....... (Model 2) 

 

Buradaki kazanımı "Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü 

niceliklerin değerini belirler" şeklinde seçildiği için, "n" değerinin bir tam sayı olması beklenir.  Öğretmen adayı 

bu çalışmasında Model 2’nin oluşturulmasını amaçlamaktadır ve amacına uygun olarak  "n tane 5'in çarpımı ile, 

3 tane 3'ün çarpımının toplamı 52 ise n hangi değeri almalıdır?" şeklinde sorusunu düzenlemelidir.  

 

2.5. Seçilen Kazanımı ve Oluşturulan İfadeleri (Defalarca) Değiştirme veya Düzeltme Çabası 
Öğretmen adaylarının ifadeleri oluşturmaya çalıştıkça zorlandıkları ve zorlandıkça da öğrenme alanlarında, alt 

öğrenme alanlarında ve kazanımlarda değişiklik yoluna gittikleri gözlenmiştir. Uygulayıcının sınıf içi gözlemleri, 

derlenen dokümanların sürekli yazılıp çizilmiş, yıpranmış olmaları ve uygulama sonrası sınıftaki sıralarda oluşan 

silgi artıkları öğretmen adaylarının ifadeleri yazmada zorlanmalarının veya kendilerinden emin olmamalarının 

bir kanıtı sayılabilir. Uygulama sonrası öğretmen adayları ile yapılan görüşmeler de bu bulguyu destekler 

niteliktedir. Aşağıda üç öğretmen adayının ifadesine yer verilmiştir. 

"Hocam bir türlü emin olamadım. Tüm vaktim yazıp silmekle, yazdığımın uygunluğunu, anlaşılırlığını düşünüp 

düzeltmeye çalışmakla geçti. İnanın kolum ağrıdı."  

"Ben en çok problem oluşturmakta zorlandım. Düzelte yaza, düzelte yaza nihayet bir şeye benzedi. Yani umarım 

öyle... " 
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"Biz şu ana kadar hep hazırcıymışız. Problemleri yazanların ne çektiğini hiç düşünmemişiz. Bize sunulan 

örneklerde, çözüp bir kenara attığımız alıştırmalarda, problemlerde meğer ne emekler varmış." 

 
2.6. Uygulamadan Duyulan Memnuniyet 
Öğretmen adayları şu zamana kadarki eğitim yaşamlarında çeşitli kaynaklardan örnekler, alıştırmalar üzerine 

çalıştıklarını, problem çözdüklerini ve ilk defa böyle bir uygulama ile karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Örnek 

alıştırma ve problemin birbiri ile ilişkisini ve birbirinden farkını anlamış olmaktan duydukları memnuniyeti dile 

getirmişlerdir. Ek olarak geleceğin öğretmeni olarak kendi özgün ürünlerini ortaya koyabileceklerini, öğrencileri 

ile kendi oluşturdukları örnekler, alıştırmalar ve problemler üzerine çalışabileceklerini belirtmişlerdir.  

"Problem yazmak problem çözmekten çok daha zor. İnsan yazarken yalnız amacını, değil problemin çözümünü 

de düşünüyor. Çözüm yazmanın içinde... Keşke yıllarca aynı türden bir sürü soru çözmek yerine biraz kafamızı 

çalıştırsaymışız. Bu uygulamanın bize çok şey kattığını düşünüyorum. Arkadaşlarla konuştuk yani hocam.... 

Herkes böyle düşünüyor." 

"Hiç bir sınavda elim bu kadar acımadı... Resmen kafamın zonkladığını hissediyorum. Bir de analitik sınavına 

gireceğim bu kafayla ama bayıldım bu çalışmaya. Çok faydalı bence. Herkes böyle çalışmalar yapmalı. Özellikle 

öğretmen olacak arkadaşlar. .Bu ders kesinlikle seçmeli değil, zorunlu olmalı." 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Alanyazında pek çok çalışmada vurgulandığı üzere problem kurma çalışmaları öğrencilerin gelişimlerine önemli 

katkı sağlamaktadır(Kılıç, 2013; Toluk-Uçar, 2009; Cankoy & Darbaz, 2010). Öğrencilerin problem kurma 

çalışmaları yapabilmelerinin yolu öğretmenlerin bu alanda bilgi ve tecrübe sahibi olmaları ile mümkündür. Bu 

bakış açısı ile, öğretmenlerin hem iyi problem kuran hem de öğrencilerine problem kurma çalışmaları yaptıracak 

donanımda bireyler olmaları önemli bir çalışma konusu olmaktadır. Gerçekten de, öğretmenlerin çeşitli de olsa 

yalnız var olan kaynaklardan derleyerek öğrenme ortamına getirdikleri örneklerle, alıştırmalarla veya 

problemlerle çalışması tek başına yeterli değildir. Kendilerinin öğrencilerin düzeyine, ilgi ve ihtiyacına uygun bir 

biçimde örnekler oluşturmaları, sınıf içerisinde doğaçlama örnekler verebilmeleri; öğrencilerin öğrenmelerini 

pekiştirebilmeleri için benzer alıştırmalar türetmeleri oldukça önemlidir (Akay, Soybaş & Argün, 2006). 

Öğretmen adaylarının çalışmaları incelendiğinde “yaratıcılığın kullanılmadığı türde,  genelde pek çok kaynakta 

rastlanıldığı şekilde örnek, alıştırma ve problemler oluşturdukları” sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum Akay, 

Soybaş & Argün (2006) tarafından yapılan çalışmaya paralellik göstermektedir. 

 

Bu araştırmada, ulaşılan bir diğer sonuç öğretmen adaylarının örnek, alıştırma ve problem kavramlarını 

birbirlerine karıştırdıkları en çok problem yazmada/oluşturmada zorlandıkları gerçeğidir. En çok karıştırılan iki 

kavramın alıştırma ve problem kavramları olduğu, problem yerine alıştırma yazan öğretmen adaylarının sayıca 

daha fazla olduğu sonuçlar arasında bulunmaktadır. Bu sonuca ulaşmada, öğretmen adaylarının ifadelerini 

sürekli gözden geçirmeleri, seçilen alt öğrenme alanını, kazanımı değiştirip yeni ifadeler oluşturmaya çalışmaları 

zorlandıklarının göstergesi sayılmaktadır ve bu sonuç öğretmen adaylarının görüşleri ile de ortaya çıkmıştır. 

Öğretmen adaylarının çalışma süresince zorlanmalarına rağmen, bu çalışmadan keyif aldıklarını ve faydalı 

olduğunu belirtmeleri, dersin seçmeli değil zorunlu hatta çok daha uzun bir zamana yayılması, benzer 

etkinliklerin sayısının artırılması taleplerinin bulunması sevindiricidir. Öğretmen adayları soru çözmekten 

kazanımlara uygun, amaçlı, anlaşılır soru yazmaya geçmenin öğrencilikten öğretmenliğe geçişte en önemli 

basamak olduğunu düşünmektedirler.  

 

Araştırmada, öğretmenlerin öğrencilerinde merak uyandıracak, onların ilk kez karşılaştıkları ve çözmek için 

istekli oldukları problemler geliştirmeleri ve bu problemleri amaçlı ve bilinçli bir biçimde öğrencilerine 

sunmaları önerilmektedir. Böylece, öğretmenler, öğrenciler tarafından daha anlamlı öğrenmeler 

gerçekleştirmenin yollarından birini aralamış olmaktadırlar (Boaler, 1993). Oluşturulan ifadelerin 

kazanıma/kazanımlara uygun, matematiksel olarak doğru ve açık, anlaşılır bir dilde olması, herhangi bir yanlış 

anlaşılmaya zemin oluşturmamasına dikkat edilmesi gerekir. Bu amaçla, öğretmenlere oluşturulan ifadeleri 

demlemeye bırakmaları ve bir süre sonra tekrar gözden geçirip gerekli ise düzeltmeleri gerçekleştirmeleri 

önerilmektedir. Öğretmenlerin aynı meslekteki öğretmen arkadaşları ile birbirlerinin oluşturdukları problemleri 

inceleme ve düzeltme konusunda yardımlaşmaları da öneriler arasındadır. Bu amaçla, Türkçe, Edebiyat 

öğretmenlerinden dil ve anlatım konusunda, matematik öğretmenlerinden de içerik ve içeriğin amaca 
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uygunluğu hususunda fikir alabilecekleri değerlendirilmektedir. Öğrencilerin edineceği kazanımlara ilişkin 

ortaya konan bazı temel sorunların çözümünde işlemler yerine olası çözümlerin, formülleri ezberleme yerine 

örüntüleri araştırmanın, alıştırma yapma yerine varsayımlar oluşturmanın ve yalnızca verilen problemler yerine 

problem kurma ve bunları çözme çalışmalarının geçmesi gerektiği Çömlekoğlu (2001) tarafından da gündeme 

getirilmiş bir konudur. Bu araştırmada da önemi vurgulanmak istenen örnek, alıştırma ve problem oluşturma 

çalışmasının eğitim fakültelerinde yalnız matematik öğretmen adayları için değil, diğer alanlar için de 

uygulanması ve benzer uygulamaların yaygınlaştırılması önemli görülmektedir. Bu çalışma ilkokuldan 

ortaöğretime pek çok sınıf, düzey ve alan için uygulanabilir özelliktedir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının 

kazanımlara uygun yapacakları bu ve benzeri çalışmaların öğretmenlerin meslek yaşamlarını kolaylaştıracağı ve 

öğretmen eğitiminde niteliği artırma konusunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir (Akay, Soybaş & Argün, 

2006). 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı Çankaya Üniversitesi Hazırlık Sınıfı İngilizce Öğretim Programını Bloom’un programın 

öğelerine dayalı değerlendirme modeli çerçevesinde değerlendirmektir. Araştırmadan elde edilecek verilerin 

Çankaya Üniversitesi Hazırlık Sınıfı İngilizce Öğretim Programının geliştirilmesi, diğer üniversitelerin hazırlık 

programlarına örnek olması ve bu konuda yapılacak olan çalışmalara kaynak olması açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir. Veri toplama aracı olarak fakülte 1. sınıf öğrencilerine yönelik likert tipi ve açık uçlu 

sorulardan oluşan bir anket ve hazırlık sınıfı okutmanlarına yönelik açık uçlu sorulardan oluşan bir anket olmak 

üzere iki ayrı anket uygulanmıştır. Öğrenci anketlerinden elde edilen nicel veriler yüzde ve frekanslar yoluyla, 

nitel veriler ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Okutman anketlerinden elde edilen nitel veriler ise içerik analizi 

ile çözümlenmiş ve yorumlanmıştır.  Elde edilen bulgulara dayalı olarak İngilizce öğretim programındaki 

aksaklıkları gidermeye yönelik öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler: Programın Öğelerine Dayalı Değerlendirme, Çankaya Üniversitesi Hazırlık Sınıfı İngilizce 

Öğretim Programı, Program Geliştirme. 

 

 

 

EVALUATION OF ÇANKAYA UNIVERSITY PREPARATORY SCHOOL CURRICULUM 
 

 

Abstract 
The aim of this research is to analyze Çankaya University Preparatory School curriculum in the light of Bloom’s 

program evaluation model based on four program components. The aim is to use the data gathered to develop 

the curriculum of Çankaya University Preparatory School, to be a model for other preparatory schools, and to 

shed light on other relevant research on this topic. As data gathering tools, two different questionnaires were 

administered. The questionnaire administered to 1st year faculty students contains questions of likert scale and 

open ended questions, whereas the questionnaire administered to instructors contains open ended questions. 

Quantitative data gathered from the students’ questionnaire were analyzed using frequency and percentages. 

Qualitative data from students’ and instructors’ questionnaires were analyzed by means of content analysis 

method. Regarding the results obtained in the research, recommendations to deal with problems in the English 

language curriculum of Çankaya University Preparatory School were presented.  

 

Key Words: Program Evaluation Based on Four Components, English Language Curriculum of Çankaya 

University Preparatory School, Curriculum Development. 

 

 

 

 

 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt: 3  Sayı: 3  Makale No: 08   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

86 

 

 
GİRİŞ 
 
Küreselleşme ile birlikte hemen her alanda etkisini hissettiren bilimsel ve hızlı teknolojik gelişmeler yabancı dil 

edinimini her zamankinden daha çok önemli kılmıştır. Yabancı dil olarak İngilizce ise uluslararası bir dil olarak, 

ilgi duyulan bilim alanında alan yazını izlemek, kariyer yapmak ve iletişim kurmak için oldukça önem 

kazanmıştır. 

 

Günümüzde en yaygın kullanılan yabancı dil olan İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesi olgusunun 15. 

yüzyıla kadar dayandığı belirtilmekte ve İngilizce öğretimine ilişkin en eski kitapların 1553 yılına ait olduğu 

görülmektedir (Braine, 2005). Çağımızda hemen her alanda en çok kullanılan dil haline gelmiş olan İngilizce, 

dünya çapında kullanılan bir dil olarak önemini sürdürmektedir.  
 

İngilizcenin dünyada bu denli önemli bir yere sahip olması ve Türkiye’nin AB üyelik sürecinde gösterdiği çabalar 

bu dilin tüm bireyler tarafından edinilmesini de kaçınılmaz kılmaktadır. Birçok üniversitenin öğretim dili olarak 

İngilizceyi benimsemesi ve İngilizce eğitim yapan birçok özel okulun açılması da bu dile verilen önemi 

göstermesi bakımından önemlidir. Ancak tüm çabalara ve İngilizcenin önemine yapılan vurguya rağmen bu dilin 

öğretimi konusunda halen büyük sıkıntılar yaşandığı da bilinmektedir. Orta öğretimde çözülmesi gereken 

yabancı dil sorunu önemli bir gündem maddesi olarak üniversitelerin yabancı dil öğretim programlarında 

önemli bir yer teşkil etmektedir. 
 

Temel eğitimde yaşanan İngilizce sorununun üniversitelere olan yansımasının en iyi şekilde görüldüğü yerler 

şüphesiz üniversitelerin hazırlık okulları/sınıflarıdır. Bazı üniversitelerin öğretim dili olarak İngilizceyi 

benimsedikleri düşünüldüğünde hazırlık okullarının misyonu daha iyi anlaşılmaktadır: İngilizcesi yeterli olmayan 

öğrencilere kısa sürede lisans öğrenimleri boyunca ihtiyaç duyacakları seviyede İngilizce öğretmek.  Böylesi zor 

bir görevi yüklenen hazırlık okullarının da şüphesiz bunu gerçekleştirmek için çok iyi ve güçlü bir öğretim 

programına sahip olmaları ve bu programları araştırma bulguları doğrultusunda geliştirmeleri gerekmektedir.  

 

Ancak, günümüzde yabancı dil öğretiminden sorumlu öğretim elemanları, öğretmenler ve program sorumluları 

bütün enerjilerini ve hedeflerini program değerlendirme sürecinden çok öğretim sürecine 

yönlendirmektedirler. Bu amaçla, program hedeflerine yönelik materyaller geliştirilmekte ve içerikler bilimsel 

araştırma bulgularına dayanmadan güncelleştirilmektedir. Yapılan sınavlar sonrası planlanan çalışmalar 

uygulanacak yeni program hedeflerine yoğunlaştırılmakta ve bunun sonucunda uygulanan programların 

eksiklikleri zamanında tespit edilip öğrenme ile ilgili sorunların çözümüne yönelik çalışmalar zamanında 

yapılmamaktadır. 

 
Programın araştırmacı bir yaklaşımla uygulamada geliştirilmesinin ilk adımı program değerlendirme sürecidir. 

Program değerlendirme, gözlem ve çeşitli ölçme araçları ile eğitim programlarının etkililiği hakkında veri 

toplama, elde edilen verileri programın etkililiğinin işaretçileri olan ölçütlerle karşılaştırıp yorumlama ve 

programın etkililiği hakkında karar verme süreci olarak tanımlanabilir (Erden, 1998, s.10).  

 

Erden’e (1998) göre program değerlendirme araştırmalarında yanıtı aranan iki temel soru bulunmaktadır: 

1. Eğitim programı (öğretim programı, rehberlik programı vb.) 

2. Eğitim programındaki temel aksaklık ve eksiklikler nelerdir? 

 

Erden (1998), 1. soru kapsamında yapılan değerlendirmeyi “erişiye bakarak değerlendirme”, 2. soru 

kapsamında yapılan değerlendirmeyi ise programın “öğelerine dönük değerlendirme” olarak ifade etmektedir. 

Erişiye bakarak yapılan değerlendirme öğretim programının genel etkililiği hakkında yargıda bulunmayı 

sağlamakta ancak bu süreçte programın aksaklık ve eksikliklerinin belirlenmesi mümkün olmamaktadır. Bu 

nedenle kapsamlı bir program geliştirme çalışmasında programın tüm öğelerinin incelenmesi gerekmektedir.  
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Bugün birçok üniversitenin hazırlık okulunda bir programdan çok dersler listesinin benimsendiği ve uygulandığı 

görülmekte, bu durum da program geliştirme ilkelerine ters düşmektedir.  Varış (1997, s.16) program 

geliştirmeyi: 

“Böyle bir yaklaşım, ders konularının düzgün bir listesiyle, ders kitaplarının izlenmesinden meydana gelen kısır 

süreçten kesinlikle farklı olacaktır. Zira program geliştirme; hazırlanmış programın araştırmacı bir yaklaşımla 

uygulamada geliştirilmesidir” şeklinde ifade etmektedir.  

 

İlki 2007 sonuncusu ise 2013 yılında gerçekleştirilen hazırlık okulları yöneticileri toplantılarında, yaşanılan 

sorunlar, personel istihdamında karşılaşılan güçlükler, uygulanan öğretim programları, ölçme ve değerlendirme 

sistemleri gibi birçok konu ele alınmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) başkanlığına sunulan sonuç 

bildirgelerinde üniversitelerin hazırlık okullarının farklı programlar izledikleri, farklı ölçme araçları kullandıkları, 

eğitim materyali olarak genellikle hazır ticari kitaplardan yararlandıkları ve yeterlik başarı notlarının farklı 

olduğu belirtilmiştir. Birçok hazırlık okulu temsilcisi “ders listelerinde” konuların hangi sırada öğretileceğinin yer 

aldığını ancak amaçlar-kazanımlar, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutlarına programlarında 

yeterince yer verilmediğini belirtmişlerdir. Bu boyutuyla bakıldığında bir öğretim programından çok adeta bir 

ders listesi takip ettikleri; bir çok hazırlık okulunun program geliştirme ve ölçme değerlendirme birimlerinde 

alan uzmanı olmayan İngilizce okutmanlarının görev aldığı görülmektedir (Sonuç Bildirisi, 2013).  

 

Bu araştırmadan elde edilecek verilerin Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğretim Programının 

geliştirilmesi, diğer üniversitelerin hazırlık programlarına örnek olması ve bu konuda yapılacak olan çalışmalara 

kaynak olması, aynı zamanda önemli bir bilimsel bilgi boşluğunu doldurması açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir. Program geliştirme sürecini hazırlık okullarında yaygınlaştırmak ve program değerlendirme 

sürecine katkıda bulunmak amacıyla bu araştırmanın yararlı olacağı öngörülmektedir. İngilizce hazırlık 

okullarında program geliştirme ve değerlendirmenin önemine yönelik bir algı oluşturulması ve program 

geliştirme uzmanlarının bu kurumlarda istihdamına dönük bir sürece ilişkin katkının da sağlanmış olacağı 

umulmaktadır.  

 

İlköğretim, (Topkaya ve Küçük, 2010), Büyükduman, (2005), Kiely, (2003), ortaöğretim, (Merter, Kartal ve 

Çağlar, (2012), Hu, (2001), Erdem, (1999)  ve lisans (Coşkun ve Daloğlu, 2010), Karataş ve Fer, (2009), Finch, 

(2000), Erozan, (2005) düzeyinde İngilizce öğretim programlarına yönelik çeşitli araştırmalar bulunmasına karşın 

İngilizce hazırlık okulu/sınıfı büyük ölçüde Türkiye’ye özgü bir yapı olduğundan hazırlık okullarına ilişkin 

değerlendirme çalışmalarının son derece sınırlı olduğu görülmektedir.  

 

Biçer ve İnce (2012) tarafından yapılan araştırmanın 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Bülent Ecevit 

Üniversitesi Yabancı Diller Zorunlu Hazırlık Programında uygulandığı görülmektedir.  Kazanımların gerçekleşme 

düzeylerinin, mevcut eğitim programına bağlı kalınarak hazırlanan vize sınavı sonuçlarının tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) ile karşılaştırıldığı ve öğrencilere kazanımları gerçekleştirme düzeyini ölçen bir kendini 

değerlendirme anketi uygulandığı görülmektedir.  Araştırma sonuçları ışığında, yabancı dil hazırlık sınıfı 

düzeyinde program geliştirme çalışmalarına vakit kaybetmeden başlanması önerilmektedir.   

  

Özkanal (2009) tarafından yapılan araştırmada tarama modeli ile İngilizce Hazırlık Programında öğrenim gören 

öğrenciler, programı bitirmiş fakültelerde öğrenim görmekte olan öğrenciler ve İngilizce Hazırlık Programında 

görevli okutmanlarla çalışıldığı görülmektedir. Araştırma verilerinin anket ve görüşme teknikleriyle elde edildiği 

çalışma sonunda, İngilizce Hazırlık Programının hemen her boyutunda sorunların olduğu, programın istenilen 

nitelikleri bir ölçüde kazandırdığı ancak alan İngilizcesinde eksikliklerin görüldüğü, öğretim yöntemleri ve 

hazırlık eğitimi modeli alanlarında yeniliklere gereksinim olduğu belirtilmiştir.  

 

Tunç (2010) tarafından yapılan çalışmada verilerin anket ve okutmanlarla yapılan görüşmelerle elde edildiği; 

yüzde, frekans ve aritmetik ortalama değerleriyle verilerin çözümlendiği görülmektedir. Araştırma sonucunda 

programın içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutuna ilişkin öneriler sunulmuştur.  

 

Coşkun (2013) tarafından yapılan çalışmada öğrenci anketi ve okutmanlarla yapılan odak grup görüşmeleriyle 

verilerin toplandığı ve programın kazanım, öğrenme-öğretme sürecine yönelik önerilerin belirtildiği 

görülmektedir.  
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Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı 1997-1998 eğitim öğretim yılından günümüze kadar hizmet veriyor 

olmasına karşın, bugüne kadar kapsamlı bir program değerlendirme sürecinden geçmemiş, programın amaç, 

içerik, öğrenme ve öğretme süreci ve değerlendirme boyutları üzerinde istenilen düzeyde kapsamlı bir 

araştırma yapılmamıştır. Bu araştırma ile Çankaya Üniversitesi Hazırlık Sınıfında uygulanan İngilizce öğretim 

programının, programın öğelerine dönük değerlendirme modeli çerçevesinde değerlendirmesi 

amaçlanmaktadır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

 

1. Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık sınıfını bitirmiş ve halen 1. sınıfta olan öğrencilerin hazırlık sınıfı 

programının: 

a. Amaçlarına, 

b. İçeriğine, 

c. Öğrenme-öğretme süreçlerine, 

d. Değerlendirme boyutlarına ilişkin görüşleri nelerdir? 

 

2. Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfında uygulanan İngilizce Öğretim Programının uygulanmasında 

karşılaşılan sorunlara ilişkin öğrenci görüşleri nelerdir? 

3. Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfında Uygulanan İngilizce Öğretim Programının uygulanmasında 

karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin öğrenci görüşleri nelerdir? 

4. Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının hazırlık sınıfı 

programının: 

a. Amaçlarına, 

b. İçeriğine, 

c. Öğrenme-öğretme süreçlerine, 

d. Değerlendirme boyutlarına yönelik görüşleri nelerdir? 

 

 

YÖNTEM 
 

Araştırma Modeli 
Araştırmada 1. sınıf lisans ve ön lisans programı öğrencileri ile hazırlık sınıfında görevli öğretim elemanlarının 

görüşlerini belirlemeye yönelik betimsel model kullanılmıştır. Mevcut durumun olduğu şekliyle betimlenmesi 

için nicel ve nitel veriler birlikte kullanılmış ve değerlendirilmiştir.  

 

Evren ve Örneklem 
Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiş, veri elde edilmesindeki kolaylık nedeniyle evrenin tümüne 

ulaşılması hedeflenmiştir.  

 

Araştırma evrenini belirlemek için 2012-2013 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfından mezun olup 2013-2014 

eğitim öğretim yılında lisans eğitimlerine başlamış olan öğrencilerin listesi tespit edilmiştir. Öğrencilerin tümüne 

ulaşmak amacıyla halen 1. sınıf eğitimlerine devam eden ve 1. sınıf İngilizce derslerini alan öğrenciler tespit 

edilmiş ve anketlerin 1. sınıf İngilizce derslerinde uygulanması öngörülmüştür. Bu amaçla, anketi uygulayacak 

olan öğretim elemanları bilgilendirilmiş ve bir aylık süre zarfında anketlerin tamamlanması öngörülmüştür. 

Ancak toplam 260 öğrenciye ulaşılmıştır. Hazırlık sınıfında görevli öğretim elemanlarının görüşlerini belirlemek 

amacıyla hazırlanan anket soruları ise 34 öğretim elemanı tarafından yanıtlanmıştır.  

 

Veri Toplama Araç ve Teknikleri 
İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğretim Programını değerlendirmek amacıyla yapılan araştırmanın nicel verileri “Fakülte 

Öğrencilerine Yönelik Anket Formu”, nitel verileri ise aynı formda yer alan 2 açık uçlu soru ve “Öğretim 

Elemanlarına Yönelik Anket Formu” ile toplanmıştır. Anket soruları alan yazında (Erden, 1998) program 

değerlendirmeye ilişkin ölçütler temele alınarak hazırlanmıştır.  
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Fakülte Öğrencilerine Yönelik Anket Formu 
Fakülte 1. sınıf öğrencilerinin hazırlık sınıfı programına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla uygulanan anket 

2 bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde cinsiyet, kayıtlı olunan bölüm, mezun olunan lise türü, 

hazırlık programına girişteki dil düzeyi ve İngilizce becerilerine sahip olma durumlarını içeren kişisel bilgi soruları 

yer almaktadır. İkinci bölümde ise programın kazanımları, içeriği, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme 

değerlendirme boyutlarına ilişkin 70 ifade ve programda yaşanan sorunlara ve bu sorunlara yönelik çözüm 

önerilerine ilişkin öğrencilerin görüşlerini belirlemeye yönelik 2 açık uçlu soru yer almaktadır.  Anketin ikinci 

bölümünde yer alan ifadeler beşli likert şeklinde hazırlanmıştır. Kazanım ifadeleri (5) her zaman, (4) sıklıkla, (3) 

bazen, (2) nadiren, (1) hiçbir zaman seçeneklerinden, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme 

ifadeleri ise (5) tamamen katılıyorum, (4) katılıyorum, (3) kısmen katılıyorum, (2) katılmıyorum, (1) hiç 

katılmıyorum seçeneklerinden oluşturulmuştur. Öğrencilerin programda yaşanan problemlere ve önerilerine 

ilişkin görüşleri ise 2 açık uçlu soru ile elde edilmiştir.  

 

Öğretim Elemanlarına Yönelik Anket Formu 
Öğretim elemanlarının görüşlerini belirlemek amacıyla uygulanan ankette 4 açık uçlu soru yer almaktadır. 

Sorular, programın öğelerine dayalı değerlendirme modeli çerçevesinde oluşturulmuş, uzman görüşlerinin 

ardından sorulara son şekli verilmiştir.  

 

Anketlerin görünüş ve kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla 2 program geliştirme (1 doçent, 1 yardımcı 

doçent), 1 ölçme ve değerlendirme (1 yardımcı doçent) ve 1 dil (yardımcı doçent) uzmanından katkı alınmıştır. 

Uzmanlardan elde edilen görüşlere dayalı olarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca, öğrenci anketi 

uygulanmadan 1 ay önce aynı özelliklere sahip öğrenci gurubuyla (30 öğrenci) pilot uygulamaya tabi tutulmuş, 

anketin zaman, anlaşılabilirlik gibi ölçütlere uygunluğu sorgulanmıştır.  

 

Verilerin Toplanması 
Anket formlarının uygulanabilmesi amacıyla öncelikle öğrenci anketlerini uygulayacak olan fakülte öğretim 

elemanlarıyla bir ön görüşme yapılmış, araştırmanın amacı ve uygulama süreci hakkında kendilerine bilgi 

verilmiştir. Hazırlık sınıfında görevli öğretim elemanlarına ise araştırmanın amacı ve soruların kapsamıyla ilgili 

bilgi verilmiştir.  Öğrenci anketi 2013-2014 eğitim öğretim yılı Kasım ayında, öğretim elemanı anketi ise Aralık 

ayında uygulanmıştır.  

 

Veri Analizi 
Araştırmada öğrenci anketinde yer alan nicel verilerin çözümlenmesine yönelik yüzde ve frekans değerleri 

hesaplanmış ve bulgular yorumlanmıştır. Öğrenci anketinde yer alan 2 açık uçlu soru ile öğretim elemanı 

anketini oluşturan 4 açık uçlu soru ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. İçerik analizi için araştırma amacına ve 

araştırmada benimsenen program değerlendirme modeline uygun olarak kullanılacak temalar önceden 

oluşturulmuş, bu doğrultuda kodlama süreci gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, araştırmanın amacı 

doğrultusunda cümleler ve paragraflar halinde analiz edilerek kodlanmıştır. Kodlanan veriler belirlenen 

kategoriler altında sınıflandırılmış, betimlenmiş ve bu betimlemeler yorumlanmıştır. Yıldırım ve Şimşek 

(2011)’in de önerdikleri gibi analiz aşamasının son adımı olarak elde edilen tema ve alt temalar, ölçme 

değerlendirme alanında doktorası olan ve nitel araştırma konusunda bilgili bir uzmanın görüşüne sunularak 

elde edilen temalar üzerinde kodlayıcılar arası “güvenirlik analizi” gerçekleştirilmiştir.  Bu işlemde 

Güvenirlik=[Görüş birliği / ( Görüş birliği+Görüş ayrılığı)] x 100 formülünden (Miles ve Huberman, 1994) 

yararlanılmış ve kodlayıcılar arası güvenirlik %88 olarak hesaplanmıştır. Verileri çarpıcı bir şekilde sunmak 

amacıyla doğrudan alıntılar kullanılmış, farklı isimler kullanılarak katılımcıların isimleri gizli tutulmuştur.  
 
BULGULAR 

 
Bu bölümde araştırma soruları kapsamında elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Araştırma bulguları; öğrenci ve 

öğretim elemanı görüşleri şeklinde 2 alt başlıkta sunulmaktadır.  
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Öğrenci Görüşleri 
Hazırlık Sınıfı Programına yönelik öğrenci görüşleri ilk 3 araştırma sorusu kapsamında sunulmaktadır. Bu 

doğrultuda sırasıyla öğrencilere yönelik kişisel bilgiler, öğrencilerin hazırlık sınıfı programının kazanımlarına, 

içeriğine, öğrenme-öğretme sürecine ve değerlendirme boyutuna ilişkin görüşleri, öğrencilerin hazırlık sınıfı 

programının uygulanmasındaki sorunlara ilişkin görüşleri ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri 

sunulmaktadır.  

 

1. sınıf öğrencilerinin 55,4’ünü erkekler, %44,6’sını ise kadınlar oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin bölümlere göre dağılımı incelendiğinde en çok katılımın sırasıyla İşletme (%17,3), Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler (%10,8), Uluslararası Ticaret (%8,8) ve Bilgisayar Mühendisliği (%8,8) bölümlerinden 

olduğu; en az katılımın ise Meslek Yüksek Okulu (%1,2) ve İç Mimarlık (%0,4) bölümlerinden olduğu 

görülmektedir. Öğrencilerin mezun oldukları lise türüne göre dağılımları incelendiğinde yaklaşık yarısının 

(%46,5) lise mezunu olduğu, bunu sırasıyla Anadolu lisesi (%28,8) ile özel lisenin (%18,8) izlediği görülmektedir. 

Mezun olunan lise türüne göre en düşük oranın mesleki-teknik lise (%2,3), fen lisesi (%1,5) ve diğer (%0,4) 

kategorinde yer aldığı görülmektedir. Hazırlık sınıfına başlangıçtaki dil düzeyleri bakımından öğrenci dağılımları 

incelendiğinde öğrencilerin yarısından çoğunun (%55,4) hiç bilmeyenler grubunda başladığı, bunu sırasıyla az 

bilenler (%31,2) ve alt-orta düzeyde bilenlerin (%13,5) takip ettiği görülmektedir. Öğrencilerin program 

sonunda sahip olduklarını düşündükleri dil beceri düzeylerine göre dağılımları ise 4 ayrı bölümde incelenmiştir. 

Buna göre, dinleme becerisindeki yetkinliklerini öğrenciler az (%9,2), orta (%36,9), iyi (%39,2) ve çok iyi (%14,6) 

olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun kendilerini dinleme becerisinde orta ve iyi olarak 

tanımladıkları görülmüştür. Konuşma becerisindeki yetkinliklerini öğrenciler az (%28,8), orta (%45,8), iyi (%20) 

ve çok iyi (%5,4) olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin büyük bölümünün kendilerini konuşma becerisinde orta ve 

az yetkinlikte gördükleri, kendilerini çok yetkin olarak niteleyen öğrenci oranının ise yalnızca %5,4 olduğu 

görülmektedir. Okuma becerisindeki yetkinliklerini sırasıyla öğrenciler az (%5,4), orta (%27,3), iyi (%48,8) ve çok 

iyi (%18,5) olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin yaklaşık yarısının kendilerini okuma becerisinde iyi yeterlikte 
gördükleri, az yetkin olarak kendilerini niteleyenlerin oranının ise yalnızca %5,4 olduğu görülmektedir. Yazma 

becerisindeki yetkinliklerini öğrenciler az (%14,2), orta (%36,9), iyi (%38,1) ve çok iyi (%10,8) olarak ifade 

etmişlerdir. Öğrencilerin büyük bölümünün kendilerini yazmada iyi ve orta düzeyde yetkin buldukları 

görülmektedir.  

 

Hazırlık Sınıfı İngilizce Öğretim programında Kazanımların Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğrenci Görüşleri 
Kazanımların gerçekleşme düzeyine ilişkin öğrenci görüşleri kapsamında yer alan otuz ifadeden ilk on ifade 

okuma becerisiyle (1-10), sonraki yedi ifade (11-17) dinleme becerisiyle,  izleyen altı ifade (18-23) konuşma 

becerisiyle ve son yedi ifade (24-30) yazma becerisiyle ilgilidir. Kazanım ifadeleri ile öğrencilerin bu kazanımları 

gerçekleştirme düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

Okuma becerilerine yönelik kazanımlar kapsamında  “Herhangi bir okuma parçasının ana fikrini belirleyebilirim” 

ifadesine öğrencilerin büyük bir bölümü (%72,3) “her zaman ve sıklıkla” şeklinde görüş belirtmişlerdir. “Bir 

okuma parçasında bilmediğim bir kelimeyle karşılaştığımda bu kelimenin anlamını tahmin edebilirim” kazanımı 

için öğrencilerin yalnızca %38,5’lik bölümünün her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirttiği görülmektedir. 

“Okuma parçasıyla ilgili anlama sorularını yanıtlayabilirim” kazanımı için öğrencilerin yarıdan fazlasının (%59,2) 

her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirttiği görülmektedir.” Bir okuma parçasındaki ana konuyu ya da temayı 

bulabilirim” kazanımı için öğrencilerin büyük bölümü (%68,5) her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş 

belirtmişlerdir. “Bir okuma parçasında hangi zamirlerin neyin yerine kullanıldığını bulabilirim” kazanımı için 

öğrencilerin bir bölümü (%40,7) her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirtirken diğer bir bölümü (%21,2) 

nadiren ve hiçbir zaman şeklinde görüş belirtmiştir. “Bir okuma parçasını hızlıca okuyup ne hakkında olduğunu 

belirleyebilirim” kazanımı için öğrencilerin %45’inin her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirttiği görülmektedir. 

“Bir okuma parçasını dikkatlice okuyup detay bilgileri bulabilirim” kazanımı için öğrencilerin yarıya yakınının 

(%45,4) her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirttiği görülmektedir. “Bir okuma parçasını okuyup 

özetleyebilirim” ve “Bir metni okuyup kendi sözcüklerimle ifade edebilirim” kazanımları için öğrencilerin 

yaklaşık yarısının (%43,9; %43,1) her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirttiği görülmektedir. “Herhangi bir 

araştırma projesi için dış kaynaklardan okumalar yapabilirim” kazanımı için öğrencilerin %31,1 oranında her 

zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirttiği görülmektedir. Okuma becerileri kapsamında öğrencilerin “Herhangi 
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bir okuma parçasının ana fikrini belirleyebilirim” (%72,3) ile “Bir okuma parçasındaki ana konuyu ya da temayı 

bulabilirim” kazanımlarına (%68,5) en yüksek oranda her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirttikleri 

görülmektedir. En düşük oranda her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirtilen kazanımlar ise “Herhangi bir 

araştırma projesi için dış kaynaklardan okumalar yapabilirim” (%31,1) ile “Bir okuma parçasında bilmediğim bir 

kelimeyle karşılaştığımda bu kelimenin anlamını tahmin edebilirim” (%38,5) kazanımlarıdır.  

 

Dinleme becerilerine yönelik kazanımlar kapsamında  “Dinlediğim bir konuda not tutabilirim” kazanımına 

öğrencilerin yaklaşık yarısı (%44,6) her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirtmişlerdir. “Dinlediğim bir 

metnin/parçanın ana fikrini anlayabilirim” ve “Dinlediğim bir metinle ilgili sorulan soruları yanıtlayabilirim” 

kazanımları için öğrencilerin yaklaşık yarısı (%50,8; %48,1)) her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirtmişlerdir. 

“Dinlediğim bir konuyla ilgili çıkarımlarda bulunup kendi fikrimi ifade edebilirim” kazanımı için ise öğrencilerin 

yaklaşık 1/3’ünün (%39,7) her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirttiği görülmüştür. “Öğretim elemanlarının 

anlattıklarını takip edebilirim” kazanımı için öğrencilerin büyük bir bölümü (%62,7) her zaman ve sıklıkla 

şeklinde görüş belirtmiştir. “Dinlediğim bir metnin özetini yapabilirim” kazanımı için öğrencilerin yalnızca 

%32,3’ünün her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirttiği görülmüştür.” Dinlediğim bir metnin ana hatlarını 

belirtebilirim” kazanımı için öğrencilerin yarıya yakını (%42,3) her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirtmiştir. 

Dinleme becerileri kapsamında öğrencilerin “Öğretim elemanlarının anlattıklarını takip edebilirim.” (%62,7) 

kazanımına en yüksek oranda her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir. En düşük oranda 

her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirtilen kazanım ise “Dinlediğim bir metnin özetini yapabilirim.” (%32,3) 

kazanımıdır.  

 

Konuşma becerilerine yönelik kazanımlar kapsamında  “Öğretim elemanına ders ile ilgili soru sorabilirim” 

,“Derste yapılan konuşma etkinliklerine katılabilirim” ,“Verilen bir araştırma ödevinin sunumunu yapabilirim”, 

“Herhangi bir konuda kendi fikrimi ifade edebilirim” ,“Öğretim elemanlarına ders ile ilgili soru sorabilirim”, 

“Konuşurken sözcüklerin telaffuzunu doğru bir şekilde kullanabilirim” kazanımları için öğrencilerin yaklaşık 

yarısının (%49,2; %47,7; %49,2; %46,9; %50,8; %49,2) her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirttikleri 

görülmektedir. Diğer kazanımlara oranla kayda değer bir farkın olduğu kazanım bulunmamaktadır. Diğer 

yandan tüm kazanımlar için öğrencilerin yaklaşık yarısının kendilerini her zaman ve sıklıkla düzeyinde yeterli 

görmeleri anlamlı bir bulgudur.  

 

Yazma becerilerine yönelik kazanımlar kapsamında  “Herhangi bir metnin özetini yazabilirim” kazanımına 

öğrencilerin yaklaşık yarısı (%47,3) her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirtmişlerdir. “Yazarken cümle yapısını 

ve dilbilgisini düzgün bir şekilde kullanabilirim” kazanımı için öğrencilerin %42,7’si her zaman ve sıklıkla şeklinde 

görüş belirtmişlerdir. “Yeni öğrendiğim sözcükleri yazdığım paragraflarda kullanabilirim” kazanımı için 

öğrencilerin yaklaşık yarısı (%46,1) her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirtmişlerdir. “Paragraf yazma 

kurallarını düzgün bir şekilde kullanabilirim” kazanımı için öğrencilerin yarıdan fazlasının (%55) her zaman ve 

sıklıkla şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir. “Herhangi bir metni yazarken birden çok destek cümlesini 

kullanabilirim” kazanımına öğrencilerin yaklaşık yarısı (%44,6) her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş 

belirtmişlerdir. “Bir metni yazmadan önce ana hatlarını belirleyebilirim” ve “Herhangi bir metni yazarken 

noktalama işaretlerini düzgün bir şekilde kullanabilirim” kazanımları için öğrencilerin yarıdan fazlası (%52,7; 

%51,5) her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirtmişlerdir. Yazma becerileri kapsamında öğrencilerin “Paragraf 

yazma kurallarını düzgün bir şekilde kullanabilirim” (%55) ile  “Bir metni yazmadan önce ana hatlarını 

belirleyebilirim” (%52,7) kazanımlarına en yüksek oranda her zaman ve sıklıkla şeklinde görüş belirttikleri 

görülmektedir. 

 

Hazırlık Sınıfı İngilizce Öğretim Programının İçeriğine İlişkin Öğrenci Görüşleri 
Öğrencilerin programın içeriğine ilişkin görüşleri incelendiğinde tamamen katılıyorum ve katılıyorum düzeyinde 

en yüksek katılımın gözlendiği ifadelerin “Derslerin içeriğinde kelime öğrenimine yeterli düzeyde ağırlık 

verilmektedir” (%64,7), “Derslerin içeriğinde okumaya yeterli düzeyde ağırlık verilmektedir” (%58,5), “Derslerin 

içeriği günceldir” (%58,4), “Derslerin içeriğinde yer alan konular birbirini destekler niteliktedir” (%47,3) ve 

“Derslerin içeriğinde yazmaya yeterli düzeyde ağırlık verilmektedir” (%46,1) olduğu görülmektedir. Tamamen 

katılıyorum ve katılıyorum düzeyinde en düşük katılımın olduğu ifadelerin ise “Derslerin içeriği öğrencilerin 

bölümleriyle ilişkilidir” (%20,8), “Derslerin içeriği öğrencileri araştırma yapmaya teşvik etmektedir” (%29,3), 

“Derslerin içeriği ilgi çekicidir” (%31,6) ve “Derslerin içeriğinde dinlemeye yeterli düzeyde ağırlık verilmektedir” 
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(%34,6) olduğu görülmektedir. “Derslerin içeriği öğrencilerin bölümleriyle ilişkilidir” ifadesi için öğrencilerin 

büyük bölümünün (%58,8) katılmıyorum ve hiç katılmıyorum şeklinde görüş bildirmeleri çarpıcı bir bulgudur. 

Tamamen katılıyorum ve katılıyorum düzeyinde “Derslerin içeriğinde dilbilgisine yeterli düzeyde ağırlık 

verilmektedir” (%43,8), “Derslerin içeriğinde konuşmaya yeterli düzeyde ağırlık verilmektedir” (%43,5) ve 

“Derslerin içeriği kolay anlaşılır niteliktedir” (%42,3) ifadeleri için katılım oranlarının birbirine yakın olduğu 

görülmektedir. Diğer yandan “Derslerin içeriğinde konuşmaya yeterli düzeyde ağırlık verilmektedir” ifadesine 

öğrencilerin ¼’ünün (%25) hiç katılmıyorum ve katılmıyorum düzeyinde görüş belirttikleri görülmektedir.  

 

Hazırlık Sınıfı İngilizce Öğretim Programının Öğrenme Öğretme Sürecine İlişkin Öğrenci Görüşleri 
Öğrencilerin programın öğrenme öğretme sürecine ilişkin görüşleri incelendiğinde tamamen katılıyorum ve 

katılıyorum düzeyinde en yüksek katılımın gözlendiği ifadelerin “Derslerde uygun öğretim araç-gereçleri 

yeterince kullanılmaktadır” (%71,1), “Kullanılan öğretim materyalleri seviyeye uygundur” (%58,1) ve “Derslerde 

anlatım yöntemi etkin bir şekilde kullanılmıştır” olduğu görülmektedir. Tamamen katılıyorum ve katılıyorum 

düzeyinde en düşük katılımın olduğu ifadelerin ise “Ders etkinlikleri ilgi ve ihtiyaçlarımız dikkate alınarak 

düzenlenmiştir” (%31,5), “Kullanılan öğretim materyalleri derse ilgimizi çekecek niteliktedir” (%35,8), “Ders 

etkinlikleri yeteneklerimizi geliştirmektedir” (%36,2) ve “Ders etkinlikleri günlük yaşamla ilişkilidir” (%38,5) 

olduğu görülmektedir. “Ders etkinlikleri ilgi ve ihtiyaçlarımız dikkate alınarak düzenlenmiştir” ile “Kullanılan 

öğretim materyalleri derse ilgimizi çekecek niteliktedir” ifadelerine öğrencilerin yaklaşık 1/3’ünün 

(%32,3;%30,7)  hiç katılmıyorum ve katılmıyorum düzeyinde görüş belirtmiş olmaları da dikkat çekici 

bulgulardır.  

 

Hazırlık Sınıfı İngilizce Öğretim Programının Değerlendirme Sürecine İlişkin Öğrenci Görüşleri 
Öğrencilerin programın değerlendirme sürecine ilişkin görüşleri incelendiğinde tamamen katılıyorum ve 

katılıyorum düzeyinde en yüksek katılımın gözlendiği ifadelerin “Ara sınavların sayısı yeterlidir” (%61,1), “Kısa 

süreli ara sınavların sayısı yeterlidir” (%60,3), “Kısa süreli ara sınavlar öğrencilerin seviyesine uygundur” (%59,3), 

“Ara sınavların toplam değerlendirme puanı içerisindeki oranı uygundur” (%53,9) ve “Ara sınavlar öğrencilerin 

seviyesine uygundur” (%52,7) olduğu görülmektedir. Tamamen katılıyorum ve katılıyorum düzeyinde en düşük 

katılımın olduğu ifadelerin ise “Portfolio değerlendirmesinin toplam değerlendirme puanı içindeki yeri 

uygundur” (%33,8), “Kelime defteri uygulamasının toplam değerlendirme içindeki oranı uygundur” (%35,4), 

“Yeterlik sınavı öğrencilerin seviyesine uygundur” (%35,4), “Yeterlik sınavının toplam değerlendirme puanı 

içerisindeki oranı uygundur” (%38,8), “Portfolio değerlendirmesi yararlıdır” (%39,6) ile “Yeterlik sınavında 

becerilere ayrılan puanlama dağılımı uygundur” (%39,6) ifadeleri olduğu görülmektedir. “Portfolio 

değerlendirmesinin toplam değerlendirme puanı içindeki yeri uygundur”, “Kelime defteri uygulamasının toplam 

değerlendirme içindeki oranı uygundur”, “Portfolio değerlendirmesi yararlıdır” ifadelerine öğrencilerin 

1/3’ünden fazlasının (%36,9; %36,9; %35)  hiç katılmıyorum ve katılmıyorum düzeyinde görüş belirtmiş olmaları 

da dikkat çekici bulgulardır. 

 

Öğrencilerin Hazırlık Sınıfı İngilizce Programının Uygulanmasındaki Sorunlara ve Çözüm Önerilerine İlişkin 
Görüşleri 
Programda yaşanan sorunlara ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine ilişkin öğrenci görüşleri kazanımlar, 

içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme alt başlıklarında incelenmiştir.  

 

Programın Kazanımlar Boyutuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Programın kazanımlar boyutuna ilişkin 6 öğrenci tarafından belirtilen sorun “Kazanımlar bölümlerle ilişkili değil” 

ifadesidir. Bu ifadenin vurgulanması kazanımların bazı öğrenciler için anlamlı olmadığını göstermesi bakımından 

önemlidir. Bu öğrencilere göre Hazırlık Sınıfı İngilizce Öğretim Programının amacı öğrencilere genel İngilizce 

becerilerini kazandırmanın yanı sıra onları bölümlerine yönelik olarak hazırlamak olmalıdır. Bu nedenle 

kazanımlar öğrencilerin bölümlerinde karşılaşacakları spesifik kavramları içermeli ve bu kavramlar 

doğrultusunda şekillendirilmelidir. Bu konuyla ilgili olarak öğrenci Ayşe görüşünü şu şekilde ifade etmektedir: 

“Bölüme yönelik bir hazırlık yok. Bölümlerde ders dili İngilizce fakat biz ne kadar İngilizce bilsek de terimleri 

bilmediğimiz ve 1 yıl boyunca sadece İngilizce çalıştığımız için derslerden verim alamıyoruz ve dersi 

anlayamıyoruz.”  

 

Programın kazanımlar boyutuna ilişkin öğrenciler tarafından herhangi bir çözüm önerisi dile getirilmemiştir.  
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Programın İçerik Boyutuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Programın içerik boyutundaki sorunlara ilişkin 30 öğrenci görüş belirtmiştir. En fazla belirtilen sorunun “İçerikte 

öğrencilerin bölümleriyle ilgili temalara/konulara yer verilmiyor” ifadesi olduğu görülmektedir. Bu ifadenin 

vurgulanması içerikteki bilgilerin bazı öğrenciler için anlamlı olmadığını göstermesi bakımından önemlidir. 

İçeriğe yönelik sorunlarla ilgili görüş bildiren öğrencilerin yarısından fazlası (f=17) program içeriğinin bölümlerin 

ihtiyaçlarına göre düzenlenmediğini ve teknik terimler içermediğini; ayrıca ders içeriklerinin yeterince ilgi çekici 

olmadığını belirtmiştir. İçerikteki dil becerileri ile ilgili görüş bildiren 11 öğrenci ders içeriklerinde konuşma 

becerisine ağırlık verilmediğini belirtmiştir. Konuyla ilgili olarak Hasan şunları belirtmiştir: 

“Konuşmaya yeterli önem verilmiyor. Çoğunlukla okuma ve yazma becerileri üzerinde duruluyor. Sınavlarda da 

konuşma bölümünün puanı yetersiz oluyor.”  

 

İçerikte dilbilgisine yeterince önem verilmediği, bu nedenle özellikle yazma becerisinde öğrencilerin zorluk 

yaşadıkları da 2 öğrenci tarafından sorun olarak belirtilmiştir.  

İçeriğe yönelik çözüm önerileri bağlamında 15 öğrenci görüş belirtmiştir. 6 öğrenci içerikte öğrencilerin 

bölümleriyle ilişkili temalara yer verilmesini önermiştir. Zeynep, konuyla ilgili önerisini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Bence derslerde bölümlere yönelik terimler öğretilmeli. Hazırlık sınıfında da öğrenciler bölümlere yönelik 

çalışmalar yapabilirler.” 

 

6 öğrenci içerikte konuşma becerisine ağırlık verilmesini önerirken 3 öğrenci ise yazma becerisine ağırlık 

verilmesini önermiştir.  

  

Programın Öğrenme-Öğretme Sürecine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Programın öğrenme-öğretme sürecindeki sorunlara ilişkin 10 öğrenci görüş belirtmiştir. 3 öğrenci ders süresinin 

uzun olduğunu belirtmiştir. Konuya ilişkin öğrenci Ali görüşünü şu şekilde ifade etmiştir: 

“Haftalık ders saati çok fazla. Daha kısa zaman diliminde etkin bir süreçle daha verimli çalışmalar yapılabilir.” 

 

Etkinliklerle ilişkili olarak 2 öğrenci etkinliklerin konuşma becerisine yönelik olmadığını, diğer 2 öğrenci ise film 

ve video etkinliğinin yeterli olmadığını belirtmiştir. Yönteme ilişkin olarak öğrenciler çoğunlukla anlatım 

yönteminin kullanıldığını (f=2) ve araştırma-problem çözmeye yönelik etkinliklerin sayısının yeterli olmadığını 

(f=2) belirtmişlerdir.  

 

Öğrenme-öğretme sürecine yönelik çözüm önerileri bağlamında 5 öğrenci görüş belirtmiştir. 1 öğrenci ders saat 

sayılarının azaltılmasını önermiş, saat sayısından çok yapılan derslerin verimliliğinin önemli olduğunu 

belirtmiştir. Etkinlikler kapsamında 3 öğrenci öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin 

planlanmasını ve uygulanmasını önermiştir. Öğrenci Zehra, bu konuyu şu şekilde ifade etmiştir: 

“ Derste öğrenciler konuşmaya teşvik edilmeli ve uygulamalar bu şekilde planlanmalıdır. Ayrıca yabancı uyruklu 

okutman sayısı artırılmalıdır.” 

 

Öğrenme ortamı kapsamında ise 1 öğrenci fiziki koşulların hazırlık sınıfı için yeterli olmadığını belirterek hazırlık 

için yeni bir bina yapılmasını önermiştir.  

 

Programın Değerlendirme Boyutuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Programın değerlendirme boyutundaki sorunlara ilişkin 35 öğrenci görüş belirtmiştir. 2 öğrenci seviye belirleme 

sınavının öğrencileri ilgili kuralar atamada yeterli olmadığını belirtmiştir. Biçimlendirici değerlendirme 

bağlamında 1 öğrenci kelime defteri uygulamasının toplam değerlendirme içindeki oranının yetersiz olduğunu, 

kelime defterini hazırlamak için harcadığı zamanın not olarak karşılığının son derce yetersiz olduğunu 

belirtmiştir. 1 öğrenci portfolyo uygulamasının yararsız olduğunu belirtirken 4 öğrenci ise ara sınavların toplam 

değerlendirme puanı içerisindeki oranının yetersiz olduğunu belirtmiştir. Konuya ilişkin Mert görüşlerini şu 

şekilde ifade etmiştir: 

“Dönem içinde girdiğimiz ara sınavlar ve yılsonundaki yeterlik sınavının toplam puan içindeki oranı adaletsizdir. 

Ara sınavlarda aldığımız notların etkisi yok denecek kadar azdır. Her şey sene sonundaki yeterlik sınavına bağlı.” 
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2 öğrenci ise kurlar arası geçiş için belirlenen ölçütlerin yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Düzey belirleyici 

değerlendirme kapsamında 25 öğrenci hazırlık sınıfında yıl tekrarı olmadığını belirtmiştir. Konuya ilişkin Deniz 

görüşlerini şu şekilde belirtmiştir: 

“Özellikle başlangıç düzey öğrencileri 1 yılda yeterli seviyeye gelemedikleri için yaz okulunda eksiklerini 

tamamlıyorlar. Ancak bazı öğrenciler yaz okulunu da verimli geçirmedikleri için başarılı olamıyorlar.” 

 

Değerlendirme boyutuna yönelik çözüm önerileri bağlamında 18 öğrencinin görüş belirtmiştir. Biçimlendirici 

değerlendirme kapsamında 2 öğrenci ara sınavların toplam değerlendirme içerisindeki oranının artırılmasını 

önerirken 3 öğrenci kurlar arası geçişin daha katı ölçütlerle ortaya koyulmasını önermiştir. Konuya ilişkin Tolga 

önerilerini şu şekilde belirtmiştir: 

“ Kurlar arası geçiş için daha katı ölçütler belirlenmeli ve bu ölçütlere uyulmalıdır. Kurlar arası geçiş kolay 

olmamalıdır.”  

 

Düzey belirleyici değerlendirme kapsamında ise 13 öğrenci yeterli düzeyde olmayan öğrencilerin yıl tekrarı 

yapmalarını önermiştir. Konuya ilişkin görüş bildiren Büşra şunları ifade etmiştir: 

“ İngilizcesi yeterli düzeyde olmayan öğrencilerin 1 yıl daha hazırlık sınıfında eğitim görmeleri gerekir.” 

 

Öğretim Elemanı Görüşleri 
Hazırlık Sınıfı Programına yönelik öğretim elemanı görüşleri 4. araştırma sorusu kapsamında sunulmaktadır. Bu 

doğrultuda öğretim elemanlarının hazırlık sınıfı programının kazanımlarına, içeriğine, öğrenme-öğretme 

sürecine ve değerlendirme boyutuna ilişkin görüşleri sunulmaktadır. Anket kapsamında toplam 34 öğretim 

elemanının görüşleri alınmıştır.  

 

Öğretim Elemanlarının Programın Kazanımlarına İlişkin Görüşleri 
Programın dayandığı felsefi yaklaşım ve öğrenme kuramları alt teması için toplam 21 öğretim elemanı görüş 

belirtmiştir. 10 öğretim elemanı programın beceri temelli olduğunu ifade ederken 11 öğretim elemanı 

programın iletişimsel yaklaşıma dayalı olduğunu ifade etmiştir. Görüş belirten tüm öğretim elemanları beceri 

temelli ve iletişimsel yaklaşıma dayalı olan programa yönelik memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Olumsuz görüş 

belirten öğretim elemanı bulunmamaktadır. Kazanımların öğrenci düzeyi ve ihtiyaçlarına uygunluğuyla ilgili 

toplam 16 öğretim elemanı görüş belirtmiştir. 13 öğretim elemanı kazanımların öğrenci düzeyi ve ihtiyaçlarına 

uygun olduğunu belirtirken 3 öğretim elemanı kazanımların özellikle başlangıç düzeyinde başlayan öğrenci 

grubunda öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyinin üzerinde olduğunu ifade etmiştir. Kazanımların konu alanının 

özelliklerine uygunluğu ve öğrenci davranışı olarak ifade edilişi alt temaları için 3’er öğretim elemanı olumlu 

görüş ifade etmiştir. Olumsuz görüş bildiren öğretim elemanı bulunmamaktadır. Kazanımların birbiriyle 

tutarlılığı alt teması için toplam 12 öğretim elemanı olumlu görüş bildirmiştir. Olumsuz görüş belirten öğretim 

elemanı bulunmamaktadır. Kazanımların açıklığı ve anlaşılırlığı alt teması için toplam 9 öğretim elemanı olumlu 

görüş belirtmiştir. Olumsuz görüş belirten öğretim elemanı bulunmamaktadır. Kazanımların gerçekleşebilecek 

nitelikte olması alt teması için toplam 16 öğretim elemanı görüş belirtmiştir. 13 öğretim elemanı kazanımların 

gerçekleşebilecek nitelikte olduğunu ifade ederken 3 öğretim elemanı öğrencilerin çalışma alışkanlıklarında ve 

seviyelerindeki eksiklik nedeniyle özellikle alt düzeylerde kazanımların gerçekleşebilecek nitelikte olmadığını 

ifade etmiştir. Kazanımların alt temalarına ilişkin öğretim elemanlarının genellikle olumlu görüş bildirdikleri 

görülmektedir. İfade edilen olumsuz görüşler ise İngilizceye özellikle hiç bilmeyen olarak başlayan öğrenci 

grubundaki çalışma alışkanlığı ve seviye eksikliği ile açıklanmaktadır.  

 

Öğretim Elemanlarının Programın İçeriğine İlişkin Görüşleri 
İçeriğin kazanımlarla tutarlılığı alt teması için toplam 14 öğretim elemanı olumlu görüş bildirmiştir. Olumsuz 

görüş bildiren öğretim elemanı bulunmamaktadır. İçeriğin birbiriyle tutarlılığı alt teması için 5, içeriğin çağdaş 

bulgulara dayalılığı alt teması için 5, içeriğin öğrenci ilgi ve düzeylerine uygunluğu alt teması için 9, içeriğin 

güncelliği ve ilgi çekiciliği alt teması için 18 öğretim elemanı olumlu görüş bildirmiştir. Bu alt temalara yönelik 

olumsuz görüş bulunmamaktadır. İçeriğin oranı ve içerik için ayrılan zaman alt temasına yönelik 21 öğretim 

elemanı görüş bildirmiştir. 8 öğretim elemanı içeriğin oranı ve ayrılan zamanı uygun bulurken 13 öğretim 

elemanı içeriğin çok yoğun olduğunu, kullanılan ek materyallerin yoğunluğu artırdığını ve öğretilmesi 

hedeflenen kelime sayısının çok fazla olduğunu ifade etmişlerdir. İçeriğin öğrenci için anlamlılığı alt teması için 8 

öğretim elemanı olumlu görüş belirtirken 3 öğretim elemanı içeriğin bölüm dersleriyle ilişkili olmamasından 
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dolayı öğrenciler için anlamlı olmadığını ifade etmiştir. İçeriğin öğrenme ilkelerine uygunluğu alt teması için 5 

öğretim elemanı olumlu görüş belirtmiştir. Olumsuz görüş belirten öğretim elemanı bulunmamaktadır. İçerikte 

becerilere ayrılan oran alt teması için 8 öğretim elemanı olumlu görüş belirtirken 10 öğretim elemanı olumsuz 

görüş belirtmiştir. Olumsuz görüş belirten öğretim elemanları beceri dağılımında dinleme ve konuşmaya daha 

fazla yer verilmesi gerektiğini ve bu bağlamda daha fazla yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdam edilmesi 

gerektiğini belirtmişlerdir.  İçeriğin alt temalarına ilişkin öğretim elemanlarının genellikle olumlu görüş 

bildirdikleri görülmektedir. İfade edilen olumsuz görüşler içeriğin yoğunluğu ve konuşma-dinleme becerilerine 

ayrılan oranın yetersizliği ile açıklanmaktadır.  

 

Öğretim Elemanlarının Programın Öğrenme Öğretme Sürecine İlişkin Görüşleri 
Öğrenme öğretme sürecinin kazanımları gerçekleştirebilirliği alt teması için toplam 5 öğretim elemanı olumlu 

görüş bildirmiştir. Olumsuz görüş bildiren öğretim elemanı bulunmamaktadır. Öğrenme öğretme sürecinin 

içerikteki bilginin özelliklerine uygunluğu alt teması için 6 öğretim elemanı olumlu görüş belirtirken 4 öğretim 

elemanı kullanılan bazı öğretim materyallerinin ve öğretim yöntemlerinin yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. 

Öğrenci özelliklerine uygunluk alt teması için 4, etkinliklerin sayısı ve ayrılan zaman alt teması için 2 öğretim 

elemanı olumlu görüş belirtmiştir. Bu temalara ilişkin olumsuz görüş bulunmamaktadır. Öğrenci merkezli 

etkinliklere uygunluk alt teması için toplam 21 öğretim elemanı görüş belirtmiştir. Bu temaya ilişkin 12 öğretim 

elemanı olumlu görüş ifade ederken 9 öğretim elemanı sınıfların küçük ve kalabalık olması nedeniyle rol 

oynama ya da grup çalışması gibi yöntemlerin işe koşulamadığını ifade etmişlerdir. Konuya ilişkin bir öğretim 

elemanı görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: 

“20-25 kişinin katıldığı derslerde rol oynama gibi etkinlikler hem zaman hem de uygulanış açısından son derece 

zor oluyor. Bu nedenle öğrencilere daha az zaman ayırmak durumunda kalıyoruz.”  

 

Öğrencinin aktif katılımına uygunluk alt teması için 7 öğretim elemanı olumlu görüş belirtirken olumsuz görüş 

belirten öğretim elemanı bulunmamaktadır. Öğretim süresi alt teması için 2 öğretim elemanı olumlu görüş 

belirtirken 11 öğretim elemanı 1 yıllık öğretim süresinin yetersiz olduğunu ifade ederek olumsuz görüş 

belirtmişlerdir. Öğretim materyalleri alt teması için 8 öğretim elemanı olumlu görüş belirtirken 3 öğretim 

elemanı kullanılan öğretim materyallerinde seviye farkları olduğunu ve kitaplar ile ek materyaller arasında 

zorluk düzeyi bakımından dengesizlik olduğunu belirterek olumsuz görüş ifade etmişlerdir. Öğrenme öğretme 

sürecinin alt temalarına ilişkin öğretim elemanlarının genellikle olumlu görüş bildirdikleri görülmektedir. İfade 

edilen olumsuz görüşler sınıfların küçük ve kalabalık olması ile 1 yıllık öğretim süresinin yetersizliği ile 

açıklanmaktadır.  

 

Öğretim Elemanlarının Programın Değerlendirme Sürecine İlişkin Görüşleri 
Uygun ölçme araçlarının kullanımı alt teması için 21 öğretim elemanı olumlu görüş belirtirken 13 öğretim 

elemanı olumsuz görüş belirtmiştir. Olumsuz görüş belirten öğretim elemanları ara sınavların zorluk düzeyinin 

öğrenci seviyesinin çok üzerinde olduğunu, ölçme aracı sayısının gereğinden fazla olduğunu ve biçimlendirici 

değerlendirme sürecinde elde edilen puanların toplam değerlendirme içindeki oranının son derece yetersiz 

olduğunu ifade etmişlerdir. Alternatif ölçme araçlarının kullanımı alt teması için 4 öğretim elemanı olumlu görüş 

belirtirken 19 öğretim elemanı olumsuz görüş belirtmiştir. Olumsuz görüş belirten öğretim elemanları alternatif 

değerlendirme sürecinde elde edilen puanların toplam değerlendirme sürecinde son derece yetersiz olduğunu 

ifade etmişlerdir. Konuya ilişkin bir öğretim elemanı görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: 

 “Ara sınavlar ve kısa süreli ara sınavlar dışındaki değerlendirmenin genel başarı notuna etkisinin düşük olması 

bu değerlendirme sürecine öğrencilerin yeterince önem vermemelerinin sebebidir. Bazı kaygılar olsa da 

alternatif değerlendirme sürecinin ağırlığının artırılmasının yararlı olacağı kanısındayım.” 

 

Ölçme araçlarının kazanımlarla tutarlılığı alt teması için 11 öğretim elemanı olumlu görüş belirtirken olumsuz 

görüş belirten öğretim elemanı bulunmamaktadır. Öğrenme öğretme sürecinin alt temalarına ilişkin öğretim 

elemanlarının alternatif ölçme araçlarının kullanımı dışında genellikle olumlu görüş bildirdikleri görülmektedir. 

İfade edilen olumsuz görüşler alternatif ölçme araçlarının ve biçimlendirici değerlendirme sürecinin toplam 

değerlendirme içindeki oranının yetersizliği ile açıklanmaktadır.  
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SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
 İngilizce hazırlık sınıfı öğretim programının kazanımlar boyutuna ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı görüşleri 

incelendiğinde katılımcıların genel olarak programdan memnun oldukları ancak kazanımların ve içeriğin öğrenci 

bölümleriyle ilişkilendirilmesi hususunda bazı problemlerin olduğu görülmüştür. Birçok İngilizce hazırlık 

sınıfında/okulunda olduğu gibi Çankaya Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfında da temel amaç İngilizce seviyesi 

yeterli olmayan öğrencilere hem genel İngilizce bilgisi sağlamak hem de bölümlerine yönelik bazı temel 

akademik dil becerileri kazandırmaktır. Bu iki amaç İngilizce seviyesi hazırlık sınıfı başlangıcında alt orta düzeyde 

ya da orta düzeyde olan öğrenciler için gerçekleştirilebilirken hiç İngilizce bilmeyen grup olarak başlayan 

öğrenciler için sorun yaratabilmektedir. İngilizce hazırlık sınıfındaki temel amaç öğrencileri bölümlerine yönelik 

olarak akademik İngilizceye hazırlamak mıdır sorusuna farklı yanıtlar veren çalışmalar bulunmaktadır. Coşkun 

(2013), bir devlet üniversitesinin hazırlık okulunda yaptığı çalışma sonucunda hazırlık okulunda farklı öğrenci 

grupları olduğundan ve hazırlık okulunda alan uzmanı İngilizce eğitmenleri olmadığından (fizik, matematik vb.) 

öğrencileri bölümlere yönelik hazırlamanın mantıklı olmadığını ileri sürmektedir. Ancak Çankaya Üniversitesi 

öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda öğrencileri bölümlere yönelik olarak hazırlama 

konusunda gereksinim olduğu açıktır. Bu nedenle kazanımlar ve içerikte genel İngilizce ile birlikte öğrencileri 

bölümlerine yönelik hazırlayacak akademik amaçlı İngilizceye daha fazla yer verilmesi gerekmektedir. Diğer 

yandan gerek öğrenciler gerekse öğretim elemanları içerikte konuşma ve dinleme becerilerine daha fazla yer 

verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Yapılan benzer çalışmalarda da aynı sonuca ulaşıldığı görülmektedir. Tunç 

(2010) Ankara Üniversitesi Hazırlık Okulu Programının CIPP Modeli ile Değerlendirilmesi isimli çalışmasında 

içerikte konuşma ve dinleme becerilerine yeterince yer verilmediğini ifade etmektedir. Konuşma becerisi 

şüphesiz İngilizcenin en önemli becerilerinden biridir ancak konuşma becerisinin ana dilin İngilizce olarak 

kullanılmadığı bir ülkede geliştirilmesi hayli zor ve zaman alan bir süreçtir.  Kısa sürede büyük beklentiler içinde 

olan öğrenciler İngilizceyi çok iyi düzeyde konuşabilmeyi isteyebilirler. Öğretim elemanları da İngilizceyi ana dili 

gibi konuşabilen öğrencilere sahip olmayı elbette isteyeceklerdir ancak bu sürecin zaman alan ve zor bir süreç 

olduğu gerçeği de göz ardı edilmemelidir. Bu durum öğretime ayrılan süre, öğrenci motivasyonu, fiziki sorunlar 

ve Hazırlık öğrencilerinin kayıtlı olduğu bölümler ile ilgilidir. Hazırlık sınıfındaki dil yeterliği ile ilgili sorunlar 

sadece Hazırlık sınıfı yönetimleri ve okutmanlarının çözebileceği sorunların ötesindedir. Öğrencilerin 

üniversiteye ilk kayıt oldukları günden itibaren kendilerinin üniversiteye uyumlarını kolaylaştıracak ve öğrenme 

sürecinde motivasyonlarını artıracak sistemli bir uyumlanma programının uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bir diğer önemli sorun konuşma becerisinin geliştirilmesi sürecinde daha çok motivasyon sorunu yaşanmasıdır. 

Dil öğrenmenin doğası gereği bir dil öğrenmek için bireyin bir gereksinim duyması zorunludur. Bu durum 

konuşma konusunda olanakların sınırlı olduğu ortamlarda daha da zorlaşmaktadır. Hazırlık sınıfı programında 

dinleme ve konuşma becerilerine içerikte daha fazla yer verilmesi bu süreci hızlandırabilecektir. Öğrenme 

öğretme süreci kapsamında öğrencilerin ele aldıkları bir konu derslerde yeterince öğrenci merkezli etkinliklerin 

vurgulanmadığıdır. Öğretim elemanları ise fiziki koşulların yetersizliği nedeniyle rol oynama ve grup çalışması 

gibi yöntemlerin istenen düzeyde işe koşulamadığını belirtmişlerdir. Esasen İngilizce dersi öğrenci merkezli 

etkinlikler için çok uygun bir derstir ancak sınıfların geniş olması ve öğrenci sayılarının kalabalık olmaması 

gerekmektedir. Bu nedenle programda belirtilen öğrenci merkezli etkinliklerin daha verimli bir şekilde 

uygulanabilmesi için geniş sınıflara ihtiyaç duyulmaktadır. Topkaya ve Küçük (2010)’de yaptıkları çalışmada 

İngilizce öğretiminde sınıflardaki öğrenci mevcutlarının azaltılmasını önermişlerdir. Diğer yandan 1 yıllık hazırlık 

eğitiminin özellikle İngilizceyi hiç bilmeyen grup olarak hazırlık sınıfına başlayan öğrenciler için yeterli olmadığı 

bir gerçektir. Bu durum 7 haftalık yaz öğretimi ile telafi edilmeye çalışılsa da yeterli verimin alınamadığı 

görülmektedir. Bu nedenle özellikle bu öğrencilerin 1 yıl sonunda hazırlık sınıfı ile bağları kopmamalı, eğitim 

süresi 1,5 yıla çıkarılmalı ya da bu öğrenciler için 1. sınıfta çok yoğun bir İngilizce programı uygulanmalıdır. 

Değerlendirme sürecinde gerek öğrencilerin gerekse öğretim elemanlarının değindikleri en önemli husus 1 yıllık 

öğretim sürecinde biçimlendirici değerlendirme oranındaki eksikliktir. Birçok öğretim elemanının da belirttiği 

gibi özellikle alternatif ölçme araçlarının toplam değerlendirme oranı içindeki ağırlığının artırılması 

gerekmektedir.  
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Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN MÜZİKAL BEYİN EĞİTMENİ: 
EARWORM(S) 

 

Öğr. Gör. Ayşe Becel 

Polis Akademisi GAPMYO 

Gaziantep 

aysebecel@hotmail.com 
 
Özet 
Bilişim çağı olarak adlandırılan bu dönemde öğrenme, okul sınırlarını aşmış; bireysel öğrenme deneyimleri 

önem kazanmıştır. Mobil cihazlar yoluyla  öğrenen kontrolünü destekleyen, yaşam boyu öğrenme amacına 

hizmet edecek uygulamalar geliştirilmiştir. Bu çalışmada, yabancılara Türkçe öğretimi amacıyla geliştirilerek iOS 

işletim sistemi üzerinden Musical Brain Trainer ifadesiyle kullanıma sunulan Earworms Rapid Turkish adlı 

uygulama incelenmiştir. Uygulamanın, müzikal altyapısıyla hedef dile ait sözcük ve kalıpları uzun süreli belleğe 

işleme vaadi onu diğer uygulamalardan farklı kılmaktadır. Konuşma kılavuzu formunda hazırlanmış olan 

uygulama, zaman/mekân sınırlaması olmaksızın müziğin ritmiyle  kalıcı öğrenme sağlayacağı iddiasına sahiptir. 

Uygulamanın, müzik ve diyaloglarla örülü öğrenme yaşantısı sunduğu için disleksik ve görme engelli 

öğrenenlere uygun olduğu vurgulanmaktadır. Çalışmada, earworm sözcüğünün kullanılış amacı ve uygulamanın 

temel bileşenleri irdelenmiş, uygulamanın bellek ve öğrenme bağlamında hangi ögelerden yararlandığı tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Avrupa Konseyi Yabancı Diller İçin Ortak Başvuru Metni’ne uygun olarak hazırlandığı 

belirtilen uygulama bu bağlamda ve yabancı dil öğretim yöntem ve ilkeleri açısından incelenmiştir.  

  

Anahtar Sözcükler: Yabancı dil öğretimi, Türkçe, mobil uygulama, earworm. 

 

 

THE MUSICAL BRAIN INSTRUCTOR FOR TEACHING TURKISH TO THE FOREIGNERS: 
EARWORM(S) 

 
 
Abstract 
In this study, the application named as Earworms Rapid Turkish that is brought into use with the expression of 

Musical Brain Trainer through the IOS operating system developed with the aim of teaching Turkish to the 

foreigners had been examined. The application’s assurance of processing the words and patterns of the target 

language into the long-term memory with the musical basis makes it different than other applications. The 

application that is prepared in the form of phrasebook has the claim of providing permanent learning with the 

rhythm of music without any limitation of time/place. In the study  fundamental components of the application 

had been examined, and determining of which factors had been benefited on the application in terms of 

memory and learning had been struggled. The application which is specified as prepared properly according to 

the Common Application Text for the Council of Europe Foreign Languages had been examined with this 

context and in terms of foreign language teaching methods and principles.  
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GİRİŞ 
 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak artan bilişim olanakları hayatın her alanında olduğu gibi eğitimi de 

derinden etkilemektedir. Bilgi evreninin her geçen gün gelişmesi, bilginin işlevlerini ve bilgiye ulaşma biçimini 

de değiştirmektedir. Bu durum, eğitimin temel modelini etkilemekte ve eğitime yeni ufuklar kazandırmaktadır. 

Sözü edilen bu dönüşüm sonucunda  eğitim teknolojileri ve eğitim endüstrisi  önemli bir olgu hâline gelmiştir.  
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Bilgisayar destekli öğretim, bilgi işlem sistemleri ile eğitim kurumlarında varlık göstermeye başlayan eğitim 

endüstrisi yoluyla yeni öğrenme/öğretme stratejileri gelişmiş ve geleneksel eğitim kalıplarının dışına çıkılmıştır. 

Bireysel farklılık ve yeteneklerin öncelenmesi; yaratıcılık, keşfetme, problem çözme kavramlarının değer 

kazanması bilgi teknolojilerinin eğitimle bütünleşmesi ile yakından ilgilidir. Göz ardı edilemeyecek değişim 

içerisine girmiş olan eğitimde, çağı yakalamak üzere yeni teknolojilerin tespit ve takibi zorunlu hâle gelmiştir. 

 

Hayatının her anında ve alanında bilişim teknolojileriyle kuşatılmış olan birey, bilgisayar ve İnternet 

teknolojilerinin hızına paralel bir yaşam sürmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak sözü edilen teknolojiler; çok 

amaçlı, taşınabilir cihazlar yoluyla günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasına dönüşmüştür. Akıllı telefonlar ve tablet 

bilgisayarlar aracılığıyla bilgi ve iletişim dünyası zaman/mekân sınırlaması olmaksızın bireyin  elinde  ve emrinde 

olmaya başlamıştır. Bütün bu gelişmelere kayıtsız kalmayan eğitim endüstrisi, akıllı telefonlar ve tablet 

bilgisayarlar üzerinden ulaşılabilecek birtakım eğitim uygulamaları geliştirmiş, bunun sonucu olarak 

kullanıcılarda mobil cihaz  uygulamalarına yönelik talepler oluşmaya başlamıştır.  

 

Akıllı cihazlar yoluyla ulaşılabilen mobil marketlerde çok sayıda eğitim uygulaması mevcuttur. Hemen her 

disipline ait uygulamalar incelendiğinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere geliştirilmiş 

olanların önemli bir sayıya sahip olduğu görülmektedir. Dünya çapında  akıllı cihaz kullananların erişimine açık 

olan bu uygulamalar, erişim kolaylığı ve öğrenen özerkliği sağlama yönüyle temel eğitim modellerinden farklılık 

göstermektedir.  Çok kısa sürede milyonlarca insanın yararlanmaya başladığı söz konusu uygulamalar; 

öğrenenlere sunduğu vaatler ve sağladığı kolaylıklar, geleneksel öğrenme/öğretme biçimlerinden ayrılan 

yönleri, yararlandığı yaklaşım, yöntem ve  teknikler açısından  henüz değerlendirilmemiştir. Bu çalışma,  

yabancılara Türkçe öğretimi amacıyla geliştirilerek iOS işletim sistemi üzerinden Musical Brain Trainer ifadesiyle 

kullanıma sunulan Earworms Rapid Turkish adlı uygulamayı mercek altına almayı hedeflemektedir.  

 

YÖNTEM 
 
Çalışma, tarama modelindedir. Tarama modeli, geçmişte ya da halen varolan bir durumu varolduğu şekliyle 

betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koşulları 

içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2011:77). Yabancılara Türkçe eğitiminde kullanılmak üzere 

geliştirilmiş Earworms Rapid Turkish adlı uygulama öğrenenlere sunduğu vaatler ve sağladığı kolaylıklar, 

geleneksel öğrenme/öğretme biçimlerinden ayrılan yönleri, yararlandığı yaklaşım, yöntem ve  teknikler 

açısından incelendiğinden çalışmada  tarama modeli kullanılmıştır.  

 

Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini iOS işletim sisteminde yer alan ve yabancı dil olarak Türkçe eğitimi için geliştirilmiş olan 

mobil uygulamalar oluşturmaktadır. İşletim sistemleri kullanım oranları bakımından %54.45’lik payla  ilk sırada 

yer aldığı  ( www.netmarketshare.com) için  iOS işletim sistemi için geliştirilen mobil uygulamalar evren  olarak 

belirlenmiştir.  Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde geleneksel yapıların dışında sunduğu eğitsel imkân ve 

yenilikleri vaat eden yapıya sahip olması, uluslararası faaliyet gösteren bir dil firması tarafından geliştirilmiş 

olması yönünden diğer uygulamalardan ayrılan  Earworms Rapid Turkish adlı uygulama örneklem olarak 

seçilmiştir.  

 

Veri Toplama Aracı  
Araştırmaya konu olan uygulama, iOS işletim sistemin uygulama marketi olan App Store’dan iPad 3 adlı tablet 

bilgisayar aracılığıyla elde edilmiştir. Earworms Learning Ltd. firmasının iOS işletim sistemine (iPad, iPhone, 

iPod) ve Android işletim sistemine uyumlu 10’un üzerinde dile ait uygulamaları mevcuttur. Ancak Türkçe için 

sadece iPad uyumlu uygulaması bulunduğundan  çalışmada iPad cihaz kullanılmıştır.  

 

Veri Analizi 
Çalışmada, earworm sözcüğünün kullanılış amacı ve uygulamanın temel bileşenleri irdelenmiş, uygulamanın 

bellek ve öğrenme bağlamında hangi ögelerden yararlandığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Uygulama ayrıca; 

yabancı dil öğretim yöntem ve teknikleri, yabancılara Türkçe öğretimin temel ve ilkeleri ile Avrupa Konseyi 

Yabancı Diller İçin Ortak Başvuru Metni’ne uygunluk bakımından değerlendirilmiştir.  
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BULGULAR  
 

Earworm İngilizce “kulak” anlamına gelen ear ve “kurtçuk” anlamına gelen worm sözcüklerinden oluşmuştur 

(www.macmillandictionary.com). “Kulakkurdu”  anlamına gelen  sözcük gerçek anlamından çok, mecaz 

anlamda kullanılmaktadır. Buna göre earworm, bir kimsenin aklına takılan ve kafasında sürekli tekrarlanan ezgi 

veya şarkı anlamına gelmektedir (wikipedia.org/wiki/Earworm). Uygulamayı geliştiren yabancı dil öğretim 

firmasına da ad olan bu sözcük, müziğin bu etkisiyle öğrenmenin  eğlenceli ve kalıcı olacağı iddiasını ifade 

etmektedir.  

 

Uygulama; müzikal altyapıya dayalı, konuşma becerisi odaklı yabancı dil eğitimi sunmayı hedefleyen  Earworms 

Learning Ltd. tarafından geliştirilmiştir. Dil setlerinin CD, MP3  ve mobil uygulama şeklinde hazırlandığı öğretim 

yönteminde İngilizce, Fransızca ve Almancanın kaynak dil olduğu üç ana grup bulunmaktadır. Kaynak dilin 

İngilizce olduğu setlerde hedef diller Arapça, Portekizce, Kanton Dili, Almanca, Hollandaca, Yunanca, İtalyanca, 

Japonca, Çince, Lehçe, Rusça, İspanyolca ve Türkçedir. Kaynak dilin Fransızca olduğu setlerde hedef diller 

Almanca, İngilizce, Çince, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce ve  Rusçadır. Kaynak dilin Almanca olduğu setlerde 

hedef diller Arapça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve Türkçedir. Görüldüğü 

üzere,  hedef  dil yelpazesi oldukça geniş olan öğretim sisteminde  Türkçenin hedef dil olduğu iki set mevcuttur. 

Kaynak dillerin İngilizce ve Almanca olduğu bu setler  MP3 formatındadır. www.earwormslearning.com 

sitesinde ulaşılabilen eğitim setleri için site arayüzünde “uygulamalar” sekmesi mevcuttur. Bu uygulamalar 

“iPad için”, “iPhone/iPod için” ve “Android için” seçeneklerine sahiptir.  Türkçe içinse  sadece iPad uygulaması 

bulunmaktadır. Yabancı dil öğreniminin araba kullanırken, koşu yaparken, yürürken kısaca her zaman her yerde 

mümkün hâle getirileceği iddiasını vurgulayan öğretim sistemi bu nedenle mobil uygulamalara daha büyük 

önem vermektedir.          

 

Resim 1: Uygulama Ana Sayfası 

    

Uygulama on modülden oluşmaktadır. İstek bildirme, sipariş verme, iyelik, havaalanına giderken, 

sayılar/günler/zaman, … var mı?, yönlendirme, nerede/ne zaman, sorun bildirme, İngilizce biliyor musunuz? 

şeklinde Türkçeye çevrilebilecek modül adları içerikleriyle uyumlu biçimde oluşturulmuştur. Uygulama ana 

sayfasında uygulamanın tanıtımı, bilimsel temelleri, geliştirici firmanın  Web sayfası, sıkça sorulan sorular ve 

uygulama hakkında bilgilerin yer aldığı sekmeler bulunmaktadır.  

 

Türkiye’ye seyahat edecek  bireylerin gereksinimleri dikkate alınarak belirlenen temel sözcükler, kalıplar ve 

cümleler öğrenici-öğretici diyaloğuyla sunulmaktadır. Arka planda yer alan müzik aracılığıyla diyaloglardaki 

bilgilerin uzun süreli belleğe yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Dinleme materyali olan uygulama toplam 67,19 

dakikalık ses kaydından oluşmaktadır. Müzikal altyapısı ve dinleme temeline dayalı olması yönüyle dil 
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öğrenimini eğlenceli, etkili ve kalıcı kılmayı hedefleyen uygulamanın bu yönüyle görme engelli ve disleksik 

bireylerin de yararlanacağı yeni bir öğrenme ortamı olduğu vurgulanmaktadır.  

 

Musical Brain Trainer (Müzikal Beyin Eğitmeni) ifadesiyle sunulan uygulamanın bilimsel dayanağı, uygulama ana 

sayfasında şöyle açıklanmaktadır: 

 

“Genel anlamda öğrenme, özel anlamda dil öğrenimi sözcük, olgu ve önemli bilgilerin ezberlenmesi ile 

gerçekleşmektedir. Bilindiği gibi insan, beyninin sadece küçük bir kısmını kullanmakta ve geleneksel öğrenme 

modelleri her bireye uygun olmamaktadır. Earworms beynin doğal gücünden daha yüksek oranda yararlanmayı 

ve hızlı öğrenmeyi sağlayan bir teknik kullanmaktadır.” 

 

Uygulamada, beynin daha etkin kullanımını sağladığı söylenen  teknik,  Kraerner ve diğer (2005) tarafından 

yapılan bir araştırmanın bulgularına dayanmaktadır. Sözü edilen araştırma, beynin görsel imgelem oluşturma 

işlevine benzer biçimde işitsel imgelem oluşturma işlevini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 

işitsel imgeleri destekleyen nöral yapıları belirlemek için manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırma,  katılımcılara sözlü/sözsüz müzikler dinletilmesi ve işitsel korteksteki  aktivitenin 

dinleme esnasında görüntülenmesi yoluyla yapılmıştır. Uygulama öncesi şarkılar, katılımcıların 

bildikleri/bilmedikleri şarkılar olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bu değerlendirme sonuçlarına göre her birey için 

özgün bir müzik parçası oluşturulmuştur. Bunun için araştırmada kullanılan şarkıların farklı noktalarına 2-5 

saniye aralığında sessiz boşluklar yerleştirilmiştir. Sözü edilen bu şarkılar dinletilirken bu sessiz aralıklar boyunca 

katılımcıların nöral aktiviteleri izlenmiştir. Birincil korteks ve işitsel asosiyasyon korteksindeki  nöral 

aktivitelerin, bilinen ve bilinmeyen şarkılara yerleştirilen sessiz boşluklardaki durumları  karşılaştırılmıştır. 

İzleme sonunda işitsel asosiyasyon alanında bilinen şarkılardaki sessiz bölümlerde bilinmeyen şarkılardaki sessiz 

bölümlerden daha büyük oranda nöral aktivite tespit edilmiştir. Ayrıca, bilinen şarkılar sözsüz olduğunda 

kortikal aktivite sol birincil işitsel kortekse doğru yayılım göstermiştir. Katılımcılar, bildikleri şarkıların sessiz 

bölümlerinde zihinlerinde şarkının devam ettiğini ancak bilmedikleri şarkılarda bu durumun gerçekleşmediğini 

bildirmişlerdir.  Araştırmacılar, bilinen şarkılara yerleştirilen sessiz aralıkların işitsel imgelem için  tetikleyici 

olduğu; işitilen seslerin ve sözlerin işitsel kortekste depolandığını, gerektiğinde  beyin tarafından bu bilgilerin 

çağrılarak   dinlemenin tekrarlandığı  sonucuna  varmışlardır.  

 

İşitilen  şarkıların dile dolanması, bir başka deyişle, beynin şarkı sözlerini sürekli olarak tekrar etmesi anlamında 

kullanılan earworm sözcüğünün bilimsel altyapısı işitsel kortekste depolanan işitsel uyaranların tekrar  

imgelenmesi biçiminde açıklanmaktadır. Zatorre ve Halpern (2005) imgelemin sadece görsel olmadığını, işitsel 

imgelemin de beyinde yer aldığını belirtirken, işitsel uyaranın bulunmadığı durumlarda da işitsel kortekstekste 

nöral aktivitenin bulunduğunu işaret ederek Beethoven ve Smetana gibi işitme yetisini sonradan kaybeden 

müzisyenlerin eşsiz eserlerini, müzikal imgeleri sadece içsel olarak (zihinsel) canlandırarak oluşturduklarını 

belirtmektedir.  Voisin ve diğer (2006) ses/ sessizlik örüntüsü içinde sessizliğin beyindeki yansımalarını 

belirlemeye çalıştıkları araştırmada sesin bulunmadığı zamanlarda işitsel korteksteki aktivitenin yükseliş 

gösterdiğini; işitsel imgelemle  ortaya çıkan nöral ağ yapısının görsel imgelemde  ortaya çıkan yapıyla güçlü 

benzerliklere sahip olduğunu belirtmektedir. Bu durum, işitsel imgelemin gücünü, hatırlama ve öğrenmedeki 

etkisini ortaya koyduğu gibi disleksik ve görme engelli bireylerin, işitsel imgelem yoluyla gerçekleştirecekleri 

bilişsel etkinlilere açıklık getirmektedir. Beynin dille  ilişkili bir yüksek korkital fonksiyonu olan okumadaki (leksi)  

kısmi bozukluğa disleksi adı verilir(Bingöl, 2003:67). Disleksi okumayı öğrenmede, hecelemede ve genel 

sembolik bilgileri anlamada karşılaşılan güçlüklerdir (Everatt ve diğerleri, 1999). Sembolleri (kodları) çözme 

eylemi olan okuma, disleksik ve görme engelliler için önemli bir sorundur.  Dinlemeye dayalı olan Earworms adlı 

uygulamanın, işitsel imgelem yoluyla öğrenme sağladığı için disleksik ve görme engellilerin de yararlanabileceği 

bir öğrenme ortamı olacağı düşünülmektedir. 

 

Müzikal beyin eğitmeni olduğu vurgulanan uygulamanın beyin ve öğrenme ilişkisine yine earworm sözcüğü 

ekseninde yaklaştığı görülmektedir. Yukarıda açıklanan işitsel imgelem yoluyla müziği öğrenme eylemiyle 

bütünleştiren uygulama, beyin ve öğrenme ilişkisini yine işitsel uyaranlarla açıklamaktadır. Öğrenme ve 

öğrenilenlerin kalıcılığı büyük ölçüde bellekle ilgilidir. Bellek ve öğrenme süreçleri birbirini tamamlar niteliktedir. 

Bilgiyi kodlama, depolama, geri getirme gibi süreçleri kapsayan (Açıkgöz, 2003) bellek hücresel boyutta ele 

alındığında, nöron demetlerinin ateşlenmesi olarak açıklanabilir. Dinlenme halindeyken yüz milisaniyede bir 
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defa ateşleme gerçekleştiren bir nöron, aksi durumlarda herhangi bir düşünceyle meşgul olduğunda ise yüz 

milisaniyede defalarca ateşleme gerçekleştirebilmektedir(Brandt, 2000; Akt: Keleş ve Çepni, 2006). Weiss 

(2000), bu bilgiden hareketle belleğin, öğrenilen bilgileri tekrarlama yeteneği olarak da değerlendirilebileceğini 

ileri sürmektedir. Sık kullanımın, nöral ağları kuvvetlendirdiğini ileri süren McFadden (2001), nöronlardaki her 

bir ateşlemenin bu işlemin tekrar yapılması için eğilim doğmasını sağladığını vurgular. Kısaca ifade etmek 

gerekirse tekrar, belleğin yapılanmasında temel etkendir.  Belleğin bilgiyi işleme ve yorumlamasında kısa süreli 

ve uzun süreli bellek etkindir. Duyusal kayıt aşamasından sonra kısa süreli belleğe ulaşan bilgiler tekrar 

edildiğinde  uzun süreli belleğe aktarılmakta ve saklanmaktadır. Bilginin görsel ve işitsel olarak depolanabildiği 

uzun süreli bellek sınırsız kapasiteye sahiptir. Bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılması güç olmakla birlikte bu 

bellekte depolanan bilgiler, sıkça tekrar edilmesi hâlinde  ömür boyu hatırlanabilmektedir (Ziylan, 2001). 

Uygulamada, catchy tunes olarak adlandırılan ve işitilmediği halde beyinde sürekli tekrar edilen şarkılar, 

bilgilerin taşıyıcısı olarak düşünülmektedir. Diyaloglara yerleştirilen Türkçe sözcük ve cümleler, şarkıların sözleri 

gibi algılanmaktadır. Öğreniciler müziği dinlerken sözcük ve cümleler, işitsel imgelemin merkezini oluşturan  

işitsel kortekse ulaşır. Müziğin tekrarlanarak dinlenilmesi sonucunda bilgiler uzun süreli belleğe kaydolunduğu 

gibi, işitilen seslerin ve sözlerin işitsel kortekste depolanması, ses uyaranının bulunmadığı durumlarda da  

beynin bu bilgileri çağırarak  dinlemenin tekrarlanması söz konusu olmaktadır.  Böylece, öğrenmenin kalıcılığını 

sağlamak noktasında önemli bir etken olan bellek, dinleme esnasında ve sonrasında sürekli etkin kılınarak 

öğrenmenin hızlı ve kalıcı olması hedeflenmektedir.  

 

Yabancılara Türkçe öğretmek için hazırlanan uygulama, suggestopedia (telkin) yöntemi esas alınarak 

geliştirilmiştir. Suggestopedia, insan beyninin nasıl çalıştığı ve etkin öğrenmenin nasıl gerçekleştiğinin 

anlaşılması için çağdaş  bir anlayışla geliştirilmiş öğrenme yöntemidir. Suggestopedia, suggestion ve pedagogy 

sözcüklerinden türetilen ve “hızlandırılmış öğrenme” anlamında kullanılan bir terimdir (Lozanov, 2011). 

Suggestopedia yönteminin kurucusu Georgi Lozanov, öğrenme konusundaki yetersizliğin öğrenmeye karşı 

geliştirilen psikolojik engellerden kaynaklandığını, sözü edilen bu psikolojik engeller nedeniyle zihinsel 

kapasitenin tam olarak kullanılamadığını belirtir (Hasra, 2007). Bu yöntemin yabancı dil öğretimine  sağladığı 

katkı sınıf içi iletişimin rahat bir ortamda gerçekleşmesidir. Bu amaçla sınıflar rahatça iletişim kurulacak şekilde 

düzenlenmekte ve en etkili araç olarak müzikten yararlanılmaktadır. Bu yöntemde derslikler bir oturma odası 

görünümdedir. Öğrenciler rahat koltuklarda oturup müzik eşliğinde ders yapmaktadır. Yöntemde diyalog 

öğretimi çok önemlidir. Yabancı dildeki günlük konuşmalar müzik eşliğinde öğretilmektedir (Demirel, 2011). 

Suggestopedia’nın temel bileşenleri/aşamaları şunlardır: 

 

• Tanıtım: Bu aşamada öğrencilerin rahatlaması ve zihinlerinde olumlu düşünceler oluşturması sağlanır. 

Böylece öğrenmenin kolay ve eğlenceli olacağı kanısı oluşturulur. 

• Birinci dinleti: Öğrenme materyalinin sunulduğu aşamadır. Örneğin, klasik müzik eşliğinde okuma çalışması 

yapılabilir. 

• İkinci dinleti: Öğrencilerin rahatlamaları sağlanır. Barok müzik eşliğinde, ilk okunan metin  geri planda 

seslendirilir. Barok müzik, öğrencilerin zihinsel açıdan ideal duruma gelerek öğrenmenin kolaylaşmasını 

sağlamak için kullanılır.  

• Alıştırma: Öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamak için bazı oyun ve bulmacalardan yararlanılır (Lozanov, 

2011). 

   

Suggestopedia, müzik eşliğinde günlük konuşmaların öğretimini diyaloglar yoluyla yaptırması yönünden 

Earworms adlı uygulamada tercih edilmiştir. Uygulamaya yönelik her açıklamada müziğin rahatlatıcı etkisinden, 

öğrenmenin eğlenceli biçimde gerçekleşmesinden, beynin asıl gücünün ortaya çıkarılmasının öneminden söz 

edilmesinin dayanağı bu yöntemdir.  

 

Yabancı dil öğretimin  etkinliği büyük oranda temel alınan ilkelere bağlı olmaktadır. Öğretme-öğrenme sürecine 

ilişkin ilkeler öğretim uygulamalarını etkilediği kadar eğitimin niteliğini de belirlemektedir (Demirel, 2011). 

Earworms adlı uygulama, bireysel öğrenme materyali olmakla birlikte, yabancılara Türkçe öğretimi için 

geliştirilen ve diğer uygulamalardan bilimsel dayanakları ve vaatleri ile ayrılan bir yapıya sahip olduğu için 

yabancı dil öğretim ilkeleri açısından değerlendirilmesi gerekli görülmüştür. Uygulama, Barın (2004:22-24) ve 

Demirel (2011:29-32) tarafından belirlenen yabancı dil öğretiminde temel alınan aşağıdaki ilkeler dikkate 

alınarak değerlendirilmiştir: 
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• Dört temel beceriyi geliştirme 

• Öğretim etkinliklerini önceden planlama 

• Basitten karmaşığa somuttan soyuta doğru öğretme 

• Görsel ve işitsel araçları kullanma 

• Ana dili gerekli durumlarda kullanma 

• Bir seferde bir tek yapı sunma 

• Bireysel farklılıkları dikkate alma 

• Verilen bilgi ve örneklerin hayata uygunluğu 

 

Dayandığı suggestopedia (telkin) yöntemi ve konuşma kılavuzu niteliğinde olması dolayısıyla uygulama; 

dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin tamamını geliştirmeye yönelik değildir. Dinlemeye dayalı bir 

öğrenme materyali olan uygulama, hedef dili sadece seyahat esnasında kullanacağı düşünülen öğreniciler için 

geliştirildiğinden okuma ve  yazma becerisini göz ardı edilmiş; dil bilgisi öğretimi,  bazı eklerin dip notlarla kısa 

açıklamalarla  yer bulmuştur. Görme engelliler ve disleksik bireyler için uygun olduğu vurgulanan uygulamada 

okuma becerisine yönelik dip notların varlığı dikkat çekicidir.  

 

 
Resim -2 Dil Bilgisine Yönelik Açıklamalar 

 

Genel olarak eğitimde özel olarak dil öğretiminde öğretim süreçlerinin önceden planlanması esastır. Yabancı bir 

dil öğretilirken hangi hedef kitleye ne kadar bir süre içerisinde ve hangi ihtiyaca dayalı olarak öğretim yapılması 

gerektiği önceden planlanmalıdır (Barın, 2004).  Sınıf ortamı ve öğretmen  etkenlerinin söz konusu olmadığı bu 

bireysel öğrenme materyalinin  hedef kitlesi  Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek olan bireylerdir. Bu nedenle bir 

ülkeye  ziyaret gerçekleştirecek kişilerin başkalarından yardım almaksızın iletişim kurabilmeleri için günlük 

temel konuşma kalıpları ana eksen olarak seçilmiştir. Bu yönüyle uygulamanın hedef kitlesinin ve hedef kitlenin 

ihtiyaçlarını belirleyerek planlama yaptığı söylenebilir. Modüllerin 5-8 dakikalık kayıtlardan oluştuğu dikkate 

alındığında, uygulamanın bilimsel altyapısına uygun olarak bir şarkının kayıt süresine yakın tutulmaya çalışıldığı 

görülmektedir. 

 

Yabancı dil öğretiminde, konuların sıralaması da önemlidir. Konular basitten karmaşığa, somut kavramlardan 

soyut kavramlara doğru öğretilmelidir. İncelenen uygulama modüllerden oluştuğu için bireyin belirli bir sıra 

takip etmesi gerekmemektedir. Uygulamanın bilimsel altyapısının açıklandığı bölümde de modüllerin belirli bir 

sırayla dinlenilmesine yönelik herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak, modüllerdeki ileri/geri 

seçenekleri ileri doğrusal bir dinleme gerçekleştirme yapmak olanaklıdır. Modüller içerikleri açısından doğrusal 

biçimde değrlendirildiğinde, ilk iki modülde sözcük bazında öğretimin, üçüncü modülden başlayarak da cümle 

bazında öğretimin amaçlandığı görülmektedir. Cümle kurmaya yönelik diyalogların yer aldığı üçüncü ve 
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dördüncü modülden sonra ise günler ve sayıların sözcük bazında öğretiminin yer alması sözü edilen basitten 

karmaşığa ilkesinin göz ardı edildiğini düşündürmektedir. Sözü edilen modülden sonra günler ve sayıların 

kullanımını gerektirmeyen bir modülün yer alması da bu görüşü destekler niteliktedir.  

 

Eğitimde kullanılan yöntem ve tekniklerin yanı sıra, kullanılan araçlar ve  bunların çeşitliliği de önemlidir. ABD, 

Texas Üniversitesi’nde Philips tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, zaman faktörü sabit tutulduğunda 

insanlar okuduklarının % 10’unu, duyduklarının %20’sini, gördüklerinin %30’unu, hem görüp hem duyduklarının 

% 50’sini, görüp duydukları ve söylediklerinin % 80’ini, görüp, duyup, dokunup, söylediklerinin % 90’ını 

hatırlamaktadırlar (Demirel, 2003). Eğitimde bilgi teknolojileri kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel 

yöntem ve tekniklerin yerini alan ve daha çok duyuya yönelik olan araçlar ön plana çıkmıştır. Bu araştırmada 

incelenen uygulama, bilgisayar ve İnternet teknolojilerinin bugün için ulaştığı son basamaktan bir örnektir. 

Erişim ve kullanım kolaylığı sağlayan mobil uygulamalar, görsel ve işitsel materyaller olduğu gibi, eğitsel amaçla 

geliştirilmiş olanlar öğrenen özerkliği sağlamaktadır.  

 

Uygulamanın, yabancı dil öğretimi açısından en dikkat çekici özelliği, ana dili gerekli durumlarda kullanma 

ilkesine aykırı bir yaklaşımla oluşturulmuş olmasıdır. Yabancı dil öğretiminin hedef dil kullanılarak  

gerçekleştirilmesi ve ana dilin sadece zorunlu durumlarda kullanılması gerçeği  uygulamada dikkate 

alınmamıştır. Uluslararası erişime açık olan ve yabancı bir firma tarafından geliştirilen uygulama, dünya çapında 

en yaygın yabancı dillerden biri olarak kabul gören İngilizceyi kaynak dil olarak benimsemiştir. Ana sayfasındaki 

bütün sekmeler ve açıklamaların İngilizce olduğu uygulamada diyaloglar da bu dille oluşturulmuştur. Temel 

alınan suggestopedia (telkin) yöntemi, anlamı anlaşılır duruma getirmek için ana dilde çeviriye yer verir (Hasra, 

2007). Ancak uygulama, dayanağı olan bu yöntemin aksine yabancı dil öğretimin ana dille yapıldığı dil bilgisi-

çeviri yöntemini esas almış görünmektedir.  

 

Modüller hâlinde oluşturulan uygulama, her modülde belirli sözcük, kalıp ve yapıları sunduğu için, “bir seferde 

bir tek yapıyı sunma” ilkesine uygundur. “İstek bildirme, sipariş verme, İyelik, Havaalanına Giderken, 

Sayılar/Günler/Zaman, …Var Mı?, Yönlendirme, Nerede/Ne zaman, Sorun Bildirme, İngilizce Biliyor Musunuz?” 

başlıklarına sahip olan modüller bu adlarla doğrultulu içeriğe sahiptir. Mobil cihazları kullanabilen ve gerekli 

fizyolojik yeterliliğe sahip kimseler tarafından kullanılabilecek olan uygulama, bu yönüyle “bireysel farklılıkları 

dikkate alma” ilkesinden uzaktır. Öğrenicilerin ilgi, yetenek ve öğrenme hızları birbirinden farklı olduğundan 

öğretim etkinliklerinin planlanması bu doğrultuda olmalıdır.  Oysa dil öğrenimini, bir anlamda,  müzik dinleme 

eylemine indirgeyen uygulama hemen herkesin korku ve endişeden uzak biçimde yabancı dil öğrenebileceği 

iddiasındadır.  Uygulamada verilen bilgi ve örnekler, yaşayan Türkçeyi yansıtmaktadır. Günlük hayatta kullanılan 

temel  kalıplarının yer aldığı diyaloglar, ana dili Türkçe olan kişilerin yadırgamayacağı telaffuzla seslendirilmiştir.  

 

Mobil uygulama marketinde yer alan ücretli uygulamalardan biri   olan Earworms, satın alma işlemi öncesinde 

kullanıcıya sunduğu bilgiler bölümünde bu yabancı dil öğretim materyalinin Avrupa Konseyi Yabancı Diller İçin 

Ortak Başvuru Metni’ne uygun olduğunu belirtmektedir. Gerek sözü edilen bilgiler bölümünde gerekse 

uygulama ana sayfasında, materyalin  Ortak Başvuru Metni’nin hangi öneri ve özelliğini referans aldığına  dair 

bir açıklama bulunmamaktadır. Ortak Başvuru Metni’nde bir dilin iletişim için kullanılabilmesi, o dilin dil 

bilgisinin öğrenilmesinden daha çok önemli olduğu belirtilmektedir (Sülükçü,2011). Dil bilgisi öğretiminin yer 

almadığı, temel düzeyde sözlü iletişim kurma becerisini geliştirmenin öncelendiği uygulama, Ortak Başvuru 

Metni’nde sözü edilen bu  amaca uygun görünmektedir. Bireysel öğrenme materyali olan ve yaş grubu 

bakımından hedef kitlesini oldukça geniş tutan uygulamanın  Ortak Başvuru Metni’nin  kendi kendine öğrenme 

ve  hayat boyu öğrenme ilkelerini benimser bir anlayışla oluşturulduğu söylenebilir. Bununla birlikte, Ortak 

Başvuru Metni’nde önemle vurgulanan “öğrenen özerkliği”nin sağlamanın koşulu olan “kendini değerlendirme” 

aşamasının uygulamada yer almadığı görülmektedir. Ortak Başvuru Metni dil öğrenicileri için üç seviye 

belirlemiş ve bu üç seviyeyi de kendi içinde ikiye ayırmıştır. Buna göre dil sevileri Temel Kullanıcı (A1, A2), 

Bağımsız Kullanıcı (B1, B2), Yetkin Kullanıcı (C1,C2) şeklinde belirlenmiştir. Metin’de yer alan dil seviye 

göstergeleri, öğrenicinin hangi seviyede hangi dil yeterliliklerine sahip olması gerektiğini açıklamaktadır. 

Belirlenen bu seviyeler öğretim materyalinde işlenecek konuların sınırlarını çizmesi bakımından materyal 

hazırlamak isteyenlere yol gösterici niteliktedir (Sülükçü, 2011). Yabancı dil öğretim sistem ve materyallerinin 

basamaklı kur sistemiyle oluşturulmasının sebebi, sözü edilen bu dil seviyeleridir. Earworms adlı uygulama, 

basamaklı kur sistemiyle oluşturulmamıştır. Metin’de açıklanan dil seviyeleri ve bu seviyelerin karşılığındaki 
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yeterlikler göz önüne alındığında uygulamanın Temel kullanıcı (A1) seviyesinde öğretim gerçekleştirmeye 

yönelik olduğu anlaşılmaktadır.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
İos işletim sisteminin uygulama marketinde satışa sunulan Earworms Rapid Turkish öğrenicilere sunduğu 

vaatler ve temel aldığı öğretim yöntemiyle, marketteki diğer uygulamalardan ayrılmaktadır. Bu nedenlerle 

araştırmaya konu edilen uygulamanın, müziğin işitsel imgelemi tetikleme gücünden yararlanma  ilkesine 

dayanılarak oluşturulduğu sonucuna varılmıştır. İşitsel imgelemin sağladığı sürekli tekrarlarla  bilginin uzun 

süreli bellekte depolandığı, öğrenme için beynin daha geniş kapasitede kullanımı sağlandığı için uygulamanın 

Müzikal Beyin Eğitmeni (Musical Brain Trainer) ifadesiyle sunulduğu görülmüştür.  

 

Uygulama, suggestopedia (telkin) yöntemiyle geliştirilmiştir. Suggestopedia, işitsel imgelem oluşturan ve aynı 

zamanda bireyin öğrenme konusunda geliştirdiği psikolojik engellerin ortadan kaldırılmasına yardım eden 

müziki, dil öğrenimin merkezine yerleştirmiş olması dolayısıyla tercih edilmiştir.  

 

Earworms, yabancı dil öğretim ilkelerinden birçoğunu temel almış olmakla birlikte; dört temel dil becerisini 

geliştirme, ana dili gerekli durumlarda kullanma ilkelerine uygun olarak geliştirilmemiştir. Konuşma kılavuzu 

olarak hazırlanmış olması, sadece konuşma becerisini geliştirmeye yönelik olmasının sebebini ortaya koysa da 

uygulamanın neredeyse tamamının kaynak dille oluşturulmuş olması, hedef dil olan Türkçeyi ciddi biçimde geri 

plana itmiştir. Bu durumda işitilen, hedef dilden çok kaynak dil olmaktadır. Uygulamanın önemli bir çelişki 

gösteren diğer özelliği de, konuşma kılavuzu olmasına karşın konuşma eylemine yönelik herhangi bir etkinlik 

içermemesidir. Sürekli olarak dinlenilen müziğe eşlik eden Türkçe sözcük ve cümlelerin, hiçbir konuşma 

çalışması yapılmaksızın konulması mümkün görünmemektedir. Avrupa Konseyi Yabancı Diller İçin Ortak Başvuru 

Metni’ne uygun olarak hazırlandığı belirtilen uygulamanın Temel kullanıcı (A1) seviyesinde öğretim 

sağlayabileceği ancak, Metnin kendi kendine öğrenme ve hayat boyu öğrenme ilkeleriyle; dil bilgisi 

öğretiminden çok iletişime dayalı dil öğretimine önem veren anlayışına uygunluk göstermesi bakımından 

dikkate değer olduğu söylenebilir. 

 

Bir yabancı dil öğretim materyali olan uygulama, eğitsel açıdan yetersizliklere sahip olmasına karşın, Türkçenin 

uluslararası bir düzlemde  görünür ve ulaşılabilir olmasını sağlaması açısından oldukça önemlidir. Yabancılara 

Türkçeyi öğretme noktasında yararları sınırlı görünen uygulama, öğrenicilere Türkçeyi  tanıma anlamında  yeni 

ufuklar açacaktır. Uygulama, Türkiye’de pek çok dil eğitimcisinin haberdar dahi olmadığı mobil uygulama 

düzleminde, Türkçenin öğretilmesi için yapılabilecekler hakkında fikir vermesi yönüyle de dikkate değerdir. 

 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet  
Öğrencilerin kendi öğrenme etkinliklerini düzenleme gereksinimi öz-düzenleme kavramını ön plana çıkarmıştır. 

Bu bağlamda yapılan araştırmada, ilköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik öz-düzenleme ve 

üstbilişsel becerilerinin, sınıf düzeyi ve cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. 

Araştırmada betimsel araştırma kapsamında olan “İlişkisel Tarama” modeli kullanılmıştır. Araştırma, 2011-2012 

öğretim yılı bahar döneminde İstanbul ili Avrupa Yakasında bulunan bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma örneklemini 6,7 ve 8. sınıflarda okuyan toplamda 325 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı 

olarak Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie (1993) tarafından geliştirilen “Öğrenmede Motive Edici Stratejiler 

Ölçeği(MSLQ)” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde karşılaştırmalar, t testi ve ANOVA ile ortaya 

konulmuştur. Elde edilen bulgulara dayalı olarak, öğrencilerin sınıf düzeyine göre öz-düzenleme ve üstbilişsel 

becerileri arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Ayrıca, öğrencilerin cinsiyetlerine göre öz-düzenleme 

ve üstbilişsel becerilerinde kızların lehine anlamlı bir fark oluştuğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgular ışığında 

hem öğretmenler hem de yeni araştırma yapacak araştırmacılar için çeşitli çıkarımlar yapılarak önerilerde 

bulunulmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler: Matematik eğitimi, öz-düzenleyici öğrenme, üstbiliş, ilköğretim. 

 

 

A STUDY ON THE ELEMENTARY STUDENTS’ SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES 
TOWARDS MATHEMATICS 

 
 

Abstract 
The need of students to determine their own learning activities brings self regulation  into the forefront. The 

purpose of this study was to investigate the elementary school student’ self regulatory and metacognitive skills 

point of view students’ gender and grade level. This research was designed with relational screening model 

which is one of the general screening models. The research sample were composed of 325 students, 

determined by randomly from an elementary school in İstanbul in the spring term of 2011-2012 academic year. 

The data of the research was collected by “Motivated Strategies for Learning Questionnaire” developed by 

Pintrich, Smith, Garcia and McKeachie (1993). For analyzing the data, t-test and ANOVA was used. Based on the 

outcomes, it was seen that, there is a significant difference between the students’ self regulatory and 

metacognitive skills depending on grade level. Furthermore, self regulatory and metacognitive skills 

significantly differ in gender, in favor of girl students. The results of the research make suggestions both for 

teachers and new researches on the topic. 

 

Key Words: Mathematics education, Self regulated Learning, metacognition, elementary. 
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GİRİŞ 
 
Günümüzde özellikle bilgi teknolojilerindeki yenilikler öğrenmenin basit bir etki-tepkiden çok daha karmaşık 

süreç olduğunu ortaya koymuştur. Bireyin öğrenme sorumluluğunu yüklenmesi, neyi ne zaman ve hangi sırayla 

ve hangi miktarda öğreneceğinin farkına varması, bunlara ilişkin gerekli taktik ve stratejileri bilmesi, kendi 

öğrenmelerini kendisinin yapılandırması gibi beceriler son yıllarda öğrenme ile birlikte sıklıkla karşılaşılan öz-

düzenleme kavramını gündeme getirmiştir (Schuitema, Peetsma ve van der Veen, 2012). Bandura öz-

düzenlemeye sosyal-bilişsel kuram çerçevesinden yaklaşırken, bireylerin, sembolleştirme becerisini, 

başkalarından öğrenmesini, alternatif stratejiler planlamasını, kendi davranışlarını düzenlemesini ve özyansıtma 

yapmasını da içeren bilişsel ve duyuşsal yapısı üzerine kurulu bir iç sisteme sahip olduklarını belirtir. Bu iç sistem 

bireylere kendi hareketlerini etkileme yeterliliği sağlayarak özdüzenleyici bir işlev görür (Pajares, 1996). 

Zimmerman (1998) ise öz-düzenlemeyi öğrenme süreci açısından betimlemiş ve öz-düzenleme yapısının 

bireylerin kendi öğrenme süreçlerine üstbiliş, motivasyon ve davranış açısından aktif katılımlarının derecesiyle 

ilgili olduğunu belirtmiştir.  

 

Alanyazında  birçok bilim adamı tarafından farklı ele alınmasına karşın, öz-düzenleyici öğrenme kavramı, 

öğrenenlerin öğrenmeye yönelik hedef belirlediği, planlar geliştirdiği, öğrenme süreci boyunca kendilerini 

izlediği, motivasyonlarını ve bilişlerini kontrol ederek kendi öğrenmelerine bilişsel, motivasyonel ve üstbilişsel 

olarak katıldıkları etkin ve yapıcı bir süreç olarak tanımlanabilir (Pintrich, 2004; Schunk, 2005; Zimmerman, 

1998, 2005). Lee (2012) ise öz-düzenleyici öğrenmenin doğuştan gelen bir yetenek ve bir süreç olduğunu ifade 

ederek öğrenme birimini ve amaçlara bağlı olarak üstbiliş davranışlarını kontrol eden dinamik bir süreç olarak 

ifade etmektedir. 

 

Öz-düzenleme alanında yapılan çalışmalar ile eğitimciler, öğrencilerin; akademik öğrenme becerileri ve öz-

kontrol bilgisinin gelişerek öğrenmenin kolaylaşmasını, öğrenmeye daha güdülenmiş olmasını, dolayısıyla 

öğrenme için istekli ve becerili olmalarını amaçlamaktadır (Martin, 2004). Öz-düzenleyici öğrenmenin öğrenciler 

arasındaki başarı farklılıklarını açıklamaya yardımcı olan bir yapı olarak görülmesi, başarının artması anlamında 

yorumlanmaktadır (Schunk, 2005). Bu alanda yapılan araştırmalar öz-düzenleme becerisi gelişmiş öğrencilerin; 

kişisel amaçlarına ulaşmak için çabaladıklarını, amaçlarına ulaşma çabalarında varolan şartları göz önüne 

aldıklarını (Boekaerts, 2002), öz-yeterliklerinin yüksek olduğunu, öz-düzenleme stratejilerini etkili bir şekilde 

kullandıklarını (Zimmerman, 1998), öğrenme ortamlarını ayarlayabildiklerini ve zamanlarını etkin bir şekilde 

kullandıklarını (Zimmerman, Bandura ve Martinez-Pons, 1992) ortaya koymuştur. Ayrıca, Perry ve VandeKamp’a 

(2000) göre öz-düzenleme beceleri yüksek öğrenciler kendi akademik güçleri ve sınırlılıklarıyla ilişkili olarak 

öğretimsel görevin gereklerini çözümleyerek ve zihinlerindeki etkili öğrenme ve problem çözme stratejilerini 

araştırarak üstbilişi kullanırlar.  

 

Öz-düzenleyici öğrenme sürecinde öğrenciler bilişsel, üstbilişsel (planlama, izleme ve düzenleme), davranışsal 

stratejilere başvurular ve motivasyonel öğelerin (öz-yeterlik, ilgi vb.) de bu süreçte önemli rolü vardır (Pintrich, 

2004). Öz-düzenleyici öğrenme sürecinde üstbiliş ve üstbilişsel stratejilerin önemli bir yapı olarak karşımıza 

çıktığı görülmektedir. 

 

Alanyazında öz-düzenleme kavramıyla ilişkili olarak açıklanan üstbilişin önemi kabul edilmekle birlikte öz-

düzenlemenin üstbilişin bir bileşeni olduğu ya da üstbilişin öz-düzenlemenin bir alt bileşeni olduğu biçiminde 

farklı görüşler bulunmaktadır (Veenman, Hout-Wolters ve Afflerbach, 2006).  Üstbiliş oldukça soyut bir kavram 

olması nedeniyle üstbilişle ilişkili süreçleri ve mekanizmayı farklı şekillerde açıklayan çeşitli tanımlar ortaya 

atılmıştır (Georghiades, 2004). Flavell’e (1979) göre üstbiliş, bireyin öğrenmesini planlama, izleme ve 

değerlendirme yeteneğini ifade eder. Gagne, Briggs ve Wager’ a (1988) göre, üstbiliş öğrenme ve bellek 

süreçlerini izlemek ve kontrol etmek için bilişsel stratejileri kullanan içsel süreçlerdir. Bu süreçler, öğrenenler bir 

problemi çözerken ilgili zihinsel becerileri seçip düzenler ve öğrenme birimi ile ilgili bilişsel stratejileri 

oluşturabilirler. 
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Üstbilişin genel olarak bir takım bireysel bileşenleri kapsadığı düşünülse de, bu bileşenler birbirleriyle ilişkilidir. 

Bu bağlamda üstbilişin, üstbilişsel bilgi ve bilişsel düzenlemeye karşılık gelen iki genel bileşenden oluştuğu en 

çok kabul gören modellerdendir (Desoete ve Roeyers, 2006; Ifenthaler, 2012; Panaoura ve Philippou, 2003; 

Schraw, 1998; Schraw ve Dennison, 1994). Üstbilişsel bilgi Livingston’a (1997) göre, bilişsel süreçler hakkında 

gerekli olan ve bu süreçleri kontrol etmek için kullanılan bilgidir. Üstbilişsel düzenleme ise, öğrenmeyi 

denetlemek ve düzenlemek için kullanılan aktivitelerden oluşmaktadır (Gama, 2004). Genel olarak bakıldığında 

üstbilişsel düzenlemenin üç bileşeni üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. Bunlar, planlama, izleme ve 

değerlendirmedir (Gama, 2004; Livingstone, 1997; Schoenfeld, 1985; Schraw, Crippen ve Hartley, 2006).  

 

Üstbiliş matematiksel problem çözmeyle yakından ilgili bir kavramdır. Öğrenci üstbilişsel deneyimlere sahip 

olup ve bunları nasıl uygulayacağını bilirse, problem çözmede daha başarılı olacaktır (Biryukov, 2004). 

Kramarski, Mevarech ve Liberman’a (2001) göre problem çözmede zorlanan öğrenciler, problemi anlama, 

çözüm sürecini planlama, doğru stratejiyi seçme, çözümü üzerine derinlemesine düşünme ve bu çözümün 

mantıklı olup-olmadığına karar verme süreçlerinde zorlanmaktadır. Bu bağlamda, problem çözme, matematik 

eğitiminde öz-düzenleyici öğrenmeyi çalışma açısından zengin bir alan oluşturmaktadır (Marcou ve Philippou, 

2005). Çünkü, problem çözme ve öz-düzenleyici öğrenme benzer süreçler üzerinde durmaktadır (Cleary ve 

Zimmerman, 2004). 

 

Yurt dışında yapılan, matematik alanında öz-düzenleyici öğrenme stratejileri ve üstbiliş kavramlarının ele 

alındığı çalışmalardan birini gerçekleştiren, Perels, Gürtler ve Schmitz (2005) öğrencilerin öğrenme 

sorumluluklarını aldıkları, öz yansıtma uygulamalarının yer aldığı bir program hazırlayarak öğrencilerin hem 

matematik problemlerini çözme davranışlarını hem de öz-düzenleme becerilerini geliştirmeye çalışmışlardır. 

Araştırma bulguları, matematiksel problem çözme ve öz-düzenlemenin kısa eğitimler ile artırılabileceğini ve öz-

düzenleme yeterliliğinin en iyi öz-düzenleme ve problem çözme stratejilerinin birlikte öğretilmesi sonucunda 

geliştiğini ortaya koymuştur. Fuchs ve diğ. (2003), problem çözme transfer öğretimi ile birleştirilmiş amaç 

koyma ve öz-değerlendirmeyi içeren öz-düzenleme stratejilerinin üçüncü sınıf öğrencilerinin matematik 

problemi çözmelerine katkısını değerlendirmişlerdir. Araştırma sonuçları öz-düzenleme stratejilerinin edimi 

olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. 

 

Son yirmi yıldır MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire), LASSI (Learning and Study Strategies 

Inventory) ve SRLIS (Self-Regulated Learning Interview Scale) gibi ölçekler, dünyanın bir çok yerinde çeşitli 

dillere çevrilerek, farklı kültürler, farklı dersler ve farklı gelişim özelliklerine sahip bireyler üzerinde uygulanarak 

öz-düzenleyici öğrenmenin birey, başarı ve motivasyon gibi öğelerle ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır (Ocak ve 

Yamaç, 2013). Ülkemizde bu konuyla ilgili yapılan deneysel ve ilişkisel çalışmalar olmasına rağmen bu 

çalışmaların genellikle yükseköğretim seviyesinde (Altun ve Erden, 2013; Gömleksiz ve Demiralp, 2012; 

Haşlaman ve Aşkar, 2007; Yüksel, 2013) veya ortaöğretim seviyesinde (Alcı ve Altun, 2007) olduğu 

belirlenmiştir. İlköğretim seviyesinde yapılan çalışmalar incelendiğinde, Üredi ve Üredi’nin (2005) 

araştırmalarında öğrenme stratejileri ve motivasyonel inançlar ile matematik ders başarısı arasında pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.  Arsal (2009), öz düzenleme öğretiminin ilköğretim matematik 

programında yer alan kesirler ve ondalık sayılar ünitelerindeki akademik başarıya ve matematiğe karşı tutuma 

etkisini incelemiştir. Araştırma sonunda, deney grubunda yer alan öğrencilerin akademik başarılarının hem de 

matematiğe karşı tutum puanlarının kontrol grubu öğrencilerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Güvenç (2011) ise altıncı sınıf öğrencileriyle gerçekleştirdiği çalışmasında yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 

çalışma günlüklerinin öz-düzenleyici öğrenme üzerindeki etkilerini incelemiştir. araştırma bulguları, günlüklerin 

öz-düzenleyici öğrenme üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. 

 

Öz-düzenleyici öğrenmenin matematik başarısı, problem çözme becerisi ve üstbilişle ilişkisi göz önüne 

alındığında, ilköğretim seviyesinde öz-düzenleyici öğrenme becerilerinin kazanılması bilginin sürekli değiştiği ve 

geliştiği çağımızda önemli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, yurt içinde yapılan ve ulaşılabilen 

çalışmalar incelendiğinde ilköğretim öğrencilerinin öz-düzenleyici öğrenme stratejilerinin üstbilişsel boyutunun 

ele alındığı bir araştırmaya rastlanamamıştır. Öğrencilerinin matematik dersi akademik başarılarını ve 

matematiğe yönelik tutumlarını etkilemede (Arsal, 2009) önemli bir değişken olarak görülen öz-düzenleyici 

öğrenmenin çeşitli değişkenler açısından incelenmesinin, öğretmenlere matematik öğretimi sürecinde rehber 

olmasının yanı sıra araştırmacılara da yapılacak araştırmalar için yol gösterici olması beklenmektedir. Ayrıca, bu 
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çalışma öz-düzenleyici öğrenme stratejilerinin üstbilişsel alt boyutu sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenine göre 

incelenerek literatüre katkı sağlaması bakımından önemli görülmektedir. Bu bağlamda yapılan bu araştırma ile 

ilköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik öz-düzenleme ve üstbilişsel becerilerinin, sınıf düzeyi ve 

cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu çerçevede aşağıdaki alt problemlere 

yanıt aranmıştır: 

 

1- Öğrencilerin sınıf düzeyine göre, matematik dersine yönelik üstbilişsel öz-düzenleyici öğrenme stratejileri 

farklılaşmakta mıdır? 

2- Öğrencilerin cinsiyetlerine göre, matematik dersine yönelik üstbilişsel öz-düzenleyici öğrenme stratejileri 

farklılaşmakta mıdır? 

 

YÖNTEM 
 
Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırma niteliğindedir. Araştırmada ilköğretim öğrencilerinin 

matematik dersine yönelik üstbilişsel öz-düzenleyici öğrenme stratejilerinin bazı değişkenler açısından farklılık 

gösterip göstermediği test edilmiştir. Araştırmanın gerçekleşmesinde genel tarama modeli türlerinden ilişkisel 

tarama modelinden yararlanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki ya da daha fazla sayıdaki değişken arasında 

birlikte değişim varlığı ve derecesini belirlemeyi amaçlayan bir araştırma modelidir (Karasar, 2009).  

 

Evren ve Örneklem 
2011-2012 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarı yılında, İstanbul ili Avrupa Yakasındaki bir devlet ilköğretim 

okulunda öğrenim gören öğrenciler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise bu evren 

içinden tesadüfi yolla seçilen 325 öğrencidir. Örneklemi oluşturan öğrencilerin sınıflara ve cinsiyetlere göre 

dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1: Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Sınıf Seviyelerine ve Cinsiyetlerine İlişkin Betimsel İstatistikleri 

 

 

 
Veri Toplama Aracı 
Araştırmada veri toplama aracı olarak Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie (1993) tarafından geliştirilen 

Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeği (MSLQ) kullanılmıştır. Öğrencilerin belirli bir ders ya da konu 

alanındaki motivasyonel yönelimlerini ve çeşitli öğrenme stratejilerini ölçmeye yönelik olarak geliştirilen ölçme 

aracı, bu çalışmada matematik dersine yönelik olarak kullanılmıştır. 

 

MSLQ’nun motivasyon bölümü, öz-yeterlik, sınav kaygısı, içsel hedef yönelimi, dışsal hedef yönelimi, kontrol 

inancı ve görev değeri olmak üzere 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Motivasyon bölümünde 25 madde 

bulunmaktadır. Öğrenme stratejileri bölümü ise bilişsel stratejiler, üstbilişsel öz-düzenleyici öğrenme stratejileri 

ve kaynak yönetimi stratejilerinden oluşmaktadır. Öğrenme stratejileri bölümü, 45 maddeden oluşmaktadır. 

Ölçekteki maddeler “beni hiç yansıtmıyor”dan “beni tam olarak yansıtıyor”a doğru 7’li derecelendirilmektedir. 

Pintrich ve diğerleri (1993) ölçeğin tümünün kullanılabileceği gibi amaca göre boyutlardan bazılarının 

seçilebileceğini ve farklı disiplinler için kullanılabileceğini önermişlerdir. Bu çalışmada ölçeğin üstbilişsel öz-

düzenleyici öğrenme stratejileri boyutu kullanılmıştır. Üstbilişsel öz-düzenleyici öğrenme stratejileri boyutu, 

öğrencilerin plan yapma, kendi çalışmalarını izleme ve düzenleme süreçlerini ölçmektedir. Bu boyut, 11 madde 

içermektedir. Örnek madde şu şekildedir: “Matematik dersinde yeni bir konuyu ayrıntılı çalışmadan önce 

genellikle konuların nasıl düzenlendiğini gözden geçiririm.”.  

 

Kız Erkek  
Sınıf f % f % 

 
           Toplam 

6 65 54 56 46       121 

7 68 61 44 39       112 

8 47 51 45 49      92 

Toplam 180 55 145 45        325 
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Pintrich ve diğerleri (1993) anketin yapı geçerliğini doğrulayıcı faktör analizi ile test etmiş ve indeks değerlerinin 

kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu belirtmişlerdir (GFI=0.78; RMR=0.08). Güvenirlik katsayısını da üstbilişsel 

öz-düzenleyici öğrenme stratejileri boyutu için 0.79 olarak belirtmişlerdir. Bu çalışmada ise güvenirlik katsayısı 

0.76 olarak hesaplanmıştır.  

 

Ölçeğin ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri (12-18 yaş) için Türkçeye uyarlanması, Karadeniz, Büyüköztürk, 

Akgün, Kılıç-Çakmak ve Demirel (2008) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçeği Türkçe’ye uyarlayan Karadeniz ve 

diğerleri (2008) öğrenme stratejileri bölümü için yaptıkları doğrulayıcı faktör analizi elde edilen uyum indeksleri 

sonucunda modelin iyi uyuma sahip olduğunu belirtmişledir (x²/sd=3.30, RMR=.15, SRMR=.042, GFI=.90, 

AGFI=.89, RMSEA=.046, CFI=.91, NNFI=.090). Maddelerin faktör yükleri .24 ile .79 arasında değişmektedir. 

MSLQ’nun Türkçe formu için madde toplam korelasyonu öğrenme stratejileri boyutu için ise .68 ile .19 arasında 

değişmektedir. 

 
Verilerin Analizi 
Araştırma verileri çözümlenmeden önce, verilerin normal dağılım gösterip göstermediğinin belirlenmesi 

amacıyla Kolmogorov-Smirnov uyum iyiliği testi uygulanmıştır. Normal dağılım gösteren verilerin 

çözümlenmesinde parametrik testlerden Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)ve t testi kullanılmıştır. ANOVA 

sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edildiğinde bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için Post Hoc testlerinden yararlanılmıştır. Pot Hoc tekniklerinden hangisinin kullanılacağını 

belirlemek için Levene Testine bakılmıştır. Tek yönlü varyans analizinde istatistiksel açıdan fark oluşması 

durumunda, farkın kaynağını belirlemek amacıyla varyanslar eşit olduğunda Scheffe testinden yararlanılarak 

çoklu karşılaştırmalar yapılmıştır. Araştırmanın istatistiksel işlemlerinde elde edilen tüm sonuçlarda anlamlılık 

düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. 

 

BULGULAR 
 
Öncelikle verilerin, parametrik analiz teknikleri veya parametrik olmayan analiz tekniklerinden hangisiyle analiz 

edileceğine karar verebilmek için verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine Kolmogorov-Smirnov Testi 

kullanılarak bakılmıştır. Bu teste göre p> .05 ise veriler normal dağılım sergiler ve t-testi ile analiz edilebilir.  

Tablo 2’de Kolmogorov-Smirnov Testi analiz sonuçları sunulmuştur. 

 
Tablo 2: Kolmogorov-Smirnov Testi Analiz Sonuçları 

 Üstbilişsel öz-düzenleyici öğrenme stratejileri boyutu 

Sınıf 6 7 8 

            Kolmogorov-Smirnov Z 0.55 0.88 0.08 

p 0.20 0.08 0.20 

 
Tablo 4’te verilen Kolmogorov-Smirnov Testi sonuçlarına göre   “Puanların dağılımı normal dağılımdan anlamlı 

farklılık göstermez.” hipotezi kabul edilmiştir (p>0.05). Bu durum, araştırmada elde edilen verilerin parametrik 

testler ile değerlendirilebileceğini göstermektedir. Verilerin normal dağılımına ilişkin bilgilerden sonra üstbilişsel 

öz-düzenleyici öğrenme stratejileri boyutuna ait betimsel istatistik bulguları Tablo 3’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 3: Sınıf Seviyelerine Göre Betimleyici İstatistikler 

Sınıf N Min Max X  ss 

6 121 30 68 48.83 8.01 

7 112 16 65 42.99 9.89 

8 92 13 65 38.66 10.45 

Toplam 325 13 68 43.94 10.25 

 

Tablo 3’te en yüksek aritmetik ortalamalanın 48.83 ile 6. sınıf ve en düşük aritmetik ortalamanın 38.66 ile 8. 

sınıfa ait olduğu görülmektedir. Tablo 3’teki bulgulara göre, sınıf seviyesi arttıkça öğrencilerin üstbilişsel öz-

düzenleyici öğrenme becerilerinin azaldığı söylenebilir. 
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Öğrencilerin üstbilişsel öz-düzenleyici öğrenme stratejileri boyutu ortalama puanlarının sınıf seviyelerine göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı varyans analiziyle araştırılmış ve sonuçlar Tablo 

4’te belirtilmiştir. 

 

Tablo 4: Üstbilişsel Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri Boyutu Varyans Analizi Sonucu 

Varyansın kaynağı Kareler toplamı sd Kareler ortalaması F p 

Gruplar arası 5551.87 2 2775.93 31.35 <0.001 

Grup içi 28510.9    0 322 88.54 

Toplam 34062.77 324  
 

 

Tablo 4’e göre, sınıf seviyeleri arasında üstbilişsel öz-düzenleyici öğrenme stratejileri boyutu puanlarına göre 

istatistiksel olarak manidar bir fark olduğu saptanmıştır (F=31.35; p<0.05). Fark oluşan grupları ve nasıl bir 

farklılık oluştuğunu yorumlayabilmek için öncelikle grupların varyans homojenliğini sağlayıp sağlamadığı kontrol 

edilmiştir. Levene testi sonuçlarına göre (F=2.56; p>0.05) puanların, grup değişkenlerine göre varyans 

homojenliği sağladığı belirlenmiştir. Varyanslar eşit olduğundan, Scheffe testinden yararlanılarak çoklu 

karşılaştırmalar yapılmış ve sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir. 

 

Tablo 5: ÜStbilişsel Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri Boyutu Puanları Arasındaki Farkın Kaynağını Belirlemek 

Üzere Uygulanan Scheffe Testine İlişkin Sonuçlar 

 
 

 

Tablo 5’te verilen Scheffe çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre, 6. sınıf öğrencilerinin üstbilişsel öz-

düzenleyici öğrenme stratejileri boyutu puanları diğer sınıflarla kıyaslandığında, bu sınıfın ortalama puanlarının, 

hem 7. sınıf (p<0.05) hem de 8. sınıfa (p<0.05) göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 7. sınıf  

öğrencilerinin üstbilişsel öz-düzenleyici öğrenme stratejileri boyutu puanlarının ise 8. sınıfa göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir şekilde yüksek olduğu (p<0.05) belirlenmiştir. Sınıf seviyeleri arttıkça öğrencilerin üstbilişsel 

öz-düzenleyici öğrenme stratejileri düzeylerinin düştüğü görülmektedir. Bu durum, sınıf seviyesi yükseldikçe 

öğrencilerin matematik derslerinde öğrenme süreçlerini sorgulama ve düzenleme becerilerinin azaldığı şeklinde 

yorumlanmıştır. 

 
Daha sonraki süreçte öğrencilerin üstbilişsel öz-düzenleyici öğrenme stratejileri boyutu puanları cinsiyet 

değişkeni açısından bağımsız grup t-testi ile karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 6: Cinsiyet Değişkenine Göre  Üstbilişsel Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri Boyutu Puanlarının 

Karşılaştırılması 

Cinsiyet  N X  ss sd t p 

Kız  180 46.22 9.73 

Erkek   145 41.10 10.20 

323 4.612 <0.001 

 

Tablo 6 incelendiğinde, öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından üstbilişsel öz-düzenleyici öğrenme stratejileri 

puanları için anlamlı bir farklılık bulunmuştur [t(323)= 4.612, p<.05]. Bu farklılaşma kız öğrencilerin lehinedir.  

 
 

Grup(I) Grup(J) Ortalamalar arası fark (I-J) p 

5.84 <0.001 
6. sınıf 

7. sınıf 

8. sınıf 10.16 <0.001 

-5.84 <0.001 
7. sınıf 

6. sınıf 

8. sınıf 4.33 0.01 

-10.16 <0.001 
8. sınıf 

6. sınıf 

7. sınıf -4.33 0.01 
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TARTIŞMA  
 
Yapılan araştıma ile ilköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik öz-düzenleme ve üstbilişsel 

becerilerinin, sınıf düzeyi ve cinsiyete göre nasıl farklılaştığı incelenmiştir.  

 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, sınıf seviyeleri arttıkça öğrencilerin üstbilişsel öz-düzenleyici öğrenme 

stratejileri düzeylerinin azaldığı belirlenmiştir. Bu sonuç Alcı ve Altun’un (2007) araştırma sonuçlarıyla tutarlılık 

göstermektedir. Alcı ve Altun (2007) lise öğrencileriyle gerçekleştirdikleri araştırmalarında sınıf seviyesi arttıkça 

üstbilişsel öz-düzenleyici öğrenme becerilerinin azaldığını bildirmişlerdir.  Schneicer’a (2002) göre çocuklarda 

üstbiliş, zihinsel davranışlarındaki yaşa bağlı gelişme ile orantılı olarak gelişmektedir. Ancak, Flavell (2000) 

üstbilişin gelişimde, çocuğun gelişimi ve önceden getirdiklerinin yanında; istekleri, amaçları, duyguları, algıları, 

dikkati, rolü, bilgisi, inançları, zihinsel yapısı, düşünmesi ve farkındalığının önemli olduğunu belirtmiştir. Bu 

bağlamda, öğrencilerin sınıf seviyesi dolayısıyla yaşa bağlı üstbilişsel öz-düzenleyici öğrenme becerilerindeki 

azalmada matematiğe karşı duyuşsal faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Bloom (1998), bireylerin 

öğrenmeleri arasındaki farklılıklarının yaklaşık dörtte birinin duyuşsal öğrenmelerden meydana geldiğini ifade 

etmektedir. Yapılan araştırmalarda matematik öğretiminde önemli  duyuşsal faktörlerden birinin tutum olduğu 

(Muzzatti ve Agnoli, 2007) ve sınıf seviyesinin artmasıyla öğrencilerin tutumlarında bir düşüş olduğu ortaya 

çıkmıştır (Altun, 1995, Baykul, 1990). Baysal’a (1994)  göre tutumlar, bireylerin çevrelerine uyumlarını 

kolaylaştıran bir sistem oluşturmalarının yanı sıra, bireylerin davranışlarını da yönlendirici ‘gizli bir güce’ sahip 

olan durumlardır.  

 

Sınıf seviyesi arttıkça öğrencilerin üstbilişsel öz-düzenleyici öğrenme seviyelerindeki azalmanın bir diğer 

nedeninin öğrenme ortamları olduğu düşünülmektedir. Yapılan araştırmalar bu görüşü destekler niteliktedir 

(Azevedo, Cromley, Winters, Moos ve Greene, 2005; Gage ve Berliner, 1988; Perels, Gürtler ve Schmitz, 2005). 

Gage ve Berliner (1988) üstbiliş becerilerinin kazanılmasında öğretimin etkisinin, olgunlaşmanın etkisinden daha 

fazla olduğunu ifade etmişlerdir. Azevedo ve diğerleri (2005) ve Perel ve diğerleri (2005) öz-düzenleme 

becerisinin erken yaşlarda kazanılmasına rağmen daha ileri yaşlarda da eğitim yoluyla geliştirebileceğini 

belirtmişlerdir. 

 

Öğrencilerin 8. sınıfta girecekleri çoktan seçmeli test yapısındaki sınavlara hazırlanmalarının da  sınıf seviyesi 

attrıkça üstbilişsel öz-düzenleme becerilerindeki azalışa neden olduğu söylenebilir. Bu sınavlara hazırlanan 

öğrencilerin az zamanda çok matematik problemi çözmeyi amaçladıkları düşünülmektedir. Sınav odaklı 

matematik öğretiminin öğrencilerin problem çözümüyle ilgili plan yapma, süreci izleme, kendi kendine sorular 

sorma gibi üstbilişsel ve öz-düzenleme becerilerin gelişimini olumsuz etkilediği söylenebilir. 

 

Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç, öğrencilerin cinsiyetlerine göre üstbilişsel öz-düzenleyici öğrenme strateji 

seviyelerinde kızların lehine anlamlı bir farklılık oluştuğudur. Alanyazında daha önce yapılan araştırmalar bu 

sonucu destekler niteliktedir. Yapılan araştırmalarda kızların erkeklere göre matematik dersinde üstbilişsel öz-

düzenleyici öğrenme becerilerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (Alcı ve Altun, 2007; Peklaj ve Pecjak, 

2002). Ancak, araştırmanın bu sonucu ile farklı doğrultuda olan bulgular da mevcuttur. Pajares ve Graham 

(1999), Miller (2000) ve Lee ve Browman (2002) yaptıkları araştırmalarda cinsiyete göre öğrencilerin 

matematiğe yönelik öz-düzenleyici öğrenme becerilerinde bir farklılık olmadığını ortaya koymuşlardır. 

  

Günlük hayatla bu kadar ilişkisi olan ve son derece eğlenceli hâle getirmenin mümkün olduğu matematik 

dersinin en sevilmeyen olmasında, derslerde kullanımı tercih edilen öğretim yöntemlerinin rolünün büyük 

olduğu açıktır (Campbell, 1996). Öğrenme süreçlerini sorgulamadan direk bilgiyi almaya odaklanan öğrenme 

ortamlarında öğrencilerin üstbilişsel ve öz-düzenleme becerilerinin gelişmesi beklenemez (Ifenthaler, 2012). Bu 

bağlamda, öğrenme ortamının öğrencilerin öz-düzenleme becerilerinin gelişimini teşvik edici yapıda olması 

matematik eğitimi açısından oldukça önemli görülmektedir. Bu konuda, öğrencilerin düşüncelerini çok yönlü 

tartışmalarını sağlayan, karşılıklı etkileşim içinde bulundukları, öğrencileri kendi öğrenme süreçlerini yönetmeye 

ve sorumluluk almaya cesaretlendiren, öğrenme sürecinde farkındalık sağlayan ve öğrenciyi öz-değerlendirme 

yapmaya teşvik eden ortamların oluşturulmasının (Ames, 1992) öğrencilerin öz-düzenleme becerilerinin 

gelişimine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Öğrencilerin hangi özelliklerinin öz-düzenleyici öğrenme stratejilerini etkilediğinin belirlenmesi açısından nicel 

verilerin yanı sıra, gözlem, görüşme gibi nitel verilerden de yararlanılmasının çok boyutlu bir bakış açısı 

geliştireceği düşünülmektedir. Bu nedenle öğrencilerden nitel verilerin alındığı araştırmalara da önem 

verilebilir. 

 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Kişisel öğrenme ortamları yaşam boyu öğrenenlerin öğrenme hedeflerine erişmeleri amacıyla kendileri 

tarafından tasarlanan, geliştirilen ve yönetilen ve ağırlıklı olarak Web 2.0 teknolojilerine dayalı olan ortamlardır. 

Sürekli beta sürümü durumunda olan bu ortamlar teknolojik araçların çeşitlenmesine ve öğrenenlerin 

teknolojik becerilerinin artmasına paralel olarak gelişirler. Kurumların sadece belirli bir dönem hizmet veren 

öğrenme yönetim sistemleri ve sanal öğrenme ortamlarından farklı olarak bireyin yaşam boyu öğrenme süreci 

boyunca yaşadığı öğrenme deneyimlerine ait içerik ve iletişimin büyük bir bölümünü barındırırlar. Anadolu 

Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kurulduğu 1982 yılından günümüze ülkemizdeki en fazla öğrenciye sahip 

uzaktan eğitim kurumudur. Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin Anadolu Üniversitesinin onlara öğrencilik süresi 

boyunca sağladığı e-öğrenme hizmetleriyle yetinmemeleri, kendilerine ait kişisel öğrenme ortamlarını 

oluşturmaları ve kullanmaları yaşam boyu öğrenme süreçleri için önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Anadolu 

Üniversitesi Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin kendi kişisel öğrenme ortamlarını oluşturmaları için literatürden 

ve Açıköğretim Sistemine ait öğrenme kaynaklarından yararlanarak uygulanabilir ve sürdürülebilir bir çerçeve 

önerisinde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler: Kişisel öğrenme ortamları, açık ve uzaktan öğrenme, yaşam boyu öğrenme, kişisel öğrenme 

yönetimi. 

 

A PERSONAL LEARNING ENVIRONMENT FRAMEWORK FOR  
STUDENTS OF ANADOLU UNIVERSITY OPEN EDUCATION SYSTEM 

 
Abstract 
Personal learning environments are the environments which are designed, developed, managed by the 

learners in order to achieve their learning aims and mainly based Web 2.0 technologies. These environments, 

which are perpetually beta version, develop parallel to diversification of technological devices and 

enhancement of abilities of learners. Different from seasonal learning management systems and virtual 

learning environments of the institutions, they host a large proportion of content and communication occurred 

during individual’s life. Anadolu University Open Education System is a distance education institution which has 

the largest amount of students since its foundation in 1982. Anadolu University’s Open Education System’s 

students’ ability to create their own personal learning environments and utilize them gained more importance 

in scope of lifelong learning processes instead of confine themselves with  e-learning services provided by their 

university.  In this study, an applicable and sustainable framework is suggested by using literature and learning 

sources belong to Open Education System in order to help students of Anadolu University Distance Education 

System build their own personal learning environments. 

 

Key Words: Personal learning environments, open and distance learning, lifelong learning, personal learning 

management. 
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GİRİŞ 
 
Bu çalışmada Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin kendilerine ait kişisel öğrenme ortamı oluşturabilmeleri ve 

kullanabilmeleri amacıyla bir çerçeve önerisinde bulunulacaktır. Bu amaçla kişisel öğrenme ortamları literatürü 

taranarak,  kişisel öğrenme ortamlarının ortaya çıkışı,  yaygınlaşması, yaşam boyu öğrenenlere sağladığı 

olanaklar incelenmiş,  ardından kişisel öğrenme ortamları oluşturma yaklaşımları incelenmiş ve başlıca 

yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Çalışmanın izleyen bölümünde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ele 

alınmış ve öğrencilerin profili, öğrencilerin yararlandığı öğrenme kaynakları ve etkileşim kanalları incelenmiştir. 

Ardından kişisel öğrenme ortamı oluşturma yaklaşımları ve açıköğretim öğrencilerinin gereksinimleri birlikte 

değerlendirilerek, Açıköğretim öğrencilerinin kendi kişisel öğrenme ortamlarının oluşturmaları, kullanmaları ve 

sürdürebilmeleri için en uygun yöntemin Açıköğretim öğrencilerine bu becerileri kazandırabilecek bir 

yönlendirme eğitiminin verilmesi olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın son bölümünde kapsamı belirlenen öğrenme 

içeriğinin uygulanabilmesi için gerekli yol haritası tartışılmıştır.  

 

Kişisel Öğrenme Ortamları 
e-Öğrenme süreçlerinin uygulanmasında kullanılan Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS) ve Sanal Öğrenme 

Ortamları (SÖO)'nın öğrencilerin dersle ya da kurumla bağlantılarının kesilmesi sonucunda alıştıkları öğrenme 

ortamlarını kaybetmeleri nedeniyle özellikle yaşam boyu öğrenme, biçimsel olmayan (informal) öğrenme, öz-

düzenlemeli (self-regulated) öğrenme gibi alanlarda yetersiz kaldığı gözlenmiştir (Mott ve Wiley, 2009). Bu 

sorunu gidermek amacıyla öğrencilerin kendi öğrenme amaçlarını kendilerinin belirlemelerine, bu amaçlara 

erişmek için gerekli öğrenme ortamlarını ve süreçlerini kendilerinin tasarlayıp yönetmesine ve öğrenme için 

başkalarıyla iletişim kurmalarına olanak sağlayacak altyapı önerileri geliştirilmiş ve bu çalışmalar sonucunda 

Kişisel Öğrenme Ortamı  (Personal Learning Environment - PLE) kavramı ortaya çıkmıştır (Milligan vd., 2006).   

 

Kişisel öğrenme ortamları arama motoru, blog, wiki, rss, sosyal ağlar, dosya paylaşım siteleri, sosyal yer imleri 

gibi Web 2.0 araçlarının bir kaynaştırma ya da başlangıç sayfası (start page) ile gevşek bir biçimde bir araya 

getirilmesi ile oluşturulmaktadırlar (Lubensky, 2006). Kişisel öğrenme ortamları ile öğrenmede ağırlıklı olarak 

açık öğrenme kaynakları kullanılmakta, başkalarından öğrenme ve öğrencilerin sahip oldukları bilgileri 

başkalarına yansıtmaları önem kazanmaktadır. Kişisel öğrenme ortamları ile biçimsel (formal) eğitim gören 

öğrenciler her eğitim dönemi sonunda sahip oldukları deneyim, içerik, bağlantı ve araçlara ait birikimi sıfırlamak 

zorunda kalmadan dönemden döneme ve kurumdan kuruma öğrenme ortamlarını birikimli olarak kullanmaya 

devam edebilmektedirler (Mott ve Wiley, 2009). Öğrenciler kişisel öğrenme ortamlarını biçimsel ya da yarı 

biçimsel (non-formal) öğrenme kurumlarıyla ilişkileri kesildikten sonra da biçimsel olmayan öğrenme ve öz-

düzenlemeli öğrenme amacıyla etkin biçimde kullanabilirler. Diğer taraftan bireyler kişisel öğrenme ortamlarını 

doğrudan biçimsel öğrenme ve öz-düzenlemeli öğrenmeyi desteklemek amacıyla da oluşturulabilirler.  

 

Kişisel öğrenme ortamlarına yönelik ilk çalışmalar 2000’lerin başından itibaren teknik projeler olarak 

gerçekleştirilmiş, “Kişisel Öğrenme Ortamı” terimi yayınlanmış bir kaynakta ilk kez 2004 yılında kullanılmıştır 

(JISC, 2004). Kişisel öğrenme ortamları 2005 ile 2006 yıllarında akademik alanda ilgi görmeye başlamış ve o 

dönemde çok sayıda blog yazarı tarafından “Kişisel Öğrenme Ortamı” kavramı, kişisel öğrenme ortamlarının 

altında yatan pedagoji ve uygulamaları tartışılmıştır.  Kişisel öğrenme ortamlarında  başkalarından öğrenme ve 

sosyal öğrenme deneyimleri Kişisel Öğrenme Ağları (PLN) ve Sosyal Öğrenme Ağları (SLN) ’nın ortaya çıkmasına 

neden olmuştur (Buchem vd., 2011).  

 

Mupple, Aposdle, Tencompetence, Palette, Role, Grapple, Mature-Ip gibi büyük Avrupa Birliği 6. ve 7. çerçeve 

projeleri kişisel öğrenme ortamlarının ayrıntılı olarak incelenmesini ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine olanak 

sağlamıştır (Ferdinand ve Kiefel, 2010). Açık eğitsel kaynaklar ve açık erişim alanındaki güncel gelişmeler 

nedeniyle bireylerin daha fazla eğitsel içeriğe erişebilmeye başlaması kişisel öğrenme ortamlarının giderek daha 

fazla uygulanabilir hale gelmesini sağlamıştır. Kişisel öğrenme ortamları aynı zamanda birer açık öğrenme 

ortamı olarak da kullanılmakta ve bu ortamlara yönelik kitlesel açık çevrimiçi dersler (MOOC) yaygınlaşmaktadır 

(Siemens ve Downes, 2011). Kişisel öğrenme ortamlarının gelecekte öğrenmenin merkezinde yer alacağı 

öngörülmektedir (Attwell, 2007).  
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Kişisel Öğrenme Ortamları için Yapılmış Tanımlar 
Ron Lubensky (2006) kişisel öğrenme ortamını “bireylerin devam edegelen öğrenme deneyimlerinde dijital 

malzemelere erişme ve bu malzemeleri birleştirme,  yapılandırma ve işleme için sağlanan bir kolaylık” şeklinde 

tanımlamıştır. 

 

Atwell (2007), kişisel öğrenme ortamını “birey tarafından inşa edilen ve gündelik yaşamında öğrenme amacıyla 

kullanılan teknolojik bir ortam” olarak tanımlamıştır. Yine Atwell’e göre (2009) kişisel öğrenme ortamları sanal 

öğrenme ortamlarının tersine, çalışma, öğrenme, yansıtma ve başkalarıyla işbirliği için kullanılan ve gevşek bir 

biçimde birbirine bağlı Web 2.0 araçlarının koleksiyonu ile oluşturulur.  

 

Milligan vd. göre “bir kişisel öğrenme ortamında öğrenen kendi öğrenme gereksinimleri ve öncelikleri 

doğrultusunda özelleştirdiği bir araç kümesini kullanılır… Bu araçlarla öğrenen, başkalarından öğrenebilir, 

öğrenme kaynaklarını denetleyebilir, katıldığı etkinlikleri yönetebilir, biçimsel ve biçimsel olmayan öğrenme 

süreçlerini bütünleştirebilir” (Milligan vd., 2006). 

 

Kişisel Öğrenme Ortamlarıyla İlgili Etkenler 
Kişisel öğrenme ortamlarının ortaya çıkmasını ve yaygınlaşmasını sağlayan etkenler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Web 2.0 ve e-Öğrenme 2.0’ın yükselişi: 2004 yılından itibaren Web 2.0 araçlarında yaşanan yaygınlaşma e-

Öğrenmeyi de etkileyerek e-Öğrenme 2.0 kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Web 2.0 araçları kişisel 

öğrenme ortamlarının oluşturulmasında yoğun olarak kullanılmaktadır. (Downes, 2005). 

• E-Portfolyo ve eğitimde “blog” kullanımının yaygınlaşması: 2000’lerin başından sonra öğrencilerin kendi 

çalışmalarını genellikle kurumların onlara sağladığı internet ortamındaki portfolyo sistemlerine yükleyerek 

yayınlamalarına yönelik araştırmalar artmıştır. Aynı dönemlerde öğrencilerin öğrenme süreçlerinde 

yansıtma eylemi için “blog” sitelerini kullanmaları giderek ağırlık kazanmıştır. Bu süreçler kişisel öğrenme 

ortamlarına da kolayca dahil edilebilmektedir (Attwell, 2007). 

• Öğrenme yöneyim sistemleri ve sanal öğrenme ortamlarına yönelik tepki: 2000’lerin ortasına kadar 

yükseköğretim kurumlarında yaygın olarak kullanılan WebCT öğrenme yönetim sisteminin rakip firma 

tarafından satın alınarak geliştirilmesine son verilmesi ve ticari firmaların e-Öğrenme için patent alma 

çabaları yükseköğretim kurumlarında pazarda bulunan ticari öğrenme yönetim sistemlerine karşı bir 

güvensizlik yaratmıştır. Bu nedenle açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemi arayışlarına ve kişisel 

öğrenme ortamlarına yönelik ilgi artmıştır (Brown, 2010).  

• “Mashup”, başlangıç sayfaları, “OpenID” ve “widget” standartlarının geliştirilmesi: Bireylerin çok sayıda 

Web 2.0 aracında ortak bir parola ile topluca oturum açma ve bu araçları bir ekrana yerleştirdikleri küçük 

pencerelerden (widget) aynı anda erişme gereksinimlerini gidermek amacıyla teknolojiler geliştirilmiştir. Bu 

teknolojiler kişisel öğrenme ortamlarında da uygulanmıştır (Taraghi vd., 2011). 

• JISC ve Avrupa Birliği kaynaklı öğrenme teknolojisi projelerinin bu alana yönelmesi: İngiltere’nin bilimsel 

araştırma kurumu olan JISC destekleri ile Avrupa birliği 6. ve 7. Çerçeve programları kapsamında 2005 

yılından itibaren çok sayıda kişisel öğrenme ortamlarıyla ilgili büyük araştırma ve geliştirme projeleri 

başlatılmıştır (Mutlu, 2014a). 

• Biçimsel ve yarı biçimsel öğrenmenin yanı sıra ve biçimsel olmayan öğrenmeyi de teknolojiyle destekleme 

gereksinimi: Eğitim kurumları ve şirketlerde hizmet içi eğitim uygulamalarında öğrenme yönetim sistemi ve 

sanal öğrenme ortamlarının yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla bireylerin kendi kendilerine öğrenme 

etkinliklerinin de benzer teknolojilerle desteklenmesi gündeme gelmiş ve kişisel öğrenme ortamları bu 

yönde uygun bir çözüm olarak görülmüştür (Dabbagh ve Kitsantas, 2012). 

•  “Connectivism”, kişisel öğrenme ağları ve sosyal öğrenme konusundaki kuramsal çalışmalar: Özellikle 

George Siemens ve Stephen Downes’un 2005’lerde bu alanda gerçekleştirdikleri çalışmalar ve yaptıkları 

Blog yayınları çok sayıda araştırmacıyı bu alana yönlendirmekte etkili olmuştur (Siemens, 2004). 

• Mobil öğrenme teknolojilerinin gelişmesi: Kablosuz ağların yaygınlaşmasıyla internete kablosuz 

bağlanabilen dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve daha sonraları tablet bilgisayarlarla e-Öğrenme 

faaliyetlerinin belirli bir konum ve zamandan bağımsız olarak gerçekleştirilmesi olanaklı hale gelmiştir. Bu 

bağımsızlık ağırlıklı olarak internet ortamındaki hizmetlerle oluşturulan kişisel öğrenme ortamlarının 

yaygınlaşmasına da destek vermiştir (Chen vd., 2011).  
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• Açık eğitsel kaynaklar, açık erişim, açık öğrenme, MOOC’lar, öğrenme analitiklerinin ortaya çıkışı: 2000’lerin 

başında MIT Courseware uygulamasıyla başlayan ve giderek artan sayıda yükseköğretim kurumunun da 

katıldığı açık eğitsel kaynaklar hareketi kendi başına öğrenme gerçekleştirmek isteyen bireylere kişisel 

öğrenme ortamları ile bu kaynaklara düzenli olarak erişme olanağı sağlamıştır Cormier ve Siemens, 2010).  

• Öğrenme tasarımı, öğrenme patikaları, amaç belirme ve paylaşım sistemleri, öneri sistemleri ve semantik 

ağlar gibi teknolojilerin geliştirilmeye başlanması: Öz yönlendirmeli öğrenenlere yönelik olarak bireylerin 

kendi öğrenme amaçlarını belirleme, bu amaçlara erişmek için gerekli öğrenme etkinlikleri listelerine 

erişme ya da özgün listeler oluşturma, kendi öğrenme deneyimlerini başkalarıyla paylaşma gibi süreçleri 

destekleyici teknolojilerin geliştirilmesi kişisel öğrenme ortamları sürdürülebilirliği için olumlu etki 

yapmıştır (Koper ve Bennett, 2008). 

• Kişisel enformasyon yönetimi, kişisel bilgi yönetimi alanına yönelik akademik ilginin başlaması: 90’lı yıllarda 

ağırlıklı olarak kurumlarda incelenen kişisel enformasyon ve kişisel bilgi yönetimi kavramları 2000’lerden 

itibaren kişisel alanda da incelenmeye başlanmıştır. Öğrenme, enformasyon ve bilgi yönetimi arasındaki 

yakın ilişki kişisel öğrenme ortamlarının aynı zamanda birer kişisel enformasyon ve kişisel bilgi yönetimi 

araçları haline gelmesine neden olmaktadır (Pettenati vd., 2007) 

• Kişisel öğrenme ortamlarına yönelik akademik ilginin sürekliliği: JISC-CETIS Konferansları (2004, 2005, 2006, 

2007), MUPPLE çalıştayları (2008, 2009, 2010) ve PLE Konferansları (2010, 2011, 2012, 2013) gibi etkinlikler 

kişisel öğrenme ortamları alanında çalışan araştırmacıların 2004 yılından itibaren günümüze kadar düzenli 

olarak bir araya gelmelerini sağlamıştır (Mutlu, 2014b). 

• Kişisel öğrenme ortamları alanında yayın yapan “blog”ların yaygınlığı: “Bloglar” kişisel öğrenme 

ortamlarında kullanılan temel araçlardan birisi olduğundan kişisel öğrenme ortamı araştırmacıları da yoğun 

olarak “blog” yayınlamaktadırlar.  Özellikle 2006 ve öncesi kişisel öğrenme ortamı konusunu işleyen çok 

sayıda “blog” sitesi yayına girmiştir (Mutlu, 2014c). 

 
Öğrenme Yönetim Sistemi ile Kişisel Öğrenme Ortamının Karşılaştırılması 
Öğrenme yönetim sistemleri ile kişisel öğrenme ortamları birçok açıdan birbirinin zıddı özelliğe sahiptirler. 

Chatti (2010) bu iki sistemi aşağıdaki başlıklar altında karşılaştırmıştır:  

 

Kişiselleştirme: Öğrenme yönetim sistemleri bireyler için standart bir yapı sunarken, kişisel öğrenme ortamları 

her birey tarafından kendi gereksinimleri ve öncelikleri doğrultusunda farklı tasarlanırlar. 

 

Biçimsel olmayan öğrenme ve yaşam boyu öğrenme desteği: Öğrenme yönetim sistemleri genellikle bir 

kurumun denetiminde ve yönetiminde, bir ders süresinde biçimsel öğrenme için kullanılırken, kişisel öğrenme 

ortamlarının sahipleri bireylerdir ve ağırlıklı olarak biçimsel olmayan öğrenme ve yaşam boyu öğrenme amacıyla 

her hangi bir süreyle kısıtlanmaksızın kullanılabildiği gibi biçimsel öğrenmeyi desteklemek amacıyla da 

kullanılabilir.  

 

Açıklık ve merkezi olmayan yapı: Öğrenme yönetim sistemleri enformasyonu kapalı sınırlar içerisinde ve 

merkezi bir ortamda tutarken, kişisel öğrenme ortamı kurumsal sınırların dışına çıkarak açık enformasyon 

kaynaklarına erişmeye ve enformasyonu başkalarıyla paylaşmaya olanak sağlarlar. 

 

Aşağıdan yukarıya yaklaşım: Öğrenme yönetim sistemlerin bilginin öğreticilerden öğrenenlere doğru akması 

öngörülürken, kişisel öğrenme ortamlarında bilgi akışı öğrenenlerin gereksinimleri ile yönlendirilir ve 

denetlemekten daha çok paylaşıma dayalıdır.  

 

Bilgiyi çekme: Öğrenme yönetim sistemleri “bilgiyi itme” modelini uygulayarak, içeriği öğrenciye sunarlar ve 

öğrencinin öğrenmesini öngörürler. Kişisel öğrenme ortamlarında ise öğrenenlerin bilgi kaynaklarından kendi 

özel gereksinimlerini karşılayacak bilgiyi getirmelerine dayalı olan “bilgi çekme” yaklaşımı etkindir. 

 

Ekolojik öğrenme: Öğrenme yönetim sistemleri bünyesinde oluşturulan gruplar/topluluklar kapalı, sınırlı, 

hiyerarşik ve kurum tarafından denetlenen yapılar iken, kişisel öğrenme ortamlarıyla oluşturulan 

gruplar/topluluklar açık, dağıtılmış, ayrık, gelişen, kendi kendine organize olan ve öğrenenin denetimi altındaki 

ağlardır. 
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Kişisel Öğrenme Ortamındaki Etkinlikler ve Araçlar 
Kişisel öğrenme ortamları Web 2.0 ve sosyal ağ teknolojileri yardımıyla öğrenenlere geleneksel öğrenmede 

olduğundan daha farklı araçlar sunmakta ve daha farklı öğrenme etkinlikleri gerçekleştirmelerine olanak 

sağlamaktadır. Kişisel öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen etkinlikler ve kullanılan araçların genel bir listesi 

çeşitli yazarlardan yararlanarak serbestçe derlenmiş ve Tablo 1’de özetlenmiştir (Drexler, 2010; White, 2010; 

Leslie, 2014; Milligan vd., 2006; Wilson vd., 2007; Ivanova, 2009; Torres vd., 2010; Wang vd., 2009; Perez-

Sanagustin vd., 2008; Castañeda ve Soto, 2010; Mutlu, 2012b). 

 

Bu tablodaki etkinlikler, araçlar ve bu araçların kullanımı için gerekli beceriler, sürekli gelişen teknolojilere 

bireyin ne ölçüde uyum sağladığına bağlıdır. Bu nedenle sürdürülebilir bir kişisel öğrenme ortamı aynı zamanda 

öğrenenin bu teknolojilere yönelik kişisel gelişimini de desteklemelidir.  

 

Tablo 1: Kişisel Öğrenme Ortamlarında Gerçekleştirilen Etkinlikler Ve Kullanılan Araçlar 

Etkinlik Açıklama Kullanılabilecek araçlar 

İnternete erişim Kişisel öğrenme sürecinin ağırlıklı olarak 

internette ve bulutta gerçekleştirilmesi 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome 

Öğrenme sürecini 

planlama 

Kişisel öğrenme amaçlarının belirlenmesi, 

çalışma takviminin hazırlanması, 

yapılacaklar ve yapılanların listelenmesi 

Google Calendar, Google Goals, Tasks 

ToDo List eklentileri 

Günlük notlar ve fikirleri 

kaydetme 

İnternet üzerinden ve mobil cihazlardan 

bütün notların ve fikirlerin kaydedilmesi 

ve bulut ortamında saklanması 

Evernote, Springpad 

Bilgiyi arama Gereksinim duyulan bilginin bulunduğu 

kaynakların belirlenmesi 

Google Search, Google Blog Search 

Bilgi kaynaklarına 

erişme 

Akademik bilgi, ansiklopedik bilgi ve ders 

içeriklerine erişilmesi 

Wikipedia, Google Scholar, Google 

Books, Google News, MIT 

OpenCourseware, Open University 

Open Learn, TÜBA ADM, iTunesU, 

YouTube Edu, Flickr, SlideShare, Scribd, 

… 

Bilgiden haberdar olma Binlerce siteye dağılmış içerikte ekleme-

güncelleme yapıldığında otomatik 

haberdar olunması 

Google Reader, Google Alerts 

Belge oluşturma Öğrenme sürecinde yeni belgelerin 

oluşturulması 

Google Docs, Google Drive, Microsoft 

SkyDrive, Gliffy, Prezi 

Belge saklama Belgelerin her ortamdan erişilebilecek 

biçimde bulutta saklanması 

Google Drive, Microsoft SkyDrive, 

Dropbox 

Birlikte çalışma Başkalarıyla birlikte çalışarak içerik 

oluşturma 

WikiSpaces, pbWorks 

Birebir ağ oluşturma Başkalarından öğrenmek, başkalarıyla 

bilgiyi paylaşmak ve tartışmak amacıyla 

sosyal ağlara dahil olunması 

Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ 

İletişim kurma Başkalarıyla bir konu üzerinde eşzamanlı 

ya da eşzamansız görüşme yapılması 

Gmail, Google Talk, Microsoft Live 

Messenger, Skype 

Bilgi kaynaklarını 

paylaşma 

İnternette ihtiyaç duyulan bilginin 

bulunduğu yerlere ait yer imlerinin ve 

yorumların başkalarıyla paylaşılması 

Delicious, Diigo 

Bilgiyi 

yayınlama/paylaşma 

Öğrenme sürecinde oluşturulan yeni 

bilginin başkalarıyla paylaşılması 

Blogger, Facebook, Google+, Twitter, 

Youtube, Flickr, Picassa, SlideShare, 

Scribd 
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Kişisel Öğrenme Ortamı Diyagramları 
2005 yılında Scott Wilson tarafından oluşturulan öncü kişisel öğrenme ortamı mimarisi şemaları pek çok yazar 

için ilham kaynağı olmuş ve günümüze kadar çok sayıda yazar kendisine ait kişisel öğrenme ortamı mimarisi 

şeması önermiştir (Wilson, 2005).  2005 yılında Web 2.0 teknolojileri henüz emekleme dönemindeyken 

oluşturulan ilk şemalardaki pek çok Web 2.0 uygulamasının ortadan kalktığı, günümüzde bunların yerine yeni 

Web 2.0 araçlarının geldiği görülmektedir. Web 2.0 dünyasında yaşanan teknolojik gelişmeler kişisel öğrenme 

ortamı mimarisi şemalarına güncel olarak yansımakta ve yıldan yıla bazı araçların diğer araçlara göre daha çok 

tercih edildiği görülmektedir. Diğer taraftan kurumsal kişisel öğrenme ortamları (iPLE), kişisel bilgi yönetimi 

(PKM), kişisel araştırma ortamları (PRE), kişisel öğrenme ağları (PLN), sosyal öğrenme ağları (SLN) gibi 

uyarlamalar şemalarda önemli farklılıklar oluşturmaktadır  (Leslie, 2014). 

 

Kişisel öğrenme ortamı mimarisi şemaları yıllar geçtikçe karmaşıklaşmaktadır. Kişiler yaşamlarının özel, sosyal, 

iş, eğitim gibi değişik alanlarını birbirinden ayrı tutabilmek amacıyla genellikle her alan için aynı işleve sahip 

farklı Web 2.0 araçları kullanmayı tercih etmektedirler. Örneğin, bireyler aile ve arkadaş çevresindeki kişiler için 

Facebook, profesyonel ortamda tanıdıkları kişiler için LinkEdin, akademik çevredeki bağlantıları için 

ResearchGate gibi farklı sosyal ağları aynı anda kullanabilmektedirler. Kişisel öğrenme ortamı altyapısında 

kullanılan araçlardaki hızlı değişim ve bazı araçların beklenmedik şekilde ortadan kalkması PLE’lerin 

sürdürülebilirliğini ve içeriğin geleceğe aktarılabilirliğini etkilemektedir. Araç çeşitliliğinin artması Kişisel 

öğrenme ortamının kişisel tasarımı,  geliştirilmesi ve yönetimi üzerinde baskı yaratmaktadır. Kişilerdeki kuşak 

farklılıkları da bu kişilerin karmaşık kişisel öğrenme ortamı araçlarının kullanımı yeteneklerinde önemli 

farklılıklara yol açmaktadır (Ivanova ve Chatti, 2011). 

 

Kişisel Öğrenme Ortamı ve Bloom’un Taksonomisi 
Öğrenme araştırmalarında Bloom’un düşünme becerileri taksonomisinin önemi büyüktür. Bu taksonominin 

yeniden düzenlenmiş haline göre öğrenenlerin en altta yeralan “hatırlama” düzeyinden en üstte yeralan 

“yaratma” düzeyine kadar değişik becerileri ifade eden eylemlerin sınıflandırılması sağlanır. Churches (2009) 

temel becerilere karşı eylemlerin (ya da fiilleri) dijital dünyadaki karşılıklarını belirlemeye çalışmıştır (Tablo 2). 

Buna göre, öğrenenler kişisel öğrenme ortamlarında karşı gelen dijital eylemleri gerçekleştirerek öğrenme 

becerilerini geliştirebilirler ve daha üst düzeye taşıyabilirler. 

Tablo 2: Bloom’un Dijital Taksonomisi (Churches, 2009) 

 

Bloom’un Dijital Taksonomisi 

Anahtar Terimler Fiiller Dijital Dünyadaki Fiiller 

Yaratma Tasarlamak, oluşturmak, 

planlamak, üretmek, icat etmek, 

kurmak, yapmak 

Programlama, Film çekme, 

Canlandırma, Blog yazma, Video 

günlüğü yayınlama, Karıştırma, 

Harmanlama, Wiki yayınlama, 

Yayıncılık, Video yayınlama, Ses 

yayınlama, Yapım/yönetim 

Değerlendirme Denetlemek, hipotez kurmak, 

eleştirmek, denemek, yargılamak, 

test etmek, saptamak, gözlemek 

Blog/ video günlüğü yorumlamak, 

gözden geçirmek, moderasyon 

yapmak, birlikte çalışmak, ağ 

kurmak, yansıtmak, alfa ya da beta 

testi gerçekleştirmek 

Çözümleme Karşılaştırma yapmak, örgütlemek, 

yapı bozum gerçekleştirmek, atıf 

yapmak, ana hatlarını belirlemek, 

bulmak, yapılandırmak, 

tümleştirmek 

Bir araya getirmek, bağlantı 

oluşturmak, tersine mühendislik, 

sistemi parçalara ayırmak, zihin 

haritası oluşturmak, doğrulama 

yapmak 
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Uygulama Uygulamaya koymak, 

Gerçekleştirmek, Kullanmak, 

Çalıştırmak 

Çalıştırma, kurma, oynatma, 

işletme, kırma, yükleme, 

paylaşma, düzeltme, Wiki 

güncelleme 

Anlama Yorumlamak, Özetlemek, Çıkarım 

yapmak, İfade etmek, 

Sınıflandırmak, Karşılaştırmak, 

Açıklamak, Örneklemek 

İleri arama, mantıksal arama, blog 

gazeteciliği, twitleme, 

sınıflandırma ve etiketleme, yorum 

yapma, alıntı yapma, üye olma 

Hatırlama Tanımak, Listelemek, Anlatmak, 

Tanımlamak, Erişmek, 

İsimlendirmek, Konumlandırmak, 

Bulmak 

Maddeleme, üstünü çizerek 

vurgulama yer imleme, sosyal ağa 

katılma, sosyal yer imleme, 

beğenilenleri işaretleme, arama, 

internette arama 

 

Bloom’un taksonomisi ile güncel öğrenme teknolojilerini ilişkilendiren başka çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. 

Fisher (2009) “hatırlama” düzeyinden “yaratma” düzeyine kadar varolan altı düzeyin her birisi için en uygun 

Web 2.0 araçlarını önermiştir  (Fisher, 2009). Schrock, Bloom’un taksonomisine karşı gelen Google dünyasındaki 

araçların bir listesini çıkartmıştır (Schrock, 2011). Bloom’un taksonomisinden yola çıkarak genel amaçlı olarak 

tasarlanan bu modeller özel alanlara (örneğin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi gibi) uyarlanarak, o 

alandaki öğrencilerin kullanımına sunulabilirler.  

 

Kişisel Öğrenme Ortamı Oluşturma Yaklaşımları 
Kompen ve Edirisingha’ya göre kişisel öğrenme ortamı oluşturmak amacıyla kullanılan yöntemler iki grup 

altında toplanabilir (2008): “(a) Bir nesne olarak kişisel öğrenme ortamı (bütün uygulamaları ve araçları 

barındıran ortam ya da merkez), (b) öğrenmeyi desteklemek amacıyla öğrencinin seçmiş olduğu çeşitli Web 2.0 

araçlarının tümleştirilmesi için bir çerçeve olarak kişisel öğrenme ortamı”.  

 

Birinci gruptaki kişisel öğrenme ortamlarında bütün kullanıcılar için ortak bir teknolojik altyapı ve arayüz 

sağlanır. Bu yaklaşımda “Widget Engines/Servers”  teknolojilerine dayalı Kişisel öğrenme ortamı sunucuları 

oluşturulmakta ve bireyler bu sunucuda oturum açarak kişisel öğrenme ortamlarını tasarlamakta ve 

kullanmaktadırlar (Wilson vd., 2008). Sunucu yazılımların geliştirilmesi, yayınlanması ve yönetilmesini amacıyla 

yoğun kurumsal destek gerekmektedir. Bu yaklaşımda kullanılan yazılımların çoğu Avrupa Birliği destekli 

projeler kapsamında geliştirilmiştir. Bu alandaki bazı projeler yükseköğretim kurumlarında öğrencilere kişisel 

öğrenme ortamı altyapısı sunmak amacıyla öğrenme yönetimi sistemi ile kişisel öğrenme ortamının 

bütünleştirilesi şeklinde tasarlanmıştır. Bu projelerde kurumların öğrenme yönetim sistemler ya da sanal 

öğrenme ortamlarına Web 2.0 ve sosyal medya olanakları eklenerek bireylerin kişisel öğrenme ortamı 

oluşturmalarına olanak verilmektedir (Alario-Hoyos ve Wilson, 2010).   

 

İkinci grup kişisel öğrenme ortamı ise kullanıcılar tarafından oluşturulmakta ve yönetilmektedir. Buna «kendin 

yap»  (DIY - do it yourself) yaklaşımı adı verilebilir. Bu yaklaşımda çeşitli çerçeveler önerilmektedir. Örneğin 

Kompen ve Edirisingha (2008) “Wiki-based PLE” (Google sites), “Social network-based PLE” (Facebook), “Social 

aggregator-based PLE” (Netvibes) ve “Browser-based PLE” (Flock) çerçevelerini önermiştir. Downes ise bir blog 

sitesi ve bir blog okuyucusunu kişisel öğrenme ortamı oluşturmak için bir başlangıç alanı olarak kullanmaktadır 

(Downes, 2010).  Bu yaklaşımda, genellikle en yaygın kullanılan ve diğer Web 2.0 araçlarına erişim için gerekli 

bağlantıların eklenebildiği Web 2.0 araçları kişisel öğrenme ortamı için merkez olarak kullanılmaktadır. 

Günümüzde sosyal medya araçlarında kişisel profil oluşturmak temel bir özellik haline gelmiştir. Bireyler kişisel 

profillerinde sık kullandıkları diğer Web 2.0 araçlarını da ekleyerek ya da tanımlayarak o yazılımı bir kişisel 

öğrenme ortamı haline getirebilmektedirler. Örneğin bir sosyal yer imi ve kişisel bilgi yönetimi uygulaması olan 

Diigo ya da wiki sayfası hazırlama yazılımı olan WikiSpaces bu amaçla kullanılabilmektedir. Günümüzde Internet 

Explorer, Chrome, Firefox ve Safari gibi tarayıcıların giderek gelişen özellikleri “tarayıcı tabanlı kişisel öğrenme 

ortamları”nın gelişmesini sağlayabilir (Kayabaş ve Mutlu, 2013). Leslie’nin “A Collection of PLE Diagrams” wiki 
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sayfasında çok sayıda değişik aracın kişisel öğrenme ortamlarının merkezinde kullanıldığı görülmektedir (Leslie, 

2014). 

 

Sıfırıncı grup -  Kişisel Bilgisayar Yaklaşımı: Bu görüş ise kişisel bilgisayarların öğrenciler için bir kişisel öğrenme 

ortamı olduğunu ifade eder. Öğrenciler kişisel öğrenme ortamlarında gerçekleştirilmesi öngörülen bütün 

etkinlikleri dizüstü bilgisayarlarında gerçekleştirebilirler ve gerekli bütün araçlara sahip olabilir/erişebilirler 

(Sclater, 2008). 

 

Bireylerin Sahip Olduğu Seçeneklerin Değerlendirilmesi 
Bireylerin kendi kişisel öğrenme ortamlarını oluşturmaları için en uygun yaklaşımın Başlangıç sayfası yaklaşımı 

olduğu düşünülebilir. Fakat Mutlu’nun (2012a)’de yaptığı taramada o ana kadar literatürde incelenen 28 adet 

başlangıç sayfası hizmetinin 17 tanesinin hizmetten kaldırıldığını saptamıştır. Aynı tablonun günümüzde 

güncellenmiş hali Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3: Başlangıç Sayfası Hizmeti Veren Sitelerin Durumu (Mutlu, 2012a) 

Faaliyetine Son Veren Siteler Faaliyetine Devam Eden Siteler 

PageFlakes (Ocak 2012’de sonlandırıldı.) 

iGoogle (1 Kasım 2013’de sonlandırıldı.) 

Windows Live Personalized Experience (start.com 

olarak başlatıldı, my.Live.com olarak devam etti, 

my.msn.com’a yönlendirildi, 30 Mart 2010’da 

sonlandırıldı.)   

SurfNinja (10.04.2014’de erişilemedi.) 

G.ho.st (Nisan 2010’da sonlandırıldı.) 

Google Wave (Nisan 2010’da sonlandırıldı.) 

Eskobo (10.04.2014’de erişilemedi.) 

ItsAstart (10.04.2014’de erişilemedi.) 

MyGetGo (10.04.2014’de erişilemedi.) 

Goovy (10.04.2014’de erişilemedi.) 

SuprGlu (10.04.2014’de erişilemedi.) 

SurfNinja (10.04.2014’de erişilemedi.) 

Flock (Nisan 2010’da sonlandırıldı.)  

Microsoft PopFly - Mashup Creator (24 Ağustos 

2009’da sonlandırıldı.) 

Google Mashup Editor (Ocak 2009’da Google Apps ile 

birleştirildi.) 

MashMaker (10.04.2014’de erişilemedi.) 

Marmite (10.04.2014’de erişilemedi.)  

Afrous (Mashup Builder) (10.04.2014’de erişilemedi.) 

24eyes (10.04.2014’de erişilemedi.) 

ProtoPage (http://www.protopage.com/) 

NetVibes (http://www.netvibes.com/en) 

Jimdo (http://tr.jimdo.com/) 

SymbalooEdu (http://www.symbalooedu.com/) 

My Yahoo (http://my.yahoo.com/) 

stHrt (http://sthrt.com/) 

Favoor(http://www.favoor.com/) 

Yahoo Pipes (Mashup Editor) 

(http://pipes.yahoo.com/pipes/) 

Moodle + Wookie (LMS) 

(http://wookie.apache.org/) 

 

Bireylerin kişisel öğrenme ortamı oluşturmaları amacıyla uygulanabilecek seçenekler gözden geçirildiğinde bu 

aşamaya kadar elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Başlangıç sayfası yaklaşımı, hizmetin sona erme olasılığı nedeniyle sürdürülebilir bir yaklaşım değildir. 

• Yükseköğretim kurumlarındaki projelerde geliştirilen ve genellikle kurumun öğrenme yönetim sistemi / 

sanal öğrenme ortamıyla bütünleşik kişisel öğrenme ortamlarının kullanımı kurumla ilişki kesildiğinde sona 

ermekte ve sürdürülememektedir. 

• Avrupa’da ulusal ve uluslararası projelerde geliştirilen teknolojilerin çoğu pilot proje düzeyinde 

uygulanmakta, proje dönemi sona erdikten sonra kalıcı olarak hizmet verilmemektedir.  

• Kişisel öğrenme ortamları (ne kadar kolaylaştırıcı olursa olsun) her an kapanabilir hizmetlere ve hizmeti 

vermekten her an vazgeçebilir kurumlara bağımlı olmamalıdır. Öğrenenler bu hizmet ve kurumları ikame 

edebilir düzeyde kişisel öğrenme ortamı oluşturma, kullanma, geliştirme ve sürdürme bilgi ve becerilerine 

sahip olmalıdırlar. 
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YÖNTEM 
 
Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin kişisel öğrenme ortamları 

oluşturabilmeleri için bir yaklaşım geliştirilecektir. Bu amaçla Açıköğretim Sistemi, öğrencilerin profili, 

öğrencilerin eğitsel kaynakları, öğrencilerin yararlanabildikleri etkileşim kanalları incelenmiş ve kişisel öğrenme 

ortamları literatüründen elde edilen sonuçlarla birlikte değerlendirilerek açıköğretim öğrencilerinin kişisel 

öğrenme ortamı oluşturabilmeleri için bir çerçeve önerisi geliştirilmiştir. 

 

Açıköğretim Sistemi 
Açıköğretim Sistemi 1982 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi adıyla oluşturulmuştur. 2012-13 

öğretim yılı verilerine göre Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı yaklaşık 1.200.000 aktif öğrenci 

bulunmaktadır. Sahip olduğu öğrenci sayısı bakımından dünyanın mega üniversiteleri arasında bulunan Anadolu 

Üniversitesi, Türkiye dışında Batı Avrupa’da, KKTC’de, Azerbaycan’da ve Balkanlar’da açıköğretim hizmeti 

sunmaktadır (Anadolu Üniversitesi, 2014). 

 

Programlara Kayıt Yaptırma Biçimleri ve Öğrenci Profili 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi değişik kaynaklardan öğrenci kabul etmektedir:  

Başlıca öğrenci kaynağı ÖSYM’nin gerçekleştirdiği sınavlardır. Öğrenciler bu sınavlarda Açıköğretim, İşletme ve 

İktisat Fakültelerindeki önlisans ve lisans programlarından birisini seçerek, taban puanı almak ve sıralama 

sonucunda puanları kontenjan sınırları içerisinde olmak koşuluyla kayıt yaptırabilmektedirler. Diğer bir öğrenci 

kaynağı dikey geçiş olanağıdır. Ülkemizdeki önlisans mezunlarının büyük bir bölümü için dikey geçiş sınavına 

girmeden bir Açıköğretim lisans programına kayıt yaptırma olanağı bulunmaktadır. Lisans tamamlama olanağı 

ise bir lisans programını ilk iki yıldan sonra önlisans diploması alarak terk eden öğrencilere sağlanan bir 

olanaktır. Bu öğrenciler bir sınava girmeden lisans programının üçüncü sınıfına ya da lisans hazırlık sınıfına kayıt 

yaptırabilmektedirler. Yatay geçiş olanağı ile ülkemizde yüz yüze eğitim gören öğrencilerin Açıköğretim 

Programlarına geçmelerine olanak sağlamaktadır. Sınavsız giriş olanağı ile mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumlarından mezun olan öğrenciler kendilerine karşı gelen önlisans programlarına sınavsız kayıt 

yaptırabilmektedirler. İkinci Üniversite olanağı herhangi bir üniversitede yüz yüze öğretim gören ya da yüz yüze 

bir programdan mezun olmuş kişilerin sınava girmeden istedikleri bir Açıköğretim programına kayıt 

yaptırabilmelerine olanak sağlar. Açıköğretim Sistemi kurulduğu dönemden itibaren Türkiye Cumhuriyetinin 

başlıca hizmet içi eğitim hizmeti sağlayıcısı durumunda olmuştur. Bu kapsamda resmi kurumlar ile üniversite 

arasında imzalanan protokoller ile yüz binlerce devlet memuru uzaktan eğitim yöntemiyle önlisans ve lisans 

tamamlama eğitiminden geçirilmiştir.  Açıköğretim Sisteminin diğer öğrenci kaynağı ise yurtdışında Türkçe 

konuşan topluluklardır. Bu kapsamda Köln/Almanya’daki Batı Avrupa Bürosu Batı Avrupadaki 12 kentte 

açıköğretim sınavı düzenlemektedir. Benzer şekilde Kosova, Makedonya, Bulgaristan ve Azerbaycan’daki 

bürolar aracılığıyla bu ülkelerde açıköğretim programlarına kayıt yaptırmak ve sınavlara girmek mümkün 

olmaktadır (Anadolu Üniversitesi, 2014).  

 

Açıköğretim Sistemi bünyesinde yılda üç kez açılan e-sertifika programları ise Açıköğretim Sistemindeki 

derslerden oluşturulmuş programlardır ve her hangi bir programa kayıt yaptırmadan gereksinim duyulan üç 

dersi içeren bir sertifika programına kayıt yaptırarak yarı biçimsel öğrenme olanağından yararlanılabilmektedir. 

Açık ders malzemeleri ise hiçbir koşul olmadan açıköğretim ders içeriklerine herkesin erişmesine olanak 

sağlayarak bireylerin biçimsel olmayan öğrenme süreçleri desteklenmektedir (e-Sertifika, 2014). 

 

Açıköğretim Eğitsel Kaynakları 
2000’lerin başından itibaren açıköğretim öğrencilerine internet üzerinden sunulan eğitsel içerik ve hizmetler 

giderek çeşitlenmiş ve artmıştır. Açıköğretim e-öğrenme portalı günümüzde açıköğretim öğrencilerinin temel 

ders çalışma ortamı haline gelmiştir. Açıköğretim e-öğrenme portalında aşağıdaki içerikler yayınlanmaktadır 

(Mutlu vd., 2014): 

• Etkileşimli e-Kitap, öğrenenlere video, ses ve animasyonlar ile zenginleştirilmiş interaktif bir öğrenme 

ortamı sunmaktadır. Etkileşimli e-Kitaplara masaüstü, dizüstü, tablet ve akıllı telefon gibi farklı cihazlara ek 

olarak Windows, Mac, iOS ya da Android gibi farklı platformlar üzerinden de erişilebilmektedir.  
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• e-Öğrenme Malzemeleri öğrenenlerin bireysel ders çalışma faaliyetlerini yönlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Her dersin her bir ünitesi için hazırlanan konu anlatımlarına, sunumlara, alıştırma sorularına ek olarak 

öğrenme sürecine katkı sağlayabilecek web bağlantıları, belgeseller vb. dış kaynaklar bir etkinlik listesi 

biçiminde öğrenenlere sunulmaktadır. Bu e-öğrenme ortamında öğrenenlerden beklenen, etkinlik 

listesinde belirtilen sıra ve biçimde ilgili e-öğrenme malzemelerinden yararlanmalarıdır. Bir öğrencinin 

dersleri üniteleri kapsamında gerçekleştirildiği tüm etkinlik sistem tarafından kaydedilerek 

raporlanmaktadır. Bu sayede öğrenciler kendi ders çalışma süreçlerini ve öğrenme düzeylerini çok kolay bir 

biçimde çevrimiçi olarak takip edebilmektedir. 

• Açıköğretim e-Öğrenme Portalı kapsamında sunulan ve öğrenenler tarafından en çok tercih edilen hizmet 

olan deneme sınavları (e-sınav), Açıköğretim öğrencilerinin resmi sınavlar öncesi kendilerini denemeleri ve 

başarı durumlarını gerçeğe yakın biçimde ölçmeleri amacıyla tasarlanmış bir e-öğrenme ortamıdır. 

• Açıköğretim e-Öğrenme Portalında 2000 yılından günümüze Açıköğretim Sistemindeki bütün geçmiş sınav 

soruları ve yanıt anahtarları yayınlanmaktadır. 

 

Açıköğretim ilk kurulduğunda TRT aracılığıyla yayınlanan televizyon programları açıköğretim öğrencilerinin 

temel öğretim ortamlarından biriydi. Günümüzde açıköğretim televizyon programları TRT Okul kanalında 

yayınlanmakta ve tüm programlara internet üzerinden de erişilebilmektedir (TRT Okul, 2014). 

 

Açıköğretim e-Öğrenme portalındaki içeriklere Mobil cihazlardan da erişim olanağı bulunmakta ve iOS, Android 

ve yakında Windows tabanlı tabletlerden erişilebilmektedir. Ayrıca açıköğretim televizyon programları 

iTunes’dan indirilebilmektedir (http://itunesu.anadolu.edu.tr/). 

 

Açıköğretim ders içeriklerinin yanı sıra toplumun geneline yönelik olarak isteyen herkesin koşulsuz olarak 

yararlanabileceği Kitlesel Açık Ders Malzemeleri Portalı yakında yayına başlayacaktır. 

 

Açıköğretimde Etkileşim 
Öğrencilerin Öğreticilerle Etkileşimi: Açıköğretim öğrencileri çok sayıda derste derse atanmış öğretim 

elemanlarıyla E-Seminerler aracılığıyla haftanın belirli gün ve saatlerinde eşzamanlı etkileşim kurabilmektedirler 

(e-Seminer, 2014). Yakın zamanda derslere ait tartışma grupları aracılığıyla eşzamanlı olmayan etkileşim olanağı 

da sağlanmaya başlanacaktır. 

 

Açıköğretim Sosyal Medyası: Açıköğretim sistemi öğrencileri açıköğretimle ilgili etkili bir sosyal medyaya 

sahiptirler. Öncelikle üniversitenin aşağıdaki resmi Facebook ve Twitter hesapları öğrencilere hem idari hem de 

e-Öğrenmeye yönelik mesaj akışı sağlamaktadır. Öğrenciler ayrıca TRT Okul’a ait sosyal medyadan da 

yararlanabilmektedirler. 

• https://www.facebook.com/anadoluuniversitesi 

• https://www.facebook.com/aofelrnportal  

• https://twitter.com/Anadolu_Univ   

• https://twitter.com/aofelrnportal  

• http://www.youtube.com/user/TRTOkul 

• http://facebook.com/trtokul 

• http://twitter.com/trtokul 

 

Aynı şekilde diğer açıköğretim öğrencilerinin oluşturduğu Facebook ve Twitter hesapları, forumlar ve sözlükler 

açıköğretim öğrencileri için geniş bir sosyal medya seçeneği sunmaktadır. Memurlar.net sitesi çalışan ve mezun 

olan öğrencilerin ağırlıklı olarak takip ettiği sitelerin başında gelmektedir. Son olarak açıköğretim öğrencilerine 

online hizmet vermeyi amaçlayan, dershanelere ya da diğer ticari kurumlara ait siteler de sık ziyaret edilen 

kaynaklardır. 

 

Öğrencilerin Açıköğretim Fakültesiyle İletişimi: Açıköğretim öğrencileri kayıt ve kayıt yenileme sürecinde ders 

kayıtlarını Ogrenci.anadolu.edu.tr sitesini kullanarak internet ortamında gerçekleştirmekte, dönemlik öğretim 

ücretlerini internet üzerinden ödeyebilmektedirler. Aynı siteden sınav giriş belgesi alabilmekte, akademik 

durumunu izleyebilmekte ve sınav sonuçlarını öğrenebilmektedirler. Bir çağrı merkezi öğrencilere (444 10 26) 
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numarası üzerinden hafta içi saat 8:30- 18:00 arasında hizmet vermektedir. Diğer bir erişim kanalı ise SMS’dir. 

SMS ile öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, sınav ve mezuniyet süreçleri yönlendirilmektedir. 

 

Fiziksel Ortamlarda Etkileşim: Açıköğretim Sisteminde kayıtlı olan öğrenciler uzaktan öğretim görmenin yanı sıra 

üniversiteyle yüz yüze temas kurabildikleri fiziksel ortamlara da sahiptirler. Bunların başında kayıt, kayıt 

yenileme, ders kitaplarını teslim alma, öğrenci belgesi alma ve mezuniyet durumunda diploma alma gibi 

nedenlerle uğradıkları açıköğretim büroları gelmektedir. Bu hizmetin dijital ortamdaki destekleyici hizmeti 

ogrenci.anadolu.edu.tr sitesinde verilmektedir. Diğer fiziksel bir öğrenme ortamı ise ders kitaplarıdır. Öğrenciler 

mutlaka her derste basılı bir ders kitabına sahip olurlar. Bu hizmetin dijital ortamdaki eşdeğeri Açıköğretim e-

Kitaplarıdır. Ülke çapında işbirliği içindeki yerel üniversitelerde akşamları ve hafta sonları sınırlı sayıda seçili ders 

için yüz yüze danışmanlık hizmeti alabilmektedirler. Bu hizmetin dijital ortamdaki eşdeğeri e-Seminerlerdir. Son 

olarak öğrencilerin düzenli olarak bulundukları fiziksel ortam olarak her öğretim döneminde bir ara ve bir 

dönem sonu olmak üzere ülke çapında aynı anda gerçekleştirilen yüz yüze sınavlar örnek verilebilir. Yüz yüze 

sınavların dijital ortamdaki destekleyici hizmeti “geçmiş sınav soruları” dır. 

 

Açıköğretim Öğrencilerine Ait Kişisel Öğrenme Ortamı İçin Bir Çerçeve Önerisi 
Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin Anadolu Üniversitesinin onlara öğrencilik süresi boyunca sağladığı e-

öğrenme hizmetleriyle yetinmemeleri, kendilerine ait kişisel öğrenme ortamlarını oluşturmaları ve kullanmaları 

yaşam boyu öğrenme süreçlerini bağımsızca yönetebilmeleri için önem kazanmaktadır. Bu çalışmada temel 

yaklaşım olarak bu çalışmanın “Bireylerin Sahip Olduğu Seçeneklerin Değerlendirilmesi” isimli bölümünde 

listelenen gerekçelerden dolayı açıköğretim öğrencilerinin kendi kişisel öğrenme ortamlarını oluşturmaları 

amacıyla öğrencilere tamamlanmış bir altyapı ya da hizmet sunulması tercih edilmemiştir. Bunun yerine 

öğrencilere kendi kişisel öğrenme ortamlarını kendilerinin tasarlayabileceği ve sürdürebilecekleri becerilerin 

kazandırılması temel yaklaşım olarak belirlenmiştir. 

 

DIY (do it yourself) yaklaşımına göre öğrenciler alışık oldukları ve kullanım becerisine sahip oldukları Web 2.0 

araçlarını gevşek bir biçimde bir arada kullanarak öğrenme etkinliklerini gerçekleştireceklerdir. Zamanla değişen 

teknolojilere uyum sağlayarak kişisel öğrenme ortamlarını güncelleyeceklerdir. 

 

Başlangıç sayfası olarak herhangi bir araç önerilmeyecek, bunun yerine öğrencilerin en fazla kullandıkları Web 

2.0 aracını kendilerine başlangıç sayfası yapabilmeleri için alternatif deneyimlerin paylaşılması öngörülecektir.  

Öğrenciler açıköğretim sistemine ait kurumsal altyapıyı kullanmaya devam edecekler fakat altyapıdan elde 

edebilecekleri bütün içeriği kişisel öğrenme ortamlarına kopyalayarak, öğrenme etkinliklerini gelecekte 

kurumsal altyapıdan bağımsız olarak tekrar edebilecekleri esnekliğe sahip olacaklardır. Öğrenciler kurumla 

ilişkilerini sona erdikten sonra da yaşam boyu öğrenme sürecinde kişisel öğrenme ortamlarını kullanmaya 

devam edebileceklerdir. 

 

Çerçevenin Yapısı 
Uygulanan yaklaşım öğrenenlere kişisel öğrenme ortamlarını oluşturma, kullanma ve sürdürme becerilerinin 

aşamalar halinde kazandırılmasıdır. Buna göre önerilen çerçeve aşağıdaki aşamaları içermektedir: 

• Başlangıç kişisel öğrenme ortamının oluşturulması: Bu aşamada öğrenene başlangıç olarak kullanabileceği 

araçların seçenekleri sunulacaktır. Eğer seçeneklerin arasında öğrenenin etkin olarak kullandığı bir araç 

bulunuyorsa öğrenen bu araçtan yola çıkarak kişisel öğrenme ortamını oluşturmaya başlayabilir. Eğer 

öğrenen Web 2.0 araçlarına yabancıysa öğrenen başkalarının kişisel öğrenme ortamı deneyimlerinden 

yararlanması için “iyi örnekler”e yönlendirilir. Öğrenen kendisi için bir başlangıç aracı belirledikten sonra bu 

araç üzerinde açıköğretim eğitsel kaynaklarına ve etkileşim kanallarına erişim için bir arayüz oluşturması 

için yönlendirilir. 

• Kişisel öğrenme ortamının geliştirilmesi: Bu aşamada öğrenene kişisel öğrenme ortamlarında 

gerçekleştirebileceği etkinliklere ait bilgiler verilir ve bu etkinlikleri başkalarından destek almadan kendi 

başına gerçekleştirebileceği araçlarla tanıştırılır. Öğrenen adım adım kişisel öğrenme ortamını geliştirir. Bu 

aşamada ortamı mümkün olduğunca basit ve işlevsel durumda tutmak, ortamı deneyim kazandıkça 

etkinlikleri ve araçları çeşitlendirerek zenginleştirmek, içerik ve hizmetlerin edinilmesi için etkili yöntemler 

geliştirmek, bulut tabanlı hizmetleri kullanma becerisi kazanmak gibi konulara önem verilir.  
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• Kişisel öğrenme ortamının kullanılması: Bu aşamada öğrenen kişisel öğrenme ortamını öğrenme 

becerilerini en alt düzeyden en üst düzeye doğru geliştirecek şekilde kullanmaya başlaması için 

yönlendirilecektir. Bu amaçla Bloom’un dijital taksonomisinin Açıköğretim Sistemi için uyarlanmış şeklinden 

yararlanılacaktır. 

• Kişisel öğrenme ortamının sürdürülmesi: Bu aşamada kişisel öğrenme ortamının bir ders, bir dönem ya da 

bir program tamamlandığında sona erdirilmemesi, öğrenene gelecekteki diğer biçimsel öğrenme 

süreçlerinin yanı sıra şu andaki biçimsel olmayan öğrenme süreçlerinde de etkin biçimde kullanma 

deneyimi kazandırılması sağlanacaktır. Bu amaçla sürdürülebilirlik için teknik gereklilikler, biçimsel, yarı 

biçimsel ve biçimsel olmayan öğrenme farklı öğrenme biçimleri için sürdürülebilirlik, farklı öğrenme 

kurumları için yatay ve dikey sürdürülebilirlik gibi beceriler kazandırılacaktır. 

• Daha ilerisi için yönlendirme: Çerçevenin bu aşamasında öğrenenlerin kişisel öğrenme ortamlarını bir kişisel 

araştırma ortamına dönüştürmeleri için yön çizmeleri sağlanacaktır. 

 

Görüldüğü gibi, öğrenenlere hazır bir ortam sunulmayıp, öğrenenlerin kişisel öğrenme ortamlarını kendi 

gereksinimleri, düzeyleri, alışkanlıkları ve öncelikleri doğrultusunda kendilerinin oluşturması için bir 

yönlendirme yapılmaktadır.  

 

BULGULAR 
 
Önceki bölümde önerilen çerçevenin açıköğretim öğrencilerine uygulanabilmesi amacıyla bu bilgi ve becerileri 

kazandıracak bir uzaktan öğrenme malzemesinin tasarlanması, geliştirilmesi ve öğrenenlere uygulanması 

gerekmektedir. 

 

Bu amaçla açıköğretim öğrencilerine kişisel öğrenme ortamlarını oluşturma becerisi kazandırmak amacıyla 

“kişisel öğrenme ortamını oluşturma”, “kişisel öğrenme ortamından etkin yararlanma” ve “kişisel öğrenme 

ortamını sürdürebilme” başlıklarına sahip bir yönlendirme eğitiminin verilmesi gerekecektir. Bu eğitimin hedef 

kitlesinin uzaktan eğitim gören öğrenenler olması nedeniyle öğrenenlerin kendi kendilerine çalışabilecekleri bir 

etkileşimli ders şeklinde tasarlanması daha uygun olacaktır. Bu aşamada sadece dersin temel kapsamı 

belirlenmiş olup, öğrenme amaçları, içerik, kullanılacak medyalar, dersin öğrenene aktarılacağı ortamlar, 

öğrenme etkinliklerinin ve değerlendirme araçlarının tasarlanması gibi işlemler öğretim tasarımı aşamasında 

gerçekleştirilmelidir. 

 

Kapsamı yukarı belirlenen eğitimin açıköğretim öğrencilerine yine uzaktan eğitimle verilmesi mümkündür. Bu 

eğitimin isteğe bağlı olarak kayıt yaptırılabilir ve internet üzerinden verilen kredisiz bir ders olarak tasarlanması 

durumunda o anda kayıtlı olan (hatta mezun olmuş olan) bütün açıköğretim öğrencilerine erişilmesi açısından 

etkili olacaktır. Öğrencilere değişik Web 2.0 araçlarının kullanımını öğretmek için mümkün olduğunca açık 

eğitsel kaynaklara başvurularak, bu içeriğin hızlı güncellenmesi sağlanabilir. Öğrencilerin dersteki başarılarının 

değerlendirilmesi için biçimsel sınavlar yerine dersin kendi kendini değerlendirme araçlarıyla donatılması 

durumunda sınav maliyetleri ortadan kaldırılabilecektir. Bu durumda derse kayıt yaptırma için kısıtlayıcı bir 

akademik takvimin uygulanmasına da gerek kalmayacaktır. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  
 
Kişisel öğrenme ortamları yaşam boyu öğrenme sürecinde biçimsel, yarı biçimsel ve biçimsel olmayan 

öğrenmeyi desteklemek amacıyla kullanılabilen, geleceğin öğrenme ortamlarıdır. Bu çalışmada Açıköğretim 

Sistemi öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme süreçlerinde kullanabilecekleri bir kişisel öğrenme ortamının 

öğrencilerin kendileri tarafından tasarlanması, oluşturulması, yönetilmesi ve sürdürülmesi gerektiği ve bunun 

için öğrencilere kişisel öğrenme ortamı oluşturma, kullanma ve sürdürebilme becerileri kazandıracak 

yönlendirme eğitiminin verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçların geçerliliğinin 

belirlenmesi amacıyla öğrencilere kişisel öğrenme ortamı oluşturma, kullanma ve sürdürebilme becerileri 

kazandıracak bir eğitimin tasarlanması, uygulamaya konulması ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 
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Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin zorbalık davranış eğilimleri ile sosyal medya sitelerine ilişkin 

tutumlarının incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Sancaktepe ilçesindeki ortaokullarda 

eğitim gören 91 kız ve 94 erkek, toplam 185 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin 

zorbalık davranış eğilimlerini ölçmek için “Zorba Davranış Eğilimleri Ölçeği” (Satan, 2006), sosyal medya 

sitelerine yönelik tutumlarını ölçmek için de “Sosyal Medya Tutum Ölçeği” (Otrar ve Argın, 2013) kullanılmıştır. 

Zorba Davranış Eğilimi Ölçeği’nin dört alt boyutu bulunmaktadır. Bu alt boyutlar; Fiziksel Zorbalık, Sözel 

Zorbalık, Eğlence Amaçlı Zorbalık ve Duygu Zorbalığı’dır. Sosyal Medya Tutum Ölçeği’nin dört alt boyutu 

bulunmaktadır. Bu alt boyutlar; Paylaşım İhtiyacı, Sosyal Yetkinlik, Sosyal İzolasyon ve Öğretmenlerle İlişki’dir. 

Araştırma sonunda fiziksel zorbalık, sözel zorbalık, eğlence amaçlı zorbalık puanları ile sosyal medyaya yönelik 

tutum ölçeği alt boyut puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>.05). Öte yandan duygusal zorbalık 

alt boyutu ile sosyal medyaya yönelik tutum ölçeği paylaşım ihtiyacı alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı 

bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=,-227; p<.01). Araştırmada ölçek puanları bazı demografik değişkenlerle de 

analize alınmış, bulgulara bağlı olarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler:  Zorbalık, Sosyal Medya, Ortaokul. 

 

 

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BULLYING BEHAVIOR  
AND SOCIAL MEDIA ATTITUDES OF STUDENTS 

 

 
Abstract 
The aim of this research is to investigate the relationship between bullying behaviours and social media 

attitudes of secondary school students. The population of the research consists of 91 female and 94 male 185 

students in total from the public secondary schools in Sancaktepe, İstanbul in 2013-2014 educational year. İn 

this research, Bully Behaviour Aptitude Scale (Satan, 2006) was used to evaluate the bullying behaviour 

aptitudes of secondary school students and Social Media Attitude Scale (Otrar ve Argın, 2013) was used to 

measure their attitudes towards social media sites. There have been four sub-dimensions of Bully Behaviour 

Aptitude Scale. These sub-dimensions are; Physical Bullying, Verbal Bullying, Bullying for Fun and Sentimental 

Bullying. There are four sub-dimensions of Social Media Aptitude Scale named Need for Sharing, Social 

Capability, Social Isolation and Relationship with Teachers. At the end of the research, a meaningful 

relationship hasn’t been found between the grades of physical bullying, verbal bullying, bullying for fun and 

grades of sub-dimensions of social media attitude scale (p>.05). At the same time, a negative meaningful 

relationship has been established between the sub-dimension of sentimental bullying and need for sharing 

sub-dimensions of social media attitude scale (r=.-227; p<.01). In research, scale scores have also been 

analyzed with same demographic variables, various suggestions have been made based on findings. 

 

Key Words: Bullying, Social Media, Secondary School. 
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GİRİŞ 
 
Bireyde davranış değişikliği meydana getirmek için en önemli ortam okullardır. Bu yüzden olumlu davranış 

değişikliklerinin gerçekleştirilebilmesi için okullarda uygun ortamlar sağlanmalıdır. Olumlu davranışlar, olumlu 

ortamlarda kazandırılabilir.  

 

Uygun olmayan okul ortamında ortaya çıkan, öğrenciye etki eden yaygın ve önemli bir sorun olarak görülen 

zorbalık, öğrencinin hem akademik başarısına hem de gelecekteki yaşamına önemli ölçüde zarar vermektedir. 

Ülkemizde son yıllarda bu konuda birçok araştırma yapılsa da, zorbalık davranışlarının basit bir anlaşmazlıktan 

farklı bir durum olduğunun pek farkında değiliz (Uysal, 2007). Zorbalıkla ilgili yapılan araştırmalar, öğrencilerin 

okula, öğretmenlerine, sınıf arkadaşlarına karşı tutumlarına ve akademik başarılarına etki ettiğini açıkça ortaya 

çıkarmaktadır (Lai, Ye ve Chang, 2008).  

 

Zorbalık (bullying) teriminin ilk olarak Burk (1897) tarafından kullanıldığı görülmektedir. Burk (1897) zorbalığı, 

kreşten üniversiteye kadar kızlar ve erkekler arasında alt sınıfları bir uşak gibi kullanma şeklindeki zulüm 

vakaları olarak tanımlamaktadır. Aralarında güç dengesizliği olan bir ya da birden fazla kişinin bir kişiye yönelik, 

kasıtlı, tekrarlayıcı olumsuz eylemleri olarak tanımlanan ve bir tür akran saldırganlığı olarak nitelendirilen 

zorbalık (Olweus, 1993), saldırganca davranışları içermekte ve aralarında fiziksel, sözel ya da dolaylı üstünlük 

olan kişiler arasında gerçekleşmektedir (Rigby, 1996). Zorbalık, çocuğun itibarını çalmakta ve onun sosyal, 

duygusal, davranışsal ve akademik gelişiminde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır (Dombrowski ve Gischlar, 

2006). 

 

Zorbalık, okullarda daha çok akran zorbalığı olarak karşımıza çıkmakta, ancak sosyal medya araçlarının 

kullanımının artmasıyla internet ortamına da taşınmaktadır. Bu yüzden siber zorbalık tanımına da dikkat 

çekmek gerekir. Araştırmacılar, internetin yol açtığı en büyük problemlerden birinin, zorbalığın sanal ortama 

kolaylıkla taşınması olduğunu belirtmektedirler (Yaman, Eroğlu ve Peker, 2011). Li (2007), okulda zorbalık yapan 

öğrencilerin %15’inin elektronik araçlar aracılığıyla da zorbalık davranışlarına devam ettiklerini ortaya 

koymuştur. Campfield (2008) ise okulda zorbalık yapan öğrencilerin üçte birinin sanal ortamda zorbalığa devam 

ettiğini belirtmiştir.   

 

Teknolojinin gelişmesi, interneti, kişilerin özellikle de çocukların gelişimlerini etkileyen, önemli bir çevresel 

faktör haline getirmiştir. Çocuklar, fiziksel, bilişsel ve ahlaksal yönlerden internette bulundukları ortamların 

etkisini davranışlarında da göstermekte ve bir takım olumlu ve olumsuz davranışlar göstermektedirler 

(Yükselgün, 2008).   

 

Çocuklar, zorba davranış eğilimini sanal ortama taşırken günümüzde en çok sosyal medya araçlarından 

faydalanmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu tarafından ODTÜ - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

TİB’in destekleriyle gerçekleştirilen ve 9-16 yaş grubu çocukların internet üzerindeki Sosyal Paylaşım Sitelerini 

kullanma alışkanlıklarının ortaya çıkartılması amacıyla hazırlanan Şubat 2011 tarihli raporuna göre çocukların 

yaklasık %66’sı günde en az bir kere sosyal medya ağlarını kullanmakta ve ortalama 72 dakika zaman 

harcamaktadırlar. Bu oran çocukların zamanlarının büyük çoğunluğunu sosyal ağlarda geçirdiklerini 

göstermektedir.  

 

Ayrıca okulda zorbalığa maruz kalan öğrencilerinin dörtte biri sosyal ağ vb. unsurları kullanarak siber zorbalık 

yapmaktadır (Li, 2005). Campfield (2008) ise okulda zorbalık olaylarına maruz kalan mağdurların %57’sinin 

internet ve cep telefonu aracılığıyla zorbalık yaptıklarını belirlemiştir. Buna göre zorba davranışa maruz kalan 

mağdurlar, normalde yapamadıkları davranışları sosyal ağlar aracılığıyla yapmaya çalışmaktadır denilebilir.  

 

Yapılan araştırmalar siber zorbalığın günümüzde en az zorbalık kadar yaygın bir problem haline geldiğini 

göstermektedir (Akbulut, Şahin ve Erişti, 2010; Arıcak, 2009; Dilmaç, 2009; Erdur-Baker ve Kavşut, 2007; Eroğlu 

ve Peker, 2010; Eroğlu ve Peker , 2011, Yaman, Eroğlu ve Peker, 2011). Siber zorbalık anlık mesajlaşma (instant 

messaging), telefon, chat odaları, e-posta, sosyal ağ siteleri, web günlüğü (bloglar), forumlar ve web siteleri gibi 
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iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilmektedir (Campbell, 2005; akt: Çetin, Eroğlu ve Peker, 2012). 

Zorba/Mağdur olan kişi, sosyal ağlarda sahte hesaplar oluşturarak kendini olduğundan farklı 

gösterebilmektedir. Bu durum zorba/mağdur tarafından sosyal ağları cazip hale getirmektedir.  Dolayısıyla 

öğrenciler sosyal medyaya yönelik tutum geliştirirken yaşadıkları zorbalık olaylarının da etkisinde 

kalabilmektedir.  

 

Ayas (2011) tarafından yapılan bir araştırmada, öğrencilerin %17,4’ünün sanal zorbalığa maruz kaldığı, 

%15.5’inin sanal zorbalık davranışlarını yaptığı, erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha fazla sanal zorbalığa 

maruz kaldığı ve sanal zorbalık yaptığı bulunmuştur. 

 

Bu araştırmayla; ortaokul öğrencilerinin zorbalık davranış eğilimleri ile sosyal medya sitelerine ilişkin tutumları 

arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bazı değişkenlere (cinsiyet, sosyal medya kullanım sıklığı, zorbalık yapma) 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede öğrencilerin 

zorba davranış eğilimlerini azaltma yönünde yapılacak çalışmalara, sosyal medya sitelerine yönelik olumlu 

tutum geliştirmesi yönünde yapılacak çalışmalara, sosyal medya sitelerini kullanırken zorbalık davranışında 

bulunmamaları yönünde yapılacak çalışmalara ışık tutacağı, ayrıca öğrencilere yönelik yapılan benzer 

araştırmalara da yön vereceği düşünülmektedir. 

 
YÖNTEM 
 
Araştırma Modeli 
Bu araştırmada öğrencilerin zorbalık davranış eğilimleri ile sosyal medya tutumları arasındaki ilişkinin çeşitli 

değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla genel tarama modeli türlerinden ilişkisel 

tarama modeli kullanılmıştır.  
 
Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Sancaktepe ilçesindeki devlet ortaokullarının 

8. sınıfında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evrendeki öğrenciler 

arasından basit tesadüfî, oransız küme örneklem yöntemi ile seçilen 185 öğrenci oluşturmaktadır. Bu 

öğrencilerin 91’i (%49.2) kız, 94’ü (%50.8) erkektir.  

 
Veri Toplama Araçları 
Bu araştırmada verileri toplamak amacıyla “Zorbalık Davranış Eğilimi Ölçeği” ve “Sosyal Medya Tutum Ölçeği” 

olmak üzere iki farklı ölçek kullanılmıştır. Ayrıca cinsiyet, sosyal medya kullanım sıklığı ve zorbalık yapma 

durumlarını öğrenmek amacıyla da öğrencilere küçük bir anket uygulanmıştır.  

 

Zorba Davranış Eğilim Ölçeği (ZDEÖ); Satan (2006) tarafından geliştirilen bir ölçektir. Ölçek çalışmasının temel 

amacı ilköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin zorbalık davranışlarına yönelik tutumlarını ölçmektir (Satan, 

2006). Zorba Davranış Eğilim Ölçeği (ZDEÖ) toplam 67 maddeden oluşmaktadır. Her Zaman Katılıyorum(5), 

Çoğu Zaman Katılıyorum(4), Bazen Katılıyorum(3), Çok Az Katılıyorum(2), Hiçbir Zaman Katılmıyorum(1) olmak 

üzere 5'li Likert ölçeği şeklinde dizayn edilen ölçekte dört alt boyut bulunmaktadır. Birinci alt boyut “Fiziksel 

Zorbalık” 21 maddeden; ikinci alt boyut “Sözel Zorbalık” 21 maddeden; üçüncü alt boyut “Eğlence Amaçlı 

Zorbalık” 13 maddeden; dördüncü alt boyut “Duygu Zorbalığı” ise 12 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin 

geçerliliği .47; güvenirliği .95’tir. 

 

Sosyal Medya Tutum Ölçeği (SMTÖ); Otrar ve Argın (2013) tarafından geliştirilen Sosyal Medya Tutum Ölçeği 

(SMTÖ) toplam 23 maddeden oluşmaktadır. Kesinlikle Katılıyorum(5), Katılıyorum(4), Kararsızım(3), 

Katılmıyorum(2), Kesinlikle Katılmıyorum(1) olmak üzere 5'li Likert ölçeği şeklinde dizayn edilen ölçekte dört alt 

boyut bulunmaktadır. Birinci alt boyut “Paylaşım İhtiyacı” 8 maddeden; ikinci alt boyut “Sosyal Yetkinlik” 6 

maddeden; üçüncü alt boyut “Sosyal İzolasyon” 6 maddeden; dördüncü alt boyut “Öğretmenlerle İlişki” alt 

boyutu ise 3 maddeden oluşmaktadır. Öğrencilerin sosyal medya tutum ölçeğinden aldıkları toplam puanlar 

“sosyal izolasyon” alt boyutundaki maddelerin olumsuz ifadelerden oluşmasından dolayı ters kodlanarak 

hesaplanmıştır. Güvenirlik (iç tutarlık) ölçeğin tümü için Cronbach α=.85 hesaplanmıştır. Alt boyutlar için alpha 
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katsayıları Cronbach α min=.79 ile Cronbach α max=.81 arasında değişmektedir. Test-tekrar test korelasyon 

katsayısı ise anlamlı bulunmuştur (r=.83; p<.001).  

 
Verilerin Analizi 
Araştırmada öncelikle öğrencilerin demografik özelliklerini betimleyici frekans ve yüzde dağılımları çıkarılmış, 

ardından ZDEÖ ve SMTÖ toplam puanları için ortalama, ss, Sh değerleri hesaplanmıştır. Normal dağılım özelliği 

gösteren değişkenlerde (n>30) parametrik bağımsız gruplar t testi, normal dağılım özelliği göstermeyen 

değişkenlerde (n<30) ise Kruskal Wallis-H Testi ve tamamlayıcı analiz olarak Mann Whitney-U testi 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 programında çözümlenmiş, manidarlıklar .05 düzeyinde sınanmış ve 

diğer manidarlık düzeyleri ayrıca belirtilmiştir.  

 
BULGULAR 
 
Bu bölümde örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin demografik bilgilerine daha sonra ise zorbalık davranış 

eğilim ölçeğinden ve sosyal medya tutum ölçeğinden aldıkları toplam puanların demografik değişkenlere göre 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ait analizlere ilişkin bulgu ve yorumlara yer verilmiştir. 

 
Tablo 1: Zorbalık Davranış Eğilimi Ölçeği ve Sosyal Medya Tutum Ölçeğinin Örneklem Grubu İçin Tanımlayıcı 

Değerleri  

Ölçek N Minimum Maksimum x  ss  

ZDEÖ 185 71 288 140.54 44.78 

SMTÖ 185 26 113 57.51 14.56 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere; örneklem grubunda yer alan öğrencilerin Zorbalık Davranış Eğilimi Ölçeği 

puanlarının ortalaması 140.54, Sosyal Medya Tutum Ölçeği puanlarının ortalaması ise 57.51’dir. Öğrencilerin 

ZDEÖ’den aldıkları minimum puan 71, maksimum puan ise 288’dir. SMTÖ’den aldıkları minimum puan 26, 

maksimum puan ise 113’tür.  

 

Tablo 2: Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Gruplar f  %  gec%  yig%  

Kız  91 49.2 49.2 49.2 

Erkek 94 50.8 50.8 100.0 

Toplam 185 100.0 100.0  

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere; örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin 91’i (%49.2) kız, 94’ü (%50.8) erkek 

öğrencilerden oluşmaktadır. 

 

Tablo 3:  Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanım Sıklığı Frekans ve Yüzde Değerleri 

  Gruplar f  %  gec%  yig%  

Her gün bir kereden fazla 50 27.0 27.0 27.0 

Her gün bir kere 56 30.3 30.3 57.3 

Haftada bir kereden fazla 24 13.0 13.0 70.3 

Haftada bir kere 35 18.9 18.9 89.2 

Ayda bir kereden fazla 7 3.8 3.8 93.0 

Ayda bir kere 13 7.0 7.0 100.0 

Toplam 185 100.0 100.0  

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere; örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin 50’si (%27.0) her gün bir kereden fazla, 

56’sı (%30.3) her gün bir kere, 24’ü (%13.0) haftada bir kereden fazla, 35’i (%18.9) haftada bir kere, 7’si (%3.8) 

ayda bir kereden fazla, 13’ü (%7.0) ise ayda bir kere sosyal medya sitelerini kullanmaktadır. 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt: 3  Sayı: 3  Makale No: 12   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

139 

 

Tablo 4: Öğrencilerin Zorbalık Yapma Davranışı Frekans ve Yüzde Değerleri 

Gruplar f  %  gec%  yig%  

Evet 39 21.1 21.1 21.1 

Hayır 146 78.9 78.9 100.0 

Toplam 185 100.0 100.0  

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere; örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin 39’u (%21.1) zorbalık yapmış, 146’sı 

(%78.9) ise zorbalık yapmamıştır.  

 
Tablo 5: Cinsiyete Göre Zorbalık Davranış Eğilimi Ölçeği ve Sosyal Medya Tutum Ölçeği Puanları Arasında 

Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları 

t  Testi 
Ölçek Cinsiyet N  x  ss  xSh  t  Sd  p  

Kız 91 138.14 43.05 4.51 
ZDEÖ 

Erkek 94 142.86 46.51 4.80 
-.716 183 .475 

Kız 91 9.42 3.75 .39 
SMTÖ 

Erkek 94 10.20 3.43 .35 
-1.485 183 .139 

 

Tablo 5’te görüldüğü üzere; örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin zorbalık davranış eğilimi ölçeği toplam 

puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

bağımsız grup t testi sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır        

(t= -.716; p>.05).  

 

Örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin sosyal medya tutum ölçeği toplam puanlarının cinsiyet değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t testi sonucunda 

grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır (t=-1.485; p>.05). 

 

Tablo 6: Sosyal Medya Kullanım Sıklığına Göre Zorbalık Davranış Eğilimi Ölçeği ve Sosyal Medya Tutum Ölçeği 

Puanları Arasında Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

Ölçek Kullanım Sıklığı N  sirax  2x  sd  p  

Her gün bir kereden fazla (1) 50 111.20 

Her gün bir kere (2) 56 86.35 

Haftada bir kereden fazla (3) 24 102.46 

Haftada bir kere (4) 35 84.04 

Ayda bir kereden fazla (5) 7 77.07 

ZDEÖ 

Ayda bir kere (6) 13 66.88 

12.083 5 .034 

Her gün bir kereden fazla (1) 50 81.05 

Her gün bir kere (2) 56 82.29 

Haftada bir kereden fazla (3) 24 96.60 

Haftada bir kere (4) 35 99.74 

Ayda bir kereden fazla (5) 7 119.50 

SMTÖ 

Ayda bir kere (6) 13 146.04 

19.880 5 .001 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere; örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin sosyal medya kullanım sıklığına göre 

zorbalık davranış eğilim ölçeği toplam puanları ve sosyal medya tutum ölçeği toplam puanları arasında yapılan 

Kruskal Wallis-H testi sonucunda, grupların sıralamalar ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (ZDEÖ: 
2x =12.083; p<.05; SMTÖ: 

2x =19.880; p<.01). Farklılıkların hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek için özel bir yöntem bulunmadığından gruplar kendi aralarında Mann Whitney-U 

analiziyle ikili olarak karşılaştırılmıştır. 
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Tablo 7: Sosyal Medya Kullanım Sıklığına Göre Zorbalık Davranış Eğilimi Ölçeği Puanlarının Hangi Gruplar 

Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Gruplar 
Her gün bir 

kereden 

fazla 

Her gün 

bir kere 

 

Haftada bir 

kereden 

fazla 

Haftada 

bir kere 

Ayda bir 

kereden 

fazla 

Ayda bir 

kere 

Her gün bir kereden fazla =111.20 p<.05 p>.05 p<.05 p>.05 p<.05 

Her gün bir kere  =86.35 p>.05 p>.05 p>.05 p>.05 

Haftada bir kereden fazla   =102.46 p>.05 p>.05 p>.05 

Haftada bir kere    =84.04 p>.05 p>.05 

Ayda bir kereden fazla     =77.07 p>.05 

Ayda bir kere      =66.88 
 

Tablo 7’de görüldüğü üzere; örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin okul zorbalığı ölçeği toplam puanlarının 

hangi gruplar arasında farklılaştığını belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U analizi sonucunda söz konusu 

farklılık, her gün bir kereden fazla sosyal medya kullanan öğrenciler ile her gün bir kere sosyal medya kullanan 

öğrenciler arasında, her gün bir kereden fazla sosyal medya kullanan öğrenciler lehine p<.05 düzeyinde; her gün 

bir kereden fazla sosyal medya kullanan öğrenciler ile haftada bir kere sosyal medya kullanan öğrenciler 

arasında, her gün bir kereden fazla sosyal medya kullanan öğrenciler lehine p<.05 düzeyinde; her gün bir 

kereden fazla sosyal medya kullanan öğrenciler ile ayda bir kere sosyal medya kullanan öğrenciler arasında, her 

gün bir kereden fazla sosyal medya kullanan öğrenciler lehine p<.05 düzeyinde gerçekleşmiştir. Diğer grupların 

sıralamalar ortalaması arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05).  

 

Tablo 8: Sosyal Medya Kullanım Sıklığına Göre Sosyal Medya Tutum Ölçeği Puanlarının Hangi Gruplar Arasında 

Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Gruplar 

Her gün 

bir 

kereden 

fazla 

Her gün 

bir kere 

 

Haftada 

bir 

kereden 

fazla 

Haftada 

bir kere 

Ayda bir 

kereden 

fazla 

Ayda bir 

kere 

Her gün bir kereden fazla 
=103.8

4 
p>.05 p>.05 p>.05 p>.05 p<.01 

Her gün bir kere  =85.30 p>.05 p>.05 p>.05 p<.01 

Haftada bir kereden fazla   =92.15 p>.05 p>.05 p>.05 

Haftada bir kere    =81.79 p>.05 p<.05 

Ayda bir kereden fazla     =97.50 p>.05 

Ayda bir kere    
 

 
=113.8

1 
 

Tablo 8’de görüldüğü üzere; örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin sosyal medya tutum ölçeği toplam 

puanlarının hangi gruplar arasında farklılaştığını belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U analizi 

sonucunda söz konusu farklılık her gün bir kereden fazla sosyal medya kullanan öğrenciler ile ayda bir kere 

sosyal medya kullanan öğrenciler arasında, her gün bir kereden fazla sosyal medya kullanan öğrenciler lehine 

p<.01 düzeyinde; her gün bir kere sosyal medya kullanan öğrenciler ile ayda bir kere sosyal medya kullanan 

öğrenciler arasında, her gün bir kere sosyal medya kullanan öğrenciler lehine p<.01 düzeyinde; haftada bir kere 

sosyal medya kullanan öğrenciler ile ayda bir kere sosyal medya kullanan öğrenciler arasında, haftada bir kere 

sosyal medya kullanan öğrenciler lehine p<.05 düzeyinde gerçekleşmiştir. Diğer grupların sıralamalar ortalaması 

arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 
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Tablo 9: Zorbalık Yapma Davranışına Göre Zorbalık Davranış Eğilimi Ölçeği ve Sosyal Medya Tutum Ölçeği 

Puanları Arasında Yapılan Bağımsız Grup t Testi Sonuçları 

t  Testi 
Ölçek Gruplar N  x  ss  xSh  

t  Sd  p  

Evet 39 162.13 53.68 8.60 
ZDEÖ 

Hayır 146 134.77 40.39 3.34 
3.490 183 .001 

Evet 39 56.10 13.28 2.13 
SMTÖ 

Hayır 146 57.88 14.91 1.23 
-.678 183 .499 

 

Tablo 9’da görüldüğü üzere; örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin zorbalık yapma davranışına göre zorbalık 

davranış eğilim ölçeği ve sosyal medya tutum ölçeği toplam puanları arasında yapılan bağımsız grup t testi 

sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık ZDEÖ’de anlamlı bulunmuş (t=3.490; p<01), 

SMTÖ’de ise anlamlı bulunmamıştır (t=-.678; p>.05). Söz konusu farklılık zorbalık yapan öğrenciler lehine 

gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 10: Zorba Davranış Eğilimi Ölçeği Alt Boyutları ile Sosyal Medya Tutum Ölçeği Alt Boyutları Arasındaki 

İlişkiyi Belirlemek Amacıyla Yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları 

Sosyal Medya Tutum Ölçeği Alt Boyutları  

Faktörler 
Değerler 

Paylaşım 

İhtiyacı 

Sosyal 

Yetkinlik 

Sosyal 

İzolasyon 

Öğretmenlerle 

İlişki 

r -.109 -.022 -.051 .136 

p .141 .764 .494 .066 Fiziksel Zorbalık 

N 185 185 185 185 

r .017 .044 -.033 .133 

p .816 .554 .653 .070 Sözel Zorbalık 

N 185 185 185 185 

r -.057 -.057 -.137 .105 

p .443 .439 .063 .155 
Eğlence Amaçlı  

Zorbalık 
N 185 185 185 185 

r -.227 -.075 .056 -.030 

p .002 .308 .449 .685 Zo
rb

a 
D

av
ra

n
ış

 E
ği

lim
i Ö

lç
e

ği
 A

lt
 

B
o

yu
tl

ar
ı 

Duygu Zorbalığı 

N 185 185 185 185 

 

Tablo 10’da görüldüğü üzere; Zorba Davranış Eğilimi Ölçeği alt boyutları ile Sosyal Medya Tutum Ölçeği alt 

boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi sonucunda 

Zorba Davranış Eğilim Ölçeği Duygu Zorbalığı alt boyutu ile Sosyal Medya Tutum Ölçeği Paylaşım İhtiyacı alt 

boyutu (r=-.227; p<.01) arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Genel olarak söylenebilir ki, 

Sosyal Medya Tutum Ölçeği paylaşım ihtiyacı alt boyut puanları yükseldikçe, Zorba Davranış Eğilim Ölçeği duygu 

zorbalığı alt boyut puanları istatiksel olarak anlamlı olacak şekilde düşmüştür. Diğer alt boyutlar arasındaki 

ilişkiler ise istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>.05). 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Araştırmaya katılan öğrencilerin %49.2’si kız, %50.8’i ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Bu bulgu 

araştırmaya katılan kız ve erkek öğrencilerin sayısının hemen hemen eşit olduğunu ortaya koymaktadır. 

Örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin zorbalık davranış eğilimlerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşma 

durumunu belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucunda gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. 

Öğrencilerin sosyal medya sitelerine yönelik tutumlarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşma durumunu 

belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucunda gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Erkek öğrencilerin 

fiziksel, sözel ve eğlence amaçlı zorbalık eğilimlerinin kızlara göre daha fazla, kız öğrencilerin de duygu zorbalığı 
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eğilimlerinin erkek öğrencilere göre daha fazla olduğu görülse de öğrencilerin zorbalık eğilimlerinin 

cinsiyetlerine göre değişmediği söylenebilir.   

 

Öğrencilerin sosyal medya sitelerini kullanma sıklığına baktığımızda, %57.3’ünün her gün bir kere veya daha 

fazla sosyal medya sitelerini kullandığı görülmektedir. Bu bulgu ortaokul öğrencilerinin yarıdan fazlasının günde 

en az bir defa sosyal medya sitelerini kullandığını göstermektedir. Öğrencilerin zorbalık davranış eğilimlerinin 

sosyal medya sitelerini kullanma sıklığı değişkenine göre farklılaşma durumunu belirlemek amacıyla yapılan 

analiz sonucunda gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Sosyal medya sitelerini her gün bir kereden fazla 

kullanan öğrencilerin, her gün bir kere, haftada bir kere ve ayda bir kere kullanan öğrencilere göre zorbalık 

davranışı eğilimleri daha yüksektir. Diğer bir deyişle; öğrencilerin sosyal medya sitelerini kullanma sıklığının 

artması zorbalık davranış eğilimlerinin de artmasına neden olmaktadır. Öğrencilerin sosyal medyaya yönelik 

tutumlarının sosyal medya sitelerini kullanma sıklığı değişkenine göre farklılaşma durumunu belirlemek 

amacıyla yapılan analiz sonucunda gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Sosyal medya ağlarını ayda bir 

kere kullanan öğrencilerin tutumları her gün bir kere veya daha fazla ve haftada en az bir kere kullanan 

öğrencilere göre daha düşüktür. Başka bir ifadeyle; öğrencilerin sosyal medya sitelerini kullanma sıklığının 

artması sosyal medya sitelerine yönelik tutumlarının da artmasına neden olmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı 

İnternet Kurulu tarafından, ODTÜ ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu TİB’in destekleriyle gerçekleştirilen ve 

9-16 yaş grubu “Çocukların Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanım Alışkanlıkları”nın ortaya çıkartılması amaçlanan 

Şubat 2011 tarihli raporuna göre de çocukların yaklaşık %70’inin günde en az bir kere interneti kullandığı, 

%66’sının günde en az bir kere sosyal ağları kullandığı ve burada ortalama 72 dakika zaman harcadığı tespit 

edilmiştir. Bu oran çocukların internette harcadıkları zamanlarının büyük çoğunluğunu sosyal ağlarda 

geçirdiklerini göstermektedir. Bu durumda sosyal medya sitelerini sık kullanan öğrencilerin sosyal medya 

sitelerine yönelik tutumlarının ve zorbalık eğilimlerinin daha yüksek olmasının, bu ağları yoğun olarak 

kullanılmaları ile ortaya çıkan doğal bir sonuç olduğu düşünülmektedir. Coşkun (2008), internette daha fazla 

vakit geçiren öğrencilerin fiziksel zorbalığa daha yatkın olduklarını bulmuştur. Sarak (2012) interneti her gün 

kullanan öğrencilerin interneti haftada bir kullanan öğrencilere göre daha fazla zorbalık eğiliminde olduğunu 

belirtmiştir.  

 

Öğrencilerin zorbalık yapma durumlarına baktığımızda, %21.1’inin zorbalık yaptığını, %78.9’unun ise zorbalık 

yapmadığını görmekteyiz. Bu bulguya göre öğrencilerin beşte biri zorbalık davranışında bulunmaktadır. 

Öğrencilerin zorbalık davranış eğilimlerinin zorbalık yapma değişkenine göre farklılaşma durumunu belirlemek 

amacıyla yapılan analiz sonucunda gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Söz konusu farklılık zorbalık 

yapan öğrenciler lehine anlamlı bulunmuştur. Buna göre, zorbalık yapan öğrencilerin zorbalık davranış eğilimleri 

zorbalık yapmayan öğrencilere göre daha yüksektir. Öğrencilerin zorbalık davranış eğilimlerinin artması 

sonucunda, öğrenci zorbaca davranışlarda bulunmaktadır. Zorbalık yapma eğiliminde olan öğrenciler akranları 

tarafından popüler biri olarak görülmek istedikleri (Slee ve Rigby, 1993) ve kolay yoldan arkadaş edinme 

eğiliminde oldukları için (Nansel, Overpeck, Pilla, Ruan, 2001) zorbalık yapmaktadırlar. Öğrencilerin sosyal 

medya sitelerine yönelik tutumlarının zorbalık yapma değişkenine göre farklılaşma durumunu belirlemek 

amacıyla yapılan analiz sonucunda gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Buna göre, öğrencilerin sosyal 

medya sitelerine yönelik tutumları zorbaca davranışlarda bulunmasına etki etmemektedir.  

 

Zorba Davranış Eğilimi Ölçeği alt boyutları ile Sosyal Medya Tutum Ölçeği alt boyutları arasındaki ilişkiyi 

belirlemek üzere yapılan analiz sonucunda, Zorba Davranış Eğilim Ölçeği Duygu Zorbalığı alt boyutu ile Sosyal 

Medya Tutum Ölçeği Paylaşım İhtiyacı alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Genel 

olarak söylenebilir ki, Sosyal Medya Tutum Ölçeği paylaşım ihtiyacı alt boyut puanları yükseldikçe, Zorba 

Davranış Eğilim Ölçeği duygu zorbalığı alt boyut puanları istatiksel olarak anlamlı olacak şekilde düşmüştür. 

Diğer alt boyutlar arasındaki ilişkiler ise istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Duygu zorbalığı eğiliminde olan 

bireyler, gruptan dışlama, ayrımcılık, aşağılama, eşyalarına zarar verme, eşyalarını ya da parasını zorla alma, 

kasıtlı olarak arkadaşça davranmama gibi davranışlarda bulunmaktadır (Elliot, 1997; akt. Çınkır ve Kepenekçi, 

2003). Duygusal yönden zorbalık yapan öğrencilerin, genellikle grup halinde hareket ettikleri söylenebilir. Duygu 

zorbalığı eğiliminde olan öğrencinin davranışlarının, mağdurda yol açtığı duygusal sonuçları görmesi, 

davranışlarından ötürü sorumluluk duyması ve mağdurla empati kurması gibi nedenlerden dolayı, olayı daha 

geniş kitlelere yaymamak ve sadece arkadaş çevresi veya grup içerisinde kalmasını sağlamak adına sosyal 

medyada zorbalık olaylarını paylaşma ihtiyacı hissetmediği söylenebilir. Duygu zorbalığına ait davranışların 
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birçoğunun okul içerisinde yaşanmasından dolayı sosyal medyada paylaşılması olasılığının düştüğü 

düşünülmektedir. Sosyal medyada paylaşımda bulunduğu zaman ebeveynlerin ya da öğretmenlerin görmesi ve 

müdahale etmesinden korktuğu için paylaşım ihtiyacı hissetmediği söylenebilir. 

 

Sonuç olarak; öğrencilerin zamanlarının çoğunu sosyal medya sitelerinde geçirdiği ve bu durumun öğrencinin 

zorbalık eğilimlerini arttırdığı görülmüştür. Sosyal medyada bu kadar uzun zaman geçiren öğrencilerin olumsuz 

durumlarla ya da paylaşımlarla karşılaşması da kaçınılmazdır. Öğrencinin olumsuz paylaşımlarla karşılaşması, 

onun da bu duruma eğilmesine, dolayısıyla zorbaca eğilimler göstermesine neden olabilir.  Geleneksel anlamda 

karşılaşılan zorbalık olaylarının sosyal medya siteleri aracılığıyla yapılması ile de siber zorbalık olayları meydana 

gelmektedir. Öğrenciler arasında sosyal medya sitelerinin sıkça kullanılması ve zorbaca davranışlarda bulunma 

eğiliminde olmaları, siber zorbalık vakalarının da artacağına işaret etmektedir.  

 

Bu nedenle araştırmacılar öğrencilerin zorbalık eğilimleri ile sosyal medyaya yönelik tutumları hakkında 

derinlemesine nitel araştırmalar tasarlayabilirler. Öğretmenler, okulda yaşanan zorbalık olaylarına anında 

müdahale etmeli, olayın büyümesini, okul dışına taşmasını ya da sosyal medya üzerinden yayılmasını engelleyici 

çalışmalar yapmalıdırlar. Öğrencilere sosyal medya sitelerinin güvenli ve etkin kullanımı üzerine eğitimler 

verilebilir. Sosyal medya sitelerinde karşılarına çıkabilecek olumsuzluklar hakkında bilgilendirilmeli, herhangi bir 

olumsuzlukla karşılaştıkları zaman nasıl davranmaları gerektiği hakkında eğitimler verilmelidir. Rehberlik servisi, 

siber zorbalık davranışları ile ilgili seminer, bireysel görüşme, grup rehberliği, broşür ve rehberlik panosunun 

düzenlenmesi gibi faaliyetler gerçekleştirmelidir. Aileler ise öğrencinin davranışlarındaki değişiklikleri, okulda ya 

da sosyal medyada yaşadığı olumsuzlukları takip etmeli, öğrencinin sosyal hayattan kopmaması amacıyla evde 

veya dışarıda bilgisayar başında geçirilen süreyi kontrol etmelidir.  

 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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METİNLERİNİN TÜR ÖZELLİKLERİ VE ÖZGÜNLÜK BAKIMINDAN İNCELENMESİ 
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Özet 
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’nde, yabancı dil öğretiminde metinlerin önemine ve öğretim sırasındaki etkililiğine 

dikkat çekilmekte ve dil öğrencilerinin iletişimsel dil becerisi (alımlama, üretme, etkileşim ya da aracılık) 

kazanabilmesi amacıyla çokça metinle ve özellikle farklı türlerdeki metinlerle karşılaşması beklenmektedir. Dil 

öğrencisinin metinlerle çokça karşılaştığı ders araçlarından birisi de ders kitabıdır. Bu bağlamda araştırmada 

İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretim Seti’nin ders kitaplarında yer alan okuma metinlerinin tür özellikleri ve 

özgünlük durumları bakımından incelenmesi ve yukarıda belirtilen Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’ndeki metinsel 

ölçütlere uygunluğunu saptamak amaçlanmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Avrupa Ortak Dil Çerçevesi, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti, okuma metinleri, 

metin türü, özgünlük. 
 

 

THE ANALYSIS OF READING TEXTS IN THE “PACK OF ISTANBUL TURKISH LANGUAGE 
TEACHING FOR FOREIGNERS” IN TERMS OF GENRE FEATURES AND ORIGINALITY 

 
 
Abstract 
In the Common European Framework of Reference ,it is drawn attention to the importance of the texts in 

foreign language teaching and activities during teaching and it is expected to be confronted with many texts, 

especially with different kinds of texts; on purpose of language students’ getting  communucative language 

competence (comprehension, producing, interaction or intermediation). One of the lesson materials that the 

language students are confronted with is course book. In this context, analyzing the genres and originality of 

the texts in the course books of Istanbul Turkish Language Teaching Pack and determining the suitability of text 

criters in The Common European Framework of Reference that is stated above are aimed. 

 

Key Words:  The Common European Framework of Reference, Pack of Istanbul Turkish Language Teaching for 

Foreigners, reading texts, originality. 

 
 
GİRİŞ 
 

Metin, belirli bir bildirişim bağlamında bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen bir dil 

dizgesi bütünüdür (Günay, 2013: 45). Bir başka deyişle devingen bir biçimde metin, bildirişimi başlatan bir 

olgudur (Coşkun-Ögeyik, 2008: 10).  İşlevsel okumayla ve özgün metinlerle gerçekleşen bu bildirişim olayının 

temel öğeleri, okuyucu/öğrenci, metin ve yazardır. Yabancı dil öğretimi açısından önemli olan nokta ise 

okuyucu/öğrenci ile metin arasındaki karşılıklı etkileşimdir (Tapan, 1990: 77). 

 

Dil edinicisinin, bildirişim aracı olma özelliği taşıyan bu “metinlerle karşılaşması, ana dilindeki alımlama 

becerisinin edinimi sürecinde sadece sınıf ortamı ile sınırlı değilken, yabancı dil edinim sürecinde dil edinicisinin 

metinlerle karşılaşması büyük oranda sınıf ortamı ve ders materyalleri ile sınırlıdır. Bu durum ikinci dil edinim 

sürecinde farklı metin türlerinden kazanılan alımlama becerisine yönelik deneyimlerini sınırlandırdığı gibi ikinci 
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dil edinim sürecinde sınıf ortamının ve alımlama becerisini geliştirmek için kullanılan ders materyallerinin 

önemini de arttırmaktadır” (Aygüneş, 2007: 71). Bu nedenle özellikle yabancı dil öğretimine yönelik ders 

kitaplarında dil öğrencisinin ana dili edinicilerine oranla daha çok ve farklı türlerdeki metinlerle karşılaşması, 

sınırlı bir ortamda dahi onun söylemsel yeti geliştirmesine ve iletişimsel dil becerileri (alımlama, üretme, 

etkileşim ya da aracılık)’ni kazanabilmesine katkı sağlayacaktır.  Çünkü “her metin türü, iletişim amacına bağlı 

olarak farklı dil kullanımlarını örneklendirirken öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için farklı olanaklar da 

sunar” (Dilidüzgün, 2013: 347). AODÇ
1
 (2001: 131)’de dil ediniminin “iletişimsel olaylara doğrudan katılım ya da 

bir metni doğrudan kullanma sonucu hedef dili öğrenme yeteneği ve bilgisi” olarak tanımlanması, çerçevenin de 

yukarıdaki söylemi destekler nitelikte olduğunu göstermekte ve söylemsel yeti ve iletişimsel beceri geliştirme 

bağlamında metinlerin özgün olmasının gerekliliğine de dikkat çekilmektedir.  

 

Kuramsal Çerçeve 
“Dil öğrencileri önemli ölçüde belli bir bağlam içerisinde geçen ve anlamlı ve anlaşılır girdi ile dili etkileşimli bir 

biçimde kullanabileceği olanaklara gereksinim duymaktadırlar” (AODÇ, 2001: 131) ve bu gereksinimlerin 

etkileşimli olarak kazanılması ve geliştirilmesi aşamasında farklı metin türleri etkin bir rol oynamaktadır. 

AODÇ’de bu görünümü sağlamaya yönelik olarak dil öğrencisinin hangi düzeyde, hangi metin türleri ile 

karşılaşabileceğini gösteren çizelgeler oluşturulmuştur. Buna göre “kitaplar, kurgu ürünü olan veya olmayan 

edebi dergiler, dergiler; gazeteler; talimatnameler (kendin yap kitapları, yemek kitapları, vs.), ders kitapları; 

broşürler, prospektüsler; el ilanları; reklam malzemesi; kamu levhaları ve ilanları; süpermarket, bakkal, pazar 

tezgâhlarındaki levhalar; malların paketleri ve etiketleri; biletler, vs.; formlar ve anketler; sözlükler (tek dilli ve 

iki dilli), eşanlamlı sözlükler; ticari ve mesleki mektuplar, fakslar; kişisel mektuplar; denemeler ve alıştırmalar; 

kısa notlar, raporlar ve bildiriler; notlar ve mesajlar, vs.; veritabanları (haberler, edebiyat, genel bilgi, vs.)” 

(AODÇ, 2001: 91) gibi türler yazılı olarak kullanılabilecek genel metin türleridir. Düzeylere göre dil öğrencisinin 

karşılaşacağı metin türleri ise şöyledir
2
 (AODÇ: 2001: 68-70; 207-208):  

 

B1 düzeyinde; bir alet ile ilgili anlaşılır biçimde yazılmış açık talimatlar, sonucu açıkça belirtilen tartışmalar, bildik 

konulardaki gazete yazıları, mektuplar, broşürler ve kısa resmî belgeler gibi günlük malzemeler, kişisel mektup 

yazışmaları, dil öğrencisinin mesleki alanına ve ilgisine yönelik metinler.  

 

B2 düzeyinde; uzun ve karmaşık talimatlar, uzmanlık makaleleri, güncel sorunlara yönelik makale ve raporlar, 

uzun ve karmaşık olup profesyonelce yazılmış genel makale, gazete haberleri ve raporlar, ilgi alanına yönelik 

yazışmalar, çağdaş edebi düzyazı. 

 

C1 düzeyinde; ayrıntılı, uzun ve karmaşık talimatlar, sosyal, profesyonel ve akademik alandaki tartışma 

metinleri, uzun ve karmaşık olup profesyonelce yazılmış ayrıntılı makale, gazete haberleri ve raporlar, bütün 

yazışmalar, kendi alanıyla ilgili olan veya olmayan uzun ve karmaşık metinler, uzun teknik bilgileri içeren 

metinler, edebi metinler. 

 

C2 düzeyinde; ayrıntılı, uzun ve karmaşık talimatlar, sosyal, profesyonel ve akademik alanda yazılmış tartışma 

metinleri, uzun ve karmaşık olup profesyonelce yazılmış ayrıntılı makale, gazete haberleri ve raporlar, bütün 

yazışmalar, soyut, yapısal olarak karmaşık ve uzun, edebi olan veya olmayan metinler, kullanım kılavuzları. 

 

AODÇ’de metin türlerinin dışında metinlerin özgünlüğü konusuna da yer verilmiştir; özgün ve özel olmak üzere 

iki metin türünden bahsedilmiştir (2001: 137):  

 

Özgün metinler: a. Öğrencinin, öğrendiği dili doğrudan kullanarak deneyimleri sonucu karşılaştığı, basitleştirme 

ve düzeltme gibi işlemlerden geçmemiş günlük gazete, dergiler ve yayınlarda karşılaşılabilecek özgün metinler; 

 

b. Öğrencinin deneyimlerine, ilgilerine ve kişiliğine uygun hale getirilmek üzere, seçilmiş, derecelendirilmiş 

ve/veya düzeltilmiş özgün metinler. 

                                                 
1
 Araştırmada bu noktadan itibaren Avrupa Ortak Dil Çerçevesi için AODÇ kısaltması kullanılacaktır. 

2
 AODÇ’de metin türlerine ve okuma becerisine yönelik olarak oluşturulmuş bütün çizelgeler bu bölümde özetlenerek verilmiştir.  
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Özel metinler: Özel olarak, dil eğitiminde kullanılmak için hazırlanmış olan metinlerdir. Örneğin, özgün 

metinlere benzeyecek şekilde hazırlanmış metinler (özellikle sanatçılar tarafından seslendirilen ve özel olarak 

dinleme-anlama için hazırlanmış metinler), öğretilecek olan dil bilimsel içeriğin belli bağlamlarda geçen 

örneklerini vermek üzere hazırlanmış metinler (belirli bir ders ünitesi içinde), ses bilimi ve dil bilgisini 

yorumlayan, alıştırma amaçlı tek tek birbirinden bağımsız tümceler, ders kitabı yönergeleri, açıklamaları vs., test 

ve sınav açıklamaları, öğretmenin sınıfta kullandığı sınıf dili (açıklamalar, sınıf yönetimi, yönlendirmeler) özel 

metin türleri olarak sayılabilir. 

 

Görüldüğü üzere basitleştirilmiş, düzeltilmiş, kısaltılmış, derecelendirilmiş vb. metinler de özgün metinler ulamı 

altında değerlendirilmiştir fakat her ne kadar bu metinler özgün olarak değerlendirilmekte olsa da yapılan 

düzenlemelerin, basitleştirmelerin anlam karışıklığına ve kopukluğuna yol açıcı, anlamlandırmayı engelleyici 

nitelikte olmaması gerektiği de belirtilmiştir. Buna koşut olarak öğrencinin anlamlandırmasını engelleyecek 

nitelikte olan otantik/orijinal metinlerin de dil edinicisinin düzeyine göre düzenlenebileceği fakat aşırı 

basitleştirmenin de anlamı çıkarmak için gerekli olan dayanak noktaları ile fazla bilgilerin yitirilmesine yol 

açacağı aktarılmıştır (AODÇ, 2001: 154).  

 
Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Bu araştırmada yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanmış ders kitaplarından biri olan “İstanbul Yabancılar İçin 

Türkçe Öğretim Seti”nde yer alan okuma metinlerinde farklı türlere yer verilip verilmediği ve metinlerin 

özgünlük oranları tespit edilerek yapılan değerlendirmeler doğrultusunda dil öğrencisine söylemsel yeti ve 

iletişimsel dil becerisi kazandıracak daha nitelikli ders kitapları hazırlanmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

 
YÖNTEM 
 
Araştırma nitel olarak desenlenmiş olup doküman analizi yoluyla gerçekleştirilmiştir.  

 

Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini yabancılara Türkçe öğretim kitapları oluşturmaktadır. Örneklem olarak ise yabancı dil 

olarak Türkçe öğretim kaynaklarından biri olan “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti”nin ders 

kitaplarında yer alan okuma metinleri seçilmiştir. Araştırma kapsamına, okuma bölümlerinde yer alan 

metinlerin yanında “Kültürden Kültüre”, “Eğlenelim Öğrenelim”, “Sözün Özü” ve “Medeniyetimize Yön 

Verenler” başlıkları altında verilen okuma metinleri de alınmıştır. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (2001: 31)’nde yer 

alan ortak öneri düzeyi genel basamaklar kümesinde temel dil kullanımı için “tek tümce (A2) hedeflenirken, orta 

ve yüksek düzey betimlemelerinde metin/söylem çalışmalarının gerekliliği vurgulandığından araştırma, bağımsız 

(B1-B2)” (Dilidüzgün, 2011: 344) ve yetkin (C1-C2) kullanıcıları temel alan B1, B2, C1/+ düzeyleriyle 

sınırlandırılmıştır. 

 

Araştırma Süreci  
Araştırma sürecinde doküman incelemesi yönteminin aşamalarına dikkat edilmiştir ve öncelikle örneklem 

olarak seçilen orijinal kitaplara ulaşılmıştır. Söz konusu kitaplarda yer alan okuma metinleri ilk aşamada metin 

türlerine göre incelenmiştir. Metin türlerini bulgulama aşamasında Dilidüzgün (2008: 134)’ün yapı ve işlevleri 

bağlamında oluşturmuş olduğu metin türleri sınıflandırması temel alınmıştır. Aynı zamanda AODÇ’de yer alan 

metin türlerine yönelik çizelgelerden de karşılaştırma sırasında yararlanılmıştır. Diğer bir aşama olan metinlerin 

özgünlük durumlarının araştırılması noktasında hedef kitapların kaynakça
3
 kısmından yola çıkılarak özgün metin 

oranı, eğer varsa yapılan düzenlemelerin neler olduğu ve özel (üretilmiş, hazırlanmış) metin oranı belirlenmiştir. 

Bu noktada ise AODÇ (2001: 137)’de belirtilen metin sınıflandırması dikkate alınmıştır. Hem metin türleri hem 

de özgünlük durumlarının bulgulanması sırasında oluşturulan veri listesi doğrultusunda elde edilen veriler; 

bulgular bölümünde maddeleştirilerek, sıklık ve sayısal değer bakımlarından ifade edilmiştir. Araştırma, 

bulgulara yönelik yapılan değerlendirmeler sonrasında sonlandırılmıştır. 

                                                 
3
 Söz konusu edilen kitapların kaynakça kısmında –özellikle C1/+ düzeyinde- alıntılanan her metnin kaynak bilgisi bulunmamaktadır. Bu 

noktada metinlerin düzenlenişinden alıntı olduğu düşünülerek internet yoluyla metnin başlığı ya da metinlerdeki tümceler aratılmış, 
metinlerin asıllarına ulaşılmıştır. Bununla birlikte alıntı yapılan kitap, dergi gibi kaynakların sadece adı ve yazarı yazılmıştır; sayfa numarası, 
basım yılı, sayısı vb. hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. 
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BULGULAR 
  

Araştırmanın bu bölümünde dokuman analizi sonucunda elde edilen veriler sunulmuştur. Verilerin sunumu iki 

aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Buna göre ilk aşamada; kapsama alınan B1 düzeyinde 27, B2 düzeyinde 24 ve 

C1/+ düzeyinde 61 olmak üzere toplam 112 okuma metninin metin türleri bağlamında incelenerek elde edilen 

bulguları sayısal değerler ve sıklık bakımından ifade edilmişken ikinci aşamada aynı sayıdaki (112) metinlerin 

özgünlük durumlarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Verilerin çözümlenmesi sırasında, araştırma kapsamına 

alınan ders kitapları öncelikle düzeylere göre ayrı ayrı sıralanacak, ardından karşılaştırmalı olarak 

yorumlanacaktır.  

 
1. İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretim Seti’nde Yer Alan Metinlerin Tür Özelliklerine Yönelik Bulgular 

Bu bölümde
4
 söz konusu kitaplarda yer alan okuma metinlerinin yapı ve işlev bakımından tür özelliklerine ilişkin 

bilgiler, düzeylere göre tablolar halinde sunulacaktır. İlk olarak yapı bakımından betimsel, anlatısal, açıklayıcı, 

kanıtlayıcı ve çağrı işlevli metin türlerine yönelik bulgular gösterilmiştir: 

 

Tablo 1: Okuma Metinlerinin Yapısal Tür Özelliklerine İlişkin Bulgular 

 B1 Düzeyi B2 Düzeyi C1/+ Düzeyi Toplam 

 

Betimsel metin 

Anlatısal metin 

Açıklayıcı metin 

Kanıtlayıcı metin 

Çağrı işlevli metin 

 

 

4 

9 

10 

4 

- 

 

 

2 

6 

12 

4 

- 

 

1 

31 

13 

14 

2 

 
7 
46 
35 
22 
2 

Toplam (Metin sayısı) 27 24 61 112 

 

Tabloda araştırma kapsamına alınan kitapların genelinde en çok yer alan metin türü anlatısal metin (46) 

türüyken en az yer alan metin türünün çağrı işlevli (2) metin türü olduğu görülmektedir. Özellikle C1/+ 

düzeyinde neredeyse her ünite sonunda bir yazara ait yaşam öykülerine ve tarihçe, tarihsel anlatı gibi işlevsel 

türlere yer verilmesi, anlatısal metin türünün diğer türlere göre sayıca üstün olmasının sebebidir. Çağrı işlevli 

türler ulamı altında bulunan duyuru, reklam, ilan, pankart, yemek tarifleri, broşür, afiş vb. işlevsel türlerin daha 

çok temel dil kullanıcısına (A1-A2) yönelik olması sebebiyle hedef düzeylerde en az kullanılan tür olduğu 

düşünülmektedir. Tabloda C1/+ düzeyinde yer alan çağrı işlevi gören 2 metin de dil edinicisinin davranışını 

değiştirmeye yönelik amaç güden metinler olması sebebiyle bu yapıya dâhil edilmiştir. 

  

B1 düzeyinde çoğunlukla anlatısal (9) ve açıklayıcı (10) metinlere yer verilirken B2 düzeyinde açıklayıcı (12) 

metin türü oranı fazladır; C1 düzeyinde ise en çok anlatısal (31) metin türü kullanılmıştır.  

  

Betimsel metin türü sayısı düzey yükseldikçe düşmüştür. A1-A2 düzeylerinde daha çok basit betimlemeler 

yapılmasının öngörüldüğü ve betimsel metin ulamı altında bulunan turist rehberi, reçete, kılavuz, emlak ve iş 

ilanları, kataloglar, bulmacalar vb. alt düzey işlevsel metin türlerinin bu düzeylerde (A1-A2) sayısı daha fazla 

olacaktır fakat düzey yükseldikçe bu tür metinlerin sayısının azalmasının normal olduğu düşünülmektedir. 

Hedef düzeylerde (B1, B2 ve C1/+) yer alan 7 betimsel metin; düşünce yazısı, bilim/teknik inceleme yazıları, 

öğretici yazı/söylem türündeki metinler olması sebebiyle bu tür kapsamında değerlendirilmiştir. 

  

Anlatısal metin türünün B2 düzeyinde, B1 düzeyine göre kullanımı yüksektir. Bu sayı C1/+ düzeyinde diğer 

düzeylere göre oldukça yüksektir ve gözle görülür bir artış görülmüştür. Yukarıda da belirtildiği gibi bu düzeyde 

tarihçe, tarihsel anlatı ve yaşam öyküsü gibi işlevsel metin türlerine çokça yer verilmesi bu ulamdaki oranın 

yükselmesine sebep olmuştur. 

                                                 
4
 Bu bölümde elde edilen bulgulara yönelik yapılan karşılaştırma ve değerlendirmelerde Dilidüzgün (2008:134)’ün yapı ve işlevleri 

bağlamında metin türleri sınıflandırması ve AODÇ (2001)’deki ortak öneri düzeyleri tablosu, metin ve metin türlerine yönelik açıklamalar ile 
okuma becerisine ilişkin basamaklar kümesinden faydalanılmıştır. 
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Açıklayıcı metin türünün kullanımı neredeyse bütün düzeylerde aynıdır. Genel olarak hedef düzeylerde bu 

metin türü dil edinicisini bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur. 

  

Kanıtlayıcı metin türünün kullanımı B1 ve B2 düzeylerinde eşitken bu oran C1/+ düzeyinde artış göstermiştir. 

Kuramsal çerçevede de belirtildiği gibi AODÇ’de yetkin kullanıcı bu düzeyde profesyonelce yazılmış akademik ve 

bilimsel metinleri vb. anlayabilmektedir. Bu metinlerin ise çoğunlukla bir düşünceyi savunma veya kanıtlama 

amacıyla yazılmış, uzun ve karmaşık yazılar olması sebebiyle kanıtlayıcı metin türü olarak yetkin kullanıcının 

kullanımına sunulması olumludur. 

 

  

Bu bölümde ikinci olarak metinlerin işlevsel tür özelliklerine (anı, eleştiri, gezi yazısı, röportaj vb.) ilişkin bulgular 

tabloda gösterilmiştir: 

 

Tablo 2: Okuma Metinlerinin İşlevsel Tür Özelliklerine İlişkin Bulgular 

 B1 Düzeyi B2 Düzeyi C1/+ Düzeyi Toplam 

 

Anı 

Basın açıklaması/Duyuru 

Belgesel 

Bilimsel metin
5
 

Diyalog 

Düşünce/Felsefe yazısı 

Deneyim metinleri 

Eleştiri 

Fıkra 

Film özeti 

Gazete röportajı 

Gezi yazısı 

Haber metni 

Köşe yazısı/fıkra 

Öğretici yazı/söylem 

Öykü/Kısa öykü 

Tanıtımlar 

Tarihçe 

Tarihsel anlatı 

Yaşam öyküsü 

 

 

1 

- 

- 

6 

2 

- 

2 

1 

3 

- 

2 

- 

1 

4 

2 

- 

2 

1 

- 

- 

 

- 

- 

1 

8 

- 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

5 

1 

- 

2 

 

 

- 

1 

- 

17 

1 

3 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

4 

2 

1 

2 

5 

5 

3 

15 

 
1 
1 
1 
31 
3 
4 
3 
2 
4 
1 
3 
1 
6 
6 
4 
2 
12 
7 
3 
17 

Toplam (Metin sayısı) 27 24 61 112 

  
Hedef kitaplarda işlevsel bakımdan anı, basın açıklaması/duyuru, belgesel, bilimsel metin, eleştiri, diyalog, 

düşünce/felsefe yazısı, deneyime yönelik bilgi aktaran metinler, fıkra, film özeti, gazete röportajı, gezi yazısı, 

haber metni, köşe yazısı/fıkra, öğretici yazı/söylem, öykü/kısa öykü, tanıtımlar, tarihçe, tarihsel anlatı, yaşam 

öyküsü olmak üzere toplam 20 işlevsel metin türüne yer verildiği görülmektedir. 

  

Hedef düzeylerin geneline bakıldığında en çok kullanılan metin türlerinin bilimsel metin (31), yaşam öyküsü (17) 

ve tanıtımlar (12) olduğu görülecektir. 

  

B1 düzeyinde; anı (1), bilimsel metin (6), diyalog (2), deneyime yönelik bilgi aktaran metinler (2), eleştiri (1), 

fıkra (3), gazete röportajı (2), haber metni (1), köşe yazısı/fıkra (4), öğretici yazı/söylem (2), tanıtımlar (2), 

                                                 
5
 Bilimsel metin teriminin kullanımı tercih edilmiştir. Bu terim kapsamına popüler bilimsel nitelikli metinler, bilimsel nitelikli dergi yazıları, 

basitleştirilmiş bilimsel metinler ve makale türü de dâhildir. Genel ulam olarak makale terimi kullanımının tercih edilmeme sebebi ise 
seçilen makalelerin basitleştirilmiş olması ve genel makale formatından uzak olmasıdır.  
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tarihçe (1) olmak üzere toplam 12 metin türüne yer verilmiştir. En yüksek orana sahip metin türü ise bilimsel 

yazı (6)’dır. 

  

B2 düzeyinde; belgesel (1), bilimsel metin (8), düşünce/felsefe yazısı (1), deneyime yönelik bilgi aktaran metinler 

(1), eleştiri (1), fıkra (1), gezi yazısı (1), haber metni (1), öğretici yazı/söylem (1), tanıtımlar (5), tarihçe (1), 

yaşam öyküsü (2) olmak üzere toplam 11 metin türü bulunmaktadır. En yüksek orana sahip metin türü ise B1 

düzeyinde olduğu gibi bilimsel yazı (8)’dır. 

  

C1/+ düzeyinde basın açıklaması/duyuru (1), bilimsel metin (17), diyalog (1), düşünce/felsefe yazısı (3), film 

özeti (1), gazete röportajı (1), haber metni (4), köşe yazısı/fıkra (2), öğretici yazı/söylem (1), öykü/kısa öykü (2), 

tanıtımlar (5), tarihçe (5), tarihsel anlatı (3), yaşam öyküsü (15) olmak üzere toplam 14 metin türü yer almıştır. 

Diğer iki düzeyde de olduğu gibi burada da kullanımı en çok tercih edilen metin türü bilimsel metin (15)’dir. 

Bilimsel metin kullanım oranı düzey yükseldikçe artmıştır. Bu durum AODÇ ölçütlerini destekler niteliktedir. 

  

Her üç düzeyde de farklı metin türlerine yer verilmesi olumludur fakat özellikle metin türlerinin düzeylere göre 

kendi içerisindeki dağılımına ayrı ayrı bakıldığında birkaç türün yüksek orana sahip olduğu ve diğer türlere 

sadece bir ya da iki kez yer verildiği görülecektir. Tablodan hareketle bu durumun B2 düzeyinde daha belirgin 

olduğu görülebilir. Daha önce de belirtildiği üzere her metin türü öğrenciyi farklı iletişim veya söylem 

ortamlarıyla ya da bağlamlarla karşılaştırmaktadır. Bu nedenle türler arasındaki oransal dağılımın dengeli 

olmaması bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. 

 

Anı türü sadece B1 düzeyinde kullanılmıştır. 

 

Belgesel, gezi yazısı gibi türler sadece B2 düzeyinde vardır. 

 

Basın açıklaması/duyuru, film özeti, öykü/kısa öykü, tarihsel anlatı gibi türler sadece C1/+ düzeyinde yer 

almıştır. Özellikle kısa öykü türünün alt düzeylerde bulunmaması bir eksikliktir. 

  

Bilimsel metin, haber metni, öğretici yazı/söylem, tanıtımlar ve tarihçe gibi türler her düzeyde bulunmaktadır. 

  

Deneyim metinleri, eleştiri ve fıkra türleri sadece C1/+ düzeyinde kullanılmamıştır. 

  

Fıkra metin türünün B1 düzeyinde diğer düzeylere göre daha yüksek orana sahip olması bu düzeyde ünite 

sonlarındaki “Eğlenelim Öğrenelim” bölümlerinde fıkralara yer verilmesinden kaynaklanmaktadır. 

  

B1 düzeyinde kullanımı AODÇ’de öngörülen talimatlar, sonucu açıkça belirtilen tartışmalar, mektuplar, 

broşürler, kısa resmi belgeler, kişisel mektup yazışmalarına bu düzeyde yer verilmediği gözlemlenmiştir. 

  

B2 düzeyinde kullanımı AODÇ’de öngörülen uzun ve karmaşık talimatlar, raporlar, ilgi alanına yönelik 

yazışmalar, çağdaş edebi düzyazı gibi türlere yer verilmeyip uzmanlık makaleleri, güncel sorunlara yönelik 

makaleler, gazete haberleri gibi türlerin bu düzeyde yer aldığı tespit edilmiştir. 

  

C1 ve C2 düzeylerinde kullanımı AODÇ’de öngörülen ayrıntılı, uzun ve karmaşık talimatlar, raporlar, yazışmalar 

ve edebi metin türleri yer almazken sosyal, profesyonel ve akademik alandaki tartışma metinleri, makale, 

gazete haberleri, uzun teknik bilgileri içeren metinlere bu düzeylerde yer verildiği görülmüştür. 

  

Her üç düzeyde de AODÇ’de ortak olarak bulunması öngörülen talimatlar, yazışmalara yönelik metinler 

edebi/yazınsal metinler
6
 yer almamaktadır.  

  

 

                                                 
6
 Hedef kitaplardaki okuma metinlerinde bir yazınsal tür olan şiir türüne sadece C1/+ düzeyinde “Medeniyetimize Yön Verenler” başlığı 

altında yaşam öyküsü verilen yazarlar hakkında bilgi verilirken örneklendirme amacıyla yer verilmiştir. Bu sebeple bu türe tabloda yer 
verilmemiştir. 
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2. İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretim Seti’nde Yer Alan Metinlerin Özgünlük Durumlarına Yönelik Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde hedef kitaplarda yer alan okuma metinlerinin özgünlük durumlarına ilişkin 

bulgulara yer verilmiştir ve elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

Tablo 3: Okuma Metinlerinin Özgünlük Durumlarına İlişkin Bulgular
7
 

 B1 Düzeyi B2 Düzeyi C1/+ Düzeyi Toplam 

 

Özgün metin 

Özel metin 

 

 

19 

8 

 

24 

- 

 

61 

- 

 
104 
8 

Toplam (Metin sayısı) 27 24 61 112 

 
Tabloda görüldüğü gibi söz konusu ders kitaplarında yer alan özgün (104) metinlerin oranı özel (8) metin 

oranına göre oldukça yüksektir. Düzey yükseldikçe metinlerin özgünlük oranları da artmaktadır ve basitleştirme, 

kısaltma, düzenleme ve derecelendirme vb. oranı ile metin oluşturma/üretme azalmaktadır.  

  

Tabloda verilen bilgilerden hareketle araştırmada, hedef kitaplarda yer alan okuma metinlerinin özgünlük 

durumlarının yüksek olduğu söylenebilir fakat AODÇ ölçütlerine göre hiçbir düzeltme yapılmayıp ders 

kitaplarına alınan metinler ile basitleştirilmiş, kısaltılmış, düzenlenmiş, derecelendirilmiş vb. metinler de özgün 

metin kapsamındadır. Araştırma kapsamına alınan ders kitaplarında hiçbir düzenleme yapılmamış özgün metin, 

yok denecek kadar azdır. Bu durum söz konusu kitapların arka kapaklarında da not olarak belirtilmiştir. Yapılan 

düzenlemelere bakıldığında:  

  

B1 düzeyinde; tümcelerin öğretilecek dil bilgisel yapıya göre ya da öğrencinin düzeyine göre değiştirildiği, 

karmaşık tümcelerin çıkarıldığı, bazı sözcüklerin Türkçeleştirildiği, alıntılanan metnin özetlendiği görülmüştür. 

  

B2 düzeyinde; B1 düzeyinde olduğu gibi tümcelerin öğretilecek dil bilgisel yapıya göre ya da öğrencinin düzeyine 

göre değiştirildiği, kısaltıldığı, karmaşık tümcelerin çıkarıldığı, bazı sözcüklerin Türkçeleştirildiği, alıntılanan 

metnin özetlendiği; aynı zamanda metne tümceler eklendiği, aynı konu çerçevesinde farklı metinlerden 

alıntılanan paragrafların birleştirilerek yeni metinler oluşturulduğu gözlemlenmiştir. 

  

C1/+ düzeyinde; tümcelerin öğretilecek dil bilgisel yapıya göre ya da öğrencinin düzeyine göre değiştirilme oranı 

azalmıştır. Daha çok karmaşık veya siyasi/sakıncalı kişisel görüş içeren tümcelerin çıkarıldığı, bazı sözcüklerin 

Türkçeleştirildiği, metne tümceler eklendiği, farklı metinlerden alıntılanan paragrafların birleştirilerek yeni 

metinler oluşturulduğu gözlemlenmiştir. 

  

Kuramsal çerçevede de belirtildiği gibi AODÇ’de metinlerin basitleştirilebileceği fakat basitleştirme işleminin 

aşırı derecede olmaması gerektiği vurgulanmış ve bu durumun anlam kopukluğuna sebep olacağı, 

anlamlandırmada boşluklar oluşturup dil edinicisine engel oluşturabileceği söylenmiştir (AODÇ, 2001). Hedef 

okuma metinlerine bu açıdan bakıldığında üç düzeyde de, basitleştirilen çoğu metinde –asıllarıyla 

karşılaştırıldığında- anlam kopukluğunun olduğu, özellikle farklı bir veya birden çok metinden alıntılanan 

paragrafların birleştirilmesi yoluyla oluşturulan metinlerde paragraflar arası geçişlerde sorun oluşturabileceği ve 

metin türüne yönelik çalışmalarda anlamlandırmayı ve öğrenci ile yazar arasındaki etkileşimi engelleyici nitelik 

taşıdığı gözlemlenmiştir. Çünkü alıntılanan paragrafların türleri de farklılık göstermektedir ve iletişimsel beceri 

ya da söylemsel yeti kazandırmada yaşamsal durumların doğallığı ya da gerçekliği de engellenmektedir.  

  

Söz konusu metinlerde yer alan özel metinlerin ise daha çok dilsel ve/veya dil bilgisel yapının öğretimi için 

hazırlandığı ve dil öğrencisini yapay bir yaşam ortamı ile karşılaştırması sebebiyle iletişimsel dil becerisi ile 

                                                 
7
 AODÇ’de, metinlerin özgünlüğüne yönelik oluşturulan sınıflandırma temelinde, tabloda özgün ve özel olmak üzere iki metin türüne yer 

verilmiştir. Kısaltılmış, basitleştirilmiş, düzenlenmiş vb. metinler de özgün metin kapsamında gösterilmiştir fakat yorum bölümünde bu tür 
metinlerin özelliklerine de değinilecektir. 
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söylemsel yeti geliştirme açısından eksik olduğu göze çarpmaktadır. Bu metinler daha çok diyalog türünde 

üretilmiştir. 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
  

Sonuç olarak yapı ve işlev bakımından tür özelliklerine ilişkin hazırlanan tablolardan hareketle seçilen metinlerin 

türsel çeşitlilik gösterdiği söylenebilir fakat “ders kitaplarına metin seçilirken tür çeşitliliği kadar türe ilişkin 

metin sayısı da önemlidir. Öğrencilerin çok türde eser okumasının yararı yadsınamaz. Ancak bir türün 

özelliklerini tanıyabilmesi için de öğrencilerin, o türden belli sayıda metin okuması gerekir” (Özbay ve Çeçen, 

2012: 75).  Bu nedenle dil öğrencisinin her düzeyde benzer türlerin yanında farklı farklı metin türleriyle de 

karşılaştırılması ve bir düzeyde bir türe yüksek oranda yer verilip diğer türlerin ihmal edilmemesi, tür oranlarına 

da dikkat edilmesi gerekmektedir. “Ayrıca seçilen metinlerin, türünü ne kadar yansıttığına da bakılmalıdır. Başka 

bir türü çağrıştıracak nitelikte metinlerin faydası kadar olumsuz etkileri de” (Özbay ve Çeçen, 2012: 75) 

olabileceği için farklı türlerdeki metinlerden paragraflar alıntılanarak oluşturulan yeni metinlerin her zaman 

olumlu etki bırakmayacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.  

  

Metinlerin özgünlük durumuna bakıldığında ise daha çok özgün metinlere yer verildiği, özel metinlerin sayısının 

düzey yükseldikçe azaldığı belirlenmiştir. Bu durum olumludur ancak alıntılanan metinlerin tamamına yakınının 

düzenlenmiş, kısaltılmış ve/veya basitleştirilmiş olması, toplama metinler oluşturulması sonucunda anlam 

kopukluklarının ortaya çıkması ve anlaşılırlık oranının azalması yadsınamaz.  

  

“Söylemin süreklilik ve devingenliği dil öğretim sürecine yansımalı, gerçek iletişimsel görevlerle öğrenciler 

sosyal yaşamı yansıtan metin türü dünyasına sokulmalıdır. Böyle bir dünyada iletişimsel beceriler de metin 

türleri gibi beraber işlemektedir” (Dilidüzgün, 2012: 344). Bu bağlamda dil öğrencisi için çokça ve farklı 

türlerden oluşan metinlerin seçilmesi, metin türü oranına dikkat edilmesi ve AODÇ (2001)’deki ortak öneri 

düzeyleri tablosu, metin ve metin türlerine yönelik açıklamalar ile okuma becerisine ilişkin basamaklar 

kümesinde verilen betimlemelerin de temel alınması gerekmektedir. Yine bu amaçla; seçilen metinlerin üst 

düzeylerde, gerçek/doğal yaşam ortamını yansıtan özgün hallerine; alt düzeylerde ise çokça basitleştirme 

yapmak ya da üretmek yerine daha basit yazılmış olan özgün metinlere yer verilmesi önerilmektedir. AODÇ 

(2001: 229)’de ortak öneri düzeyleri tablosu ile okuma becerisine ilişkin basamaklar kümesinde yer alan; B1 

düzeyindeki kişi için “Günlük ya da meslekle ilişkili dildeki metinleri anlayabilir. Yazarın olayları, duyguları ve 

dilekleri betimlediği kişisel mektupları anlayabilir.”, B2 düzeyindeki kişi için “Yazarın güncel konulardaki bir 

sorunu belirli bir bakış açısıyla ilişkilendirdiği ya da belirli bir bakış açısını anlattığı makale ve raporları 

anlayabilir. Kısa öykülerin ve bilinen romanların çoğunu anlayabilir.”, C1 düzeyindeki kişi için “Uzun, karmaşık 

uzmanlık metinlerini ve yazınsal metinleri anlayabilir ve aralarındaki üslup farklarını fark edebilir. Kendi 

uzmanlık alanında olmasa da makalelerde ve teknik kılavuzlarda kullanılan uzmanlık dilini anlayabilir.”,  C2 
düzeyindeki kişi için “Her türden metinleri okuyabilir. Ayrıca soyut metinleri ve zor sözcükler içeren metinleri ya 

da kullanım kılavuzlarını, özel konulardaki metinler ya da yazınsal metinler gibi dil bilgisel yapıları okuyabilir.” 

ifadeleri gerçek/doğal yaşam ortamını yansıtan özgün metin seçilmesine yönelik bu öneriyi destekler 

niteliktedir. 

 

 
Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5

th
 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Yaklaşık 150 yıllık bir tarihi olan uzaktan öğretim bu uzun geçmişinde belki de günümüzde olduğu kadar hiç 

tartışılmamıştır. Bunun nedenlerinden biri de uzaktan eğitimin pek çok eğitimci ve kurum tarafından bir eğitim 

türü ve alanı olarak uzun süre yok sayılmasıdır. Ancak değişen ekonomik, sosyolojik ve teknolojik koşullar 

uzaktan eğitimi eğitim tartışmalarının neredeyse merkezine çekmiş, açık ve uzaktan öğrenme dünyada eğitim 

paradigmasını etkileyen bir konu haline getirmiştir. Bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de açık ve uzaktan 

eğitimin günümüzdeki durumu, açık ve uzaktan öğrenmeye artan ilginin demografik, ekonomik, sosyolojik ve 

teknolojik nedenleri, yaşanan gelişmeler ve yükselen eğilimler ele alınacak, yükselen eğilimlere bağlı olarak 

ortaya çıkan yeni sorunlara ve bu sorunların nedenlerine kısaca değinilecektir.  

 

Anahtar Sözcükler: Açık ve uzaktan öğrenme, eğilimler, sorunlar. 

 
 

THE CURRENT SITUATION OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION 
 
 
Abstract 
Distance education which has a history of about 150 years has probably not been a topic of such discussion in 

its long history. One of the reasons for this is that it has long been disregarded as a form and field of education 

by many educators and institutions. Nevertheless, changing economic, sociological and technological 

conditions have made distance education almost the center of educational debates, and open and distance 

education has become a topic that has an impact on the paradigm of education in the world. In the present 

study, the situation of open and distance learning; the demographic, economic, sociological and technological 

reasons for the increasing interest in open and distance learning, recent developments and increasing trends 

willl be discussed and the problems resulting from these trends and their reasons will be touched upon.  

 

Key Words: Open and distance learning, trends, problems. 

 
 

GİRİŞ 
 
Yaklaşık 150 yıllık bir tarihi olan uzaktan öğretim bu uzun geçmişinde belki de günümüzde olduğu kadar hiç 

tartışılmamıştır. Uzaktan eğitimin önemli teorisyenlerinden Otto Peters’a (2010) göre bunun nedeni uzaktan 

eğitimin pek çok eğitimci ve kurum tarafından bir eğitim türü ve alanı olarak uzun süre yok sayılmasıdır (s.9).  

Ancak değişen ekonomik, sosyolojik ve teknolojik koşullar uzaktan eğitimi eğitim tartışmalarının neredeyse 

merkezine çekmiş, açık ve uzaktan öğrenme dünyada eğitim paradigmasını etkileyen bir konu haline getirmiştir. 

Bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de açık ve uzaktan eğitimin günümüzdeki durumu, açık ve uzaktan öğrenmeye 

artan ilginin nedenleri, yaşanan gelişmeler ve yükselen eğilimler ele alınacak, yükselen eğilimlere bağlı olarak 

ortaya çıkan yeni sorunlara kısaca değinilecektir.  

 
SAYILARLA AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMENİN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU 
 
Howell, Williams ve Lindsay (2003) uzaktan eğitimi etkileyen otuz iki eğilimi inceledikleri araştırmalarında her 

geçen gün daha fazla ders, program ve derecenin uzaktan eğitim yoluyla sağlandığını belirtmişlerdir. 2000li 
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yıllara kadar sayıları sınırlı olan uzaktan eğitim kurumları veya uzaktan eğitim hizmeti veren kurumların sayısı 

21. Yüzyılın başlangıcından itibaren hızla artmaktadır. Kanwar (2012a) 2012’de Commonwealth’de 28, 14’ü 

Hindistan’da olmak üzere Asya’da toplam 70 açık üniversite olduğunu bildirmektedir. Yine öğrenci sayılarına 

göre en büyük üniversiteler incelendiğinde sıralamada açık üniversitelerin çoğunlukta olduğu söylenebilir (List 

of Largest Universities, 2014). Listede yer alan pek çok diğer üniversite de açık ve uzaktan eğitim vermektedir. 

Herhangi bir uzaktan eğitim programına veya uzaktan verilen derse kayıtlı öğrenci sayısı da hızla artmıştır. 

Radford (2011) 1999-2000, 2003-3004 ve 2007-2008 yılları arasında herhangi bir uzaktan eğitim dersi veya 

programına kayıtlı öğrencilerin yüzdesi incelemiş ve aşağıdaki verileri sunmuştur (s.4): 

 

Tablo 1: 1999-2000, 2003-3004 Ve 2007-2008 Yılları Arasında Herhangi Bir Uzaktan Eğitim Dersi Veya 

Programına Kayıtlı Öğrencilerin Yüzdesi 

 1999-
2000 

2003-
2004 

2007-
2008 

Açıköğretim yoluyla verilen bir derse kayıt olan öğrencilerin 
yüzdesi 

%8 %16 %20 

Bir açıköğretim programına kayıtlı öğrencilerin yüzdesi  %2 %5 %4 

 

The Sloan Consortium’un 2012’de gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre Amerika Birleşik Devletleri’nde 

2011 güz döneminde 6,7 milyondan fazla öğrenci en az bir uzaktan eğitim dersi almıştır ve yükseköğretim 

öğrencilerinin %32’si en az bir dersi çevrimiçi olarak almaktadır. Bu sayılar 2013 yılına kadar artış göstermiş 

2013 yılında yükseköğretim öğrencilerinin 7,1 milyonu en az bir çevrimiçi ders almıştır (The Sloan Consortium, 

2013). Kanwar (2012a) ise Asya’nın ise çevrimiçi kayıtta en yüksek oranlara sahip olduğunu bildirmiştir.  

 

Türkiye’de de uzaktan eğitime ilgi gittikçe artmaktadır. 2012 yılı itibarıyla 82 üniversitede açık ve uzaktan eğitim 

dersleri verilmektedir (Bkz. Ek 1). Bu üniversitelerin bir kısmında önlisans, lisans, lisansüstü ve meslek 

yüksekokulu kapsamında açık ve uzaktan eğitim hizmeti verilmekteyken Hacettepe Üniversitesi’nde olduğu gibi 

bir kısmında ise uzaktan eğitim desteği yalnızca kampüs öğrencilerine sağlanmaktadır.  

 

Açılan program sayısına bağlı olarak da uzaktan eğitim öğrencisi sayısı da dramatik bir yükseliş göstermiştir. 

Grafik 1’de Açıköğretim sistemine yeni kayıt yaptıran önlisans ve lisans öğrencilerinin s0n 5 yıl içerisindeki 

dağılımı gösterilmiştir: 

Grafik 1: 2008-2013 Yıllarında Açıköğretime Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayıları 

 
Grafikten de anlaşılacağı üzere açıköğretim önlisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin sayıları önemli 

biçimde artmıştır.  

 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM, 2013) verilerine göre 2012-2013 Öğretim yılında üniversitelere 

984.191 öğrenci yeni kayıt yaptırmış ve toplam öğrenci sayısı 4.975.690’a ulaşmıştır. Bu sayılara önlisans, lisans, 

ikinci öğretim, lisansüstü ve tıpta ihtisas öğrencilerinin sayıları da dâhil edilmiştir. Bu öğrencilerden 

açıköğretime yeni kayıt olanların sayısı önlisansta 151.618 iken lisansta 61.868 olmuştur. Toplam sayılara 
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bakıldığında açıköğretim önlisans öğrencilerinin sayısı 749.965 iken lisansta 1.506.887’ye ulaşmıştır ve 

açıköğretimdeki toplam öğrenci sayısı 2.256.852 olmuştur. Tablo 2’de ÖSYM verilerine göre Türkiye’de lisans ve 

önlisans programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve toplam öğrenci sayıları verilmiştir.  

 

Tablo 2: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 yıllarında ÖSYM Öğrenci Sayıları  (ÖSYM, 

2009; ÖSYM, 2010; ÖSYM, 2011; ÖSYM, 2012; ÖSYM, 2013a).  

 Açıköğretim Önlisans Açıköğretim Lisans Toplam Öğrenci Sayıları 
(Örgün+AÖF) 

 Yeni kayıt Toplam Yeni kayıt Toplam Yeni kayıt Toplam 

2008-2009 125.356 306.770 168.667 835.766 869.619 2.924.281 

2009-2010 101.159 429.273 117.660 1.127.944 848.894 3.529.334 

2010-2011 100.482 483.437 84.722 1.230.486 835.915 3.817.086 

2011-2012 113.216 586.233 74.212 1.365.261 881.745 4.315.836 

2012-2013 151.618 749.965 61.868 1.506.887 984.191 4.975.690 

 

Diğer bir deyişle Türkiye genelinde açıköğretime kayıtlı öğrencilerin sayısı tüm yüksek öğretim öğrencilerinin 

sayısının neredeyse yarısı olmuştur. 

 

 
 

Grafik 2: Yükseköğrenime Kayıtlı Açıköğretim Öğrencilerinin Örgün Öğrencilere Oranı – 2012-2013 Akademik Yılı  

 

Uzaktan eğitime artan ilgi arttıkça, açık ve uzaktan eğitim akademik camiada da sıklıkla tartışılan bir konu haline 

gelmiştir. Öyle ki Guri-Rosenblit uzaktan öğretim ve açık üniversitelerin yükseköğretimin kıyısında bir 

konumdayken artık merkezine kaymakta olduğunu bildirmiştir (Aktaran Peters, 2010, s.9).  

 
Açık Ve Uzaktan Öğrenmeye Artan İlginin Nedenleri 
Açık ve uzaktan öğrenmeye ilginin artmasının nedenleri genelde bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler 

olarak düşünülebilir. Oysa uzaktan eğitimin yaygınlaşmasının demografik, ekonomik, sosyolojik ve teknolojik 

pek çok nedeni vardır. Holmberg’e göre özellikle uzaktan öğretim üniversitelerinin kurulmasının politik, 

ekonomik ve eğitsel nedeni arasında pek çok ülkede yükseköğretim olanaklarının arttırılmasına duyulan ihtiyaç, 

pek çok sorumluluğu olan yetişkinlerin potansiyel yükseköğretim öğrencisi olması, bireylerle toplumlara 

yetişkinler ve dezavantajlı gruplara eğitim olanağı sunarak hizmet etme isteği, pek çok meslek grubunda daha 

ileri düzeyde eğitim ihtiyacı, eğitsel yenilikleri destekleme ihtiyacı ve aracılı eğitimde eğitsel kaynakların 

ekonomik bir biçimde kullanılması olarak özetlenebilir (Aktaran Simonson ve diğerleri, 2012, s. 41). 

 

Howell, Williams ve Lindsay (2003) var olan yükseköğretim altyapısının artan nüfusun yükseköğretim talebini 

karşılamakta yetersiz kaldığını bildirmişlerdir. Kanwar’ın (2012b) bildirdiğine göre 2000’de yükseköğretime 

katılım %19 iken bu oran 2007’de %27’ye çıkmıştır. Yine 2007’de 150 milyon yükseköğretim öğrencisi varken 

2012’de yükseköğretim öğrencisi sayısı 165 milyon olmuştur ve bu sayının 2025’te 263 milyona yükselmesi 
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beklenmektedir (Kanwar, 2012a). Mevcut yerleşke üniversitelerinin bu talebi karşılaması mümkün 

görünmemektedir. Bu nedenle, açık üniversiteler artan talebi karşılamak amacıyla kurulmuş, gittikçe yaygınlık 

kazanmıştır (Trindade, Carmo ve Bidarra, 2000, s. 17).  

 

Türkiye’deki eğilim de dünyadaki eğilimlere paralellik göstermektedir. 1984-2010 yılları arasında yüksek 

öğretime talep hızla artmıştır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi verilerine dayanarak sayılar incelendiğinde 

1984-2010 yılları arasında yükseköğretime katılan öğrenci sayısı yaklaşık olarak 7,5 kat artmıştır ve artış 2008 

yılından itibaren hızlanmıştır (Yavuz, M., 2012, s.10). Bu hıza paralel olarak 2008 itibarıyla açıköğretime katılan 

öğrenci sayısı da hızlı bir artış göstermiştir. Grafik 3’te de görüleceği üzere yükseköğrenime kayıtlı öğrenci 

sayıları arttıkça açıköğretim öğrenci sayılarına da artış gözlenmektedir.  

 

Grafik 3: 1995-2013 Yıllarında Türkiye’de Yükseköğrenime Kayıtlı Öğrenci Sayıları 

 

Yükseköğretime katılım yaşındaki nüfusun artışı da uzaktan öğretimin yaygınlaşmasında önemli bir etmen 

olarak görülmektedir. Kanwar (2012a) yükseköğretim çağındaki nüfusun özellikle Asya’da hızla arttığını 

bildirmiştir. Türkiye’de de 2009-2010 öğretim yılında 18-24 yaş arası bir yükseköğretim kurumuna yeni kayıt 

yaptıran öğrenci sayısı 675.403 iken (ÖSYM, 2010) 2011-2012 öğretim yılında yine 18-24 yaş arası 

yükseköğretime kayıt yaptıran öğrenci sayısı 717.393 olmuştur (ÖSYM, 2012b). 2012-2013 öğretim yılında ise 

bu sayı 775.389’a ulaşmıştır (ÖSYM, 2013b). Bu artışın yerleşke üniversiteleriyle karşılanamaması uzaktan 

eğitimi de bir anlamda değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak öne çıkarmıştır.  

 

Açık ve uzaktan eğitimin yaygınlaşasının en önemli nedenlerinden biri de şüphesiz bilgi iletişim 

teknolojilerindeki gelişmelerdir. Burada çevrimiçi öğrenme kritik bir öneme sahiptir. Simonson ve diğerlerinin 

(2012, s. 125) açıkladığı üzere çevrimiçi öğrenme öğrencilere zaman ve mekândan bağımsız eğitim olanağı 

sağlaması; çevrimiçi bilginin kolayca güncellenebilmesi sayesinde öğrencilerin güncel bilgiye kolaylıkla 

erişebilmesi; öğrenci merkezli bir eğitime olanak sağlaması; küresel çapta iş görebilecek teknolojik donanıma 

sahip bireyler yetiştirmeye olanak sağlaması gibi nedenlerle oldukça avantajlı bir eğitim türü haline gelmiştir. 

 

Açık ve uzaktan öğrenmenin gittikçe yaygınlaşan bir eğitim türü olmasının bir diğer nedeni de endüstri 

toplumunun yerini bilgi toplumuna bırakması olmuştur. Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler dünyayı 

McLuhan’ın deyimiyle Küresel Köy haline getirmiş, başta İnternet olmak üzere dijital ortamların yaygınlaşması 

da bireylerin küresel bağlamda rekabet edebilecek düzeyde donanımlanmalarını gerektirmiştir. Burada ağ 

toplumunun gelişmesi önemli bir etken olmuştur (Özkul, 2010). Ağ toplumunun yaygınlaşmasıyla her geçen gün 

artan bilgi “dramatik bir şekilde yükseköğrenim ve genel anlamda öğrenmeyi etkileyecektir (Howell, Williams ve 

Lindsay, 2003). Günümüzde bireyler kendilerini sürekli yenilemek ve küresel çapta rekabet edebilmek için var 

olan bilgilerini sürekli olarak tazelemek durumundadır. Çalışma yaşantısında olan erişkin bireylerin bu ihtiyacı 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

Toplam

Açıköğretim



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt: 3  Sayı: 3  Makale No: 14   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

158 

sağlamaları örgün eğitimle mümkün olmamaktadır ve yetişkinler bu nedenle gittikçe artan bir oranda uzaktan 

eğitimi tercih etmektedir. Howell, Williams ve Lindsay (2003) yetişkinlerin yükseköğrenime katılmalarında ciddi 

bir artış olduğunu bildirmişlerdir. Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde sağlanan sınavsız ikinci 

üniversiteye 2012-2013 yılında gösterilen yüksek talebin nedeni de bir bakıma budur. Buna ilave olarak 

çevrimiçi öğrenme de yaşamboyu öğrenme bağlamında oldukça önemli bir yere sahip olmuştur. Inoue (2009) 

yükseköğretim kurumlarının da yeni rollerinden birinin yaşamboyu öğrenmeye destek vermek olduğunu, 

kurumların yaşamboyu öğrenmeyi başta bilgi iletişim teknolojileriyle olmak üzere çeşitli şekillerde desteklemesi 

gerektiğini belirtmiştir (s. 23). Bu bağlamda üniversitelerin uzaktan öğrenenleri desteklemesi günümüzde 

sıklıkla dile getirilen bir konudur. Türkiye’de de üniversiteler uzaktan öğrenme ve e-öğrenmeyi stratejik 

planlarına dâhil etmekte bu yolda adımlar atmaktadırlar.  Anadolu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 

Sakarya Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi bunlara örnek olarak 

gösterilebilir.  

 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE YÜKSELEN EĞİLİMLER 
 
Şüphesiz ki açık ve uzaktan öğrenmeye ilişkin en önemli gelişmelerden biri çeşitli şekillerde farklı uygulamalarla 

ortaya çıkan e-öğrenmenin hem uzaktan eğitimde hem de örgün öğretimi destekleyici bir unsur olarak 

yaygınlaşmasıdır. Daha önce de belirtildiği üzere, dünyada çevrimiçi ders alan öğrencilerin sayısı hızla 

artmaktadır ve bu öğrenciler yalnızca uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler değildir. Pek çok kampüs 

öğrencisi de çevrimiçi ders almaktadır. Amerika’da küresel çapta öğrenme teknolojileri sağlayıcıları için yatırım 

fırsatlarını değerlendiren Ambient Insight Research (2013) firmasının araştırmanlarının sonucuna göre 2016 

yılına kadar dünyanın pek çok bölgesinde e-öğrenmede hızlı bir artış beklenmektedir. Ambient Insight Research 

raporlarının özeti aşağıdaki tabloda kısaca özetlenmiştir: 

 

Tablo 3: Ambient Insight Research Raporlarına Göre E-Öğrenmenin Geleceği (Ambient Insight Research, 2013). 

BÖLGELER 2011 CİRO BÜYÜME HIZI TAHMİNİ 2016 
CİROSU 

Ortadoğu e-öğrenme piyasası 378.4milyon $ %8.2 560.7milyon $ 

Asya e-öğrenme piyasası 5.2milyar $  %17.3 11.6milyar $ 

Doğu Avrupa e-öğrenme piyasası 583.2milyon $. %16,9’dur 1.2milyar $ 

Batı Avrupa e-öğrenme piyasası 6.1milyar$ %5.8 8.1milyar $ 

Latin Amerika e-öğrenme piyasası 1.6 milyar $ %14.6 2.29milyar $ 

Kuzey Amerika e-öğrenme piyasası 21.9milyar $ %4.4 27.2milyar $ 

 

Araştırma sonuçlarından da anlaşılacağı üzere tüm dünya da e-öğrenme gittikçe yaygınlaşmakta, e-öğrenme 

ürün ve hizmetlerinde bir artış gözlenmektedir. Türkiye’de bu konuda yapılmış bir çalışma ve sayısal veriler 

bulunmamasına rağmen artık pek çok kurum e-öğrenme konusunda atılımlar yapmakta, başta üniversiteler 

olmak üzere pek çok kurum e-öğrenme hizmeti sağlamaktadır.  

 

E-öğrenmenin yaygınlaşması, bilginin her an her yerde ulaşılabilir olması ve küresel rekabetin yaşamboyu 

öğrenmeyi neredeyse bir zorunluluk haline getirmesi öğrenme olanaklarının herkese açılmasını da beraberinde 

getirmiş, bu bir Açık Eğitim Hareketine dönüşmüştür. Açık Eğitim hareketinin amacı bilgi ve iletişim 

teknolojilerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda bilginin her an herkesçe gittikçe daha fazla erişilebilir 

olmasının çeşitli sektörlere yansımasını eğitim alanında da etkili bir şekilde kullanmaktır. Bu bağlamda Açık 

Eğitimin amacı Avrupa Birliği tarafından “Bilgi İletişim Teknolojilerinin eğitimdeki engelleri azaltmak ve işbirliği, 

(hem geleneksel hem de yeni kanallar ve piyasalarda) aşağıdan yukarıya uygulamalar ve kullanıcının aynı 

zamanda öğrenme içeriğinin yaratıcısı olduğu yaratıcı öğrenme yollarını desteklemek” olarak belirlenmiştir 

(Public Consultation, t.y., s.1).  

 

Açık Eğitim Hareketi’nin yansımalarından biri Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (KAÇD-MOOC) olmuştur. MOOC 

(KAÇD) terimi ilk olarak 2008'de Dave Cormier tarafından «Connectivism and Connective Knowledge» dersi için 

kullanılmış daha sonra 2011'de Sebastian Thrun Artificial Intelligence adlı dersi yine bir KAÇD olarak hizmete 

sunmuştur (Yuan & Powell, 2013). Günümüzde MIT, Stanford, Harward, Princeton gibi pek çok saygın üniversite 

geniş kitlelere internet üzerinden ücretsiz olarak ders alma olanağı sağlamaktadır. Örneğin 2012 Aralık ayı 
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itibarıyla MIT 2150, Online Learning Initiative 16, EdX 9, Coursera ise 207 dersi çevrimiçi olarak kitlelere 

açmıştır.   

 

Açık Eğitim Hareketinde Açık Eğitsel Kaynakların (OER) yaygınlaşması önemli rol oynamıştır. Downes (2011) Açık 

Eğitsel Kaynakları “eğitimi desteklemek amacıyla ücretsiz olarak erişilebilen, tekrar kullanılabilen, 

değiştirilebilen ve herkesle paylaşılabilen malzemeler”; yine Atkins, Brown ve Hammond (2007) Açık Eğitim 

Kaynaklarını kamuya mal olmuş ya da başkaları tarafından özgür kullanıma ya da tekrar işlemeye açık, herhangi 

bir telif hakkı sözleşmesi kapsamında yayınlanmış, öğrenme, öğretme ve araştırma kaynaklarıdır. Bu kaynaklar, 

baştan sona bir dersi, ders materyallerini, modülleri, ders kitaplarını, videoları, testleri, yazılımları ve diğer 

başka araçları, materyalleri ya da bilgiye ulaşmak için kullanılan teknikleri içerirler (Aktaran Kurşun, 2012). 

 

olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda Açık Eğitim hareketi bireylere oldukça esnek ve bireyselleştirilmiş eğitim 

olanağı sunmaktadır. Bu nedenle Açık Eğitim hareketinin amacı yaşamboyu öğrenme bağlamında okulu erken 

bırakanlardan, örgün eğitim alanlara kadar geniş bir yelpazede daha adaletli bir eğitim fırsatı sağlamak olarak 

değerlendirilebilir. Connexions buna örnek olarak gösterilebilir. 2012 Aralık itibarıyla 1251 koleksiyonda 

toplanmış 21135 tekrar kullanıma uygun modül kitlelerin kullanımına açılmıştır.  Kanwar (2012a) 13 Asya 

üniversitesinin de Açık Eğitsel Kaynaklar üretip kullanmakta olduğunu bildirmiştir.  

 

Türkiye’de eğitsel kaynaklara erişim henüz dünyadaki kadar yaygınlaşmamış olsa da pek çok üniversite bu 

konuda girişimlerde bulunmaktadır. Anadolu Üniversitesi’nde Yunus Emre Portalı ile pek çok e-kitap, televizyon 

yayını, video gibi eğitsel malzemeleri halkın kullanımına açılmış daha sonra e-öğrenme Portalı ile daha geniş 

kitlelere ulaşılması hedeflenmiştir. Kullanıcı bazında özelleştirilmiş modüler bir yapıda ünite ve etkinliklere 

ayrılmış rol tabanlı bir hiyerarşiyle yönetilen e-Öğrenme Portalında her programa ait bir web sitesi ve ders 

bazında sunulan konu anlatımı, sunum, alıştırma soruları, dosya, belge, belgesel, fotoğraf galerisi ve web 

bağlantısı gibi e-öğrenme malzemeleri bulunmaktadır (http://eogrenme.anadolu.edu.tr/sayfalar/portal-
hakkinda.aspx). Buna ek olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinin kitlesel kullanıma 

açtığı eğitsel kaynaklar da örnek olarak gösterilebilir.  

 

Açık ve Uzaktan Öğrenmede gözlemlenen eğilimler her yıl yükseköğrenime yön vereceği öngörülen eğilimlerin 

ele alındığı Horizon Report’ta özetlenmektedir. Horizon Report’ta sözü edilen eğilimlerin Açık ve Uzaktan 

Eğitimdeki eğilimleri yansıttığı söylenebilir. Tablo 4’te son 5 yılda Horizon Report’ta yer verilen eğilimler 

özetlenmiştir: 

 

Tablo 4: 2010-2011-2012-2013-2014 Yıllarında Horizon Report’ta Ele Alınan Eğilimler (Johnson ve diğerleri, 

2010; Johnson ve diğerleri, 2011; Johnson ve diğerleri, 2012; Johnson ve diğerleri, 2013; Johnson ve diğerleri, 

2014) 

 1 YIL VEYA DAHA KISA 2-3 YIL 4-5 YIL 

HORIZON REPORT 2010 Mobil bilişim 

Açık içerik 

Elektronik kitaplar 

Basit arttırılmış gerçeklik 

Mimik tabanlı bilişim 

Görsel veri analizi 

HORIZON REPORT 2011 Elektronik kitaplar 

mobil 

Arttırılmış gerçeklik 

Oyun-Tabanlı Öğrenme 

Mimik-Tabanlı Bilişim 

Öğrenme Analitikleri 

HORIZON REPORT 2012 Mobil Uygulamalar 

Tablet Bilişim 

Oyun-Tabanlı Öğrenme 

Öğrenme Analitikleri 

Mimik-Tabanlı Bilişim 

Şeylerin İnterneti 

HORIZON REPORT 2013 Kitlesel Açık Çevrimiçi 

Dersler 

Tablet Bilişim 

Oyunlar ve Oyunlaştırma 

Öğrenme Analitikleri 

3 Boyutlu Baskı 

Giyilebilir Teknolojiler 

HORIZON REPORT 2014 Sosyal Medyanın Her 

yerde Her Zamanlığı 

Çevrimiçi, Karma ve 

İşbirlikçi Öğrenmenin 

Birleşmesi 

Veriye dayalı öğrenme 

ve değerlendirmenin 

yükselişi 

Öğrencilerin tüketiciden 

yaratıcıya dönüşmesi 

Değişime hızlı 

yaklaşımlar 

Çevrimiçi öğrenmenin 

evrimleşmesi  

 

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak son derece hızlı bir değişim gösteren açık ve uzaktan öğrenmede de bu 

eğilimlerin gözlemlendiği belirtilebilir. Örneğin e-kitapların yaygınlaşması, mobil öğrenme, tablet bilişim,  sosyal 
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medyanın eğitimde ve özellikle uzaktan öğrenmede kullanılması, Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler açık ve uzaktan 

öğrenmeyi de derinden etkileyen eğilimler olarak ele alınabilir.  

 
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Yükselen Eğilimlere Bağlı Sorunlar 
Bireylere esnek bir öğrenim olanağı sunan Açık Eğitim beraberinde bazı sorunları da getirmiştir. Howell, 

Williams ve Lindsay’ın (2003) öngördüğü en önemli sorunlardan bir tanesi açık derslerde ders veya program 

tamamlama oranlarının düşük olmasıdır. Örneğin Carr (2012), MIT’de bir elektrik dersine kaydolan 

öğrencilerden yalnızca 23,000’inin ilk problem setini bitirdiğini ve yalnızca 7000 öğrencinin dersi tamamladığını 

bildirmiştir. Görünen odur ki kişiler Açık Derslere kaydolmakta, ancak dersleri tamamlamamaktadır.  

 

Açık ve uzaktan öğrenmede yeni gelişen teknolojilerle birlikte ortaya çıkan diğer bir sorun ölçme değerlendirme 

olmuştur.  Kınalıoğlu ve Güven (2011) uzaktan eğitimde ölçme değerlendirmeye ilişkin yaptıkları çalışmada 

çevrimiçi değerlendirme ortamlarının güvenliği, sistemde bulunan çok fazla ölçme aracının öğretim 

elemanlarının teknik bilgilerinin yeterli olmaması nedeniyle kullanılmaması, çok kalabalık gruplarda [KAÇD 

örneğinde olduğu gibi] ölçme araçlarının etkili bir şekilde kullanılamaması, öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlılık 

seviyeleri gibi konuların yeni uzaktan eğitim sistemlerinde ortaya çıkan sorunlar olduğunu tespit etmişlerdir. 

Özellikle KAÇD’lerde ölçme ve değerlendirme ya çoktan seçmeli sorularla yapılmakta ya da yazılı değerlendirme 

sürece akran değerlendirmesi ile yürütülmektedir. Bu nedenle değerlendirmenin bu tür derslerde her zaman 

güvenilir olmayabileceği söylenebilir. Simonson ve diğerleri (2012) ise çevrimiçi ölçme-değerlendirmede 

karşılaşılan diğer bir sorunun kopya ve intihal olduğunu bildirmişlerdir. Yine özellikle KAÇD’lerde akran 

değerlendirmesi sürecinde kopya ve intihali denetleyecek mekanizmalar bulunmamaktadır. Örneğin en bilinen 

KAÇD sunucularından Coursera’da öğrenciler derse kayıt yaptırırken veya sınav olurken kopya 

çekmeyeceklerine dair onay vermekte ancak etkili kopya denetimi yapılamamaktadır.  

 

Açık ve uzaktan öğrenmede en önemli sorunlardan biri kalite standartlarıyla ilgilidir. Bireyler tek başlarına 

öğrenme malzemelerinin kalite ve uygunluğunu değerlendiremezler. Gittikçe artan sayıda kurum ve kuruluşun 

açık ve uzaktan dersler vermesi akreditasyon ve kalite güvencesini önemli bir konu haline getirmiştir. Trindade, 

Carmo ve Bidarra (2000) her ne kadar kalite kesin bir kavram olmasa da tüm pedagojik deneyimlerin güvenilir 

ve yeterli olarak kabul edilmeden önce kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştur (s.22). 

Howell, Williams ve Lindsay (2003) uzaktan eğitimdeki son eğilimleri değerlendirdikleri çalışmalarında uzaktan 

eğitimin tüketici memnuniyetini sağlamak ve hesap verebilirliğinin arttırılması amacıyla kredilendirmenin 

önemli bir konu olduğunu ve bu konuda çalışmalar yapılması gerektiğini bildirmişlerdir.  Ancak, böyle bir 

kredilendirme sistemi hem kredilendirme ölçütlerinin verilen program ve kullanılan ortamların çeşitliliğine bağlı 

olarak değişebilmesi hem de mevcut, üzerinde uzlaşılmış ölçütlerin bulunmaması nedeniyle henüz kurulabilmiş 

değildir. Özellikle KAÇD’lerde kaliteli bir öğrenmenin sağlanması önemli bir sorun olarak bildirilmiştir (Yuan ve 

Powell, 2013). Bunda şüphesiz açık ve uzaktan öğrenme, özellikle de e-öğrenme sistemlerinin görece yeni 

olması da önemli bir etmendir.  

 

Yükseköğretimde kalite güvencesinin sağlanması yükseköğretim politikalarıyla sağlanmaktadır ve bu görev 

Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) verilmiştir (Özer, Gür ve Küçükcan, 2010, s. 15-16).  Uzaktan 

eğitim kurum ve programlarının kalite güvencesi de dolayısıyla YÖK’ün denetimi altındadır. Ancak yeni YÖK yasa 

taslağı çalışmalarında “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usül ve Esaslar” (YÖK, 2012) 

incelendiğinde uzaktan öğretim “Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim 

teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi 

aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda 

bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı biçimde verildiği öğretim” olarak tanımlanmış ve eşzamanlı 

etkinliklerle sınırlandırılmıştır. Uzaktan öğretimin bu sınırlı tanımı uzaktan eğitim etkinliklerinin dünyadaki 

örneklerine göre oldukça kısıtlı bir bağlamda ele alındığını göstermektedir ve bu nedenle kalite güvencesinin 

sağlanmasında operasyonel sorunlar ortaya çıkabilir.  

 

SONUÇ 
 
Açık ve uzaktan eğitim demografik, sosyolojik, teknolojik ve politik nedenlerle gittikçe yaygınlaşan bir eğitim 

türü olmaya başlamıştır. Pek çok araştırmacı açık ve uzaktan öğrenmenin yükseköğretimi değiştireceğini, 
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uzaktan öğretimin geleneksel öğretimin de içine gireceğini savunmaktadır (Peters, 2010, s.44; Carr, 2011; ). Yeni 

gelişen teknolojilerle farklı boyutlar kazanan açık ve uzaktan öğrenmede şüphesiz ki kullanılan ortam ve 

teknolojilerin yapılarına bağlı olarak yeni sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda yükseköğretim 

politikaları bu öngörüleri de değerlendirerek açık ve uzaktan öğrenmeyi destekleyici şekilde geliştirilmeli, olası 

sorunları önleyebilecek çözüm önerileri sunulmalıdır.  

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Ek 1. Türkiye’de Uzaktan Eğitim Veren Üniversiteler (Uzaktan Eğitim Rehberi, 2012)         
 

1. Abdullah Gül Üniversitesi 

2. Adnan Menderes Üniversitesi 

3. Afyon Kocatepe Üniversitesi 

4. Ahmet Yesevi Üniversitesi 

5. Akdeniz Üniversitesi 

6. Amasya Üniversitesi 

7. Anadolu Üniversitesi 

8. Ankara Üniversitesi 

9. Atatürk Üniversitesi 

10. Atılım Üniversitesi 

11. Bahçeşehir Üniversitesi 

12. Balıkesir Üniversitesi 

13. Bartın Üniversitesi 

14. Başkent Üniversitesi 

15. Beykent Üniversitesi 

16. Bilecik Üniversitesi 

17. Bilkent Üniversitesi 

18. Bingöl Üniversitesi 

19. Bitlis Eren Üniversitesi 

20. Boğaziçi Üniversitesi 

21. Bülent Ecevit Üniversitesi 

22. Celal Bayar Üniversitesi 

23. Cumhuriyet Üniversitesi 

24. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

25. Çukurova Üniversitesi 

26. Dicle Üniversitesi 

27. Dokuz Eylül Üniversitesi 

28. Dumlupınar Üniversitesi 

29. Düzce Üniversitesi 
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30. Ege Üniversitesi 

31. Erzincan Üniversitesi 

32. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

33. Fatih Üniversitesi 

34. Fırat Üniversitesi 

35. Gazi Üniversitesi 

36. Gaziantep Üniversitesi 

37. Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

38. Gelişim Üniversitesi 

39. Girne Amerikan Üniversitesi 

40. Hacettepe Üniversitesi 

41. Harran Üniversitesi 

42. Işık Üniversitesi 

43. İnönü Üniversitesi 

44. İstanbul Arel Üniversitesi 

45. İstanbul Gelişim Üniversitesi 

46. İstanbul Aydın Üniversitesi 

47. İstanbul Bilgi Üniversitesi 

48. İstanbul Kültür Üniversitesi 

49. İstanbul Teknik Üniversitesi 

50. İstanbul Ticaret Üniversitesi 

51. İstanbul Üniversitesi 

52. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

53. Kafkas Üniversitesi 

54. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

55. Karadeniz Teknik Üniversitesi 

56. Karabük Üniversitesi 

57. Kırıkkale Üniversitesi 
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Özet  
Bu çalışmanın amacı, farklı veri toplama araçları kullanarak öğrencilerin maddenin tanecikli yapısı ile ilgili 

anlamalarının ve alternatif kavramaların belirlenmesidir. Çalışma, 82 adet 6. sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. 

Çalışmada veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan bir test ile çizim ve mülakatlar kullanılmıştır. 

Araştırmacı tarafından geliştirilen testin birinci bölümü çoktan seçmeli sekiz adet sorudan, ikinci bölümü iki 

aşamalı çoktan seçmeli beş adet sorudan ve üçüncü bölümü ise kısa cevaplı 8 adet sorudan oluşmaktadır. Test 

öğrencilere konunun öğretimi tamamlandıktan sonra uygulanmış ve on iki öğrenci ile bireysel mülakatlar 

yapılmış ve onlara tanecikli modeli gösteren çizimler yaptırılmıştır. Sonuçlar öğrencilerin maddenin tanecikli 

yapısı ile ilgili anlamalarının düşük olduğu ve birçok alternatif kavramaya sahip olduklarını göstermektedir. 

Ayrıca farklı veri toplama araçlarının kullanılmasının öğrencilerin farklı alternatif kavramalarının detaylı olarak 

ortaya çıkarılmasında etkili olduğu ortaya konulmuştur.  

 

Anahtar Sözcükler: Maddenin tanecikli yapısı, alternatif kavrama, farklı veri toplama araçları. 

 

 

USING DIFFERENT DATA COLLECTION TOOLS TOGETHER FOR DIAGNOSING ALTERNATIVE 
CONCEPTIONS ON THE PARTICULATE NATURE OF MATTER 

 
 
Abstract 
The aim of this study is to determine students’ conceptions and alternative conceptions on the particulate 

nature of matter by using different data collection tools. The sample consists of 82 grade 6 students. A test, 

which consists of three section, drawings and interviews were used as data collection tools. The first section of 

the test consists of 8 multiple-choice questions while the second section consists of 5 two-tier multiple choice 

questions and the third section consists of 8 short answer questions. The test was implemented after the 

particulate nature of matter concept was taught and interviews were made 12 students and they were asked to 

draw the particulate model. The results of the study show that understanding level of the students was low and 

they had several alternative conceptions. And also, it was seen that using different data collection tools was 

useful to diagnosing students’ alternative conceptions in detail.   

 

Key Words: The particulate nature of matter, alternative conception, different data collection tool. 

 
 

GİRİŞ 
 
Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak mevcut bilgi birikiminin gün geçtikçe hızla artması, okul 

süresince, mevcut bilgileri aktarmaktan çok temel kavramlar öğretilmesini gerekli kılmıştır (Ayas, 1995). Bunun 

neticesinde tüm dünyada kavram öğretiminin önemi ve kavram öğretimi ile ilgili çalışmaların sayısı artmıştır. 

Buna bağlı olarak kavramlarla ilgili öğrencilerin sahip oldukları anlama düzeyi ve alternatif kavramların 
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belirlenmesi çalışmaları da hız kazanmıştır. Alternatif kavramaların giderilebilmesi için öncelikle konu ile ilgili 

alternatif kavramalar mümkün olduğunca eksiksiz belirlenmelidir. 

 

Literatüre bakıldığında alternatif kavramların belirlenmesinde açık uçlu ve çoktan seçmeli sorular ile mülakatlar 

daha sık kullanılmakla birlikte, kısa cevaplı soruların, çizimlerin, doküman analizinin, kavram haritalarının ve 

TGA yönteminin de kullanıldığı görülmektedir. Bu veri toplama araçlarından biri veya birkaçı birlikte kullanılarak 

öğrencilerin MTY ve ilişkili kavramlarla ilgili anlamalarının ve sahip oldukları alternatif kavramların belirlendiği 

literatürde görülmektedir. Sadece bir veri toplama aracının kullanıldığı çalışmalarda  çoğunlukla yalnız açık uçlu 

soruların (Shepherd ve Renner; 1982; Abraham, Williamson ve Westbrook, 1994; Özmen, Ayas ve Coştu, 2002; 

Ayas, Özmen ve Çalık, 2010; Durmuş ve Bayraktar, 2010), örneklem büyükse çoktan seçmeli soruların (Gabel, 

1993; Yezierski, 2003; Othman, Treagust ve Chandrasegaran, 2008; Treagust ve diğ., 2010) ya da örneklem 

küçükse mülakatların (Osborne ve Cosgrove, 1983; Stavy, 1990; Griffiths ve Preston, 1992; Johnson, 1998a, 

1998b, 1998c; Nakhleh ve Samarapungavan, 1999; Valanides, 2000; Nakhleh, Samarapungavan ve Sağlam, 

2005; Papageorgiou, Johnson ve Fotiades, 2008; Pierri, Karatrantou ve Panagiotakopoulos, 2008; Özmen, 

2011b) kullanıldığı görülmektedir. 

 

İki ya da daha fazla veri toplama aracının birlikte kullanıldığı çalışmalar da mevcuttur. Örneğin Özmen (2011a) 

çoktan seçmeli sorularla kısa cevaplı soruları, Boz (2006) ve Adadan, Irving ve Trundle (2009) açık uçlu sorularla 

mülakatları, Ayas ve Özmen (2002) açık uçlu sorularla çizimleri, Liu ve Lesniak (2005) açık uçlu sorularla çoktan 

seçmeli soruları, Boz and Boz (2008) mülakat ile doküman analizini kullanarak iki farklı veri toplama aracını 

birlikte kullanmışlardır. Novick ve Nussbaum (1981) açık uçlu ve çoktan seçmeli sorularla çizimleri, Bar ve Travis 

(1991)  açık uçlu ve çoktan seçmeli sorularla mülakatları, Adadan (2006) ve Adadan, Trundle ve Irving (2010) 

açık uçlu sorular ile mülakat ve doküman incelemesini, Adadan (2013) açık uçlu sorular ile mülakat ve çizimleri 

kullanarak üç farklı veri toplama aracı kullanmıştır. Yaman (2012) kavram haritası, kelime ilişkilendirme testi, 

çizimler, mülakatlar ve TGA’nın yazılı cevap gerektiren kısımlarını, Kenan (2005) ise açık uçlu, çoktan seçmeli ve 

kısa cevaplı sorular ile mülakat ve çizimleri birlikte kullanmıştır. Zira test formatının kavramsal gelişim ile ilgili 

yapılan araştırmaların sonuçları üzerinde etkili olması (Bar ve Travis, 1991; Kenan 2005) alternatif kavramların 

belirlenmesinde farklı veri toplama araçlarının birlikte kullanılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu 

çalışmada öğrencilerin alternatif kavramlarının belirlenmesinde veri topla aracı olarak çoktan seçmeli, iki 

aşamalı, kısa cevaplı ve açık uçlu sorular ile mülakatlar ve çizimler kullanılmıştır. 

 

YÖNTEM  

 
Araştırmanın örneklemini, Trabzon il merkezinde bulunan bir ortaokulun iki farklı 6. sınıfında öğrenim gören 

toplam 82(41+41) kişilik bir grup oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan bir 

test ile çizim ve mülakatlar kullanılmıştır. Test literatürden alınan (Kenan, 2014) geçerliliği ve güvenirliği 

sağlanmış testler içerisinden seçilen belirli test maddelerinden oluşmaktadır. Testin birinci bölümü maddenin 

hallerinin tanecikli yapısı ile tanecikli yapı fikrinin sıkıştırma, genleşme çözünme gibi olaylara uygulanması ile 

ilgilidir. Testin ikinci bölümü iki aşamalı beş adet sorudan oluşmaktadır. Soruların birinci kısmı doğru-yanlış 

türünde, ikinci gerekçe kısmı ise seçeneklerde alternatif kavramaların yer aldığı çoktan seçmeli türündedir. 

Testin üçüncü bölümü ise tanecikli yapı ile ilgili verilen 8 özelliğin maddenin hangi hali ya da hallerine ait 

olduğunun tespit edilmesinin istendiği kısa cevap gerektiren test türündedir. Test öğrencilere konunun öğretimi 

tamamlandıktan sonra bir ders saatinde uygulanmıştır. Test sonucuna göre üst, orta ve alt gruptan seçilen 

toplam 12 (4+4+4) öğrenci ile bireysel mülakatlar yapılmış ve onlara tanecikli modeli gösteren çizimler 

yaptırılmıştır. Testten elde edilen veriler frekanslanarak yüzde dağılımı olarak verilmiştir. Mülakat ve 

çizimlerden elde edilen veriler ise kategorilere ayrılarak sunulmuştur. Çizimlerin analizinde literatürde kullanılan 

kategoriler kullanılmıştır (Ayas, 1995; Ayas ve Özmen, 2002; Özmen ve diğ., 2002). Bu kategoriler ve içerikleri ile 

ilgili bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Çizimlerin Analizinde Kullanılan Kategoriler ve İçerikleri 

Kategoriler İçerikleri 

Tanecikli Beklenen tanecikli gösterimi yapan öğrenci cevapları. 

Tanecikli hatalı Tanecikli yapıda gösterim yapan, fakat tanecikli yapının gösterimi bilimsel 

gösterimden uzak ve hatalı olan öğrenci cevapları. 

Sürekli Tanecikli yapı yerine sürekli yapının kullanıldığı öğrenci cevapları. 

Cevapsız  Boş bırakma 

Bilmiyorum, anlamadım şeklinde cevaplama 

 

Mülakatlarda kullanılan kategoriler ve bu kategorilere giren öğrenci cevaplarının içeriği ile ilgili bilgiler ise Tablo 

2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2: Mülakatların Analizinde Kullanılan Kategoriler ve İçerikleri 

Kategoriler İçerikleri 

Anlama Tanecikler düzeyinde bilimsel olarak doğru açıklamaları içeren cevaplar 

Kısmi Anlama Sadece makroskobik düzeyde bilimsel olarak doğru açıklamaları içeren 

cevaplar 

Alternatif Kavrama Bilimsel bilgilerle tutarlı olmayan, alternatif fikirler içeren cevaplar 

Anlamama Bilmiyorum” şeklinde cevaplama 

Açıklama yapmama 

 
BULGULAR 

 
Bu bölümde çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan farklı bölümden oluşan test ile çizim ve 

mülakatlardan elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

 

Çoktan Seçmeli Sorulardan Elde Edilen Bulgular 
Maddenin tanecikli yapısı ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan elde edilen bulgular Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3: Çoktan Seçmeli Sorulardan Elde Edilen Bulgular 

Soru No A (%) B (%) C (%) D (%) 

1 0,0 17,1 79,3* 3,7 

2 46,3* 35,4 11,0 7,3 

3 28,0 12,2 4,9 52,4* 

4 6,1 8,5 69,5* 14,6 

5 25,6 63,4* 2,4 8,5 

6 7,3 11,0 34,1 47,6* 

7 47,6* 8,5 6,1 32,9 

8 3,7 43,9 45,1* 3,7 

*: Doğru cevap veren öğrenci yüzdeleri 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi çoktan seçmeli soruların birincisinde öğrencilerin %79,3’ü bütün maddelerin tanecikli 

ve boşluklu yapıda olduğunu doğru olarak belirtmiştir. Öğrencilerin %17,1’i ise sadece sıvı ve gazların tanecikli 

ve boşluklu yapıda olduğu alternatif kavramasına sahiptir. İkinci soruda ise öğrencilerin %46,3 havanın 

sıkıştırılabilmesinin nedeni olarak tanecikli ve boşluklu yapıda olmasını doğru olarak belirtmiştir. Öğrencilerin % 

35,4’ü ise sünger ve pamuğun sıkıştırılabilmesinin tanecikli yapısından kaynaklandığına inanmaktadır. Üçüncü 

soruda öğrencilerin ancak %52,4’ü gazların sıkıştırılabilmesi, genleşme ve çözünme olayları ile maddelerin 

boşluklu yapıda olması arasında ilişki kurabilmiştir. Öğrencilerin %28’i genleşme ve çözünme olaylarının 

boşluklu yapıyla ilgisinin olmadığına inanmaktadır. Dördüncü soruda öğrencilerin %69,5’i gazların özellikleri 

olarak genleşme, sıkışma, akıcı olma, taneciklerinin bağımsız hareket etmesi ve öteleme yapmasını doğru olarak 
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belirtmiştir. Beşinci soruda ise öğrencilerin %63,4’ü havanın taneciklerinin titreşim hareketi yaptığını, tanecikleri 

arasında fazla boşluk bulunduğunu, akıcı olduklarını ve sıkıştırılabildiklerini doğru olarak belirtmiştir. 

Öğrencilerin %25,6’sı ise bu özelliklerin tamamına suyun sahip olduğuna inanmaktadır. Altıncı soruda 

öğrencilerin ancak %47,6’sı gazların genleşme ve sıkışma özelliklerinin, sıvıların sıkıştırılamayışının ve sıvıların 

akıcılığının tanecikler arası boşluklarla ilgili olduğunu doğru olarak tespit edebilmiştir. Öğrencilerin %34,1’i ise 

akıcılığın tanecikler arası boşluklarla ilgili olmadığına inanmaktadır. Yedinci soruda ise öğrencilerin %47,6’sı 

soruyu doğru cevaplayarak “Buz tanecikleri hareket etmez” alternatif kavramasını taşımadıklarını ortaya 

koymuştur. Öğrencilerin %32,9’u kolonya taneciklerinin bağımsız olarak hareket edeceğine inanmaktadır. 

Sekizinci soruda ise öğrencilerden verilen tanecik modelleri içerisinde sıvı hali en doğru temsil eden modelli 

seçmeleri istenmiştir. Öğrencilerin ancak %45,1’i taneciklerin düzensiz fakat temas halinde bulunduğu modeli 

doğru olarak seçmiştir. Öğrencilerin %43,9’u ise tanecikler arası boşlukların az olduğu fakat taneciklerin temas 

halinde olmadığı modeli tercih etmiştir.  

 

İki Aşamalı Sorulardan Elde Edilen Bulgular 
Birinci kısmı doğru yanlış, ikinci kısmı çoktan seçmeli olarak hazırlanan iki aşamalı sorulardan elde edilen 

bulgular Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. İki Aşamalı Sorulardan Elde Edilen Bulgular 

II. AŞAMA (GEREKÇE) 
SORU                                                                                       I. AŞAMA 

A (%) B (%) C (%) D (%) 

Doğru 7,3 78,1* 6,1 3,7 
1. Bütün maddeler tanecikli yapıdadır. 

Yanlış 0,0 0,0 0,0 2,5 

Doğru 19,5 4,9 3,7 63,4* 
2. Katı ve sıvı maddeler sıkıştırılamaz, gazlar sıkıştırılabilir.  

Yanlış 0,0 1,2 1,2 6,1 

Doğru 6,1 7,3 8,6 2,5 3. Hava dolu şırınga içerisindeki havayı sıkıştırdığımızda, hava 

taneciklerinin şekli değişir.  
Yanlış 7,4 6,1 57,3* 3,7 

Doğru 7,3 42,7 2,5 23,2 4. Isınan maddenin taneciklerinin büyüklüğünde meydana 

gelen değişimlerden dolayı, maddeler genleşir ve daha çok yer 

kaplar.  Yanlış 0,0 1,2 0,0 23,2* 

Doğru 17,1 18,3 7,3 0,0 
5. Sıvılar donduğunda tanecikleri de donar.  

Yanlış 9,8 9,8 34,2* 2,5 

*:Her iki aşamayı da doğru cevaplayan öğrenci yüzdeleri 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi birinci soruda, maddelerin gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklerden oluştuğu 

gerekçesiyle bütün maddelerin taneciklerden meydana geldiğini doğru olarak belirten öğrencilerin oranı 

%78,1’dir. İki öğrenci hariç, tüm öğrenciler sorunun birinci kısmında bütün maddelerin tanecikli yapıda 

olduğunu belirtmiştir. İkinci soruda, bütün maddelerin tanecikli ve boşluklu yapıda olup, gaz tanecikleri 

arasındaki boşlukların fazla olduğunu belirterek, katı ve sıvı maddelerin sıkıştırılamayacağı fakat gazların 

sıkıştırılabileceği ifadesinin doğru olduğunu belirten öğrencilerin oranı %63,4’tür. Öğrencilerin % 19,5’i ise katı 

ve sıvıların bütünsel yapıda, gazların ise tanecikli ve boşluklu yapıda olduğu alternatif kavramasına sahiptir.  

 

Üçüncü soruda ise şırınga içerisinde sıkıştırılan hava taneciklerinin şeklinin değişmeyeceğini, sıkışma sırasında 

hava tanecikleri arasındaki uzaklık değişeceği gerekçesiyle doğru olarak belirten öğrencilerinin oranı %57,3’tür. 

Öğrencilerin % 24,5’i sıkıştırılan hava taneciklerinin şeklinin değişeceği alternatif kavramasına sahiptir. 

Dördüncü soruda, ısı etkisiyle tanecikler arasındaki boşluklar artacağı gerekçesiyle maddelerin genleşmesinin 

taneciklerinin büyüklüğündeki değişmeden kaynaklandığı ifadesinin yanlış olduğunu belirterek sorunun her iki 

aşamasını da doğru cevaplayan öğrencilerin oranı %23,2’dir. Aynı oranda öğrenci ise gerekçeyi doğru 
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belirtmesine karşın sorunun birinci aşamasının doğru olduğunu belirtmiştir. Isı etkisiyle taneciklerin genleşeceği 

alternatif kavramasına sahip öğrencilerin oranı ise %42,7’dir. 

 

Beşinci soruda sıvılar donduğunda taneciklerinin donmayacağını, sadece donma sırasında sıvı tanecikleri 

arasındaki uzaklıkların azalacağını doğru olarak belirten öğrencilerinin oranı %34,2’dir. Öğrencilerin %42,7’si 

sıvılar donduğunda taneciklerinin de donacağı, %26,9’u donan sıvının taneciklerinin hareketsiz kalacağı ve 

%28,1’i de donan sıvının taneciklerinin birbirine yapışacağı ve aralarında boşluk kalmayacağı alternatif 

kavramasına sahiptir. 

 

Kısa cevap Gerektiren Sorulardan Elde Edilen Bulgular 
Öğrenciler tarafından katı, sıvı ve gaz haldeki maddelerin tanecikli yapıları ile ilgili kısa cevaplı sorulardan elde 

edilen öğrenci cevaplarının yüzde dağılımları Tablo 5’te verilmiştir.  

 

Tablo 5: Kısa Cevaplı Sorulardan Elde Edilen Bulgular 

 1. 

Tanecik-

lerden 

meydana 

gelir 

2. 

Tanecikleri 

arasında 

boşluk 

vardır 

3. 

Tanecikleri 

arasında 

boşluklar 

çoktur 

4. 

Tanecik-

leri 

hareketli

dir 

5. 

Tanecikleri 

titreşim 

hareketi 

yapar 

6. 

Tanecikleri 

öteleme 

hareketi 

yapar 

7. 

Tanecikleri 

bağımsız 

hareket 

eder 

8. 

Tanecikleri 

düzenli 

sıralanmıştır 

Yalnız Katı (%)  7,4 4,9 3,7 4,9 25,6 9,8 7,3 89,1* 

Yalnız Sıvı (%) 6,1 7,4 4,9 8,5 6,1 9,8 3,7 3,7 

Yalnız Gaz (%) 1,2 4,9 83,0* 18,3 7,4 9,8 78,0* 2,4 

Katı - Sıvı (%) 0,0 0,0 0,0 1,2 9,8 2,5 0,0 2,4 

Katı -Gaz (%) 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 

Sıvı - Gaz (%) 1,2 36,6 7,4 37,8 8,6 63,5* 8,6 1,2 

Katı -Sıvı -Gaz(%) 81,7* 46,4* 0,0 29,3* 41,5* 2,4 0,0 0,0 

*: Doğru cevap veren öğrenci yüzdeleri 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi birinci soruda öğrencilerin %81,7’si katı, sıvı ve gaz haldeki bütün maddelerin 

taneciklerden meydana geldiğini doğru olarak belirtmiştir. İkinci ve üçüncü sorular tanecikler arası boşluklarla 

ilgilidir. İkinci soruda bütün maddelerin tanecikleri arasında boşluk olduğunu öğrencilerin yalnız %46,4’ü doğru 

olarak belirtmiştir. Öğrencilerin %36,6’sı sadece sıvı ve gaz tanecikleri arasında boşluk olduğu alternatif 

kavramasına sahiptir. Üçüncü soruda ise öğrencilerin %83’ü yalnız gaz tanecikleri arasındaki boşlukların çok 

olduğunu belirtmiştir. 

 

Dört, beş, altı ve yedinci sorular taneciklerin hareketi ile ilgilidir. Dördüncü soruda ancak öğrencilerin %29,3’ü 

her üç haldeki maddelerin de taneciklerinin hareketli olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %37,8’i sadece sıvı ve 

gaz taneciklerinin, %18,3’ü de sadece gaz taneciklerinin hareketli olduğu alternatif kavramasına sahiptir. Beşinci 

soruda öğrencilerin ancak %41,5’i katı, sıvı ve gaz haldeki bütün maddelerin taneciklerinin titreşim hareketi 

yaptığını doğru olarak belirtmiştir. Öğrencilerin %25,6’sı yalnız katı taneciklerinin titreşim hareketi yaptığı 

alternatif kavramasına sahiptir. Altıncı soruda ise yalnız sıvı ve gaz haldeki maddelerin taneciklerinin öteleme 

hareketi yaptığını doğru olarak belirten öğrencilerin oranı %63,5’tir. Yedinci soruda öğrencilerin %78’i sadece 

gaz haldeki maddelerin taneciklerinin birbirinden tamamen bağımsız hareket ettiğini doğru olarak belirtmiştir.  

Sekizinci soruda ise sadece katı haldeki maddelerin taneciklerinin düzenli sıralanmış olduğunu öğrencilerin 

%89,1’i doğru olarak belirtmiştir.  

 

Mülakatlardan ve Çizimlerden Elde Edilen Bulgular 
Öğrencilerle maddenin hallerinin tanecikli yapısı ile ilgili mülakatlar yapılmıştır. Mülakatın birinci sorusunda, bir 

maddenin katı, sıvı ve gaz hali için gösterimde bulunmaları istenmiş ve çizimleri üzerine mülakatlar 

yürütülmüştür. Çizim ve açıklamalardan elde edilen bulgular kategorilere ayrılarak Tablo 6’da sunulmuştur.  
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Tablo 6:  Mülakatın Birinci Sorusuna Ait Öğrencilerin Çizim ve Açıklamaları 

İçerik Kategoriler Öğrenciler 

Tanecikli O1, O2,  A1, A2 

Tanecikli hatalı Ü1,Ü2, Ü3, Ü4, O3, O4, A3, A4 

Sürekli  
Çizim 

Cevapsız   

Anlama Ü1, Ü2, Ü3, O1, O2, O4, A1, A2 

Kısmi Anlama  

Alternatif Kavrama Ü4, O3, A3, A4 
Açıklama 

Anlamama  

 

O1, O2, A1 ve A2’nin katı taneciklerini düzenli ve temas halinde, sıvı taneciklerini düzensiz ve temas halinde, gaz 

taneciklerinin birbirinden uzak halde gösterimi “Tanecikli” kategorisine dahil edilmiştir. O2’nin çizimi Şekil 1’de 

verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1: O2’nin mülakatın yaptığı çizim 

 

Sıvı taneciklerini temas halinde göstermeyen Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, O3, O4, A3, A4’nin çizimleri “Tanecikli Hatalı” 

kategorisine dahil edilmiştir. Bunlardan Ü1, Ü2, Ü3 ve O4 sorulduğunda dikkatsizlik sonucu hatalı çizdiğini 

aslında sıvı taneciklerinin temas halinde olması gerektiğini belirtmiştir. Ü2’nin çizimi Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 2: Ü2’nin yaptığı çizim 

 

Ü4, O3, A3, A4 ise sıvı taneciklerinin temas halinde olmayacağını belirtmiştir. Örneğin Ü4, tanecikler arası fazla 

boşluk bıraktığını belirterek çizimini düzeltmek istediğinde yaptığı çizimde tanecikler arası boşlukları daha az 

çizmekle birlikte yine de temas halinde çizmemiş ve temas halinde olmadıklarını belirtmiştir. Ü4’ün çizimi Şekil 

3’te verilmiştir. 
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Şekil 3: Ü4’ün yaptığı çizim 

 

Öğrencilerin tamamı tanecik sayısındaki ve büyüklüğündeki farklılığın dikkatsizlikten kaynaklandığını 

belirtmiştir. 

 

Ü1, Ü2, Ü3, O1, O2, A1, A2 ve O4’ün katı taneciklerinin düzenli ve temas halinde, sıvı taneciklerinin düzensiz ve 

temas halinde, gaz taneciklerinin boşluklu ve serbest halde olduğunu belirttiği açıklamaları “Anlama” 

kategorisine dahil edilmiştir. 

 

Ü4, O3, A3 ve A4’ün sıvıları temas halinde olmadığı açıklamaları “Alternatif Kavrama“ kategorisine dahil 

edilmiştir. Örneğin Ü4 sıvıların az da olsa sıkıştırıldığını belirtmiş ve bunun nedeni olarak taneciklerinin temas 

halinde olmamasını belirtmiştir.  

 

Mülakatın ikinci sorusunda suyun buharlaşması ve donması sırasında taneciklerinde meydana gelen değişmeleri 

açıklayarak suyun, buzun ve su buharının taneciklerini çizerek göstermeleri istenmiştir. Mülakatın ikinci 

sorusundan elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. Öğrencilerinin çizimlerine ve açıklamalarına ait kategoriler 

Tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo 7:  Mülakatın 2. Sorusuna Ait Öğrencilerin Çizim ve Açıklamaları 

İçerik Kategoriler Öğrenciler 

Tanecikli O1, A1, A2 

Tanecikli hatalı Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, O3, O2, O4, A3, A4 

Sürekli  
Çizim 

Cevapsız  

Anlama Ü1, Ü2, O1, O2, O4, A1, A2 

Kısmi Anlama  

Alternatif Kavrama Ü3, Ü4, O3, A3, A4 
Açıklama 

Anlamama  

 

Ü2, O1, A1, A2 çiziminde su taneciklerini birbiriyle temas halinde ve düzensiz olarak çizerek doğru gösterimde 

bulunmuş ve “Tanecikli” kategorisine dahil edilen gösterimde bulunmuştur. A2’nin çizimi ise Şekil 4’te örnek 

olarak verilmiştir. 
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Şekil 4: A2’nin mülakatın 2. sorusuna yaptığı çizim 

 

Ü1, Ü3, Ü4, O3, O2, O4, A3, A4 yaptığı çizimde su taneciklerini boşluklu ve birbiriyle temas etmeyen bir şekilde 

göstermiştir. Ü1, O2, O4, çizimiyle ilgili yaptığı açıklamasında sıvı halde taneciklerin temas halinde olduklarını ve 

çiziminde buna dikkat etmediğini belirtmiştir. Ü3, Ü4, O3, A3, A4 ise yaptığı açıklamalarında bu gösterimin 

doğru olduğunu, sıvı taneciklerinin temas halinde olmadığını, bazı kaynaklarda bu şekilde ve suyun sıkıştırılabilir 

olarak verildiğini belirtmiştir. Ü1 ve Ü3’ün açıklamalarından bir bölüm aşağıda verilmiştir.  

 

A  : Su tanecikleri arasındaki boşlukların gösterimi doğru mu sence? 

Ü1   : Boşluklar çok olmuş. Yanlış çizmişim. Dikkat etmemişim. 

A          : Tanecikler temas halinde midir? 

Ü1   : Evet, temas halindedir. 

A : Su, buz haline geçince üçlü molekül yapıda değişme olur mu? 

Ü1       :Hayır değişmez de çizmeyi unuttum. Yoksa, atomlarda değişme olmaz. Olsaydı, kimyasal değişim olurdu. 

A        : Su buharlaşınca? 

Ü1      : Yine aynı olmalı. 

A        : Oksijen ve hidrojene ayrılmaz mı? 

Ü1      : Hayır ayrılmaz. Hal değişimi bu, hal değişimi fiziksel olaydır. Sadece boşluklar artar. 

A        : Nasıl çizmen gerekirdi? 

Ü1      : 2 Hidrojen 1 oksijen olmalıydı 

           … 

A : Su tanecikleri çizimindeki gibi boşluklu ve temas halinde değil midir?  

Ü3 :Biraz boşluk var. 

A :Boşluklu yapıda ise su sıkışır mı?  

Ü3 :Su donar, buz haline gelir. Buharlaşınca boşluklar açılır.  

A :Su halinde yani sıvı halde iken? 

Ü :Sıvı iken boşlukludur. 

A : Peki o halde sıkışmaz mı? 

Ü3 :Bazı kaynaklar diyor ki sıkışmaz.  Bazı kaynaklar da gözle görülemeyecek kadar sıkışır. Orada biraz 

tereddütlüyüm, sıkıştırılabilir mi yoksa sıkıştırılamaz mı diye. 

A : Hangi kaynaklar sıkıştırılabilir diyor? 

Ü3 :Hatırlamıyorum ama test çözerken tereddütte kalıyorum. Ama yaptığımız deneyde sıkışmadı.  

          

Ü1, Ü2, O1, O2, O4, A1, A2 açıklamasında donma ve buharlaşma sırasında taneciklerin aynı kaldığını,  sadece 

tanecikler arası boşlukların değiştiğini, suyun kimliğinde herhangi bir değişme olmadığını, bu değişimin fiziksel 

bir değişim olduğunu belirterek “Anlama” kategorisinde açıklamada bulunmuştur. 

 

Ü3, Ü4, O3, A3 ve A4’ün su taneciklerinin temas halinde olmadığını belirttiği, A4’ün hal değişiminde maddenin 

kimliğinin değişeceği ve kimyasal değişim olduğunu belirttiği açıklaması, O3’ün titreşimi bir hareket olarak kabul 
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etmediği, taneciklerin kütlesinin hal değişimi ile değişeceğini, buz taneciklerinin en büyük kütleye, sonra su ve 

en küçük kütleye de su buharı taneciklerinin sahip olacağını ifade ettiği açıklaması “Alternatif Kavrama“ 

kategorisine dahil edilmiştir. O3’ün açıklamalarından bir bölüm aşağıda sunulmuştur. 

 

A :Su tanecikleri birbiri ile temas halinde midir? 

O3      :Yani çok az. Öteleme hareketi yapar. Akışkandırlar.  

A         :O halde nasıl göstermek lazım? 

O3      : Katıdan daha fazla ama gazdan daha az olması gerekiyor aralarındaki boşluklar. 

A :suyun tanecikli yapısı ile buzun arasında ne fark var? 

O3      :Su hareket edebilir,  buz hareket edemez. 

A :Buz tanecikleri hiç hareket etmez mi? 

O3      :Etmez, titreşim yapar. 

A :Taneciklerin büyüklüklerinde bir fark var mıdır? 

O3      :yok 

A :Kütle ve ağırlıklarında? 

O3      :Olabilir. 

A :Nasıl bir farklılık olabilir? Kütlesi ve ağırlığı en büyük olan hangisidir? 

O3      :Buz 

A :Daha sonra? 

O3      :Sudur. En son da su buharı. 

A :Suyun kimliği değişiyor mu? 

O3      :Değişmiyor. Fiziksel bir değişim bu. 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
  

Testin her üç bölümünün birinci sorusundan elde edilen bulgular bazı öğrencilerin yapılan öğretimden sonra 

bile bütün maddelerin tanecikli yapıya sahip olmadığına inanmakta olduğunu göstermektedir. Bu sonuç 

öğrencilerin yaklaşık beşte birinin bütün maddelerin tanecikli ve boşluklu yapıda olmadığı fikrini koruduğunu 

ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, literatürde yapılan bir çok çalışmada öğrencilerin maddeleri tanecikli ve 

boşluklu yapıda değil de sürekli (bütünsel) bir yapıda düşündüklerini ortaya koymaktadır (Adadan ve diğ., 2009, 

2010; Ayas ve diğ., 2010; Ayas ve Özmen, 2002; Benson ve diğ., 1993; Flores-Camacho, 2007; Griffiths ve 

Preston, 1992;  Hatzinikita ve diğ., 2005; Jimenez Gomez ve diğ., 2006; Johnson, 1998a, 1998b;  Johnson ve 

Papageorgiou, 2010; Kenan, 2005; Lee ve diğ., 1993;  Liu ve Lesniak, 2006; Margel ve diğ., 2008; Nakhleh ve 

diğ., 2005; Nakhleh ve Samarapungavan, 1999; Papageorgiou ve diğ., 2008; Snir ve diğ., 2003; Treagust ve diğ., 

2010).  

 

Çoktan seçmeli sorularla, kısa cevaplı sorulardan elde edilen bulgular benzerlik göstermesine karşın, iki aşamalı 

soruların doğru-yanlış türündeki birinci aşamasına verilen cevaplarda iki öğrenci haricindeki tüm öğrenciler 

bütün maddelerin tanecikli yapıda olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde mülakatlarda ve yaptıkları çizimlerde 

de öğrencilerin tamamı tanecikli gösterimi kullanmıştır. Çoktan seçmeli sorularda bazı öğrenciler (%17,1) 

sadece sıvı ve gazların tanecikli ve boşluklu yapıda olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde öğrencilerin katı 

maddeler için daha çok sürekli gösterimleri kullandıkları çeşitli çalışmalarda ortaya konmuştur (Ayas 1995; Ayas 

ve Özmen, 2002; Kenan 2005; Novick ve Nusbaum, 1978, 1981). Yalnız sıvı ve gazların tanecikli yapıda olduğunu 

kısa cevap gerektiren sorularda yalnızca bir öğrenci belirtmiştir. Bu testte bazı öğrenciler (%7,4) yalnız katıların, 

bazıları ise (%6,1) yalnız sıvıların taneciklerden meydana geldiğine inanmaktadır. Testin ikinci bölümündeki, 

ikinci sorunun ikinci aşamasında ise bazı öğrenciler (%19,5) katı ve sıvıların sıkıştırılamazken, gazların 

sıkıştırılabilmesinin nedeni olarak katı ve sıvıların bütünsel yapıda, gazların ise tanecikli ve boşluklu yapıda 

olmasını gerekçe göstermiştir. Testin farklı bölümlerinden elde edilen bulgular arasındaki bu farklılık test 

türlerinin farklı olması ile açıklanabilir. Zira test formatının kavramsal gelişim ile ilgili yapılan araştırmaların 

sonuçları üzerinde etkili olduğu çeşitli çalışmalarda ortaya konmuştur (Bar ve Travis, 1991; Kenan 2005). Bu 

sonuç alternatif kavramaların belirlenmesinde farklı veri toplama araçlarının birlikte kullanılmasının gerekliliğini 

ortaya koymaktadır.  
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Test sonuçları üzerine öğrencilerin kullanılan soru tiplerine alışkın olup olmadığı ve sorularda kullanılan 

ifadelerinde etkili olduğu söylenebilir. Öğrenciler iki aşamalı sorularda doğru dahi olsa ikinci aşamadaki 

ifadelerin birinci aşamadaki ifadeyi desteklemesi gerektiğini göz ardı etmiştir. Benzer şekilde kısa cevap 

gerektiren sorularda verilen yargının birden fazla durum için geçerli olabileceği yani maddenin iki ya da üç hali 

içinde doğru olabileceği göz ardı edilmiştir. Sorularda kullanılan ifadelerinde sonuçlar üzerine etkili olduğuna ise 

çoktan seçmeli birinci soru ile iki aşamalı bir ve ikinci sorular örnek gösterilebilir.   Çoktan seçmeli birinci soruda 

doğru seçenek olarak “Bütün maddeler tanecikli ve boşluklu yapıdadır.” İfadesine  (%79,3), iki aşamalı birinci 

sorunun ilk aşamasında ise “Bütün maddeler tanecikli yapıdadır.” İfadesine (%95,2) yer verilmiştir. İki aşamalı 

ikinci sorunun ikinci aşamasındaki “Bütün maddeler tanecikli ve boşluklu yapıda olup gaz tanecikleri arasındaki 

boşluk fazladır.” ifadesinin de çoktan seçmeli birinci soruda olduğu gibi doğru cevaplanma oranı düşüktür 

(%69,5). Bu oranların düşük olmasının sorudaki “tanecikli ve boşluklu yapı” ifadesinden kaynaklandığını 

düşündürmektedir. 

 

Öğrenciler katı, sıvı ve gaz tanecikleri arasındaki boşluklar ile ilgili çeşitli alternatif kavramalara ve anlama 

güçlüklerine sahiptir. Testin III. bölümünün 2. yargısında hem katı, hem sıvı, hem de gaz haldeki maddelerin 

tanecikleri arasında boşluk bulunduğunu öğrencilerin yaklaşık olarak yarısı doğru olarak cevaplamıştır. İki 

aşamalı ikinci soruda bu oran daha yüksektir (%69,5). Tsai (1999)’nin aktardığına göre, öğrencilerin maddenin 

üç hali için tanecikler arası uzaklıklar hakkında sorun yaşadıkları sonucu Pereira ve Pestana (1991) tarafından 

yapılan çalışmada da ortaya konmuştur. Öğrenciler, katı tanecikleri arasında boşluk bulunmadığına, sadece sıvı 

ve gaz tanecikleri arasında boşluk bulunduğuna dair alternatif kavramaya sahiptir (%36,6). Öğrencilerin, 

maddelerin tanecikleri (Kenan, 2005; Kind, 2004) özellikle katı tanecikleri arasında (Demircioğlu ve diğ., 2004; 

Griffits ve Preston, 1992; Kenan, 2005) boşluk olmadığı yönünde alternatif kavramalara sahip oldukları 

literatürde de ifade edilmektedir. Bu alternatif kavramanın bu denli yüksek olmasının nedeni olarak kitaplarda 

ve dersin öğretimi sırasında katıların tanecikli yapısı anlatılırken katıların tanecikleri arasındaki boşlukların “çok 

az” yerine “yok denecek kadar az” ya da “yoktur” gibi ifadelerle açıklanmasının etkili olduğu düşünülmektedir. 

Zira, bazı alternatif kavramaların öğretmen ve materyallerden kaynaklandığı sonucu Novick ve Nusbaum (1981) 

tarafından yapılan çalışmada da ortaya konulmuştur. 

 

Elde edilen bulgular öğrencilerin, taneciklerin düzenlenişi ile ilgili olarak ta anlama güçlüğü çektiğini ve 

alternatif kavramalara sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Testin üçüncü bölümünün 8. yargısından elde 

edilen bulgular öğrencilerin yalnız katı taneciklerinin düzenli sıralanmış olduğunu bildiklerini göstermektedir 

(%89,1). Öğrenciler sıvı taneciklerinin dizilimi ve tanecikler arsı boşluklarla ilgili sorunlar yaşamaktadır. Testin 

birinci bölümündeki çoktan seçmeli sekizinci soruda maddenin sıvı halinin en doğru gösterildiği tanecik modeli 

olan, taneciklerin düzensiz fakat temas halinde gösterildiği modeli öğrencilerin yarısından daha azı doğru olarak 

belirtebilmiştir. Benzer şekilde suyun her üç halinin tanecikli gösteriminin çizilmesinin istendiği mülakatın ikinci 

sorusunda öğrenciler (Ü1, Ü3, Ü4, O3, O2, O4, A3, A4) su taneciklerini boşluklu ve birbiriyle temas etmeyen bir 

şekilde göstermiştir. Bazı öğrenciler (Ü1, O2, O4) çizimiyle ilgili yaptığı açıklamasında sıvı halde taneciklerin 

temas halinde olduklarını ve çiziminde buna dikkat etmediğini belirtirken bazıları ise (Ü3, Ü4, O3, A3, A4) bu 

gösterimin doğru olduğunu, sıvı taneciklerinin temas halinde olmadığını, bazı kaynaklarda bu şekilde ve suyun 

sıkıştırılabilir olarak verildiğini belirtmiştir. Mülakatın birinci sorusunda, maddenin her üç halinin tanecikli 

gösteriminde öğrencilerin çoğunluğu (Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, O3, O4, A3, A4) sıvı taneciklerini temas halinde 

göstermemiştir. Bu öğrencilerden bazıları (Ü1, Ü2, Ü3 ve O4) sorulduğunda dikkatsizlik sonucu hatalı çizdiğini, 

aslında sıvı taneciklerinin temas halinde olması gerektiğini belirtirken, bazı öğrenciler ise (Ü4, O3, A3, A4) sıvı 

taneciklerinin temas halinde olmayacağını belirtmiştir. Örneğin Ü4, tanecikler arası fazla boşluk bıraktığını 

belirterek çizimini düzeltmek istediğinde yaptığı çizimde tanecikler arası boşlukları daha az çizmekle birlikte yine 

de temas halinde çizmemiş ve temas halinde olmadıklarını belirtmiştir (Şekil 3). Sıvılarla ilgili bu alternatif 

kavramanın, sıvıların tanecikleri arasındaki boşluklar ve diğer özellikleri açıklanırken katılarla gazlar arasında 

olduğunun belirtilmesi etkili olabilir. Zira mülakatın birinci sorusunda O3’ün “Katıdan daha fazla ama gazdan 

daha az olması gerekiyor aralarındaki boşlukların.” şeklinde açıklaması da bu düşünceyi desteklemektedir. 

Benzer şekilde literatürde öğrencilerin, sıvı tanecikleri arasındaki boşlukların katılarla gazlar arasında olduğuna 

dair alternatif kavramalara sahip oldukları belirtilmektedir (Adadan, 2006).  

 

Çoktan seçmeli 2, 3 ve 6. sorular tanecikler arası boşluklarla ilgilidir. Maddenin sıkıştırılabilmesi ile tanecikler 

arası boşlukların ilişkisinin sorgulandığı 2. soruyu (46,3) ve maddenin boşluklu yapısından yola çıkılarak 
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açıklanabilecek değişimlerin sorulduğu 3. (%52,4) ve 6. (%47,6) soruları öğrencilerin ancak yaklaşık yarısının 

doğru cevaplaması anlama güçlüğü çektiklerini göstermektedir. Ayrıca bu sonuç öğrencilerin tanecikli yapı 

fikrini sıkışma, genleşme, çözünme gibi günlük hayattan olayları açıklamakta daha başarısız olduklarını ortaya 

koymaktadır. Benzer sonuçlar Ayas (1995), Ayas ve Özmen (2002), Demircioğlu, Akdeniz ve Demircioğlu (2004) 

ve Özmen, Ayas ve Coştu (2002) tarafından yapılan çalışmalarda da ortaya konulmuştur. Benzer şekilde testin 

üçüncü bölümünde öğrencilerin çoğunluğunun (%83)   gaz tanecikleri arasındaki boşlukların çok olduğunu 

bilmelerine karşın, çoktan seçmeli ve iki aşamalı sorularda bu bilgi kullanılarak olayların yeterince 

açıklanamadığı görülmektedir. Bunun öğrencilerdeki çeşitli alternatif kavramalardan kaynaklandığı 

görülmektedir. Bazı öğrenciler (%13,5) gazların sıkıştırılması esnasında taneciklerin küçüleceği ya da yapışarak 

birleşeceği alternatif kavramasına sahiptir. Bazı öğrenciler ise (%28,1) donma sırasında taneciklerin birbirine 

yapışacağı ve aralarında boşluk kalmayacağına dair alternatif kavramaya sahiptir. Bu alternatif kavramaya 

literatürde de “Buzdaki moleküller birbirine hiç boşluk bırakmadan dokunur.” Şeklinde rastlanmaktadır (Griffits 

ve Preston, 1992). Öğrencilerin Hal değişimi sırasında tanecikler arası mesafelerin değişimi ile ilgili olarak 

anlama güçlüğü çektikleri ve alternatif kavramalara sahip oldukları literatürde çeşitli çalışmalarda 

belirtilmektedir (Benson ve diğ., 1993; Kenan, 2005; Osborne ve Cosgrove, 1983; Özmen ve Kenan, 2007; 

Özmen, 2011b; Valanides, 2000).  

 

Buz, su, su buharı ve kolonya taneciklerin hareketleriyle ilgili yargıların yer aldığı çoktan seçmeli yedinci soruyu 

doğru cevaplayanların oranının düşük olması (%47,6) öğrencilerin taneciklerin hareketi ile ilgili anlama güçlüğü 

çektikleri ve alternatif kavramalara sahip olduklarını göstermektedir. Testin ikinci bölümündeki iki aşamalı 

beşinci soruda ise öğrencilerin donan sıvının taneciklerinin hareketsiz kalacağına yönelik alternatif kavramaya 

sahip oldukları belirlenmiştir (%26,9). Benzer şekilde öğrencilerin su, buz halinde iken moleküllerinin donacağı 

(Lee ve diğ., 1993) ve katı taneciklerinin hareketsiz olduğu (Adadan ve diğ., 2009; Adadan ve diğ., 2010; Adadan,  

2013; Boz, 2006;  Boz ve Boz, 2008; Kenan, 2005; Lee ve diğ., 1993; Osborne ve Cosgrove, 1983; Valanides, 

2000) yönünde alternatif kavramalara sahip oldukları yapılan bir çok çalışmada ortaya konmuştur. 

 

Testin III. Bölümündeki 4,5,6,7. yargılar taneciklerin hareketi ile ilgilidir. 4. Yargıda katı, sıvı ve gaz haldeki bütün 

maddelerin taneciklerinin hareketli olduğunu belirterek soruyu doğru cevaplayan öğrencilerin oranı oldukça 

düşüktür (%29,3). Yalnız sıvı ve gazların taneciklerinin hareketli olduğuna dair alternatif kavramaya sahip 

öğrencilerin oranı da oldukça yüksektir (%37,8). Bazı öğrencilerde sadece gazların taneciklerinin hareketli 

olduğuna inanmaktadır (%18,3). Bu sonuç, Tsai (1999)’nin aktardığı Dow, Auld ve Wilson (1978) tarafından 

yapılan çalışmada elde edilen “Öğrenciler sıvı ya da gaz haldeki taneciklerin sabit hareketli oldukları ve katı 

haldeki taneciklerin ise hareketsiz olduklarına inanmaktadırlar” sonucu ile benzerdir. Ayrıca öğrencilerin katı 

halde taneciklerinin hareketsiz olduğuna inandıkları belirtilmektedir (Boz, 2006; Lee ve diğ., 1993). Bu alternatif 

kavramanın sebebi olarak katı taneciklerinin yapmış olduğu titreşim hareketinin öğrenciler tarafından hareket 

olarak kabul edilmemesi olabilir. Zira mülakatlar esnasında, mülakatın 2. Sorusunda kullandığı “buz tanecikleri 

hareket etmez, titreşim yapar” ifadesi bu düşünceyi desteklemektedir. Bu durumun ders kitaplarında ve dersin 

öğretiminde kullanılan “katı tanecikleri serbest hareket edemez” vb. ifadelerden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

 

Testin üçüncü bölümündeki 5,6 ve 7. yargılarda katı, sıvı ve gaz haldeki bütün maddelerin taneciklerinin titreşim 

hareketi yaptığını (%41), sadece sıvı ve gazların öteleme hareketi yaptığını (%63) ve sadece gazların bağımsız 

hareket ettiğini (%78) doğru olarak bilen öğrencilerin oranı git gide arttığı görülmektedir. Bu durumun titreşim 

hareketi ile ilgili anlama güçlüğünden kaynaklandığına inanılmaktadır. Zira bazı öğrenciler sadece katı 

taneciklerinin titreşim hareketi yaptığına inanmaktadır (%25,6).  

 

Sonuç olarak yapılan öğretime rağmen anlama güçlüğünün ve alternatif kavramaların yüksek oranda devam 

etmesi öğrencilerin sahip olduğu alternatif kavramaların değişime karşı direnç göstermesi, öğrencilerin yeni 

verilen bilgileri zihinlerinde tam olarak yerleştirememiş olabilmeleri ve öğrencilerin kökleşmiş düşüncelerini 

değiştirmenin oldukça zor olması (Thorley, 1990; Duit ve Treagust, 2003) ile yorumlanabilir.  Ayrıca bu durum 

Bodner (1990)’ın ne kadar kaliteli bir öğretim yapılırsa yapılsın, öğrencilerin kavramı kendi algıladığı şekilde 

yapılandıracağı yönündeki açıklaması ile de açıklanabilir. 
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Uygulanan testin farklı bölümlerinden elde edilen bulgular ile mülakat ve çizimlerden elde edilen bulgular 

arasındaki farklılık veri toplama araçlarının farklı olması ile açıklanabilir. Ayrıca öğrencilerin kullanılan soru 

tiplerine alışkın olup olmaması ve sorularda kullanılan ifadelerin de etkili olduğu söylenebilir. Bu durum test 

türlerinin kavramsal gelişim ile ilgili yapılan araştırmaların sonuçları üzerinde etkili olduğu sonucu (Bar ve Travis, 

1991; Kenan 2005) ile açıklanabilir. Bu sonuç alternatif kavramaların belirlenmesinde farklı veri toplama 

araçlarının birlikte kullanılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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DİL ÖĞRETİMİNDE ONLINE DEĞERLENDİRME: TÜRKÇE E-SERTİFİKA PROGRAMI ÖRNEĞİ 
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Özet 
Dil öğretiminde kazandırılmaya çalışılan dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel becerinin 

online değerlendirilmesi, farklı bir ölçme-değerlendirme sisteminin tasarımını gerekli kılmaktadır. Bu ihtiyacın 

uygulamaya dönüştürüldüğü en güncel çalışmalardan biri Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programıdır. 

Farklı ekiplerin işbirliğiyle hazırlanan Türkçe Sertifika Programında bu ihtiyaçtan hareketle çoklu değerlendirme 

sistemi geliştirilmiştir. Değerlendirme sürecinde öğrenenlerin online sınav, online sözlü sınav, ödev 

etkinliklerinden aldıkları puanlar ile danışmanlık etkinliklerine katılım durumlarına göre başarı puanı 

belirlenmesi şeklinde bir süreç izlenmektedir. Bu çalışmada Türkçe Sertifika Programı kapsamında online 

sınavların organizasyonu ve uygulanması sürecinde yaşanan deneyimlerden bahsedilerek karşılaşılan sorunlar 

ile öneriler paylaşılmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Açık ve uzaktan öğrenme, online sınav, online dil öğretimi, e-sertifika programları. 

 

 

ONLINE ASSESMENT IN LANGUAGE TEACHING: A CASE STUDY  
IN TURKISH E-CERTIFICATE PROGRAMME 

 

 
Abstract 
There has been a necessity to design a new evaluation system that evaluates the four main skills (listening, 

speaking, reading, writing) which studied to gain in language teaching. Anadolu University’s Turkish Certificate 

Program (TCP) is one of the study turned need in to practise. In TCP, prepared different teams’ collaboration 

(Turkish Language and Literature Department instructors, instructional designers, video experts, learning 

technologies research and implementation unit, vocalization, music and actors), is designed multiple evaluation 

system. There are four main evaluation criteria in TCP: 1)online exam 2)online oral exam 3)assignments during 

ten weeks 4)contrubuting to synchronous and asynchronous facilitation sessions during twelve weeks. This 

study covers to share my own experiences in the context of online exams in an online language teaching 

program TCP which has been structured by e-learning specialist teams.  

 

Key Words: Open and distance learning, online exams, online language teaching, e-certificate programs. 

 

 

GİRİŞ 
 
Gelişen dünya şartları ölçme-değerlendirme alanında yeni fikirlerin oluşmasında da belirleyici olmuştur. Bu 

fikirlerin en dikkat çekici olanlarından biri online sınavdır. Online sınav pek çok uzaktan eğitim kurumunun 

ihtiyaçları doğrultusunda farklı biçimlerde kullanılmaktadır.  

 

Chenoweth ve Murday (2003) online Fransızca dersinde öğrenenleri, WebCT öğrenme yönetim sisteminde 

gönderdikleri e-posta mesajları, forum gönderileri ve kaydederek e-posta eki şeklinde gönderdikleri ses kayıtları 

bağlamında değerlendirmişlerdir. Cahill ve Catanzaro (1997) Christopher Newport University’de e-posta, 

dönem boyunca üç defa gerçekleştirdikleri eşzamanlı dersler, kitaplar, ses kayıtları gibi ortamların kullanıldığı 

tamamen online İspanyolca kursunda öğrenenlerin yazma becerilerini online kompozisyon yazımı ile 

ölçmüşlerdir.  
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Luecht (2005) web tabanlı testlerin tasarım ve uygulama sürecinde dikkat edilmesi gereken konuları 

özetlemiştir. Bir web tabanlı değerlendirme sisteminde öğrencilerin kimlik denetimi ve test materyallerinin 

güvenlik riskleri, ileri düzey becerilerin ölçülmesi, soru maddelerinin seçimi ve test yapılandırma 

algoritmalarının uygulanması, test sonuçlarının yönetimi ve işlenmesi, yüksek bant genişliği kullanan 

çokluortam testlerinin yapılandırılması, web tabanlı test arayüzünün optimizasyonu ve kullanılabilirliği gibi 

konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

Dil öğretiminde kazandırılmaya çalışılan dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel becerinin 

online değerlendirilmesi, farklı bir ölçme-değerlendirme sisteminin tasarımını gerekli kılmaktadır. Bu ihtiyacın 

uygulamaya dönüştürüldüğü en güncel çalışmalardan biri Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programıdır. 

Farklı ekiplerin işbirliğiyle hazırlanan Türkçe Sertifika Programında bu ihtiyaçtan hareketle çoklu değerlendirme 

sistemi geliştirilmiştir. Değerlendirme sürecinde öğrenenlerin online sınav, online sözlü sınav, ödev 

etkinliklerinden aldıkları puanlar ile danışmanlık etkinliklerine katılım durumlarına göre başarı puanı 

belirlenmesi şeklinde bir süreç izlenmektedir. 

 

Bu çalışmanın temel amacı yoğun bir araştırma ve bilgi birikimiyle alanında uzman uzaktan öğretim ekiplerinin 

eşgüdümlü çalışmalarıyla yapılandırılan Türkçe Sertifika Programı dil öğretimi altyapısı kapsamında online 

sınavlar bağlamında edindiğimiz deneyimleri paylaşmaktır.  

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE SERTİFİKA PROGRAMI 
 
Türkçe Sertifika Programı ile Türkçe'nin Avrupa'da ve tüm dünyada anadil ve ikinci dil olarak öğretilmesi 

hedeflenmektedir. Programda; Türkçe öğrenmek isteyen kişilere başlangıç düzeyinde ve günlük yaşamda ihtiyaç 

duyulan kapsamda Türkçe ikinci dil becerilerini kazandırmak ve Avrupa'da yaşayan ikinci ve üçüncü kuşak Türk 

varlığının başlangıç düzeyinde ve günlük yaşamda ihtiyaç duyulan kapsamda Türkçe anadil becerilerini 

geliştirmek amaçlanmaktadır. İlk defa 2007 yılında öğrenci kabul edilmeye başlanan programda başvurudan 

sertifika almaya kadar bütün süreç programın resmi web sitesi olan www.tsp.anadolu.edu.tr adresinde 

yürütülmektedir. Türkçe Sertifika Programı Güz, Bahar ve Yaz olmak üzere yılda üç defa açılmaktadır. Adaylar 

web sitesinde belirtilen işlem adımlarını takip ederek programa kaydolmaktadır. Kayıt sürecinin ardından 12 

haftalık öğretim dönemi başlamakta ve bu süre içerisinde öğrenciler kendilerine gönderilen kullanıcı adı ve 

parola bilgisiyle Türkçe Sertifika Programı Portalına erişerek kendileri için hazırlanan elektronik dersler, kitaplar, 

ödevler, videolar, dizi filmler, etkinlikler, eşzamanlı ve eşzamansız danışmanlık derslerinden yararlanarak 

sertifika sınavına hazırlanmaktadır (Resim 1). 

 
Resim 1: Türkçe Sertifika Programı Web Sitesi ve Portalı 
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Programda yer alan dil becerileri konuşma, dinleme, okuma ve yazma etkinliklerinden oluşmaktadır ve 

tamamen internet üzerinden yürütülmektedir. Program A1, A2, B1, B2, C1, C2 olmak üzere altı düzeyden 

oluşmaktadır. A1, A2, B1 ve B2 düzeyleri sunulmakta olup, ilerleyen dönemlerde C1, C2 düzeyleri de 

sunulacaktır. Ayrıca Türkçe Sertifika Programının, Avrupa Dil Sınavları Kurumu (Association of Language Testers 

in Europe-ALTE) ölçütlerine uygun hale getirilerek yaygın kullanım olanağının sağlanması için çalışmalar devam 

etmektedir. Bu programda ders, kitap, alıştırma, televizyon ve danışmanlık hizmetleri çevrimiçi ortamda bir 

araya getirilmiştir. Türkçe Sertifika Programından bugüne kadar 60 farklı ülkeden 1150 kişi yararlanmıştır.  

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 
 
Türkçe Sertifika Programında çoklu değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Öğrencilerin başarısını dönem 

sonunda katılacakları online sınav, sözlü sınav, dönem boyunca hazırlayacakları 10 adet ödev ile 11 hafta 

boyunca yürütülen eşzamanlı ve eşzamansız danışmanlık derslerine katılım durumları Tablo 1’de belirtilen 

oranlarda etkilemektedir.  

 

Tablo 1: Türkçe Sertifika Programı Değerlendirme Kriterleri 

Değerlendirme Kriterleri 

Online Sınav %20 

Sözlü Sınav %30 

Ödev %20 

Danışmanlık Derslerine Katılım 
Eşzamanlı Danışmanlık %15 
Eşzamansız Danışmanlık %15 

 

Program sonunda değerlendirme kriterlerinde belirtilen etkinliklerden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan 

alarak başarılı olan öğrenciler programa ait sertifikayı almaya hak kazanmaktadır. 

Bu çalışmada online sınav, sözlü sınav ve online sınava hazırlık amacıyla oluşturulan online deneme sınavlarının 

yapısı incelenerek yaşanan deneyimlere yer verilmiştir. 

 
Online Deneme Sınavı 
Öğrencilerin dönem sonunda katılacakları online sınava hazırlanması amacıyla sınavdan 15 gün önce başlayarak 

sınava kadar katılabilecekleri deneme sınavları yayınlanmaktadır. Deneme sınavları, çoktan seçmeli, eşleştirmeli 

ve dinleme-cevaplama türünden sorular içermektedir ve online sınava paralel olarak hazırlanmıştır. Öğrenciler 

günün herhangi bir saatinde diledikleri sayıda deneme sınavı çözebilirler. Sınav sonucu deneme sınavının 

bitiminde ekranda raporlanmaktadır.  

 

Türkçe Sertifika Programı değerlendirme sürecinde yer alan online sınav, sınava hazırlık için hazırlanan deneme 

sınavları ve sözlü sınavlarda kullanılan sorular Türkçe dil öğretimi uzmanları tarafından hazırlanmakta, ardından 

soru hazırlama uzmanları tarafından kontrol edilmekte, sınavlarda kullanılmak üzere e-Sertifika Programları 

Koordinatörlüğüne teslim edilmektedir. Koordinatörlükte toplanan sorular öğrenme yönetim sisteminin sınav 

modülüne yüklenmektedir. 

 

Online deneme sınavları için bir soru veritabanı oluşturulmuştur. Bu veritabanında online sınav sorularına 

paralel özellik taşıyan 2.000 soru bulunmaktadır. Her ünite için soru setleri oluşturulmuştur ve her soru setinde 

yaklaşık 20 soru bulunmaktadır. Öğrenci deneme sınavını başlattığında her defasında 2.000 soruluk 

veritabanından rastgele olarak seçilen sorulardan bir sınav oluşturulur. Böylece öğrenciler her defasında farklı 

deneme sınavı çözerek online sınav öncesinde yeterli deneyime sahip olabilmektedir.  

 

Online Sınav 
Online sınav çoktan seçmeli, eşleştirme, dinleme-cevaplama, açık uçlu soru ve kompozisyon yazma türlerinde 

toplam 50 sorudan oluşan bir sınavdır. Akademik takvimde belirtilen gün ve saatte 12 haftalık dönem sonunda 

tek oturumda online olarak gerçekleştirilir. Dünyanın herhangi bir yerinde olan öğrenciler Türkiye saatine göre 

uygulanan bu sınava katılırlar (Resim 2). 
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Resim 2: Online Sınav Soru Türleri 

 

Türkçe Sertifika Programında online sınav öğrencilerin başarı puanını %20 oranında etkilemektedir. Bu sınavda 

öğrencilerin okuma, dinleme ve yazma becerileri ölçülmektedir.  

 

Dönem sonunda her öğrenci için bir “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenir. Öğrenciye özel hazırlanan bu belgede 

online sınavın ve sözlü sınavın ne zaman, nerede ve nasıl yapılacağı bilgisi ile sınav yönergesi ve kuralları yer alır.  

Sınav giriş belgeleri 12 haftalık öğretim döneminin 10. haftasında her öğrenciye e-posta ile gönderilir (Resim 3), 

web sitelerinde sınav giriş belgelerinin gönderildiğine dair duyurular yayınlanır. Sınav giriş belgesinde yer alan 

yönergelere ek olarak yine öğrenme yönetim sisteminin Sınav bölümünde Türkçe, İngilizce, Almanca ve 

Fransızca dillerinde hazırlanan online sınav yönergesi bulunmaktadır.  

 

 
Resim 3: Sınav Giriş Belgesi 
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e-Sertifika Programları Koordinatörlüğünde toplanan soru havuzundan online sınav soruları seçilerek öğrenme 

yönetim sisteminin sınav modülüne yüklenmekte, akademik takvimde belirtilen gün ve saatte öğrencilerin 

erişimine açılacak şekilde online sınav yapılandırılmaktadır.  

 

Öğrenciler öğrenme yönetim sisteminde kendi kullanıcı bilgileriyle oturum açtıktan sonra sınav modülüne 

girerek sınavı başlatır. Böylece çoktan seçmeli, eşleştirme, dinleme-cevaplama, açık uçlu soru ve kompozisyon 

yazma türlerinde toplam 50 sorudan oluşan 75 dakikalık sınav başlar. Öğrenciler her soru için doğru olduğunu 

düşündüğü seçeneği işaretler ve cevabını kaydederek bir başka soruya geçer. Soruları istediği sırada ve sürede 

yanıtlayabilir. Soruların yanıtlama durumu ve süre sayacı yan tarafta yer alan izleme bölümünde görüntülenir. 

Sınavı tamamlayan öğrenciler kaydederek sınavdan çıkar. Sınav süresince öğrencinin sınava eriştiği bilgisayarda 

elektrik ya da internet kesintisi gibi durumlarda sınav süresi içerisinde olmak kaydıyla başka bir bilgisayardan 

erişerek sınava kaldığı yerden devam edebilir. Sınavı bir kez kaydettikten sonra geri dönmek mümkün değildir. 

 
Online Sözlü Sınav  
Online sözlü sınav, sanal sınıf ortamında kamera ve mikrofon eşliğinde öğrencilerin danışmanlarıyla birebir 

katıldıkları 20 dakikalık bir sınavdır. 12 haftalık öğretim sürecinin sonunda bir hafta süreyle uygulanır. Randevu 

usulüyle yürütülen online sınava öğrenciler diledikleri gün ve saatte katılabilirler.  

 

Türkçe Sertifika Programında online sözlü sınav öğrencilerin başarı puanını %30 oranında etkilemektedir. Bu 

sınavda öğrencilerin dinleme ve konuşma becerileri ölçülmektedir.  

 

Online sözlü sınavlar randevu usulüyle yürütülmektedir. Randevu sürecinde öncelikle sözlü sınav yapacak 

akademik danışmanların sınav haftası süresince müsait olacakları saat dilimleri belirlenir. Ardından tüm 

öğrenciler için sınav seçenekleri oluşturulur ve anket aracılığıyla öğrencilere ulaşılarak talepleri alınır. 

Danışmanların zaman dilimlerine ve öğrencilerin taleplerine göre her öğrenci için sınav gün ve saat bilgisini 

içeren sınav tarihi belirlenir.  

 

Randevu süreci tamamlandıktan sonra (Online sınav başlığında bahsedilen) öğrenciye özel düzenlenen sınav 

giriş belgesine online sözlü sınav tarihi eklenir ve sınav öncesinde e-postayla ulaştırılır. Online sözlü sınavı 

yapacak olan akademik danışmanlara da ayrıntılı sınav takvimi, sınav soruları ve sınav kurallarını içeren 

dokümantasyon verilir. Böylece bütün öğrenciler aynı kurallar çerçevesinde, aynı sürede ve aynı soruların 

kullanıldığı standart bir sözlü sınava katılırlar. Aynı zamanda bütün danışmanlar da nerede, ne zaman, hangi 

koşullarda, hangi öğrencilere sınav yapacağı bilgisine ulaşır.   

 

Online sözlü sınav sanal sınıf ortamında kamera ve mikrofon kullanılarak danışman ile birebir gerçekleşir (Resim 

4). Akademik danışman sınav programında belirtilen gün ve saatte kendisine verilen sınav yönergesi ve sorularla 

hazır bulunur. Öncelikle soruyu sorar, eğer yanıt alamazsa soru hakkında ipucu verir, öğrenci hala 

yanıtlayamıyorsa diğer soruya geçer. 20 dakikalık sınav süresi bitiminde de o öğrenci için sınavı sonlandırır. 

Sınav süresince sanal sınıf ortamında ayrıca bir de teknik destek elemanı bulunur. Teknik destek elemanı 

akademik danışmanın ve öğrencinin karşılaştığı teknik problemlere çözüm bulmaya çalışır. 

 
Resim 4. Online Sözlü Sınav 
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Akademik danışmanlar bir hafta süreyle sözlü sınavları uygular ve öğrenme yönetim sistemi üzerinde 

notlandırma yapar. Bütün öğrenciler için “Sınav Giriş Belgesi” doldurarak e-Sertifika Programları 

Koordinatörlüğüne teslim eder.  

 

Dönem sonunda öğrencilere tüm notlarının (online sözlü sınav, online sınav, ödev, akademik danışmanlık 

derslerine katılım) yer aldığı ve başarı durumlarının bildirildiği “Sınav Sonuç Belgesi” gönderilir (Resim 5). 

 
Resim 5. Sınav Sonuç Belgesi 
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KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER 
Türkçe Sertifika Programı değerlendirme sisteminde yer alan online sınav, online deneme sınavı ve online sözlü 

sınavların organizasyonu ve uygulama sürecinde birçok farklı durumla karşılaşılmakta ve gerektiğinde çözümler 

geliştirilmektedir.  

 

Karşılaşılan en önemli sorunlardan biri öğrencilerin ve öğretim kurumunun farklı saat dilimlerinde bulunmasıdır. 

Sınavlar Türkiye saatine göre uygulanmakta, öğrenciler de sınav öncesinde bu konuda bilgilendirilmektedir. 

Sözlü sınavlarda en uzak konumdaki öğrencilerimizin erişimi gözetilerek farklı sınav saati seçenekleri 

sunulmaktadır. Özellikle mesai saatleri dışında, günün çok erken ve geç saatleri de seçenekler arasına dahil 

edilerek öğrencilerin en uygun olduğu ve sınava rahat erişebilecekleri saat dilimleri seçenekler arasında 

sunulmaktadır. Bu amaçla online sınav da Türkiye saati ile 14:30’da yapılmaktadır. 

 

En sık karşılaşılan bir diğer konu da öğrencilerin online sınav organizasyonu tamamlandıktan sonra ailevi ya da iş 

nedenleriyle sınav tarihini değiştirmek istemeleridir. Online sınav sürecinde öğrenciler randevu usulüyle sınava 

alınmakta dolayısıyla bir hafta süren sözlü sınavlara kendi belirledikleri gün ve saatte katılmaktadır. Fakat sınav 

atamaları tamamlandıktan sonra da çeşitli nedenlerle tarih değişikliği talepleri gelmektedir. Bu gibi durumlarda 

öğrencilerin taleplerini yeniden değerlendirebilmek amacıyla yedek sınav tarihleri tutulmaktadır. Eğer öğrenci 

kendi sınav tarihinden önce değişiklik talebinde bulunursa hemen değerlendirilmekte ve yeni bir sınav tarihi 

atanmaktadır. Bu durumda öğrenci ve akademik danışman yeni sınav tarihi konusunda bilgilendirilmekte, teknik 

destek elemanı da sınav süresince hazır bulunmaktadır. 

 

Öğrencilerin ve akademik danışmanların sözlü sınavların yapıldığı sanal sınıf ortamında kamera, mikrofon ve 

diğer araçları etkin kullanabilecek düzeyde bilgisayar okuryazarlığına; benzer şekilde katılacakları online sınavda 

sınav arayüzünü kullanabilmeleri için temel düzeyde bilgisayar kullanım becerilerine sahip olmaları 

gerekmektedir. Sınav öncesinde gerek öğrencilere gerekse de akademik danışmanlara bu konuda görsel ve 

işitsel dokümantasyon yapılarak yönlendirme sağlanmaktadır. Fakat yine de sınav haftası süresince 7 gün 

boyunca destek masasında Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde teknik destek elemanları 

tarafından destek hizmetleri yürütülmektedir. Böylece ihtiyaç duyan öğrenciler ve danışmanlar telefon ve e-

posta yoluyla destek alabilmektedir. Aynı zamanda sözlü sınavlarda sınav süresince sanal sınıf odasında 

akademik danışman ve öğrencinin yanı sıra bir destek elemanı hazır bulunmakta, kamera, mikrofon gibi 

materyallerin kullanımı konusunda sorun yaşayan kişilere anında destek vermektedir.  

 

Türkçe Sertifika Programına katılan kişiler yetişkin bireyler olup bir işte çalışan, örgün bir öğretim kurumunda 

öğrenim gören ya da her ikisini birden yapan kişilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla sınav haftası da dahil olmak 

üzere sürdürmeleri gereken yaşam süreçlerinin olduğu unutulmamalıdır. Bu durum göz önünde bulundurularak 

daha önce de bahsedildiği gibi online sözlü sınavlar, sınav haftası boyunca öğrencilerin kendi belirledikleri gün 

ve saatte randevu usulüyle yapılmaktadır. Randevu için öğrencilere sunulan sınav tarihi seçenekleri ne kadar 

çok olursa öğrenciler de kendi programlarına göre en uygun sınav tarihini belirleme esnekliğine sahip 

olabilmektedir. Sınırlı sayıda tercih sunulduğunda öğrenciler uygun olmadıkları bir tarihte sınava katılmak 

zorunda kalmakta hatta sınava katılamama olasılığı ortaya çıkmaktadır. Bu durum öğrencilerin online dil 

programına ilişkin algılarını ve başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Sınav sistemini olabildiğince esnek 

hale getirebilmek için sistemde yeterli sayıda sınav yapabilecek akademik danışmanın bulunması gerekir. 

Akademik danışmanların örgün programlardaki ders yükleri de dikkate alınarak öğrenci sayısına göre 

görevlendirme işlemleri yapılmalıdır.  

 

Bu çalışmada Türkçe Sertifika Programı kapsamında online sınavların organizasyonu ve uygulanması sürecinde 

yaşanan deneyimlerden bahsedilerek karşılaşılan sorunlar ve öneriler paylaşılmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin ve 

öğretim kurumunun farklı zaman dilimlerinde bulunması, teknik sorunlar karşısında yeterli düzeyde bilgisayar 

okur yazarlığına sahip olunması ihtiyacı, yetişkin yaşamına uygun esneklikte sınav organizasyonunun yapılması, 

sınav atamaları sonrasında ek taleplerin değerlendirilmesi en sık karşılaşılan durumlar olarak özetlenebilir. 
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Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı ilköğretim bölümüne bağlı farklı branşlardaki öğretmen adaylarının bilimsel bilginin doğası 

hakkındaki görüşlerini incelemektir. Tarama modelli bu araştırmada Taşar (2006) tarafından Türkçeye 

uyarlaması yapılan likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Araştırma ilköğretim bölümüne bağlı 1017 son sınıf 

öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans 

analizi(ANOVA) kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; Fen Bilgisi öğretmen adaylarının diğer branş öğretmen 

adaylarına göre bilimsel bilginin doğası hakkında daha olumlu görüşe sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca 

bilimsel bilgiyi oluşturan alt boyutlar (Ahlaki, yaratıcılık, gelişimsel, sadelik, test edilebilme, birleştirme) 

hakkında öğretmen adaylarının görüşlerinde farklılıklar tespit edilmiştir. Bu bulgular, genelde bilimsel bilginin 

doğası özelde ise alt boyutlar bağlamında tartışılarak bazı önerilere yer verilmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler: Bilimsel Bilginin Doğası, İlköğretim Öğretmen Adayları. 

 

 

THE PRIMARY PRESERVICE TEACHERS’ VIEWS ABOUT THE NATURE  
OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE 

 
Abstract 
The purpose of this study is to examine primary preservice teachers views about the nature of scientific 

knowledge at different departments. Likert-type scale which translated into Turkish language by Taşar (2006) 

was utilized in this study. The study sample consists of 1017 senyor primary preservice teachers. One way 

ANOVA for independent samples was utilized for data analysis. According to the findings of the study; science 

teacher candidates have more positive views about the nature of scientific knowledge than other teacher 

candidates. In addition,  there is any significant difference at teacher candidates’s views about the sub-

dimensions of scientific knowledge (morality, creativity, developmental, simplicity, testability, integration) in 

terms of departments. These finding have been discussed in the context of the nature of scientific knowledge.  

 

Key Words: Nature of Scientific Knowledge, Primary Preservice Teacher.
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GİRİŞ 
 
Günümüzde küreselleşmenin, yoğun bilgi ve analitik düşünme gerektiren işlerin, bilgi teknolojilerinin 

kullanımının ve takım çalışması gerektiren iş organizasyonlarının artması profesyonelce çalışmak için gerekli 

yeteneklerin sınırlarını genişletmekte ve bireyleri hayat boyu öğrenme yeteneğini kazanmaya zorlamaktadır 

(Atasoy, 2002). Bu bağlamda günümüzde nitelikli birey kimdir? sorusunun yanıtı da değişmektedir. Artık bilgiyi 

kaynağından olduğu gibi alan ve aktaran birey yerine bilgiyi üreten yada bilgiye nasıl ulaşılabileceğini bilen 

bireylere olan ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Çünkü üretilen bilgi miktarı insan zihninin sınırlarını aşmakta ve takip 

edilmesi güç bir hal almaktadır. Aynı şekilde bilginin somut hale getirildiği kullanım alanı olan teknoloji de 

yaşamamıza yön veren gelişmeleriyle oldukça hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Üretilen yeni bir teknoloji 

hayatımıza girmeden başka bir teknoloji ortaya çıkmaktadır (Taşdere, 2010). 

 

‘Bilgi’ çağı olarak isimlendirilen günümüzde, bilimin modern hayatın üzerinde bazen hissettiğimiz bazen de 

varlığından haberimizin dahi olmadığı yaygın bir etkisi vardır. Bilimin topluma dönük bir yapısının olması, 

toplumda bilime olan bağlılığını arttırıcı bir durum oluşturur. Bu karşılıklı etkileşim bilime ilişkin kavramlara 

sahip olmayı, bilimi anlamayı, bilimsel düşünme becerisi kazanmayı, bilime karşı olumlu tutum sergilemeyi, 

gerektiğinde bilimsel bilginin üretilmesini yani “bilimsel okuryazar” bireyi işaret etmektedir (Çavuş, 2010). 

 

Bilim ve teknolojide yukarıda bahsettiğimiz gelişmelerin doğal bir sonucu olarak öğretim programlarında da bu 

paralelde değişimler yaşanmıştır. Çünkü öğretim programları bahsedilen bu özelliklere sahip ve çağın 

gereklerine uygun nitelikli insan tipini yetiştirecek olan rehber niteliğindeki kaynaklardır. Dolayısıyla bu 

programlarda bilimsel okuryazarlığa doğrudan ya da dolaylı önemli vurgular yapılmış ve bilimsel okuryazarlık 

kavramı öğretim programlarının çok önemli bir boyutu haline gelmiştir. Örneğin 2005 yılı Fen ve Teknoloji dersi 

öğretim programının vizyonu olarak bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen(bilim) ve 

teknoloji okuryazarı olarak yetişmesi önerilmiştir (M.E.B., 2005). Bununla birlikte çok kısa bir süre önce 2013 

yılında yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programının temel vizyonu ‘tüm öğrencileri fen okuryazarı birey 

olarak yetiştirmek’ olarak tanımlanmıştır. Doğan, Çakıroğlu, Bilican ve Çavuş’a (2009) göre de fen dersi 

programları, ilköğretim sıralarından itibaren eğitimin her aşamasındaki okul ve sınıflarda, çağı anlayacak, çağın 

ileri teknolojik ürünlerini kavrayıp kullanacak ve bu ürünleri araştırma geliştirme faaliyetleriyle yeniden 

üretecek bir toplum oluşturmak amacına yönelik olmalıdır. 

 

Bilim ve teknoloji okuryazarı olan bir kişi bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, temel fen kavram, ilke, yasa ve 

kuramlarını anlayarak uygun şekillerde kullanır; problemleri çözerken ve karar verirken bilimsel süreç 

becerilerini kullanır; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlar; bilimsel ve teknik psikomotor 

beceriler geliştirir; bilimsel tutum ve değerlere sahip olduğunu gösterir (M.E.B., 2005).  

 

Fen ve Teknoloji ve Fen Bilimleri Öğretim Programlarında bilimsel düşünmeye ve bilimin doğasına ilişkin yapılan 

vurguların benzeri ilköğretim matematik programında da yapılmıştır. Programda matematiğin genel 

amaçlarından bazıları şu şekilde sıralanmıştır (M.E.B., 2005); 

� Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle ilgili çıkarımlar yapabilecektir.  

� Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade 

edebilecektir. 

� Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilecektir. 

� Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini, 

diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir. 

 

İlköğretim Matematik öğretim programında bilimin doğası içerisinde önemli bir yeri olan yaratıcılık ve akıl 

yürütme becerilerinin matematik eğitimiyle kazanılacağı belirtilmiştir. Ayrıca program yaklaşımı içerisinde 

öğretmenin rolleri ve sahip olması gereken özellikler sıralanmış ve öğretmenin “bilimsel araştırmaları izleme, 

araştırma yapma” rolü olduğu belirtilmiştir(M.E.B., 2005). Ancak sıralanan bu amaçların içerisinde fen 

programının temelini oluşturan ve bilim içerisinde önemli bir yeri olan matematiğin “bilim okuryazarı bireylerin 

yetiştirilmesi” amacı yer almamıştır. Matematik eğitimi birinci derecede bu misyonu taşımıyor olsa bile bilim 

çerçevesinde anahtar rol üstlenen bir dal olarak, kendi yapısında barındırdığı ve eğitim profilinin içine aldığı 
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mantıksal düşünme, mantıksal ilişkilendirme, akıl yürütme, yaratıcılık, çıkarım yapma, problem çözme becerisi, 

model kurabilme, matematik dilini kullanabilme becerileri ile aslında bilimsel düşünmeyi tetikleyen beceriler 

kazandırmayı örtük olarak hedeflemiştir (Çavuş, 2010). 

 

Sosyal Bilgiler Öğretim programı incelendiğinde de programın vizyonu kapsamında bilgiyi deneyimlerine göre 

yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen (eleştirel ve yaratıcı düşünen, 

doğru karar veren), sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken kullandıkları 

yöntemleri kazanmış, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarını yetiştirmektir’ şeklinde ifadesini bulan bilimsel düşünmeye ve bilimin doğasına ilişkin vurgular 

göze çarpmaktadır (M.E.B., 2005). Ayrıca programın kazandırmak istediği beceriler arasında eleştirel düşünme, 

yaratıcı düşünme, gözlem becerisi, problem çözme, karar verme, iletişim becerisi gibi bilimin doğasıyla ilişkili ve 

bilimsel yönteme uygun becerilere yer verilmiştir. 

 

Bilim okuryazarlığının önemli bir alt boyutu olan bilimin ve bilimsel bilginin doğası boyutu, bu araştırmanın 

konusunu oluşturmaktadır. 2005 yılı fen ve teknoloji öğretim programında bilimsel okuryazarlığın alt 

boyutlarından birisi olarak yer alan bilimin doğası, 2013 yılı fen bilimleri öğretim programında ise Fen-Teknoloji-

Toplum-Çevre öğrenme alanı kapsamında alt bir öğrenme alanı olarak yer almıştır. Buna göre öğretim 

programlarının uygulayıcıları olan ve programa ait yukarıda bahsedilen kavramları öğrencilere kazandıracak 

olan öğretmenlerin bu kavram ve becerilere ne kadar sahip olduğu önemli bir soru olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu bağlamda araştırmada yakın bir süre sonra öğretmenlik mesleğine atılacak olan son sınıf 

öğretmen adaylarının bilimsel bilginin doğasına ilişkin görüşleri araştırılmış ve farklı branşlardaki öğretmen 

adaylarının görüşleri karşılaştırılmıştır. Zeidler, Walker, Ackot ve Simmons’a (2002) göre öğretmenler, bilimin ve 

bilimsel bilginin doğası ile ilgili öğrencilere uygun şekilde rehberlik ederek onları bilimsel girişimler için 

yönlendirmelidirler. Böylece öğrenciler ne kadar fazla bilimsel girişimde bulunurlarsa o kadar düşünmeye vakit 

ayıracakları için, karşılaştıkları toplumsal ve bilimsel olayları da bilimsel düşünceyle değerlendireceklerdir.  

 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan branş öğretmenliklerinin öğretim programlarının yapısı, içeriği ve 

özellikleri farklı olsa da öğretmen yetiştirme programlarında bilimin doğasına doğrudan yada dolaylı yapılmış 

olan vurgular, bu alana yönelik belli düzeyde bilgi ve görüşe sahip olmayı gerekli kıldığı söylenebilir. Öğretmen 

yetiştirme programlarıyla ulaşılmak istenen kazanımlar ve ilgili derslerin içerikleri incelendiğinde bilimin 

doğasına önem veren bir içeriğe sahip olduğu söylenebilir. Aşağıdaki tabloda (Tablo 1) ilgili programların bilimin 

doğasına uygun içerikli dersleri verilmiştir; 

 

Tablo 1: İlköğretim Öğretmen Yetiştirme Programlarında Bilimin Doğasına Uygun İçerikli Dersler 

İlköğretim Branş Öğretmenlikleri  

Dersler Sınıf 

Öğretmenliği 

Fen Bilgisi 

Öğretmenliği 

Matematik 

Öğretmenliği 

Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri √ √ √ √ 

Fen ve Teknoloji Lab. Uygulamaları √ √   

Fen ve Teknoloji Öğretimi √ √   

Sosyal Bilimlerin Temelleri    √ 

Bilim-Teknoloji ve Sosyal Değişme    √ 

Bilim Tarihi   √  

Matematik Tarihi I-II   √  

Fizik  √ √ √  

Biyoloji √ √   

Kimya √ √   

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi  √   

 

Literatürde bilimin doğasına ilişkin yapılan çalışmalar incelendiğinde; farklı branşlardaki öğretmen adaylarının 

görüşlerini inceleyen birçok çalışmanın (Chen, 2001; Tsai, 2002; Doğan Bora, 2005; Tufan, 2007; Kızılcık ve ark., 
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2007; Arı, 2010; Çavuş, 2010) olduğu görülürken, ilköğretim bölümündeki bütün branş öğretmen adaylarının 

görüşlerini oldukça geniş bir örneklemi kapsayacak şekilde inceleyen çalışmayla karşılaşılmamıştır. Buna göre 

çalışmadan elde edilen sonuçların genellenebilirliğinin yüksek olduğu ve bu bağlamda önemli olduğu 

düşünülmektedir.  

 

Bununla birlikte yakın zamanda (2006-2007) değiştirilen ve özellikle bilimin doğasına da önemli ölçüde vurgu 

yapıldığı görülen öğretmen yetiştirme programlarının, farklı branşlardaki etkililiğinin tespit edilmesi ve 

karşılaştırılması bakımından bu çalışmanın bulgularının önemli olduğu söylenebilir.  

 

Ayrıca son yıllarda güncel bilimsel tartışmaların birçoğunun içeriğini sosyal boyutu da olan kök hücre, 

hidroelektrik santraller, enerji kaynakları, genetik mühendisliği…vb sosyo-bilimsel konular oluşturmaktadır. 

Buna göre her bireyin kendisini ilgilendiren bu konularda bilgi sahibi olmasının gerekli olduğu söylenebilir. Bu 

bağlamda bilimsel bilginin doğasının öğrenme ortamlarının önemli bir konusu olması ve belli düzeyde bilinmesi 

önem arz etmektedir. 

 

Gürses, Doğar ve Yalçın, (2005) kimya ve sınıf öğretmen adaylarının, bilim ve bilimin doğası hakkındaki 

düşüncelerini inceleyen çalışmalarında öğretmen adaylarının bazı kavram yanılgılarına sahip olduklarını tespit 

etmişlerdir. Buna göre bilimsel teorilerin değişebileceğini, kanunların ise değişemeyeceğini düşündüklerini 

belirterek öğretmen adaylarının bilimsel bilginin değişebilir doğasına yönelik yanılgılara sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Doğan Bora, (2005) ise Türkiye genelinde fizik, kimya, biyoloji öğretmenleri ve lise öğrencilerinin 

bilimin doğasına yönelik bakış açılarını araştırdığı kapsamlı çalışmasında, bilimsel bilginin değişebilir doğasına 

ilişkin kimya öğretmenlerinin daha çağdaş bakış açısına sahip olduklarını tespit etmiştir. Ayrıca bilim insanlarının 

araştırma yaptıkları yerdeki kültürden, dini ya da ahlaki görüşlerden etkilenip etkilenmediğine ilişkin görüşlerde 

öğretmenlerdeki gerçekçi bakış açısının ise oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte branşlar 

arasında ise bu duruma ilişkin bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Arı (2010), çalışmasında fen bilgisi ve 

sınıf öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşlerini incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre bilim 

insanlarının sosyal yaşantısı, bilimsel sürece ve ürüne cinsiyetin etkisi, sınıflamanın doğası, hipotezler, teoriler 

ve kanunlar konusunda ve bilimsel bilginin değişebilir doğasına ilişkin fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf 

öğretmen adaylarından daha gerçekçi bir bakış açısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca iyi bilimsel 

teorilerin gözlemleri iyi bir şekilde açıklayıp açıklamadığı, aynı zamanda basit, kısa ve doğrudan olup 

olmadıklarına ilişkin bulgularda sınıf öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmen adaylarından daha fazla gerçekçi 

görüşe sahip oldukları tespit edilmiştir. Benzer bir çalışmada ise Çavuş, (2010) fen bilgisi ve matematik 

öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik bakış açılarını geliştirmeyi amaçlamıştır. Analiz sonuçları; bilimsel 

bilginin değişebilir doğası, bilimsel bilginin sübjektif, sosyal ve kültürel yapısı ve bilimsel bilginin yaratıcı doğası 

hakkında fen bilgisi ve matematik öğretmen adaylarının uygulama öncesine göre daha çağdaş görüşlere sahip 

olduklarını göstermiştir. Teori ve kanunların epistemolojik yapısı ve bilimsel yöntem konusunda ise fen bilgisi 

öğretmen adaylarının görüşlerinin matematik öğretmen adaylarına göre daha fazla geliştiği tespit edilmiştir. 

 

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde; farklı branş öğretmen adaylarının bilimsel bilginin değişebilir doğası, 

sosyal, kültürel ve ahlaki yapıdan etkilenmesi,  yaratıcılık, basit ve kısa olması gibi özelliklerine yönelik farklı 

görüşlere sahip oldukları görülmektedir. İlgili çalışmalarda genelde iki farklı branştaki öğretmen ve öğretmen 

adaylarının görüşlerine başvurulmuştur. Bu çalışmada da bilimsel bilginin bu özelliklerinin yanı sıra dört farklı 

branş öğretmen adaylarının test edilebilirlik ve birleştirme özelliklerine ilişkin görüşleri de incelenmiştir. 

Çalışmada nicel verilere dayalı bir ölçek kullanılarak oldukça geniş bir örnekleme ulaşılmış ve daha kapsamlı 

bulgular elde edilmiştir. Böylece benzer nitelikteki çalışmalara öncülük edeceği ve ışık tutacağı 

düşünülmektedir.   

 

YÖNTEM 
 
Araştırma Modeli  
Araştırma tarama modelinde desenlenmiş betimsel bir çalışmadır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var 

olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 1999). 
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Çalışma Grubu  
Bu çalışma 2010-2011 öğretim yılı güz döneminde Türkiye’de 6 farklı üniversitede eğitim gören ilköğretim 

bölümüne bağlı son sınıf branş öğretmenleri (matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlikleri)  

üzerinde uygulanmıştır. Çalışmanın örneklemini 1017 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

 

Veri Toplama Aracı 
Çalışmada veri toplama aracı olarak Ruba (1976) tarafından geliştirilen, Taşar (2006)  tarafından Türkçeye 

uyarlaması yapılan ve öğrencilerin bilimsel bilginin doğasına ilişkin anlayışlarını belirleyen “bilimsel bilginin 

doğası ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğe ait güvenirlilik katsayısı Tasar (2006) tarafından α=0,71 olarak bulunmuştur. 

Ölçek 12-15 yas grubu öğrencilerin bilimin doğası ile ilgili anlayışlarını geliştirmek amacıyla hazırlanmış olup 

öğretmen adayları için de kullanılabilmektedir (Taşar, 2006). Ahlaki, yaratıcılık, gelişimsel, sadelik, test 

edilebilirlik ve birleştirme olmak üzere bilimsel bilginin doğasının niteliklerini gösteren 6 alt boyuttan oluşan 

ölçek 24 olumlu, 24 olumsuz olan üzere toplam 48 ifade içermektedir. Likert tipinde olan ölçekte her bir 

ifadenin karsısında “Tamamen katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Kısmen Katılmıyorum”, “Hiç 

Katılmıyorum” şeklinde öğretmen adaylarının o ifade ile ilgili düşüncelerini yansıtabilecekleri cevaplar 

bulunmaktadır. Ölçekten alınabilecek maksimum puan 240 iken minimum puan 48’dir.Bilimsel bilginin 

doğasının alt boyutları yapılan çalışmalarda farklı ele alınmıştır. Bu çalışmanın alt boyutlarının literatürde ki 

diğer çalışmalarda da ele alındığı görülmektedir. Her bir alt boyutu inceleyecek olursak; 

 

Bilimsel bilginin ahlaki boyutu: Günümüzde küresel ısınma, çevre kirliliği, nükleer enerji, kök hücre çalışmaları, 

klonlama, genetiği değiştirilmiş besinler gibi konular bütün dünyada tartışılmaktadır. Toplumun bir parçası 

olarak bireylerin bu tartışmalı konularda ileri sürülen fikirleri yorumlayabilmesi, tartışmalara katılabilmesi, 

kararlar alması gerekmektedir (Driver, Leach, Miller ve Scott.,1996; Sadler, 2004). Bireyler bu kararları alırken 

bilimsel bilginin uygulamaları ve sonuçları hakkında iyi ya da kötü oldukları yönünde karar alabilirler. Fakat 

burada dikkat edilmesi gereken husus bilimsel bilgi hakkında iyi ya da kötü değerlendirmesi yapılmaması 

gerektiğidir. Bilimsel bilgi üzerine ahlaki yorum yapılmamalıdır. Bilimsel bilgi insanların birçok yeteneğini 

destekler fakat onları nasıl kullanacağımızı öğretmez. Ahlaki kararlar sadece insanların uygulamaları üzerine 

alınabilir, bilimsel bilginin kendisi hakkında değil ( Rubba ve Andersen, 1978). 

 

Bilimsel bilginin yaratıcılık boyutu: Bilimsel bilginin oluşturulması sürecinde belki de en önemli faktör bilim 

insanının sahip olduğu hayal gücü ve yaratıcılığıdır. Bilimsel bilginin ampirik bir temeli olmasına rağmen, 

bilimsel bilgiyi meydana getiren bilim adamının hayal gücünü ve yaratıcılığını içerir (Lederman, 2004). Örneğin 

atomun kavramları, kara delikler, kuvvet alanları ve türler gerçeğin kesin kopyaları değillerdir, bunlar bilimin 

doğasının yaratıcılık ile bütünleşmesinin bir sonucu olan uygulanabilir teorik modeller ve doğadan çıkarımlardır 

(Abd-El Khalick,Waters ve Lee, 2008). 

 

Bilimsel bilginin gelişimsel boyutu: Bilimsel bilgi kesin ve değişmez değildir (Lederman, 2004;   Osborne, Collins, 

Ratcliffe,Millar ve Duschl., 2003).  Yeni kanıtlar ışığında mevcut bilgiye karşı teknoloji veya eski bilgilerin 

ilerlemesi ile yeni teoriler ışığında mevcut bilgiler tekrar yorumlanabilir (Lederman, 2004).  Bilimsel bilgi 

yeniden gözden geçirilebilir ve meydana gelecek değişime tabidir.  Bu nedenle bilimsel bilgi yeni kanıtlar 

ışığında değiştirilebilir. Bu geçmişte kabul edilmiş bilgilerin yanlış olduğunu göstermez, geçmişte kabul edilmiş 

ve artık reddedilen bilimsel bilgiler ortaya çıktıkları dönem içerisinde değerlendirilmelidir. 

 

Bilimsel bilginin sadelik boyutu: Bilimsel bilgi olabildiğince basit ifade edilmelidir. Eğer bir bilim insanının 

gözlemlerini iki bilimsel teori eşit derecede açıklıyorsa, bu bilgilerden basit olanı tercih edilir. Bu yolla hem 

bilginin anlaşılması kolaylaştırılır, hem de teorilerin sayılarının en azda tutulması sağlanmış olur (Rubba ve 

Andersen, 1978). Bilimsel bilgilerin sadece bilim insanları için oluşturulmamaktadır. Bu nedenle araştırmacıların 

çalışmaları sonucunda elde ettikleri bilgileri anlaşılır ve sade bir şekilde sunmaları gerekmektedir. 

 

Bilimsel bilginin test edilebilme boyutu: Bilimsel bilginin geçerliliği kabul edilmiş gözlemlere karşın yapılan 

tekrarlı testler ile sağlanır. Tutarlılık test sonuçları için gerekli fakat bilimsel bilginin geçerliliği için yeterli 

değildir. Buna delil olarak bilimsel bilginin tekrarlanması şarttır (Rubba ve Andersen, 1978). Bilimsel bilgiler 
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güvenilir gözlemlerle sınanmalıdır. Aynı şartlar altında farklı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar 

sonucunda benzer sonuçlara ulaşılabiliyorsa bu bilimsel bilginin kabul edileceği anlamı taşımaktadır.  

 

Bilimsel bilginin birleştirme boyutu: Bilimsel bilgi, doğanın birliğini anlamak için gösterilen çaba ile ortaya 

çıkmıştır. Farklı alanlarda özelleşmiş bilimlerin oluşturduğu teori, kanun ve kavramlar ile oluşturulan ağ ile 

bilimsel bilgi oluşturulur. Bu yapı bilime tahmin yapma ve açıklama gücünü verir (Rubba ve Andersen,1978). 

Bilimsel bilgiler gelişimleri sürecinde birbirleriyle etkileşim içerisindedir. Bu etkileşim oluşturulan bilgilerin 

açıklanması için farklı alanlardaki bilgilerin de kullanıldığını göstermektedir. 

 

Veri Analizi 
Verilerin analizi aşamasında ilişkisiz iki ya da daha çok örneklemin puan ortalamaları arasındaki farkın ortaya 

konması için SPSS 15 paket programı kapsamında ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi(ANOVA) 

kullanılmıştır. Ayrıca hangi branştaki öğretmen adaylarının puan ortalamaları arasında fark olduğunu tespit 

etmek için çoklu karşılaştırma testi olan Post-Hoc analiz sonuçlarına başvurulmuştur (Büyüköztürk, 2007). 

 

BULGULAR 
Araştırmada kullanılan ölçek bilimsel bilginin doğasına ilişkin altı alt boyut içerdiğinden her bir boyuta ilişkin 

bulgular ayrı ayrı incelenecektir. Her bir alt boyuta ilişkin ANOVA testi sonuçlarını içeren tablolar ve açıklamaları 

aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo 2: Bilimsel Bilginin Doğası İçin Testin Toplamından Elde Edilen Bulgular 

 
Bölüm 

 
N 

 
X 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

 
sd 

Kareler 
Ortalaması 

 
F 

 
P 

Anlamlı 
Fark 

Mat 222 170,91 Gruplar arası  10087,88 3 3362,603 

Fen 300 175,69 Gruplar içi 243035,2 1013 239,916 

Sınıf 269 171,64 Toplam 253123,0  1016 

Sosyal 226 166,91 

Toplam 1017  171,63 

    

 

 14,016 .000  Fen-Mat, 
Fen-Sınıf, 

Fen-Sosyal, 
Mat-Sosyal, 

Sınıf-Sosyal 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının bilimsel bilginin doğasına ilişkin görüşlerinin branşlara göre 

anlamlı bir şekilde farklılaştığı saptanmıştır(F(3-1013)= 14.016, p<.05). Buna göre fen bilgisi öğretmen adaylarının 

matematik, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmen adaylarına göre bilimsel bilginin doğasına ilişkin daha olumlu 

görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca matematik ve sınıf öğretmen adaylarının da sosyal bilgiler 

öğretmen adaylarına göre daha olumlu görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir (p<.05). Fen bilgisi 

öğretmenliği lehine çıkan bu farklılıkların nedeni olarak; fen bilgisi öğretim programında bilim ve teknoloji 

okuryazarlığına ve bunun alt boyutu olarak bilimin doğasına önemli düzeyde yer verilmesi gösterilebilir. Ayrıca 

sınıf öğretmeliği için 4 ve 5. sınıf fen bilgisi öğretim programında da bu durumlara vurgu yapılması ve 

matematik öğretmenliği öğretmen yetiştirme programında fizik, kimya, biyoloji ve bilim tarihi gibi derslerin 

olması bu bölümlerdeki öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretmen adaylarından daha yüksek ortalamalara 

sahip olmalarının nedeni olarak gösterilebilir.   

 

Tablo 3: Ahlakiliğe İlişkin Bulgular 

 
Bölüm 

 
N 

 
X 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

 
sd 

Kareler 
Ortalaması 

 
F 

 
P 

Anlamlı Fark 

Mat 222  28,522 Gruplar arası  297,674 3 99,225 

Fen 300 28,993 Gruplar içi 19964,132 1013 19,708 

Sınıf 269 28,364 Toplam 20261,805 1016 

Sosyal 226 27,486 

Toplam  1017  28,389 

    

 

 5,035  .002 Fen-Sosyal  
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Tablo 3’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının bilimsel bilginin ahlakilik boyutuna ilişkin görüşlerinin branşlara 

göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı saptanmıştır(F(3-1013)=5.035, p<.05). Buna göre fen bilgisi öğretmen 

adaylarının sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre bilimsel bilginin ahlakilik boyutuna ilişkin daha olumlu 

görüşlere sahip olduğu görülmektedir(p<.05). Ahlakiliğe ilişkin fen bilgisi lehine ortaya çıkan bu farklı bulgunun 

nedeni olarak; özellikle son yıllarda tüm dünyayı ilgilendiren sosyal ve güncel problemlerin(küresel ısınma, 

çevre kirliliği, enerji sıkıntısı, nükleer enerji, kök hücre çalışmaları, klonlama, genetiği değiştirilmiş besinler… 

v.b.) doğrudan fen bilimlerini ilgilendiren konular olması ve bu konuların ahlaki ve etik boyutunun çok sıkça 

tartışılıyor olması gösterilebilir. 

  

Tablo 4: Yaratıcılığa İlişkin Bulgular 

 
Bölüm 

 
N 

 
X 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

 
sd 

Kareler 
Ortalaması 

 
F 

 
P 

Anlamlı 
Fark 

Mat 222  27,563 Gruplar arası 726,944  3 242,315 

Fen 300 28,986 Gruplar içi 34194,525 1013 33,756 

Sınıf 269 27,282 Toplam 34921,469 1016 

Sosyal 226 26,805 

Toplam  1017  27,740 

    

 

 7,178 .000  Fen-Mat, 
Fen-Sınıf, 

Fen-Sosyal 
 

 

Tablo 4’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının bilimsel bilginin yaratıcılık alt boyutuna ilişkin görüşlerinin 

branşlara göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı saptanmıştır (F(3-1013)=7,178, p<.05). Buna göre fen bilgisi öğretmen 

adaylarının matematik, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmen adaylarına göre bilimsel bilginin yaratıcı doğasına ilişkin 

daha olumlu görüşlere sahip olduğu görülmektedir (p<.05). Bilimsel bilginin yaratıcı doğasına ilişkin fen bilgisi 

öğretmenliği lehine ortaya çıkan bu farklılığın nedeni olarak; fen bilimcilerin özellikle maddenin ve evrenin gözle 

görülmesi mümkün olmayan soyut nitelikteki özelliklerini (maddenin iç yapısı-atomların parçalanması, kuarklar-

, kara delikler, evrenin ve insanın oluşumu… vb.) ayrıntılı incelemesi ve bu özellikler için geniş bir hayal gücü, 

çıkarım yapma ve yaratıcılık becerileri gerektirmesi olabilir. Buna karşın Sosyal Bilgiler öğretim programında 

öğrencilere kazandırılmak istenen beceriler arasında Yaratıcılık becerisi olmasına rağmen öğretmen adaylarının 

görüşlerinde bu becerinin düşük ortalamaya sahip olması ilginç bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 
Tablo 5: Gelişimselliğe İlişkin Bulgular 

 
Bölüm 

 
N 

 
X 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

 
sd 

Kareler 
Ortalaması 

 
F 

 
P 

Anlamlı Fark 

Mat 222  28,432 Gruplar arası  450,637 3 150,212 

Fen 300 30,276 Gruplar içi 19806,425 1013 19,552 

Sınıf 269 29,468 Toplam 20257,062 1016 

Sosyal 226 29,177 

Toplam  1017  29,415 

    

 

7,683  .000  Fen-Mat , 
Fen-Sosyal , 

Sınıf-Mat 

 

Tablo 5’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının bilimsel bilginin gelişimsel alt boyutuna ilişkin görüşlerinin 

branşlara göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı saptanmıştır (F(3-1013)=7,683, p<.05). Buna göre fen bilgisi öğretmen 

adaylarının bilimsel bilginin gelişimsel boyutuna ilişkin matematik ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre 

daha olumlu görüşe sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca sınıf öğretmen adaylarının matematik öğretmen 

adaylarına göre daha olumlu görüşe sahip oldukları tespit edilmiştir(p<.05). Fen bilgisi öğretmen adayları lehine 

çıkan bu farklılığın nedeni; son yıllarda en çok değişime uğrayan bilimsel bilgilerin (güneş sistemindeki 

gezegenlerin sayısı, maddenin plazma hali, periyodik tablodaki element sayısı…v.b) fen bilimleri alanında olması 

gösterilebilir. Ayrıca iletişim teknolojilerin günümüzde çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve ilerlemesi, ortaya çıkan 

yeni bilgilerin etkilerini günlük hayatta da hızlı bir şekilde görmemizi sağlamaktadır. Fen-teknoloji-toplum 

ilişkisini açık bir şekilde ortaya koyan bu gelişmeler sayesinde, bilimin insan hayatı üzerindeki etkisi yaşayarak ve 

tecrübe ederek görülmektedir. Bu bağlamda, gerek sınıf öğretmenliği gerekse Fen bilimleri dersi öğretim 
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programında (M.E.B., 2005, 2013) fen--teknoloji-toplum-çevre ilişkisine yer verilmesi, bu iki branş öğretmen 

adaylarının diğer branşlara göre daha yüksek ortalamalara sahip olmasının bir sebebi olarak gösterilebilir.  

 

Tablo 6: Sadeliğe İlişkin Bulgular 

 

 
Bölüm 

 
N 

 
X 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

 
sd 

Kareler 
Ortalaması 

 
F 

 
P 

Anlamlı 
Fark 

Mat 222 25,391  Gruplar arası  624,064 3 208,021 

Fen 300 25,980 Gruplar içi 14271,543 1013 14,088 

Sınıf 269 24,527 Toplam 14895,607 1016 

Sosyal 226 23,964 

Toplam 1017   25,019 

    

 

 14,765 .000  Fen-Sınıf, 

Fen-Sosyal, 
Mat-Sosyal 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi öğretmen adaylarının bilimsel bilginin sadelik alt boyutuna ilişkin görüşlerinin 

branşlara göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı saptanmıştır(F(3-1013)=7,683, p<.05). Bu farklar matematik 

öğretmenliği-sosyal bilgiler arasında matematik öğretmenliği lehine ortaya çıkarken fen bilgisi-sınıf öğretmenliği 

ve fen bilgisi-sosyal bilgiler öğretmenliği arasında fen bilgisi öğretmenliği lehine tespit edilmiştir(p<.05). 

Farklılıkların sebebi olarak, fen bilimleri ve matematik derslerinin yapısı gereği bilimsel bilginin formüllerle, 

sembollerle, modellerle .v.b. en anlaşılır ve basit şekillerde sunulması olarak gösterilebilirken, sosyal bilimler 

kapsamındaki derslerin(Tarih, Sosyoloji, Coğrafya..v.b.) yapısında ise bu tarz formül ve sembollerle genellemeler 

yapmanın çok fazla mümkün olmaması gösterilebilir.  

 

Tablo 7: Test Edilebilirliğe İlişkin Bulgular 

 
Bölüm 

 
N 

 
X 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

 
sd 

Kareler 
Ortalaması 

 
F 

 
P 

Anlamlı Fark 

Mat 222  31,166 Gruplar arası 281,327  3 93,776 

Fen 300 31,743 Gruplar içi 19929,681 1013 19,674 

Sınıf 269 31,866 Toplam 20211,009 1016 

Sosyal 226 30,377 

Toplam  1017 31,377  

    

 

 4,767 .003  Fen-Sosyal, 

Sınıf-Sosyal 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının bilimsel bilginin test edilebilir doğasına ilişkin görüşlerinin 

branşlara göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı saptanmıştır (F(3-1013)=4,767, p<.05). Buna göre fen bilgisi ve sınıf 

öğretmen adaylarının test edilebilirlik alt boyutuna ilişkin sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre daha olumlu 

görüşe sahip oldukları görülmektedir(p<.05). Sosyal Bilimler kapsamında Tarih bilimi gibi geçmişte yaşanmış ve 

tekrar edilmesi mümkün olmayan disiplinlerin olması bu öğretmen adaylarının daha düşük ortalamalara sahip 

olmasının nedeni olabilir. Buna karşın fen bilimleri kapsamındaki disiplinlerde(fizik-kimya-biyoloji… vb.) 

laboratauvar ortamında en doğru sonuca ulaşabilmek için defalarca tekrarlanan ve test edilen araştırmalar 

yapılabilmektedir. Buna göre fen bilimleri kapsamındaki disiplinlerde tekrar tekrar test edilebilme olanağı ve 

imkânı daha fazla olması fen bilgisi lehine çıkan farklılığın nedeni olabilir.

 

Tablo 8:  Birleştirilebilirliğe İlişkin Bulgular 

 
Bölüm 

 
N 

 
X 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

 
sd 

Kareler 
Ortalaması 

 
F 

 
P 

Anlamlı Fark 

Mat 222 29,842  Gruplar arası  178,110 3   59,370 

Fen 300 29,713 Gruplar içi 20926,456 1013 20,658 

Sınıf 269 30,137 Toplam 21104,566 1016 

Sosyal 226 28,964 

Toplam  1017  29,687 

    

 

2,874  .035   Sınıf-Sosyal 
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Tablo 8’de görüldüğü gibi bilimsel bilginin birleştirme alta boyutuna ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri 

arasında anlamlı şekilde farklılıklar  saptanmıştır (F(31013)=2,874, p<.05). Buna göre sınıf öğretmenliği-sosyal 

bilgiler öğretmenliği arasında sınıf öğretmenliği lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<.05). Sınıf 

öğretmenleri lehine ortaya çıkan bu farkın nedeni olarak; 4. ve 5. sınıflarda birçok farklı dersi(fen bilgisi, 

matematik, sosyal bilgiler…v.b) sınıf öğretmen adaylarının anlatacak olması gösterilebilir. Bu bağlamda sınıf 

öğretmen adayları öğretmen yetiştirme eğitimi sürecinde fen bilgisi öğretimi, sosyal bilgiler öğretimi, 

matematik öğretimi gibi birçok branşı kapsayan dersleri almaktadır. Ayrıca ilk üç sınıftaki öğretecekleri hayat 

bilgisi dersinin bu branşların birleşiminden oluşan bir ders olması diğer bir neden olabilir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  
 
Günümüzde eğitim ortamlarında bilimsel bilginin nasıl elde edileceği sorusuna verilen en geçerli cevap; bilim 

nasıl yapılıyorsa o şekilde elde edilir biçimindedir. Bu bağlamda bilimsel bilginin ne olduğundan daha çok nasıl 

elde edildiğinin bilinmesi büyük önem kazanmaktadır. Bu da öncelikle bilimi ve bilimsel bilginin doğasını 

anlamakla mümkün olacaktır. Bu anlayıştan hareketle, ilköğretim programlarında bilimin doğası, bilimsel 

düşünme, bilimsel süreç becerileri gibi bilimsel okuryazarlığın alt boyutlarına sıkça yer verilmiştir(MEB, 2005, 

2013). Bu araştırmada da bu programları uygulayacak olan ilköğretim düzeyindeki farklı branş öğretmen 

adaylarının bilimsel okuryazarlığın belki de en önemli alt boyutu olan bilimsel bilginin doğasına ilişkin görüşleri 

incelenmiştir.  

 

Bilimsel bilginin doğasına ilişkin anketin bütününden elde edilen puanların ortalamasının branşlar arasındaki 

ikili karşılaştırmalarında fen bilgisi öğretmen adayları lehine anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Fen Bilgisi 

öğretmen adaylarının Matematik, Sınıf ve Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarından bilimsel bilginin doğasına daha 

olumlu anlayışa sahip oldukları tespit edilmiştir. Literatürdeki benzer çalışmalar incelendiğinde Arı (2010) fen 

bilgisi öğretmen adaylarının sınıf öğretmen adaylarından, Çavuş (2010) ise matematik öğretmen adaylarından 

daha olumlu görüşe sahip olduklarını tespit etmişlerdir. Bu yönüyle bu çalışmada literatürdeki benzer 

çalışmalara paralel sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin bulgular analiz edildiğinde ahlakilik boyutuna ilişkin Fen Bilgisi öğretmen 

adaylarının Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarından daha olumlu anlayışa sahip oldukları tespit edilmiştir. Doğan 

Bora (2005) ise Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretmen adaylarının bilimsel bilginin ahlaki boyutuna ilişkin benzer 

görüşe sahip olduğu sonucuna ulaşarak branşlara arasında bir farklılık olmadığını tespit etmiştir. Bu çalışmadaki 

örneklem grubuyla aynı branşta olmasa da Doğan Bora (2005)’nın çalışmasında farklı branşlardaki öğretmen 

adaylarının ahlakilik boyutuna ilişkin aynı görüşe sahip olması, bu araştırmadan elde edilen bulgulardan farklılık 

göstermektedir.   

 

Yaratıcılık alt boyutu ilişkin anlayışlar incelendiğinde Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Matematik, Sınıf ve Sosyal 

Bilgiler öğretmen adaylarından daha yüksek puan ortalamalarına sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın 

bulgularına benzer nitelikte Çavuş (2010) araştırmasında uygulama sonrası Fen Bilgisi ve Matematik öğretmen 

adaylarının yaratıcılığa ilişkin uygulama öncesine göre daha olumlu görüşe sahip olduğunu ancak fen bilgisi 

öğretmen adaylarının daha yüksek oranlarda bu görüşü benimsediklerini(fen bilgisi: % 37,5 – mat: % 15) tespit 

etmiştir.     

 

Bilimsel bilginin gelişimsel doğasına ilişkin Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Matematik ve Sosyal Bilgiler 

öğretmen adaylarından daha olumlu anlayışa sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı şekilde sınıf öğretmen 

adaylarının Matematik öğretmen adaylarından daha olumlu görüşe sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu 

çalışmadan elde edilen bulgulara paralel olarak Arı (2010)’da Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel bilginin 

değişebilir(gelişimsel) doğasına ilişkin Sınıf öğretmen adaylarından daha gerçekçi bir bakış açısına sahip 

olduklarını tespit etmiştir. 

 

Bilimsel bilginin sadelik(basitlik) özelliğine ilişkin Fen Bilgisi öğretmen adaylarının sınıf ve sosyal bilgiler 

öğretmen adaylarından, matematik öğretmen adaylarının ise sosyal bilgiler öğretmen adaylarından daha 

olumlu anlayışa sahip oldukları tespit edilmiştir. Arı (2010) ise bilimsel bilginin basit, kısa ve doğrudan olup 
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olmadığına ilişkin bulgularda sınıf öğretmen adaylarının Fen Bilgisi öğretmen adaylarından daha fazla gerçekçi 

görüşe sahip olduğunu tespit ederek bu çalışmadan farklı bulgular elde etmiştir. Bilimsel bilginin test edilebilir 

ve birleştirme özelliğine ilişkin ise Fen Bilgisi ve Sınıf öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretmen adaylarından 

daha olumlu görüşe sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Bu çalışmadan elde edilen bulgular büyük oranda literatürde yapılan benzer çalışmalarla benzer bulgular 

içerirken bilimsel bilginin bazı alt boyutlarına(sadelik)  ilişkin ise farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Özellikle Fen Bilgisi 

öğretmen adaylarının hem testin genelinde hem de alt boyutların hemen hemen hepsinde diğer branşlara göre 

daha olumlu anlayışlara sahip olduğu görülmektedir. Buna karşın İlköğretim Matematik öğretmen adaylarının 

sadece sadelik boyutunda Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarından daha olumlu anlayışa sahip olması ilginç bir 

bulgu olarak düşünülebilir. Bu durumun sebebi matematiğin doğasında formüller, semboller ve modellerin sıkça 

kullanılması olabilir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ise hemen hemen bütün alt boyutlarda diğer 

branşlardan daha olumsuz görüşe sahip olmaları bu branşın bilimsel bilginin doğasıyla ilgili görüşlere ilişkin 

gidermesi gereken bir eksiklik olduğu söylenebilir. 

 

Genel olarak bu çalışmadan elde edilen bulgular Chen’in (2001)  kendi çalışmasında da belirttiği gibi; öğretmen 

adaylarının bilimin doğası hakkında birbirlerinden farklı görüşlere sahip olduklarını ayrıca almış oldukları 

eğitimlerin ve alanlarındaki farklı tecrübelerden etkilendikleri tespitini destekler niteliktedir. Ayrıca farklı 

branşların da kendine özgü bir yapısının olması ve bu derslerin doğasının bilimsel bilginin ortaya çıkış sürecinde 

bazı becerileri daha fazla kullanacak yapıda olması bu farklılığın başka bir sebebi olabilir. Örneğin Fen Bilgisi 

dersi kapsamındaki bir bilgiyi doğrulamak için tekrar tekrar deney ve gözlemler yapılabilirken, Sosyal Bilgiler 

kapsamındaki bir tarih konusu için bu durum geçerli değildir. Dolayısıyla bilimsel bilginin test edilebilir boyutuna 

ilişkin Fen Bilgisi öğretmen adaylarının daha olumlu görüşlere sahip olması her zaman beklenebilir. Bu durum 

şöyle sorular akıllara getirebilir: Acaba bilimsel bilginin doğasını oluşturan alt boyutlar bütün disiplinlilerde 

olması gereken ve kullanılabilecek boyutlar mıdır? Ya da bu farklı disiplinlerin doğası bilimsel bilginin bütün alt 

boyutlarını temsil edecek yapıda mıdır? Örneğin fen bilimlerinin doğası ile sosyal bilimlerinin doğası aynı 

becerilerimi kullanmayı gerektiriyor? Yada matematik gibi soyut düşünmenin çok yoğun olduğu bir branşta bazı 

deneysel becerilere(deney, gözlem..v.b.) gerek var mıdır?  

 

Bu sorulardan hareketle bilimsel bilginin bütün bilim dalları için genel geçer bir doğasından mı bahsedilmesi 

gerektiği yoksa her bilim dalının(yada her branşın) kendine özgü bir doğasından mı bahsedilmesi gerektiği 

tartışılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Erduran’ın Scerri’den (1996) aktardığına göre fen 

öğretimi bilimsel araştırmanın farklı sahalarında geliştirilen ve ortaya konan bilgileri birbirinden ayırt etmek için 

gereken önem ve ihtimamı göstermemiştir. Mesela, fizikte matematiksel kullanım ve açıklamalar önemliyken, 

kimyada modellere bağlı sınıflandırmalar önemli olup, bunlar maddenin nitel özelliklerini daha iyi 

açıklamaktadır.  Erduran (2007)’a göre ise öğrenciler örneğin kimyayı, bilimin ayrı ve kendine has bir sahası 

olarak kabul eden düşünce ve davranış modellerine eriştiklerinde ‘kimyacıların ne yaptıklarını’ da 

öğreneceklerdir.  Yani bilimsel akıl yürütme, kanunlar, modeller, teoriler..v.b. her alana(branşa) özel olmalıdır. 

Örneğin fizik bilimi tarihinde yerçekimsel alanlarda yıldızların ışığını kırmak ve Neptün gezegenini yerini tahmin 

etmek gibi dramatik çıkarımlar görülmüş olsa da kimya sahasında bu tür başarılı tahminsel çıkarımlar pek 

görülmemiştir.  Scerri (1991) kimyanın fizikten sadece çıkarımda bulunmak konularıyla değil, ayrıca 

sınıflandırma açısından da farklı olduğunu söyler. Fizikte çıkarım ve tahminler matematiksel modellere bağlı 

iken, kimyasal modeller maddenin nitel özelliklerine bağlı kalır(Erduran, 2007).   

 

Öneriler 
Bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında aşağıda bazı önerilere yer verilmiştir; 

� Yeni ilköğretim programlarında özellikle bazı branşlarda(sosyal bilgiler, ilköğretim matematik) bilimin 

doğasına uygun çağdaş bakış açısını yansıtacak şekilde bazı yöntem, etkinlik ve içeriklere yer verilebilir. 

Özellikle sosyal bilgiler öğretmen adaylarına yönelik olarak bilimin doğası hakkında çağdaş bakış açısını 

kazandıracak etkinlikler hazırlanarak uygulanabilir.  

� Bilimin doğasını kavratacak bilim tarihi, bilim felsefesi….vb. dersler öğretmen yetiştirme programlarında 

bütün branşlara yönelik olarak verilebilir ve buradan elde edilecek bilgilerin uygulamalı etkinliklere öğretim 

yöntem ve tekniklere adapte edilmesi sağlanabilir. 
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� Özellikle öğretmen adaylarının aldığı pedagojik alan derslerinde bilimin doğasını yansıtan, bilimsel süreç 

becerilerinin kullanıldığı, bilimsel düşünmeyi ve bilimsel mantığı kazandıracak öğretim yöntemleri(proje 

tabanlı öğrenme, probleme dayalı öğrenme….v.b.) ve teknikleri öğretmen adaylarına kazandırılabilir.  

� Bilimin doğasını daha ayrıntılı ve derinlemesine yansıtan, aynı zamanda bilimin doğasına yönelik görüşleri 

geliştiren tarihsel yaklaşım, doğrudan yansıtıcı yaklaşım, dolaylı yaklaşım ve argümantasyon gibi 

yöntemlerle  ilgili öğretmen adaylarına eğitimler verilebilir. 

� Bilimin doğası, bilim felsefesi, bilim tarihi, fen ve teknoloji öğretimi, fen öğretimi laboratuar uygulamaları, 

bilim-teknoloji ve sosyal değişme gibi derslerin içeriği kök hücre, genetik mühendisliği, hidroelektrik 

santraller, küresel ısınma, enerji kaynakları gibi sosyal boyutu da olan sosyobilimsel konularla 

zenginleştirilebilir. Bu sayede sınıfta oluşturulacak tartışma ortamlarıyla bilimin müzakereye, sorgulamaya, 

eleştiriye ve değişime açık yönlerine vurgular yapılabilir. 

 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Bu araştırma, Genel Biyoloji Laboratuvar I dersini alan biyoloji öğretmen adaylarının mikroskop kısımları ve 

kullanımı hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubu, Balıkesir Üniversitesi Necatibey 

Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği 4. sınıfta öğrenim gören 8 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veriler, 3 

açık uçlu sorudan oluşan Mikroskop Kısımları ve Kullanımına İlişkin Anket ile toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara 

göre, biyoloji öğretmen adaylarının en iyi bildikleri mikroskop parçalarının mikroskop tablası, kaba ayar 

düğmesi, oküler, objektif ve ışık kaynağı olduğu; en az bildikleri mikroskop parçalarının revolver, diyafram, ince 

ayar düğmesi ve şaryo kolu olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Mikroskop, laboratuvar, anket, biyoloji öğretmen adayı. 

 

 
 

PROSPECTIVE BIOLOGY STUDENTS’ VIEWS ABOUT MICROSCOPE PARTS AND USAGE  
 

 
Abstract 
The aim of this study is to determine the views of the biology prospective students who took General Biology 

Laboratory I about microscope parts and usage. Study group included 8 fourth grade prospective biology 

students in Necatibey Faculty of Education in Balıkesir University. Data was collected by a Questionnaire about 

Microscope Parts and Usage with three open-ended questions. The results revealed that prospective biology 

teachers knew the best parts of the microscope: Microscope table, coarse adjustment knob, eyepiece, lens and 

the light source as microscope parts. However, they knew at least parts of the microscope: Revolver, 

diaphragm, fine adjustment knob, and carriage lever. 

 

Key Words: Microscope, laboratory, questionnaire, prospective biology teachers. 
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GİRİŞ 
 

Günümüzde hayatın getirmiş olduğu şartlara uyum sağlayabilmek için eğitime olan ihtiyacımızın arttığı 

görülmektedir. Bu ihtiyacın karşılanmasında eğitim kurumları ve öğretmenlerin desteği büyük önem 

taşımaktadır. Ancak bu durum, farklı öğrenci kümelerinin eğitim istekleriyle birlikte artan öğrenci sayısına bağlı 

olarak, nitelikli ve uygun maliyetli hizmet verme gereksiniminde kimi zaman yetersiz kalmakta hatta 

karşılanamamaktadır. Öğrencilerin bu ihtiyacı; kaliteli, sürekli ve materyal destekli bir eğitimle karşılanabilir 

(Birişçi, 2013; Tezer, 2008). 

 

Eğitimde laboratuar uygulamalarının etkin bir şekilde yapılabilmesi ve öğrencilerin bu derslere katılımının 

arttırılması, laboratuar derslerinde kullanılan ders araç-gereç olanaklarının en iyi şekilde kullanılması ile 

mümkün olacaktır (Köseoğlu & Soran, 2006). Laboratuar çalışmaları, özellikle biyoloji öğretiminde önemli bir 

yere sahiptir. Laboratuvar çalışmaları, bilimsel gerçeklerin öğrenilmesinde öğrencilere somut bir kaynak 

konumundadır. Laboratuar dersleri; öğrencilerin öğretim sürecine daha aktif katılmasını, merak duygularının 

gelişmesini ve bilimsel düşünme becerilerinin arttırılması için oldukça önemlidir. Birey öğrendiklerini 

gözlemleyebilme ve sorgulayabilme olanağı sağlar. Kısaca, laboratuar dersleri; bireyin derslerde öğrendiği 

bilimsel bilgiyi deney yaparak, gözlemleyerek somutlaştırmasını sağlar. Etkin bir biyoloji öğretimi için biyoloji 

laboratuarı derslerini de içeren bir eğitim planının düzenlenmesi gereklidir (Uzel, Diken, Yılmaz, & Gül,2011). 

Biyoloji laboratuarı uygulamalarında mikroskop kullanımı büyük yer tutar ve bu nedenle mikroskop laboratuar 

dersleri için çok önemli bir materyaldir. 

 

“Mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç mercek yardımıyla büyütülerek 

görüntüsünün incelenmesini sağlayan bir alettir.” (Mikroskobu Tanıyalım). Günümüzde çeşitli mikroskoplar 

bulunmasına rağmen, okullarda biyoloji laboratuarlarında genelde ışık mikroskobu kullanılır. 

 

Bir mikroskop iki kısımdan oluşur: Mekanik kısım ve optik kısım. Mekanik kısım ve optik kısım. Mikroskobun 

mekanik kısmında ayak, mikroskop kolu (mikroskop gövdesi), tabla, maşa, şaryo kolu, revolver, mikroskop tüpü 

ve ayar vidaları (kaba ayar ve ince ayar düğmeleri) bulunur. Optik kısımda ise oküler, objektifler, diyafram, 

kondansatör ve ışık kaynağı bulunur (Genel Zooloji Laboratuar Klavuzu). Şekil 1a ve Şekil 1b mikroskobun 

mekanik ve optik kısımlarını göstermektedir. 

 
Şekil 1a: Mikroskobun Mekanik Kısımları 
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Şekil 1b: Mikroskobun Optik Kısımları 

 

Mikroskopta çalışma yapmadan önce şunlara dikkat edilmelidir: 
1. Mikroskop iki elle taşınmalıdır. Bir elinizle mikroskop kolunu sıkıca tutarken, diğer elinizle mikroskop ayağının 

altı tutulmalıdır. 

2. Mikroskop laboratuvar masası üzerine 10 cm uzaklıkta yerleştirilmelidir. Mikroskobun kablosunun 

mikroskobun altında kalıp ezilmemesine dikkat edilmelidir. 

3. Oküler, objektif ve ışık kaynağında bulunan mercek sistemleri, yumuşak ve tüysüz bir bez ile silinmelidir. 

Mercek sistemleri temiz olmalıdır. 

4. Çalışmaya başlamadan öncesinde mikroskop tablasının en alt konumda olmasına özellikle dikkat edin. 

5. Objektif büyütmesinin en küçük büyütmede (4X) bulunmasına dikkat edilmelidir. 

6. Mikroskop tablası ve kondansörden geçen ışık, doğru görüntü alanı elde edebilecek şekilde ayarlanmalıdır. 

Mikroskobun kullanılması aşamasında şunlara dikkat edilmelidir: 

1. Hazırlanan preparatı (hazır preparatı) sıkıştırma klipsleri yardımıyla mikroskop tablası üzerine 

yerleştirilmelidir. 

2. Mikroskopta inceleme yaparken mikroskobu eğik duruma getirilmemelidir. 

3. En düşük büyütme seviyesi olan objektif büyütmesi(4X) ile çalışmaya başlayınız. Bu esnada “klik” sesi 

duyulduğuna emin olunmalıdır. 

4. Mikroskop açma-kapama düğmesinden ışık açılır ve aydınlatma ayar düğmesi en düşük kademeye 

getirilmelidir. 

5. Objektif 4X’lik büyütmedeyken kaba ayar düğmesini saat yönünde ileri-geri çevirerek mikroskop tablasını 

hareket ettiriniz. Böylece ideal görüntü alanına ulaşılır. 

6. Kondansörden geçen ışığın, tablanın ortasından ulaşarak; preparatta düzgün görüntü alanını elde 

edebileceğimiz biçimde şaryo koluyla sağ-sol, ileri-geri hareketiyle ayarlayınız. 

7. Objektifleri üzerinde taşıyan mekanik kısımlardan revolver, saat yönünde ilerletilerek objektif büyütmesi 

arttırılmalıdır. Objektif büyütmeleri kademece değiştirilirken, mercek-mikroskop tablası arasındaki mesafe 

kontrol edilmelidir. Aksi takdirde mercekler zarar görebilir, bu da istenmedik sonuçlar doğurur. 

8. Farklı büyütmelere sahip objektifler kullanılırken 10X’lik objektif büyütmesinde kaba ayar düğmesi 

kullanılmalıdır. 40X’lik ve 100X’lik objektif büyütmelerinde ince ayar düğmesi kullanılmalıdır. 100X’lik objektif 

büyütmesinde preparat üzerine immersiyon yağı damlatılması gereklidir. 

9. Net bir görüntü elde edebilmemizde görüntü ışık şiddetini ayarlamak için; kondansör üzerinde bulunan 

diyaframın saat yönünde ileri-geri hareket ettirilebilir. Buna ek olarak, aydınlatma ayar düğmesinin ışık 

kademesi arttırılabilir. 

 

Mikroskopta çalışma yaptıktan sonra şunlara dikkat edilmelidir: 
1. Mikroskop açma-kapama düğmesinden ışık kapatılır. 
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2. Mikroskop en küçük objektife (4X) getirilmelidir. 

3. Mikroskop tablası en alt konuma getirilmelidir. 

4. Oküler, objektif ve ışık kaynağında bulunan mercek sistemleri, yumuşak ve tüysüz bir bez ile silinmelidir. 

Mercek sistemleri temiz olmalıdır. Gerekiyorsa, mikroskobun diğer kısımları da silinmelidir. 

5. Mikroskop yerine taşınırken; iki elle taşınmalıdır. Bir elinizle mikroskop kolunu sıkıca tutarken, diğer elinizle 

mikroskop ayağının altı tutulmalıdır. 

 

Biyoloji laboratuvarında kullanılan en başta gelen ders araçlarından ışık mikroskobunun doğru bir biçimde 

kullanılması son derece etkili ve önemlidir. Mikroskobun yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olma ve 

mikroskop kullanımında karşılaşılan sıkıntıları belirleme, mikroskobun doğru olarak kullanılmasına yönelik 

öğretimi daha mümkün hale getirebilir (Uzel, Diken, Yılmaz, & Gül, 2011). 

 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı, Genel Biyoloji Laboratuvar I dersini alan biyoloji öğretmen adaylarının mikroskop kısımları 

ve kullanımı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. 

 

YÖNTEM 
 
Araştırma Modeli 
Bu araştırmada öğrencilerin görüşlerinin ortaya konması amacıyla nitel araştırma tekniği kullanılmıştır (Yıldırım 

& Şimşek, 2006). 

 

Çalışma Grubu 
Çalışma grubu, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği 4. sınıfta öğrenim gören 8 

öğretmen adayından oluşmaktadır. Çalışma grubu, amaçlı örneklem metotlarından elverişli örneklem 

metoduna göre seçilmiştir (Büyüköztürk ve ark., 2013). 

 

Veri Toplama ve Veri Analizi 
Çalışmada ilk önce verilerin toplanması için 2 sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu (Mikroskop 

Kısımları ve Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri Görüşme Formu) hazırlanmıştır. Bu forma göre 6 ikinci sınıf 

biyoloji öğretmen adayı ile pilot çalışma yapılmıştır. Pilot çalışma sonuçlarına göre, 3 açık uçlu sorudan oluşan 

Mikroskop Kısımları ve Kullanımı Anketi hazırlanmış ve anket, 8 dördüncü sınıf biyoloji öğretmen adayına 

uygulanmıştır. 

 

Görüşme ve anketler kullanılarak elde edilen veriler; betimsel ve içerik analizi yöntemlerine göre analiz 

edilmiştir. “İçerik analizinde temel amaç, verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bunun için 

de birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları 

okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır” (Yıldırım & Şimşek, 2006, s.227). İçerik 

analizi ile tanımlanan veriler birbirine benzer tema ve alt temalar altında bir araya getirilerek düzenlenmiş ve 

yorumlanmıştır. 

 

BULGULAR 
 
Pilot Çalışma (Mikroskop Kısımları ve Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri Görüşme Formu) Bulguları 
Görüşmede öğrencilere ilk önce birinci sorunun ilk kısmında; mikroskop kısımlarını ne derecede öğrendiklerini 

düşündükleri ve bunun nedenini açıklamaları istenmiştir. Öğrencilerden 4 tanesi mikroskop kısımlarını yeterli 

derecede öğrendiklerini söylerken, 2 tanesi de kısmen öğrendiklerini söylemişlerdir. Yeterli diye cevap veren 

öğrencilerden bazıları bunun nedenini şöyle açıklamaktadır: 

Yeterli bence. En azından öğrenciye öğretebilecek düzeyde öğrendim. (Ö1) 

Geçen sene bir dönem boyunca öğrendik. Yeterli düzeyde. (Ö2) 

 

Öğrencilere birinci sorunun ikinci kısmında; mikroskop kısımlarını öğrenmede herhangi bir güçlük yaşayıp 

yaşamadıkları ve yaşadıysalar bunların neler olduğu sorulduğunda; öğrenciler mekanik kısımlardan kaba ayar 
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düğmesi (3 kişi), ince ayar düğmesi (4 kişi) ve revolver (2 kişi) ile optik kısımdan objektif (3 kişi), kondansör (1 

kişi) ve diyafram (1 kişi) cevabını vermişlerdir. Bazı öğrenci açıklamaları şöyledir: 

Kaba ve ince ayar. (Ö3) 

Objektif. (Ö5) 

Revolver, objektif, ince ayar. (Ö2) 

Kondansör, diyafram, kaba ve ince ayar, objektif, revolver. (Ö4) 

 

Öğrencilere ikinci sorunun birinci kısmında; mikroskop kullanımını ne derecede öğrendiklerini düşündükleri ve 

bunun nedenini açıklamaları istenmiştir. Öğrencilerden 5 tanesi mikroskop kullanımını yeterli derecede 

öğrendiklerini söylerken, 1 tanesi de kısmen öğrendiğini belirtmiştir. Yeterli diye cevap veren öğrenci 

açıklamalarına örnekler şunlardır: 

Yeterli derecede pekiştirerek öğrendiğimi düşünüyorum. (Ö3) 

Öğretebilecek düzeyde öğrendiğimi düşünüyorum. (Ö6) 

 

Öğrencilere ikinci sorunun ikinci kısmında; mikroskop kullanımını öğrenmede herhangi bir güçlük yaşayıp 

yaşamadıkları ve yaşadıysalar bunların neler olduğu sorulduğunda; öğrencilerden elde edilen sonuçlar şunlardır: 

Görüntü netleştirebilme/bulabilme; şaryo kolu kullanımı (5’er kişi); en düşük objektifle çalışmaya 

başlama/bırakma; revolver kullanımı; kaba ayar düğmesini kullanabilme; ince ayar düğmesini kullanabilme (4’er 

kişi); kondansör/diyafram kullanımı; optik ve mekanik kısım temizliği; hazır preparatı yerleştirme; tablayı en 

düşük yükseklikte bulma/bırakma; mikroskop taşınması (1’er kişi). 

 

Öğrencilerden bazıları yaşadıkları zorlukları şöyle ifade etmişlerdir: 

 Tablayı hareket ettirmekte sorun yaşamıştım. (Ö2) 

 Görüntü bulma. (Ö5) 

 Görüntü netleştirme/bulma, mikroskop tablasını hareket ettirme yaşadığım sorunlardı. (Ö3) 

Bizzat ders ortamında yaşayarak kalıcı şekilde öğrendik. Fakat yabancı terimlerin geçtiği kavramların 

öğrenilmesi zor. Kondansör - diyafram, objektif, mikroskop taşınması ve objektif kullanımı benim için 

problemliydi. (Ö4) 

 
Gerçek Çalışma (Mikroskop Kısımları ve Kullanımı Anketi) Bulguları 
Ankette öğrencilere 1 ve 3. Sorularda; mikroskobun mekanik ve optik kısımları ile ilgili sorular sorulmuştur. İlk 

soruda öğrencilere mekanik kısım ve optik kısım yazılı bir boşluk bırakılmış (ipucu verilmiştir) ve bu kısımlara 

mikroskobun mekanik ve optik kısımlarını yazmaları istenmiştir. Öğrencilere 3. Soruda üzerinde isimleri 

bulunmayan bir mikroskop şekli verilmiş ve ayrıca öğrencilere mikroskop parçalarının isimleri ve numaraları 

verilmiştir (şekil ve isim verilmiştir). Daha sonra, öğrencilerden bu numaraları mikroskop şekli üzerine 

yerleştirmeleri istenmiştir. Öğrencilerin cevapları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1’e göre, öğrencilerin mikroskobun mekanik kısımları arasında en çok mikroskop tablasını doğru olarak 

yazdıkları (8 kişi), en az ise revolver (3 kişi) ve şaryo kolunu (2 kişi) yazdıkları gözlenmiştir. Yani öğrencilerin bir 

kısmı revolver ve şaryo kolunu mikroskobun mekanik kısmında olduğunu bilmekte veya hatırlamaktadır. 

Öğrencilerin hepsi mikroskobun optik kısımlarından oküler (8 kişi) ve objektifler (8 kişi)’i doğru olarak 

yazmışlardır. Öte yandan, öğrencilerin bir kısmı ışık kaynağı, diyafram ve kondansatör (3,2,1 kişi)’ün optik kısım 

olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Öğrencilerin mikroskop şekli üzerine mekanik kısım parçalarından en fazla mikroskop tablası, kaba ayar 

düğmesi ve mikroskop kolunu (8 er kişi) yerleştirdikleri gözlenirken, en az ise, revolver ve şaryo kolunu (2 er 

kişi) yerleştirdikleri gözlenmiştir. Öğrenciler optik kısımlardan en çok oküler ve objektifleri (8 er kişi), en az ise 

diyafram ve kondansatörü yerleştirmişlerdir (2 er kişi). 
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Tablo 1: Öğrencilerin Mikroskobun Mekanik ve Optik Parçalarını Doğru Cevaplama Frekansları 

Mekanik Kısım 

İp
u

cu
 V

e
rm

e
 (

f)
 

Şe
ki

l v
e

 İs
im

 V
e

rm
e

 

(f
) 

Optik Kısım 

İp
u

cu
 V

e
rm

e
 (

f)
 

Şe
ki

l v
e

 İs
im

 V
e

rm
e

 

(f
) 

Mikroskop tablası 8 8 Oküler 8 8 

Aydınlatma ayar düğmesi 6 5 Objektifler 8 8 

Kaba ayar düğmesi 5 8 Işık kaynağı 3 6 

İnce ayar düğmesi 5 5 Diyafram 2 2 

Mikroskop kolu 5 8 Kondansatör 1 2 

Revolver 3 2    

Şaryo kolu 2 2    

 

Öğrencilere diğer bir soruda; mikroskopta hazır preparat incelenmesi aşamalarını yazmaları istenmiştir (öncesi, 

sırası ve sonrası aşamaları). Öğrencilerden elde edilen açıklamalar Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2: Mikroskopta Hazır Preparat İnceleme Aşama Sıralaması 

Tema Alt Tema f 

Mikroskop; sağ el mikroskop kolu, sol el mikroskop ayağından tutularak düz zemine yavaşça 

yerleştirilir. 
8 

Mikroskop fişi güç kaynağına takılır. 8 

Mikroskop temizliği kontrol edilir. 8 

İn
ce

le
m

e
 Ö

n
ce

si
 

Mikroskop tablasının en alt seviyede olduğuna ve objektiflerin en küçük büyütmede 

olduğuna dikkat edilir. 
8 

Hazır preparat mikroskop tablasına yerleştirilir. 8 

Işık kaynağı açılır ve ayar düğmesinden ışık miktarı ayarlanır. 5 

Öncelikle 4’lük büyütmede makrovida ve şaryo yardımıyla görüntü bulunur. 4 

İn
ce

le
m

e
 

A
şa

m
as

ı 

Görüntü daha büyük incelenmek istenirse, mikro vida yardımıyla sırasıyla 10’luk ve 40’lık 

büyütmede incelenebilir. 
3 

Mikroskop tablası en alt seviyeye getirilir ve preparat yerine kaldırılır. 8 

Objektifler en küçük büyütmeye getirilir. 8 

Işık kaynağı kapatılır ve fiş çekilir. 8 

Mikroskobun temizliği yapılır ve fişi toplanır. 8 

İn
ce

le
m

e
 S

o
n

ra
sı

 

Mikroskop; sağ el mikroskop kolu ve sol el mikroskop ayağından tutularak dolabına yavaşça 

yerleştirilir. 
6 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğrencilerin mikroskopta hazır preparat inceleme aşama sıralamasında en iyi bildiği 

bölümlerin inceleme öncesi ve inceleme sonrası olduğu ortaya çıkmıştır. Yani, öğrencilerin bu kısımlarda hiç bir 

problemleri olmadığı gözlenmiştir. Öğrencilerin sadece mikroskobun inceleme esnasında bazı noktalara 

değinmedikleri gözlenmiştir. Bunlar; hazır preparatın mikroskop tablasına konulup maşalarla sabitlenmesi; 

görüntüyü büyütmek için revolver yardımıyla objektifleri büyütüp (40X veya 100X) çevirip, mikro vida ile 

görüntünün netleştirilmesi. 100X kullanıldığında preparat üzerine immersiyon yağının damlatılması; objektif 

büyütmeleri arttıkça, ışık şiddetinin diyaframdan ve ışık ayar düğmesinden yapılmasıdır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Biyoloji öğretmen adaylarının mikroskop kısımları ve kullanımı hakkındaki görüşlerinin araştırıldığı bu nitel 

araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt: 3  Sayı: 3  Makale No: 18   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

207 

Pilot Çalışma Sonuçları: Öğrencilerin bir kısmı mikroskop kısımlarını yeterli derecede öğrendiklerini düşünürken, 

bir kısmı kısmen öğrendiklerini düşünmektedirler. Öğrenciler mikroskop kısımlarını öğrenmede bazı güçlüklerle 

karşılaşmışlardır. Bunlar: Mekanik kısımlardan kaba ayar düğmesi, ince ayar düğmesi ve revolver ile optik 

kısımdan objektif, kondansatör ve diyaframdır. 

 

Öğrencilerin çoğu mikroskop kullanımını yeterli derecede öğrendiklerini söylerken, sadece bir öğrenci kısmen 

öğrendiğini belirtmiştir. Öğrenciler mikroskop kullanımını öğrenmede şu güçlüklerle karşılaştıklarını ifade 

etmişlerdir: Görüntü netleştirebilme/bulabilme; şaryo kolu kullanımı, en düşük objektifle çalışmaya 

başlama/bırakma; revolver kullanımı; kaba ayar düğmesini kullanabilme; ince ayar düğmesini kullanabilme; 

kondansör/diyafram kullanımı; optik ve mekanik kısım temizliği; hazır preparatı yerleştirme; tablayı en düşük 

yükseklikte bulma/bırakma; mikroskop taşınması. 

 

Gerçek Çalışma Sonuçları: Öğrencilere mikroskobun mekanik ve optik kısımları nedir dendiğinde; onlar 

mikroskobun mekanik kısımları arasında en çok mikroskop tablasını doğru olarak yazarken, en az revolver ve 

şaryo kolunu yazmışlardır. Öğrencilerin hepsi mikroskobun optik kısımlarından oküler ve objektifleri doğru 

olarak yazarken, bir kısmı ışık kaynağı, diyafram ve kondansatörün optik kısım olduğunu yazmıştır. Öğrencilerin 

mikroskop şekli üzerine; mikroskobun mekanik kısım parçalarından en çok mikroskop tablası, kaba ayar 

düğmesi ve mikroskop kolunu, en az ise revolver ve şaryo kolunu yerleştirdikleri gözlenmiştir. Öğrenciler 

mikroskop şekli üzerine; optik kısımlardan en çok oküler ve objektifleri, en az ise diyafram ve kondansatörü 

yerleştirmişlerdir. Sonuçta; öğrencilere mikroskobun mekanik ve optik kısımlarının ne olduğunun yazılmasının 

istenmesi ile mikroskop parçalarının isimlerinin numaralarının mikroskop şekli üzerine yerleştirilmesinin 

istenmesi ile ilgili iki soru bulguları birbirine yakın sonuçlar vermiştir. Öğrenciler her iki durumda da benzer 

şeyler söylemişlerdir. 

 

Öğrencilerin mikroskopta hazır preparat inceleme öncesinde ve sonrasındaki aşamaları yazmada herhangi bir 

problemleri olmadığı gözlenirken, mikroskopta inceleme yapılırken bazı konuları belirtmedikleri gözlenmiştir. 

Bunlar; hazır preparatın mikroskop tablasına konulup maşalarla sabitlenmesi; görüntüyü büyütmek için revolver 

yardımıyla objektifleri büyütüp (40X veya 100X) çevirip, mikro vida ile görüntünün netleştirilmesi; 100X 

kullanıldığında preparat üzerine immersiyon yağının damlatılması; objektif büyütmeleri arttıkça, ışık şiddetinin 

diyaframdan ve ışık ayar düğmesinden yapılmasıdır. 

 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, öğrencilerde mikroskop kısımları ve kullanımı hakkında bazı 

problemler bulunmaktadır. Ancak laboratuar derslerinin sağlıklı işlenmesi öncelikle mikroskop kısımlarının ve 

kullanımının doğru öğrenilmesiyle mümkündür. Öğrencilere laboratuvar derslerinde eksik oldukları alanlar 

öğretilmelidir. Ayrıca, gelecek çalışmalar bu problemlerin giderilmesi üzerine yapılabilir. Ayrıca, çalışma daha 

büyük çalışma gruplarıyla tekrarlanabilir ve görüşme ve gözlem gibi farklı ölçme araçlarıyla da desteklenebilir 

(Yıldırım & Şimşek, 2006). 

 

Ayrıca, derslerde mikroskobun amacına uygun kullanılabilmesi için; mikroskop kısımları ve kullanımı anlatılması, 

eğer varsa öğrencilerin bu konudaki yanlış anlamalarının belirlenerek, biyoloji laboratuvar çalışmalarının bu 

yanlış anlamaları minimum seviyeye indirecek şekilde düzenlenmesi gereklidir. Böylece öğrencilerin biyoloji 

laboratuvar derslerindeki başarıları da artabilecektir (Yeşilyurt, 2004). Laboratuarda mikroskop kısımları ve 

kullanımı konusunun anlatılması yanında bu konunun video destekli materyallerle de desteklenmesi konunun 

anlaşılırlığını arttırmada önemli rol oynayacaktır. 

 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Bu çalışmada, matematik derslerinde yardımcı materyal olarak kullanılmak üzere, 3 boyutlu geometrik 

cisimlerin hacim, toplam yüzey alanları, kenar, köşegen uzunlukları gibi özellikler ile ilgili etkinlikler içeren, hem 

tabletlerle hem de etkileşimli tahtalarla uyumlu bir uygulama geliştirilmiştir.  

 

Uygulama, öğretim tasarımı modellerinden ADDIE Öğretim Tasarım Modeli temel alınarak Flash Builder 

programı aracılığıyla Adobe AIR uygulaması olarak geliştirilmiştir. Analiz basamağında; hedef kitle, konu ve 

konunun öğretimi için kazanımlar belirlenmiştir. Literatür incelenerek konu ile ilgili kavram yanılgıları ve 

öğrencilerin en sık yaptıkları hatalar belirlenmiş, bu hataları gidermeye yönelik etkinlikler planlanmıştır. 

Matematik öğretmenlerinin ve matematik alan eğitimi uzmanlarının geribildirimleriyle tasarım gerçekleştirilmiş 

ve öğretmenler ile öğrencilerin uygulamayı kullanmaları sağlanmıştır. Karşılaşılan hataların düzeltilmesiyle 

uygulamaya son hali verilmiştir. 

 

FATİH Projesi göz önüne alındığında mobil cihazlar için geliştirilen uygulama, teknolojinin özellikle matematik 

eğitimine entegrasyonunu sağlaması bakımından önemlidir. Ayrıca uygulamanın hem tabletlerde hem de 

etkileşimli tahtalarda kullanılabilecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Mobil Öğrenme, 3 Boyutlu Geometrik Cisimler, Etkileşimli Tahta. 

 

 

THE PROCESS OF DEVELOPING 3-DIMENSIONAL GEOMETRY ACTIVITIES  
FOR TABLETS AND INTERACTIVE WHITEBOARDS 

 
Abstract  
At this study, an application; which is compatible with interactive whiteboards and tablet computers, includes 

activities about 3-dimentional geometrical objects’ features such as volume, total surface area, diagonal and 

edge lengths; is developed for mathematics lessons. 

 

The application is developed based on ADDIE Instructional Design Model, as an Adobe AIR application through 

Adobe Flash Builder. At the analysis step; target, subjects and the achievements were determined. 

Misconceptions and most common mistakes that students make about the subjects were identified on 

literature,  and activities were planned for reducing these errors. Design was completed with feedbacks from 

mathematics teachers and experts in the field of mathematics education. Application was used by teachers and 

students. Process of developing application was finished after correcting errors.  

 

Considering FATİH Project; the application which is developed for mobile devices is important because of 

providing the integration of technology, especially in mathematics education. This application is also 

compatible with tablet computers and interactive whiteboards.  

 

Key Words : Mobile Learning, 3-Dimensional Geometric Objects,  Interactive Whiteboards. 
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GİRİŞ 
 
Eğitim ve öğretim etkinlikleri ne kadar çok duyu organına hitap ederse, öğrenme olayı da o kadar iyi ve kalıcı 

olmakta, unutma da o kadar geç olmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda öğrenciler; okuduklarının yalnız 

%10'unu, duyduklarının %20'sini, gördüklerinin %30'unu, hem görüp hem duyduklarının %50'sini, işittiklerinin 

ve söylediklerinin %80'ini ve görüp işitip, dokunup ve söylediklerinin %90'ını öğrenir ve unutmaz (Demirel, 

2002). Bu nedenle öğrenmelerdeki kalıcılığı sağlamak için öğrencilerin duyu organlarını mümkün mertebede çok 

kullanmalarını sağlayan uygulamalardan faydalanmak gerekmektedir. Bunu sağlamak için de eğitim 

ortamlarında kullanılan öğrenme materyallerinin etkileşimli olmasına, olabildiğince çok duyuya hitap 

edebilmesine ve yeni teknolojilerle uyumlu olmasına özellikle dikkat edilmelidir. 

 

Kullanıcıların, mobil cihazlar ile “bilgi”ye zaman ve mekândan bağımsız olarak erişebilir olmaları büyük bir 

avantajdır. Chen ve Kinshuk (2005)’a göre mobil cihazlar, bilgisayar teknolojileriyle kıyaslandığında kablosuz 

ağın bant genişliği, ekran çözünürlüğü ve genişliği ile işlemci ve bellek kapasiteleri açısından oldukça büyük 

sınırlılıklar vardır. Ancak Motiwalla (2007)'ya göre gelişen teknoloji sayesinde mobil cihazların bilgileri taşıması 

konusunda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Günümüzde ise artık mobil cihazların teknolojik alt yapıları 

gelişmiş, işletim sistemleri çeşitlilik göstermeye başlamıştır (Barmpatsalou, Damopoulos, Kambourakis, & Katos, 

2013). Artık günümüzün popüler mobil cihazlarının 2000’lerin başındaki ortalama bir bilgisayarın kapasitesine 

eriştiği ve hatta geçtiği söylenebilir. Teknolojinin gelişimine bağlı olarak kullanılan materyalin işlevselliğinin, 

görselliğinin ve kullanıcılarla olan etkileşiminin arttığı görülmektedir. Bu noktada cihazın teknik özelliklerinden 

faydalanan materyallerin eğitimde daha önemli yer tutacağı düşünülebilir. Bununla birlikte mobil cihazlar ile; 

gerek GSM operatörleri gerekse de kablosuz ağlar aracılığıyla internete erişilebilmektedir. Mobil platforma 

yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde mobil öğrenmenin bilgiye ulaşma açısından zaman ve mekân 

sınırlaması olmadan hızlı bir yöntem olduğu görülmektedir (Kurnaz, 2010; Çakır, 2011; Tanrıverdi, 2011). 

Gelişmekte olan bu teknolojiler sayesinde bireyler geleneksel yöntemlere kıyasla artık bilgilere daha kısa ve 

etkili bir şekilde ulaşmaktadırlar.  

 

Ülkemizde de eğitim ve öğretimde teknolojinin katkılarını arttırmak için çeşitli araştırmalar yapılmış ve gerekli 

ortamlar sağlanmıştır. Bu çalışmaların sonucunda da verimliliği arttırmak adına 2010 yılının Kasım ayında Milli 

Eğitim Bakanlığı'nın ve Ulaştırma Bakanlığı'nın işbirliğiyle "Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 

(FATİH)" adı altında bir proje başlatılmıştır. Bu proje ile, e-Dönüşüm Türkiye kapsamında belirtilen hedefler 

doğrultusunda okullardaki dersliklere Bilişim Teknolojileri (BT) araçları sağlayarak (etkileşimli tahta, çok 

fonksiyonlu yazıcı, doküman kamera ve öğrenciler için tablet PC), tüm ülke çapında eğitim öğretim 

faaliyetlerinin BT destekli araçlarla gerçekleştirilebilir hale gelmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 

okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okulların 570.000 dersliğine LCD Panel Etkileşimli Tahta 

ve internet ağ yapısı sağlanarak; her öğrenci ve öğretmene tablet bilgisayar verilmesi hedeflenmiştir. Aynı 

zamanda öğretim programları bilgisayar teknolojileri destekli öğretime uyumlu hale getirilerek tabletlerle 

uyumlu eğitsel e-içerikler oluşturulması planlanmaktadır (MEB, 2012). 

 

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından “okulda, evde, kısacası 

ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip 

teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamak ve sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler 

sunmak” amacıyla; Eğitim Bilişim Ağı (EBA) adında, çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu oluşturulmuştur. 

Geliştirilen ve uygunluğu onaylanan e-içerik uygulamalarını; “EBA Market” aracılığı ile FATİH Projesinde 

kullanılan tabletlere indirmek mümkün olmaktadır (EBA, 2013). 

 

Mobil platforma yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde genel olarak öğrencilerin bilgiye anında ve her yerden 

ulaşabilmeleri açısından olumlu yaklaştıkları görülmektedir. Geleneksel öğrenmeye kıyasla bilgiye anında 

ulaşılabilmesi, yaşam boyu öğrenmeye katkıda bulunması ve materyallerin anında dönüt ve düzeltmelerle yön 

göstermesi mobil uygulamaların dikkat çeken unsurlarıdır. Genel olarak mobil öğrenmenin klasik öğrenenin 

yerine geçeceği görüşü de göze çarpmaktadır (Kurnaz, 2010; Çakır, 2011; Tanrıverdi, 2011). 
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Teknolojinin eğitimde kullanımı üzerine çalışmalar yapan ve pek çok ülke tarafından kabul gören uluslararası bir 

topluluk olan ISTE (International Society for Technology in Education) tarafından öğretmenlere, öğrencilere ve 

yöneticilere olmak üzere belirli kategorilerde standartlar belirlenmiştir. Bu standartlardan öğretmenlere yönelik 

geliştirilmiş olan NETS*T (National Educational Technology Standart for Teachers) standartları üzerine 

ülkemizde de çalışmalar yapılmıştır (Çoklar ve Kuzu 2006; Kurt, Çoklar, Kılıçer ve Yıldırım, 2008; Seferoğlu,  

2009; Gürol, Yavuzalp, Bağçacı ve Serhatlıoğlu, 2009). Çağlar (2012), araştırmasında FATİH Projesine dâhil olan 

17 ildeki 57 pilot bölge okulunda 1005 öğretmenle öğretmenlerin pedagojik uygulamaları ile ISTE - NETS*T 

standartlarının karşılaştırmasını yapmıştır. Bu araştırma sonucunda; yaratıcılık, yenilikçi düşünme, üretkenliğe 

model olma, teşvik etme, destekleme konularında FATİH Projesine dahil olan öğretmenlerin çoğunlukla uyum 

sağladığını ancak kavramsal düşünme, anlama ve yaratıcılık becerilerini ortaya çıkarma, öğrenciden gelen 

dönütleri netleştirme ve öğrenciler ile öğretmenlerle sanal veya yüz yüze olarak bir araya gelip ortak bilgi 

yapılandırılması konularında ise uyum sağlayamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler 

tablet bilgisayar ve etkileşimli tahta ile dersin zenginleştiği görüşünde olmakla birlikte etkileşimli tahtalar ile üç 

boyutlu içerikleri nadiren kullandıklarını belirtmişlerdir (Çağlar, 2012). 

 

Elaziz (2008) İngilizce dersinin işlenişinde etkileşimli tahta kullanımının etkileri incelenmiştir. Çalışma sonunda 

öğretmenlerin etkileşimli tahtaları kullanım sıklığıyla teknolojiyi sevme oranının doğru orantılı olduğu, 

öğrencilerin ise etkileşimli tahta ile normal tahta arasındaki farklılıkları anlama derecelerinin arttığı 

görülmüştür. Türel (2012)'e göre öğretmenlerin öğrencilere etkileşimli tahtayı yeterince kullandıramamalarının 

nedenleri arasında uygulama eksikliği göze çarpmaktadır. 

 

Etkileşimli tahtalar ve tabletlerin öğrenme ortamlarında kullanılmasıyla ilgili çalışmalar incelendiğinde, hem 

öğrencilerin hem öğretmenlerin bu ortamları eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanmaya hazır ve istekli oldukları 

ancak etkileşimli e- içerik materyallerinin azlığından dolayı derslerinde çok da kullanmadıkları sonucu 

çıkarılabilir. Bu konudaki görülen materyal eksiği üzerine hem tabletler hem de etkileşimli tahtalar için 

kullanılabilecek bir “öğrenme materyali uygulaması” geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada, materyalin 

genel olarak geliştirilmesi basamakları hakkında bilgi verilerek, materyalde bulunan “1. Etkinlik” in geliştirilmesi 

ayrıntılı olarak incelenecektir. 

 

YÖNTEM 
 
Uygulama, öğretim tasarım modellerinden ADDIE tasarım modeli temele alınarak hazırlanmıştır (Molenda, 

2003; Welty, 2008). ADDIE tasarım modeli, bir eğitim materyalinin planlanmasından, son halini elde edene 

kadarki süreci her basamağında değerlendiren bir öğretim tasarımı modelidir. Öğretim tasarımı modeli ismini, 

basamaklarının (Analysis - Analiz, Design - Tasarım, Development - Geliştirme, Implementation - Uygulama, 

Evaluation - Değerlendirme) baş harflerinden almaktadır. ADDIE tasarım modelinin her basamağında alınan 

dönütler aracılığıyla ihtiyaç durumuna göre düzenlemenin yapılması gereken basamaklara dönüş 

yapılabilmektedir (Şekil 1). 

 
Şekil 1 :ADDIE Öğretim Tasarım Modeli 
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Bu bölümde hem tabletler hem de etkileşimli tahtalar için kullanılabilecek öğrenme materyalinin geliştirme 

basamaklarından sırasıyla bahsedilmektedir: 

 

1.Analiz 
Çalışmada ilk olarak konu ve hedef kitle belirlenmiştir. Ortaöğretim Matematik Öğretmenleri ve Matematik 

Alan Eğitim Uzmanlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda; üç boyutlu geometrik cisimlerin algılanmasıyla ilgili 

problemler yaşanabildiği ortaya çıkmıştır. Bu konuyla ilgili yapılan literatür araştırması sonucunda geometri 

üzerine mobil olarak tasarlanmış materyal kullanılarak Türkiye’de yapılmış bir eğitim araştırmasına 

rastlanılmamıştır.  Ayrıca geometri konularının bilgisayarla desteklenmesinin öğrencilerin öğrenmelerine destek 

sağladığı belirlenmiştir (Güven & Karataş 2003; Gökkurt, Deniz, Soylu, Akgün 2012). FATİH projesinin pedagojik 

uygulamalarının uluslararası standartlara (ISTE NETS*T) ne derece uyduğunu ölçmek için yapılan çalışma 

sonucunda öğretmenlerin uluslararası standartları karşılamakta zorlandıkları sonucu ortaya çıkmıştır (Çağlar, 

2012).  

 

Ortaöğretim 9. Sınıf Geometri dersi öğretim programı ve konu ile ilgili kazanımlar incelenerek etkinlikler 

planlanmıştır (Araştırmanın ihtiyaç analizinin yapıldığı tarihte Geometri ve Matematik dersleri ayrı dersler iken, 

Talim Terbiye Kurulu’nun 07.06.2013 tarihli ve 52 sayılı kararı gereğince Matematik ve Geometri dersleri 

birleştirilerek Matematik Dersi adı altında haftalık 6 saat olarak tanımlanmıştır ve yeni program 2013-2014 

Eğitim Öğretim Yılı ile beraber uygulanmaya başlamıştır. Yeni öğretim programında bu konu 12. Sınıf Matematik 

Dersi Geometri Ünitesi “Uzay Geometri” Konusu altında Katı Cisimler alt başlığıyla yer almaktadır). Etkinliklerin 

planlanması esnasında, 9. Sınıf Geometri Dersi Öğretim Programı’nda yer alan 3 boyutlu geometrik cisimler ilgili 

her bir kazanım için önerilen etkinlik ipuçları ve açıklamalardan yararlanılmıştır. 

 

Uygulama geliştirilirken, mobil platformlarda önemli yere sahip olan büyük firmaların (Apple IOS, Google 

Android) farklı işletim sistemlerini kullanmayı tercih etmesi ve etkileşimli tahtaların işletim sistemlerinin 

(Microsoft Windows 7 ve üzeri) tüm diğer platformlardan farklı olması yüzünden tüm bu cihazlar ve işletim 

sistemleriyle uyumlu olarak çalışabilecek Adobe AIR programı kullanılmıştır. Böylece her ortam için 

uygulamanın farklı kodlanmasına ve tasarlanmasına olan bağımlılığın ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Ayrıca 

mobil cihazlardaki ve etkileşimli tahtalardaki kaydırma, çoklu dokunma, sensör desteği gibi teknik özelliklerin 

tasarlanacak olan uygulamada kullanılabilirliği araştırılmıştır.  

 

2. Tasarım ve Geliştirme 
Bu bölümde materyalin tasarım ve geliştirme süreci birlikte verilmiştir.  

 

Uygulamada öğretim programında bulunan kazanımlarla ilgili etkinlikler, sorular, yardım menüsü ve her etkinlik 

için özelleştirilmiş ayarlar ve bilgiler menüsü bulunmaktadır. Bu çalışmada geliştirilen uygulamanın “Etkinlik 01” 

ve “Sorular 01” menüleri anlatılmaktadır. 

 

Uygulamanın tasarımı yapılırken, etkileşimin ve görselliğin ön planda tutulmasına, ara yüzün sade olmasına, 3 

boyutlu olmasına ve hem öğrenci hem de öğretmenler tarafından kullanılabilen bir materyal olmasına dikkat 

edilmiştir. 

 

Hazırlanan senaryolar, Adobe Flash Professional ile Adobe Flash Builer Programları aracılığıyla ActionScript 3.0 

programlama dilinde Away3D (Action Script 3.0 için 3 Boyut Kütüphanesi)  kütüphanesi kullanılarak 

geliştirilmiştir. Uygulama geliştirilirken çoklu dokunma desteğine sahip olmayan cihazlar da düşünülerek tekli 

dokunma veya fare tıklama işlevlerinin de sorunsuz çalışabileceği bir arayüz hazırlanmıştır. Ayrıca uygulama, 

hem Android cihazlardaki çözünürlük farklılıklarından hem de etkileşimli tahtaların çözünürlüklerinin farklı 

olmasından dolayı her cihazla uyumlu çalışabilecek şekilde geliştirilmiştir.  

 

Uygulamanın öğrenci ve öğretmen versiyonlarının birbirleriyle olan iletişiminde ilk olarak RTMFP (Secure Real-

Time Media Flow Protocol) protokolü kullanılmıştır. RTMFP Adobe tarafından geliştirilen ve kullanıcıların düşük 

bant genişliği kullanarak kendi aralarında gerçek zamanlı ve de şifrelenmiş iletişim kurmasını sağlayan bir 

protokoldür (Albayrak, Bulut, & Asilkan, 2014; Adobe, 2014). Ancak uygulama, kullandığı protokol açısından 
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okullarda kullanılan internet bağlantısının yasaklarına takıldığı için klasik yöntem tercih edilmiştir. Klasik 

yöntemde uygulama, internet bağlantısı aracılığıyla bir sunucuya öğrenci ve öğretmen cihazlarının iletişimine ait 

verileri göndermektedir. Sunucuya gelen veriler PHP dili aracılığıyla, oluşturulan MySQL veritabanına 

eklenmektedir. Uygulamanın öğrenci versiyonu cihaza kurulduktan sonra ilk açılışta benzersiz bir kullanıcı adı 

istemektedir. İnternet bağlantısı gerektiren bu işlemin ardından kullanıcı adı sisteme kaydedilmektedir. Bu 

sayede gönderilen soruların kimden geldiği belli olmaktadır.  

 

Uygulamanın giriş menüsünde 3 tane etkinlik, bu üç etkinliğe ait 3 tane soru ve bir adet "Genel Başarı Durumu" 

butonu bulunmaktadır (Şekil 2). 

 

 
 
Şekil 2: Uygulamanın giriş menüsü 

Birinci etkinlikte kullanıcı küp, kare prizma ile dikdörtgen prizma arasında; genişlik, yükseklik ve derinlik 

verilerini değiştirerek cisimler arası geçişler yapabilir ve o cisme ait hacim ile alan bilgileriyle birlikte cismin açık 

halini görebilir. Ayrıca uygulama, içerisinde cisim köşegeni ile yüzey köşegenine ait bilgileri de göstermektedir. 

Ayarlar menüsünde genişlik, yükseklik ve derinlikle ilgili verilerin kullanıcı tarafından değiştirilebileceği panel 

bulunmaktadır. Değişiklikler, etkinliğin görüntülendiği cihaz çoklu dokunma desteğine sahip bir cihaz ise Zoom 

(iki parmak ile büyütme - küçültme hareketi) ile, çoklu dokunma desteğine sahip değilse kaydırma çubukları 

yardımıyla yapılabilmektedir. Her bir değer 1br ile 3br arasında değişmektedir. Her bir birim 150px olacak 

şekilde ayarlanmıştır. Geçiş yapılacak birimlerin de tam sayı olmasına dikkat edilmiştir. Bu etkinlikteki amaç, 

öğrencinin küp, kare prizma ve dikdörtgen prizması arasındaki bağlantıyı görsel olarak kurmasını sağlamak ve 

herhangi bir uzunluktaki birim değişikliklerinin hacim ve toplam yüzey alanında nasıl bir değişikliğe yol açtığını 

görmesini sağlamaktır.  

 

Etkinlikte yüzey, kenar ve köşelerden hangisi seçilirse, o nesne farklı bir renkle işaretlenmekte ve  “Bilgiler” 

panelinde seçilen nesnenin adı ve özellikleri listelenmektedir. Aynı işlem cisim ve yüzey köşegeni için de 

mümkün olmaktadır. Şekil 3’de kenar uzunlukları 1br, 2br ve 3br olan dikdörtgenler prizmasının üst yüzeyi 

seçildiğinde görüntülenen ekran yer almaktadır. 
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Şekil 3 :  Yüzey Seçildiğindeki Ekran Görüntüsü 

 
Aynı ekranda “Bilgiler” panelinde “Cismin Açık Hali” ve “Detaylar” butonları ile görüntülenen nesnenin bu 

özellikleri özetlenmektedir. Şekil 4 ve Şekil 5’de dikdörtgenler prizmasının açık hali ve detaylar panelinin 

görüntüleri yer almaktadır.  

Şekil 4 : Cismin Açık Hali 
 

Şekil 5 : Detay Bilgiler 

Dikdörtgenler prizmasının üst yüzeyine tıklandığında oluşan renk değişikliği (açık ve kapalı halde) Şekil 6 da 

gösterilmiştir. Üst yüzey seçiliyken detay bilgiler ekranında oluşan değişiklikler ise Şekil 7 ile verilmiştir. 
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Etkinlik menüsünün sol tarafında gösterilen "Ayarlar" menüsü bulunmaktadır (Şekil 8). Genişlik, yükseklik ve 

derinlik bilgileri buradan değiştirilmektedir. Menünün devamında ise “Radio Button” olarak belirlenmiş 

“Tamamı", "Kenarlık" ve "Nokta” seçenekleri bulunmaktadır. Adobe Flash Professional tarafından üretilen 

Radio Button nesneleri, belirlenen özelliklerden sadece bir tanesini seçebilme imkanı vermektedir. Bu 

seçenekler ile cismin tamamının, sadece kenarlarının ya da sadece köşelerinin gösterilmesi sağlanmaktadır. 

Şekil 9, Şekil 10 ve Şekil 11'de belirtilen özelliklerin ekran görüntüleri verilmiştir. 

 

 
Şekil 8: Ayarlar Menüsü 

 
Şekil 9: "Tamamı" Modu 

 
Şekil 10: "Kenarlık" Modu 

 
Şekil 11: "Nokta" Modu 

 

Her platforma ve her cihaza uyumlu olması amacıyla geliştirilen uygulamanın; çoklu dokunma desteğinin 

verildiği tablet bilgisayarlarda veya multitouch özelliğine sahip laptoplarda çalışabileceği gibi çoklu dokunma 

desteğinin olmadığı bilgisayarlarda da sıkıntısız çalışabilmesi gerekmektedir. Bunun için uygulama kurulduğu 

cihazın; işletim sistemi ile çoklu dokunma desteğine sahip olup olmaması gibi verileri otomatik olarak 

alınmaktadır. Uygulama, alınan bu verilerle cihazla uyumlu çalışabilecek bir arayüzü kullanıcıya sunmaktadır. 

Çoklu dokunma desteğine sahip olmayan cihazların menüsünde kullanıcı değerleri kaydırma çubukları ile 

değiştirirken (Şekil 12), çoklu dokunma desteği olan cihazlarda aynı işlem "Radio Button" nesneleri (Şekil 13) ile 

yapılmaktadır. Yönergeler ile kullanıcılar bilgilendirilirken, çoklu dokunma desteği olmayan ve olan cihazlar için 

uygun resimler ile bilgilendirme yapılmasına dikkat edilmiştir (Şekil 14 ve Şekil 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: Tıklanan Yüzeyin Açık Hali 

 
Şekil 7: Tıklanan Yüzeyin Detay Bilgileri 
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Şekil 12: Çoklu 

Dokunma Desteği 

Olmayan Menü 

 
Şekil 13: Çoklu 

Dokunma Desteği 

Olan Menü  

 
Şekil 14: Bilgilendirme 1  

 

 

 
Şekil 15: Bilgilendirme 2 

 

 

 

Uygulama geliştirilirken, kullanıcılara kılavuzluk yapmak amacıyla yardım videoları hazırlanmıştır. Bu videoların 

gösterilip gösterilmeme tercihi kullanıcıya bırakılmıştır. Kullanıcı isterse “Videoyu geç” butonu yardımıyla 

videonun gösterilmemesini tercih edebilmektedir. 

 

Kullanıcıları yönlendirmek amacıyla oluşturulan videolarda "Mavi Ekran" ("Chroma Key", "Green Screen" veya 

Türkiye'de yaygın olarak bilinen adı ile "Yeşil Ekran") tekniğinden faydalanılmıştır (Şekil 16). Hareketli görüntüler 

Adobe After Effects video düzenleme programı ile, ses kaydında ses kirliliği ise Adobe Audition ses düzenleme 

programı aracılığıyla düzenlenmiştir.  

 

 
 
Şekil 16: "Mavi Ekran" Tekniğinin Aşamaları  

 
Şekil 16’ da sol üst köşede orijinal video çekimi, sol alt köşede arka planın temizlenmiş hali ve sağda ise video 

uygulamasından bir ekran görüntüsü yer almaktadır. 

 

Uygulamada, “Etkinlik 1” i tamamlayan öğrenciler için, bu etkinlikte yer alan bilgilerin kullanıldığı ve rastgele 

olarak üretilen soruların yer aldığı “Sorular 1” menüsü aktif olmaktadır. Bu menü yardımıyla kullanıcıya birinci 

etkinliğe yönelik rastgele üretilmiş verilerle her seferinde yeni bir soru sorulmaktadır. Sorular, merkezde 

bulunan cismin "toplam yüzey alanı", "toplam hacmi", " yüzey köşegeni uzunluğu", "cisim köşegen uzunluğu" ve 

"A noktasından B noktasına en kısa mesafe" soru tipleri arasından rastgele seçilmektedir.  

 

Sorunun cevabının girişinin daha kolay yapılması için rakamlardan oluşan bir ekran klavyesi eklenmiştir. Sorular 

rastgele üretildiği için, bazı hesaplamalarda (özellikle cisim ve yüzey köşegeni ile ilgili) karekök alma işlemine 

gerek duyulabilmektedir. Özellikle karekök alma işlemi ve diğer hesaplamalar için uygulamaya dört işlem ve 

karekök alma fonksiyonundan oluşan bir hesap makinası eklenmiştir (Şekil 17). 
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Şekil 17:  Soru Menüsünden Ekran Görüntüsü 

 
Öğrencinin verdiği cevapların doğruluğu kontrol edilebilmekte ve öğrenci isterse doğru cevabı 

görüntüleyebilmektedir. Kullanıcının soruya verdiği yanıtın kontrolü için gelen menüde kullanıcıya doğru veya 

yanlış olmasına göre gerekli yönlendirmeler sunulmaktadır. Ayrıca bu menüde kullanıcının daha önceki sorulara 

verdiği cevapların istatistikleri de tutulmaktadır (Şekil 18). İstatistiklerin gösterildiği bilgi ekranındaki renklere 

göre doğru verilen cevaplar, yanlış verilen cevaplar ve değiştirilen sorular pasta grafiği ile gösterilmektedir. 

 

 
 
Şekil 18 : Cevap Kontrol Menüsü 

  

Kullanıcının cevap vermesinin ardından "Cevabı Göster" butonu doğru cevabı göstermekte, "Yeni Soru" butonu 

yeni bir rastgele soru üretmekte ve "Çıkış" butonu da ana menüye dönüş sağlamaktadır. 
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Doğru cevabı göster menüsünde, kullanıcıya formüllerle adım adım doğru cevap gösterilmekte, eğer sorunun 

alternatif çözümleri var ise bunlar da ayrıca sunulmaktadır (Şekil 19). 

 
 
Şekil 19: Doğru Cevap Menüsü 

 
Ayrıca, öğrenci kendi cihazındaki rastgele üretilmiş olan soruyu “Öğretmene Danış” butonu yardımıyla 

öğretmeni ile paylaşabilmektedir. Bu özellik, öğrencinin anlamadığı soruyu etkileşimli tahtaya aktarabilmesi için 

tasarlanmış ve uygulamaya eklenmiştir (Sorular her defasında rastgele üretildiği için, verileriyle birlikte sorunun 

aynısının öğretmene iletilmesi için böyle bir özellik eklenmiştir).  

 

Uygulamanın öğretmen versiyonunda ise öğretmen, kendisine soru göndermiş öğrencilerin listesini görebilir ve 

seçilen öğrencinin sorusunu kendi tablet bilgisayarında ya da etkileşimli tahtada görüntüleyebilmektedir. Bu 

işlem İnternet bağlantısı gerektirmektedir. Şekil 20’de MySQL veri tabanında kayıtlı olan öğrencilerden soru 

gönderenler ile göndermeyenlerin listelendiği bir tablo görüntüsü yer almaktadır. Şekil 21 ve Şekil 22'de ise 

öğretmen cihazında soru isteklerinde bulunan öğrencilerin listelendiği menü görülmektedir. 

 

 
Şekil 20: Veritabanından Bir Tablo 

Örneği 

 
Şekil 21: "Öğrenci Sorusu" Menüsü 

 

 
Şekil 22: Soru Gönderen 

Öğrenci Listesi 

 
3. Uygulama ve Değerlendirme 
Etkinlikler ve etkinlikler ile ilgili soruların ilk tasarımları tamamlandığında, lise öğrencilerinin bu uygulamaları 

kullanmaları sağlanmıştır. FATİH Projesi pilot okullarından birindeki lise öğrencilerin bu uygulamaları 

kullanmaları sağlanmıştır. Uygulamaları kullanan öğrencilerin davranışları araştırmacı tarafından gözlemlenmiş, 

öğrencilerin takıldığı yerler ve sorduğu sorular not alınmıştır. 
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Aynı zamanda Geometri dersini yürüten Matematik öğretmenlerinin uygulamayı kullanmaları sağlanmıştır. 

Öğretmenlerin Matematik ve Geometri derslerinde Etkileşimli tahtayı çok sık kullandıklarını belirtmeleri ve bu 

çeşit uygulamalara ihtiyaçları olduğunu belirtmeleri üzerine, önceden sadece tabletler için hazırlana uygulama, 

Windows işletim sistemine sahip etkileşimli tahtalar için de çalışır duruma getirilmiştir. 

 

Öğrencilerin bazı soruların çözümlerini anlayamamalarının gözlemlenmesi sonucu, uygulamaya “Öğretmene 

Danış” butonu eklenmiştir. 

 

7" ile 10" arasında değişen Android tablet bilgisayarlarda, farklı ekran çözünürlüğe sahip Windows işletim 

sistemi tabanlı bilgisayarlarda ve etkileşimli tahtalarda yapılan çalışmalar sonucunda uygulamanın sorunsuz 

çalıştığı görülmüştür.  

 

Uygulama hem etkileşimli tahtalara hem de tablet bilgisayarlara kurulmuş, öğretmenlerin ve öğrencilerin tüm 

etkinlikleri test etmeleri sağlanmıştır. Ayrıca tablet bilgisayar ile etkileşimli tahta iletişimini gösterebilmek için 

öğrenciler sorularının bazılarını öğretmen cihazına göndermiş ve etkileşimli tahtada öğretmen aracılığıyla 

çözülmeleri sağlanmıştır. 

 

BULGULAR 
 
Uygulamanın tablet bilgisayarlara etkili bir şekilde çalışabilmesi için kablosuz internet bağlantısına ihtiyaç vardır 

ancak okullarda alt yapının tam oturmaması yüzünden internet erişim noktalarında sıkıntılar yaşandığı 

gözlenmiştir. 

 

Öğrenciler FATİH Projesinin pilot bölge okullarından seçildiği için tablet bilgisayar kullanımı sırasında sıkıntı 

yaşamamışlardır. 

 

Öğretmenler geliştirilen bu uygulamayı halihazırda tüm bir müfredata yönelik olmasa da bu haliyle bile 

geometri anlatımına destek olması açısından cihazlarına kurmak istemişlerdir. Öğrenciler ise teknoloji çağında 

bu tarz uygulamaların derslere olan ilgilerini arttıracağını belirtmişlerdir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  
 
Bu başlık altında geliştirilen materyale yönelik öneriler sunulmuştur. 

 

Geliştirilen uygulama basit şekilde sadece öğretmen ile öğrenci cihazları arasında iletişim kurması için gerekli 

bilgileri sunucuda tutmaktadır. Ancak ilerleyen araştırmalarda öğrenciye dair her türlü bilgilerin sunucuda 

tutulması sağlanabilir; böylece öğrencinin cihazında gerçekleşen fiziksel bir arızadan ötürü cihazda tutulan tüm 

bilgilerin silinmesinin önüne geçilebilir.  

 

Öğrencilerin sisteme kayıt işlemleri yetkili birimler tarafından ayarlanabilir. Böylece öğrencilerin istenmeyen 

veya yanlış veriler girmesi önlenebilir.  

 

Uygulamalara daha fazla soru seçenekleri eklenebilir, soruların zorluk seçenekleri arttırılabilir ve hatta 

öğretmene kendi sorusunu oluşturması ve oluşturulan soruyu kendisine tanımlı öğrencilere dağıtması 

sağlanabilir.  

 

Öğrenciler için not tutabilecekleri alanlar oluşturulup bunların saklanması veya öğretmen ile paylaşılması 

sağlanabilir. 

 

RTMFP (Secure Real-Time Media Flow Protocol) protokolü için gerekli izinlerin alınması halinde öğretmenin 

kendi masasından otururken bile öğretmen cihazı aracılığıyla öğrenci cihazına bağlanması ve öğrenci cihazında 

istediği değişiklikleri yapması mümkün olacaktır. Bu protokolün bir sonraki aşamasında ise öğretmen ile 

öğrencinin eş zamanlı olarak aynı uygulamada çalışabilmesi gelecektir. Öğretmen öğrencilerinin, öğrenci de 
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öğretmenin ne yaptığını eş zamanlı olarak görebilecektir. Gerekli alt yapı sağlandığı takdirde kullanıcılar internet 

bağlantısı olan herhangi bir yerde bile eş zamanlı çalışma imkanı sağlayabilecektir.  

 

RTMFP protokolü sesli ve görüntülü iletişime izin veren bir sistem olduğu için öğretmen ile öğrencinin tablet 

bilgisayarların kameraları aracılığıyla görüşme imkanı olacaktır. Bu da bir nevi uzaktan eğitimin alt yapısını 

oluşturacaktır.  

 

Sonuç  
Bu çalışmayla FATİH Projesi dahilinde tabletlerle ve etkileşimli tahtalarla uyumlu, etkileşimli, birbirleriyle 

iletişim halinde olan eğitsel e-içerikler oluşturulmuştur. 

 

Yapılan literatür araştırmasında Windows tabanlı geometri uygulamaları üzerine çalışmalara rastlanmıştır. Bu 

uygulamalardan biri olan Cabri3D üzerine yapılan çalışmalar sonucunda öğrencilerin bu yazılımı; görselliği, ilgi 

çekiciliği ve de anlaşılır olması açısından etkili bir materyal olarak bulduklarını göstermiştir. (Güven ve Karataş, 

2003; Gökkurt, Deniz, Soylu ve Akgün, 2012). Ancak FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarların 

işletim sistemi olan Android işletim sistemi için, geometri konusunda geliştirilmiş bir uygulama bulunamamıştır. 

Bu noktada, geliştirilen uygulama hem Android cihazlarda hem de Windows tabanlı etkileşimli tahtalarda 

çalışabilen bir uygulama olmasından dolayı Türkiye'de ilk olma özelliğine sahiptir. 

 

Kaya'ya göre Türkiye mobil teknoloji üretmek adına yeterli altyapıya sahip olmayabilir ancak mobil cihazlar için 

materyal geliştirme konusunda başarı sağlayabilir (Kaya, 2013). FATİH projesi için uygulama geliştirilmesine 

destek vermek hem yerli uygulama geliştirilmesi, hem de uygulama geliştiricilerin bu konuya eğilmesi açısından 

oldukça önemlidir. Alternatif fikirlerin olduğu bir çalışma ortamında daha işlevsel ve de son teknolojik 

gelişmeleri destekleyen eğitim materyalleri geliştirilebilecektir. 

 

Not 1: Bu çalışma Balıkesir Üniversitesi tarafından desteklenmiştir. 

 

Not 2: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Fen ve Teknoloji dersi genellikle soyut kavramlar içermesi,  öğrencilerin var olan bilgilerini günlük yaşamla 

kolayca ilişkilendirememeleri ve bilimsel sorgulamayı tam olarak gerçekleştirememeleri gibi nedenlerle olumsuz 

tutum geliştirilebilen bir disiplindir. Bu bağlamda Fen ve Teknoloji dersinde öğrencilerin bilgi kazanımlarının 

yanı sıra derse olan ilgi ve motivasyonlarını artırmak için alternatif yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Bu 

yöntem ve tekniklerden biri de kavram karikatürleridir. Kavram karikatürleri günlük yaşamla ilişkilendirilmiş 

bilimsel bilgiye dayalı bir konu ya da durum üzerine düşüncelerini ifade eden karikatürize edilmiş kişilerin 

konuşturulduğu etkili görsel araçlardır. Bu karakterlerden yalnızca biri konuyla ilgili doğru bilgiyi söylerken, 

diğerleri kavram yanılgılarını ifade etmektedirler. Öğrencilerin kavram yanılgılarını belirleme-giderme, sınıf içi 

tartışma ortamı oluşturma, öğrencileri değerlendirme, öğrenme becerilerini artırma ve konuyu günlük yaşamla 

ilişkilendirme gibi farklı amaçlarla kullanılabilen kavram karikatürleri ile hazırlanan materyallerin Fen ve 

Teknoloji dersinde kullanılması görsel ve eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturmaktadır. Bu bağlamda 

çalışmada, ilköğretim 7. sınıf düzeyinde ‘Işık’ ünitesine yönelik kavram karikatürleriyle zenginleştirilmiş bir 

rehber materyal geliştirilmesi amaçlanmıştır. Materyalin kavram karikatürleri konusuyla ilgilenen 

araştırmacılara ve öğretmenlere yararlı olacağı düşünülmektedir.  

 

Anahtar Sözcükler: Fen ve Teknoloji, kavram karikatürleri, ‘Işık’ ünitesi. 

 

 

DEVELOPING GUIDE MATERIAL STUDY FOR THE "LIGHT" UNIT IN THE SCIENCE  
AND TECHNOLOGY COURSE 

 
 
Abstract  
The Science and Technology course is a discipline that could develop negative attitude because it generally 

contains abstract concepts and thus leading to students' inability to associate available knowledge to their daily 

life and to carry out scientific questioning to the full extent. In this regard alternative methods and techniques 

are implemented to increase the motivation and interest level of students in the Science and Technology 

course in addition to obtaining knowledge. One of such methods and techniques is the concept caricature. 

Concept caricatures are visual tools that incorporate caricatured characters expressing their thoughts on a 

subject or situation based on scientific knowledge related to the daily life. While just one of these characters 

speaks information related to the subject, others express misconceptions. Use of materials prepared with 

concept cartoons that can be used for various purposes such as identifying-eliminating misconceptions of 

students, creating in-class discussion environment, assessing students, increasing learning skills and associating 

the subject with daily life in the Science and Technology course creates a visual and entertaining learning 

environment. In this regard, the study aims to develop guiding material enriched with concept cartoons for the 

"Light" unit students of 7th grade. The material will be of use for the researchers and teachers related to the 

concept cartoons subject.  

 

Key Words: Science and Technology, concept cartoons, "Light" unit. 
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GİRİŞ 
 
İnsanoğlunun geçmişten bugüne çevresindeki varlıkları, olguları ve olayları anlamlandırma çabası sürmüş, 

özellikle çağımızda ise teknolojinin yardımıyla büyük bir hız kazanmıştır. Bilimsel bilginin artığı,  teknolojik 

yeniliklerin ilerlediği günümüzde fen ve teknolojinin etkileri yaşamın her alanında görülmektedir (Durmaz, 

2007). Bu bağlamda da fen eğitiminin gerekliliği ve niteliği daha belirgin hale gelmektedir. Önem kazanan fen 

eğitimin daha verimli gerçekleştirilebilmesi için farklı yöntem, teknik ve gelişmelerin takip edilmesi gerektiği 

söylenebilir. 

 

‘Fen, sadece dünya hakkındaki gerçeklerin bir toplamı değil, aynı zamanda deneysel ölçütleri,  mantıksal 

düşünmeyi ve sürekli sorgulamayı temel alan bir araştırma ve düşünme yoludur’ (M.E.B. Fen ve Teknoloji Dersi 

Öğretim Programı, 2006). Ancak fen derslerindeki soyut konuların ve kavramların çokluğu, öğrencilerin bu 

konular ile günlük hayat arasındaki ilişkiyi kuramamaları motivasyon düşüklüğüne ve sorgulama becerilerini 

yeterince geliştirememelerine neden olmaktadır. Bundan dolayı fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin derse 

katılımının sağlanması,  var olan bilgi ve becerilerinin ortaya çıkarılması, dersin ilgi çekici ve eğlenceli hale 

getirilmesi için özellikle görsel araçlardan yararlanıldığı söylenebilir. Bu görsel araçlardan biri de son yıllarda fen 

eğitiminde sıkça kullanılan kavram karikatürleridir. 

 

Keogh ve Naylor tarafından 1992 yılında geliştirilen kavram karikatürlerinde (Keogh ve Naylor, 1999),  iki ya da 

daha fazla karakterin günlük yaşamla ilişkilendirilmiş bir olay üzerine fikirleri konuşma balonlarında yer 

almaktadır (İnel, Balım ve Evrekli, 2009).  Şaşmaz-Ören (2009)’e göre, kavram karikatürleri günlük yaşamla 

ilişkilendirilmiş bilimsel olaylar üzerine konuşan üç ya da daha fazla karakteri içeren bir araçtır. Morris, Merritt, 

Fairclough, Birrell ve Howitt (2007)’e göre ise bu araçlar; her hangi bir kavrama ilişkin olarak öğrenciler 

arasındaki çeşitli görüş ve iddiaları karakterler üzerinde göstermek için kullanılan görsel araçlardır. Kavram 

karikatürlerinde öğrencilerin, farklı görüşler bildiren karakterler arasında hangisinin görüşüne katıldığını 

nedeniyle birlikte açıklayabilmesi amaçlanır (Şaşmaz-Ören ve Yılmaz, 2013). Sınıfta konuyla ilgili tartışma ortamı 

başlatmak (Kinchin, 2004), öğrencilerin var olan kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak (Kabapınar, 2005), öğrenci 

motivasyonlarını artırmak (Dalacosta,  Kamariotaki-Papparrigopoulou, Palyvos ve Spyrellis, 2009), 

değerlendirme yapmak (Chin ve Teou, 2009; Keogh, Naylor, de Boo ve Feasey, 1999 ), öğrencilerin eğlenceli bir 

çalışma ortamıyla birlikte derse yoğunlaşmalarını sağlamak (Şaşmaz-Ören, 2013), problem çözme, düşünme 

yeteneğini geliştirmek (İngeç, Güzel ve Karakaya, 2008) ve öğrencilerin sorgulama becerileri algılarını artırmak 

(Evrekli ve Balım, 2010) kavram karikatürlerinin geliştirilmesinden günümüze kadar kullanılma amaçlarından 

olduğu ifade edilebilir. 

 

Alan yazın incelendiğinde kavram karikatürlerinin birçok araştırmacı tarafından araştırma konusu olarak ele 

alındığı görülmüştür. İnel, Balım ve Evrekli (2009), öğrencilerin fen derslerinde kavram karikatürlerinin 

kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemişlerdir. Yazarlar öğrencilerin görüşlerini belirleyebilmek için nitel veri 

toplama tekniklerinden olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniğini kullanmışlardır. Şaşmaz-Ören ve Meriç 

(2013), ilköğretim fen ve teknoloji dersi ‘kuvvet ve hareket’ ünitesinde kavram karikatürleri kullanımının 

öğrencilerin kavramsal anlama düzeyleri, fene yönelik motivasyonları ve tutumları üzerindeki etkisinin ortaya 

çıkarılması üzerinde durmuşlardır. Araştırma sonucunda, kavram karikatürleri kullanımının öğrencilerin 

kavramsal anlama düzeyleri, fene yönelik motivasyonları ve tutumları üzerinde olumlu etkide bulunduğu tespit 

edilmiştir. Durmaz (2007) çalışmasında yapılandırmacı fen öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrencilerin 

başarıları ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisini araştırmıştır. İlköğretim 8.sınıf fen ve teknoloji dersi ‘Mitoz-

Mayoz Hücre Bölünmeleri’ konusunda yapılan çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, kavram 

karikatürleri ile yapılan öğretimin öğrenci başarısı lehine anlamlı bir fark oluşturduğu, duyuşsal özellikler 

açısından da öğrencilerin derste daha dikkatli ve istekli oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Yılmaz (2013) 

çalışmasında diğer çalışmalardan farklı olarak kavram karikatürleriyle desteklenmiş bilimsel hikâyelerin 

öğrencilerin akademik başarıları, tutumları ve motivasyonları üzerine etkisini araştırmış, ilköğretim 7.sınıf ‘İnsan 

ve Çevre’ ünitesinde uygulanan çalışma sonucunda, öğrencilerin akademik başarılarında deney grubu lehine 

anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bunun yanında öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumları ve fene yönelik 

motivasyonları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Evrekli (2010) ise fen ve teknoloji öğretiminde zihin 

haritası ve kavram karikatürü etkinliklerin öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme beceri 
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algılarına etkisini incelemiştir.  İlköğretim düzeyinde 6.sınıf ‘Madde ve Isı’ ünitesindeki deneysel uygulama 

sonrasında öğrencilerin akademik başarılarında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu, sorgulayıcı 

öğrenme becerileri algıları arasındaki farklılığın anlamlı düzeyde olmadığı belirlenmiştir. İnel ve Balım (2011) 

çalışmalarında, kavram karikatürleri destekli probleme dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim 6.sınıf 

öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisini incelemişlerdir. Elde edilen verilerin analizi 

sonucunda öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık 

olduğu tespit edilmiştir.  

 

‘Işık’ ünitesiyle ilgili alan yazındaki çalışmalara bakıldığında ise genellikle bazı yöntemlerin kavramsal anlama, 

tutum ve başarı gibi öğrenme ürünleri üzerindeki etkisinin incelendiği ve konuyla ilgili kavram yanılgılarının 

belirlenmesine yönelik araştırmalar yapıldığı görülmektedir. Gök-Altun (2006),  ilköğretim 5.sınıf ‘Ses ve Işık’ 

ünitesinin çoklu zekâ kuramı ile öğretiminin öğrenci başarısına, hatırda tutma düzeyine ve öğrencilerin fen 

bilgisine karşı tutumlarına etkilerini araştırmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin başarıları, hatırda tutma 

düzeyleri ve fen bilgisi dersine karşı tutumlarının deney grubu lehine olduğu görülmüştür. Ünal-Çoban (2009), 

7.sınıf ‘Işık’ ünitesi örneğinde modellemeye dayalı fen öğretiminin öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerine, 

bilimsel süreç becerilerine, bilimsel bilgi ve varlık anlayışlarına etkisini incelemiştir. ‘Işık’ ünitesiyle ilgili, “Işık 

karanlıkta hareket etmez., Beyaz ışık renksizdir., Her türlü ışık gözle görülebilir., Gökyüzü okyanustan yansıyan 

ışığın etkisiyle mavi görünür., Işık hızı her ortamda aynıdır., Prizma ışığı renklendirir., Saydam bir madde içinden 

bakıldığında cisim olduğu yerde görülür., Cisimleri büyük gösteren mercekler ışığı da büyütür.” gibi kavram 

yanılgıları tespit edilmiştir. Eraslan, Kaya ve Güllü (2013) ise çalışmalarında 7.sınıf ‘Işık’ ünitesinde kavram 

karikatürlerinin bilgiyi sorgulatarak öğrenmeyi derinleştirmesine etkisini araştırmışlardır. Yazarlar çalışmalarında 

veri toplama aracı olarak kavram karikatürleriyle hazırlanmış başarı testi ve kavram karikatürlerini içeren 

çalışma yaprakları kullanmışlardır. Uzoğlu ve diğerleri (2013) yaptıkları araştırmada, fen bilgisi öğretmen 

adaylarının ışıkla ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesinde kavram karikatürleri ve açık uçlu soru ekinliklerinin 

karşılaştırmasını yapmışlardır. Araştırmada öğretmen adaylarının ‘beyaz kedinin karanlıkta görülebileceği, 

yıldızların sadece ay ışığını yansıttıkları için gün ışığında gözükmeyeceği’ gibi alternatif kavramlara sahip 

oldukları belirlenmiştir. 

 

Çalışmalar incelendiğinde genel olarak, fen öğretiminde kavram karikatürleri kullanımının öğrencilerin 

akademik başarıları, derse yönelik motivasyonları ve tutumları üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmektedir. 

Anlaşılmaktadır ki alan yazında kavram karikatürleri konusunda çeşitli deneysel çalışmalar yer almaktadır. 

Ancak kavram karikatürü örneklerinin yer aldığı materyal geliştirme çalışmalarının ise yeterli sayıda bulunmadığı 

görülmüştür.  Bununla birlikte “Işık” ünitesi içerisinde yer alan kavramlara ilişkin öğrencilerin çeşitli 

yanılgılarının bulunması, yine bu ünite kavramlarının büyük çoğunluğunun soyut olması, ayrıca günlük yaşamla 

oldukça ilişkili olması gibi nedenlerden dolayı rehber materyalin bu üniteye yönelik geliştirilmesi planlanmıştır. 

Bu bağlamda çalışmada, ‘Işık’ ünitesine yönelik kavram karikatürleri içeren bir rehber materyal geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM 
 

Çalışmada kavram karikatürleri kullanılarak fen ve teknoloji dersi 7. Sınıf ‘Işık’ ünitesine yönelik bir rehber 

materyal geliştirilmiştir. Bu rehber materyal ‘Işık’ ünitesindeki  ‘Işığın Soğurulması’, ‘Cisimler Neden Renkli 

Görünür?’, ‘Işığın Kırılması’ ile ‘Mercekler ve Kullanım Alanları’ konularını kapsamaktadır. Rehber materyal 

oluşturulurken öncelikle literatür araştırması yapılarak kavram karikatürleriyle ilgili yapılan çalışmalar 

incelenmiştir. Daha sonra ünite ve konular belirlenerek ders esnasında çeşitli amaçlarla (araştırmaya başlatma, 

tartışma ortamı oluşturma, ön bilgi ve kavram yanılgılarını belirleme ve değerlendirme) kullanmaya yönelik 

kavram karikatürleri hazırlanmıştır. Kavram karikatürleri oluşturulurken, özellikle öğrencilerin kavram 

yanılgılarına düştüğü ya da zihinlerinde soyut olarak algılanan kavram ve durumlar üzerinde durulmuştur.  

Ayrıca her bir kavramın günlük yaşamla ilişkilendirilmesine dikkat edilmiştir. Rehber materyalin içeriğinde 

bulunan kavram karikatürlerinin oluşturulması aşamasında uzman görüşünden yararlanılmış, uzmanlardan 

gelen dönütler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Son hali oluşturulduktan sonra kavram 

karikatürlerinin anlaşılırlığını tespit etmek için, ilköğretim düzeyindeki 2 öğrenciye uygulama yapılarak 

değerlendirmeye alınmıştır.   
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Sonuç olarak 7. Sınıf fen ve teknoloji dersi ‘Işık’ ünitesinin 4 farklı konusuna yönelik kavram karikatürlerinden 

oluşan bir rehber materyal hazırlanmıştır. Bu bağlamda söz konusu çalışmanın betimsel bir çalışma olduğu 

söylenebilir. 

 

BULGULAR 
 
Bu bölümde ilköğretim 7.sınıf ‘Işık’ ünitesinin ‘Işığın Soğurulması’, ‘Cisimler Neden Renkli Görünür?’, ‘Işığın 

Kırılması’ ile ‘Mercekler ve Kullanım Alanları’ konularına yönelik hazırlanan rehber materyal farklı etkinlikler 

biçiminde sunulmuştur. Hazırlanan etkinlikler aşağıdaki gibidir: 

 

Etkinlik 1 
Ünite Adı: Işık 

Konu Adı: Işığın Soğurulması 

Sınıf: 7. Sınıf 

Süre: 1 ders saati 

 

Kavram Karikatürü-1 

Ali, Can,  Cem ve Ayşe sınıfta yapacakları deney üzerine konuşmaktadırlar. İçi su dolu bardaklardan biri siyah, 

diğeri beyaz kâğıtla kaplanmıştır. Bardaklar bir süre Güneş ışığı altında bekletildikten sonra içlerindeki 

termometrelerle ölçüm yapılacaktır. Ali, arkadaşlarına hangi bardağın içindeki suyun sıcaklığının daha fazla 

çıkacağı ile ilgili tahminlerini sormaktadır. Arkadaşlarının tahminleri şöyledir:  

 

 
 

Hangi karakterin fikrine katılıyorsunuz?   Can                             Cem                       Ayşe   

   

Neden? Açıklayınız. 

……………………………………………………………………………………………………………...................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

Etkinlik 2 
Ünite Adı: Işık 

Konu Adı:  Cisimler Nasıl Renkli Görünür? 

Sınıf: 7. Sınıf 

Süre: 1 ders saati 
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Kavram Karikatürü-2 

Enis, Celil ve Tuğba üç iyi arkadaştır. Baharın gelmesiyle beraber havalar ısınmıştı ve bu üç arkadaş o hafta sonu 

aileleriyle birlikte pikniğe gitmeye karar verdiler. Pazar günü neşe içinde hazırlıklarını yaptılar ve yola 

koyuldular. Hava çok güzeldi ve Güneş pırıl pırıl ışıklarıyla her yeri aydınlatıyordu. Aileleri öğle yemeği için 

hazırlıkları yaparken Enis, Celil ve Tuğba da çevreyi gezmeye koyuldular. Ağaçları, böcekleri, kelebekleri merakla 

inceliyorlardı. O sırada havada uçan kuşlara bakarken Enis’in gözü gökyüzünün maviliğine takıldı ve aklına 

‘Gökyüzü neden mavi acaba?’ sorusu geldi. Üç arkadaş gökyüzünün neden mavi olduğunu tartışmaya başladılar. 

   

 
 

Sizce hangisi/hangileri bu konuda doğru söylüyor?                 Enis                             Celil                       Tuğba 

 

Lütfen nedenini açıklayınız. 

……………………………………………………………………………………………………………...................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

Etkinlik 3 
Ünite Adı: Işık 

Konu Adı: Işığın Kırılması 

Sınıf: 7. Sınıf 

Süre: 1 ders saati 

 

Kavram Karikatürü-3 

Teoman, Barbaros ve Ahsen serap olayı ile ilgili konuşmaktadırlar.  
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Sizce Ahsen bu konuda ne düşünüyor olabilir? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Neden? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Etkinlik 4 
Ünite Adı: Işık 

Konu Adı: Mercekler 

Sınıf: 7.Sınıf 

Süre: 1 ders saati 

 

Kavram Karikatürü-4 

Mert, Ayşegül ve Murat dürbünler hakkında konuşmaktadırlar. Murat,  dürbünden arkadaşlarını izlemektedir ve 

aralarında uzaklık bulunan Mert’i yakınındaymış gibi görmektedir.  
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Sizce hangisi/hangileri bu konuda doğru söylüyor?              

 

Mert                      Ayşegül                       Murat 

 

Lütfen nedenini açıklayınız. 

……………………………………………………………………………………………………………...................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

. 

 

Rehber Materyale ve uygulanmasına ilişkin bilgiler 
Çalışma için hazırlanan etkinliklerde yer alan kavram karikatürleri, dersin farklı aşamalarında (keşfetme, 

genişletme, açıklama) farklı amaçlar için kullanıma (araştırmaya başlatma, sorgulayıcı öğrenme becerilerini 

geliştirme, tartışma ortamı oluşturma, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirme, kavram yanılgılarını belirleme) 

uygun olarak hazırlanmıştır.  

 

Etkinlik 1’de yer alan ve “ışığın soğurulması” konusuyla ilgili olan kavram karikatürü 1; öğrencileri araştırmaya 

başlatma ve sorgulama becerilerini geliştirme amaçlı ve 5E öğrenme modelinin ‘keşfetme’ basamağında 

kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu etkinlikte öğrencilerden ışığın madde ile etkileşim şekillerinden olan 

soğurulmayı keşfetmeleri beklenmektedir. Soğurulma ile maddelerin sıcaklık artışları arasındaki ilişkiyi 

kavramaları için ‘Yaz aylarında neden açık renkli giysiler giyilir?’ sorusu sorularak günlük hayatla ilişkilendirme 

yapılır. Ardından kavram karikatürü 1’de yer alan görüşler sınıf içinde tartışmaya açılır ve öğrencilerin konuyla 

ilgili görüşleri alınır. Daha sonra bu kavram karikatüründe yer alan karakterlerin savundukları görüşün doğru 

olup olmadığını sınamak amacıyla deney gerçekleştirilir ve öğrencilerden deneye ilişkin gözlem sonuçlarını 

çalışma yapraklarına kaydetmeleri istenir. Bununla birlikte öğrencilerden gerçekleştirdikleri deney sonucunda 

elde ettikleri gözlemlerin nedenlerini açıklamaları istenir. Sonuç olarak bu etkinlikte öğrencilerin deney 

sonucunda siyah kâğıtla kaplı beherglastaki suyun sıcaklığının daha çok arttığını ifade etmeleri beklenmektedir. 

Nedeninin ise koyu renkli cisimlerin açık renkli cisimlere göre ışığı daha fazla soğurması olarak öğrenciler 

tarafından açıklanması sağlanır. 
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Etkinlik 2’de yer alan ve “cisimler nasıl renkli görünür?” konusuyla ilgili olan kavram karikatürü 2; öğrencileri 

düşündürme, tartışma ortamı oluşturma ve keşfedilen kavramı günlük yaşamla ilişkilendirme amaçlı ve 5E 

öğrenme modelinin ‘genişletme’ basamağında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu kavram karikatürü 

kullanılırken öğrencilerin dikkatini çekme amaçlı öncelikle karikatürün yönergesinde bulunan bilimsel hikâye 

okunur ve ardından kavram karikatürü öğrencilere gösterilir. Bu etkinlikte öğrencilerin neden gökyüzünün mavi 

göründüğüne dair düşünmeleri sağlanır. Grup çalışması biçiminde gerçekleştirilen bu çalışmayla öğrencilerin 

atmosferin Güneş ışığının mavi tonlarını diğer renklere oranla daha çok saçılmaya uğrattığı, bu sebeple mavi 

rengin gökyüzüne rengini verdiği sonucuna ulaşmaları beklenir. Böylece konunun günlük yaşamla 

ilişkilendirilmesi gerçekleştirilir. 

 

Etkinlik 3’de yer alan ve “ışığın kırılması” konusuyla ilgili olan kavram karikatürü 3; öğrencileri düşündürme, 

kavram yanılgılarını belirleme ve keşfedilen kavramı günlük yaşamla ilişkilendirme amaçlı ve 5E öğrenme 

modelinin ‘genişletme’ basamağında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu etkinlikte yarı yapılandırılmış kavram 

karikatürü biçimi tercih edilmiştir. Bunun nedeni öğrencilerin serap olayı ile ilgili kavram yanılgılarını 

belirleyebilmektir. Karikatürün kullanımının ardından öğrencilerin ışık ışınlarının yoğunlukları farklı olan bir 

ortamdan başka bir ortama geçerken kırıldığı, serap olayının oluşma sebebinin bu temele dayandığı sonucuna 

ulaşmaları beklenir. Bir önceki etkinliğe benzer şekilde bu yolla konunun günlük yaşamla ilişkilendirilmesi 

gerçekleştirilir. 

 

Etkinlik 4’de yer alan ve “mercekler” konusuyla ilgili olan kavram karikatürü 4; öğrencileri düşündürme, tartışma 

ortamı oluşturma ve konuyu günlük yaşamla ilişkilendirme amaçlı ve 5E öğrenme modelinin ‘açıklama’ 

basamağında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Merceklerin kullanım alanlarına yönelik olarak hazırlanan bu 

etkinlikte kavram karikatürü 4, öğrencilere projeksiyon yardımıyla gösterilerek tartışma ortamı oluşturulur. 

Merceklerin kullanım alanlarının çok geniş olduğu vurgulanarak onlardan da benzer şekilde merceklerin 

kullanım alanlarına yönelik başka günlük yaşam örnekleri vermeleri istenerek etkinlik tamamlanır. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Fen ve Teknoloji dersinde soyut kavram ve konuların çokça bulunması, öğrencilerin bu derse yönelik olumsuz 

tutum ve davranışlar geliştirmelerine neden olabilmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin derse olan 

motivasyonlarını artıracak,  tutum ve davranışlarını olumlu hale getirebilecek, sorgulayıcı öğrenme becerilerini 

geliştirebilecek dersin işlenişini eğlenceli kılarak öğrencileri derste daha da aktifleştirecek alternatif yöntem ve 

tekniklerin kullanımının arttırılmasıyla bu durumun ortadan kalkacağı düşünülmektedir. Bu yöntem ve 

tekniklerden birisi de etkin bir görsel araç olan kavram karikatürleridir. 

 

Alan yazında yer alan çalışmalar incelendiğinde fen derslerinin farklı ünite ve konularında, kavram 

karikatürlerinin yanı sıra farklı yöntemler de kullanılarak rehber materyal geliştirmeye yönelik çeşitli çalışmalar 

yapıldığı görülmektedir. Balım, İnel ve Evrekli (2007), fen ve teknoloji dersi 6.sınıf ‘Madde ve Isı’ ünitesine 

yönelik probleme dayalı öğrenme ile kavram karikatürlerinin birlikte kullanıldığı etkinlikler hazırlamışlardır. 

Ceylan-Soylu (2011) ilköğretim 6. sınıf ‘Yaşamımızdaki Elektrik’ ünitesine yönelik hazırladığı kavram karikatürü 

etkinlikleri aracılığıyla öğrencilerin üniteye ilişkin algılarını belirlemiştir. Baysarı (2007) öğrencilerin kavram 

yanılgılarının giderilmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmasında, ilköğretim 5. sınıf ‘Canlılar ve Hayat’ öğrenme 

alanı ‘Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım’ ünitesine ilişkin kavram karikatürü etkinlikleri kullanmıştır. Tokiz 

(2013) ise ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ‘Kuvvet ve Hareket’ konusundaki kavramsal anlama 

düzeylerini kavram karikatürlerinin yanında kavram haritası, çizimler ve görüşmeler kullanarak 

değerlendirmiştir. Şaşmaz-Ören ve Yılmaz (2013) çalışmalarında ilköğretim 7. sınıf düzeyinde yer alan ‘İnsan ve 

Çevre ‘ ünitesine yönelik kavram karikatürleriyle desteklenmiş bilimsel hikâyeler kullanarak rehber materyal 

geliştirmişlerdir. Evrekli ve Balım (2010) da ‘Madde ve Isı’ ünitesi kapsamında zihin haritaları ve kavram 

karikatürleri destekli hazırlanan etkinliklerin kullanımının öğrencilerin akademik başarıları ve sorgulayıcı 

öğrenme becerileri algılarına etkisini incelemişlerdir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde kavram karikatürlerinin, 

tek başlarına ya da farklı yöntemlerle birlikte çeşitli ünitelere yönelik etkinliklerin hazırlanmasında kullanıldıkları 

görülmektedir; fakat ‘Işık’ ünitesine yönelik geliştirilmiş kavram karikatürleri temelli bir rehber materyal 

geliştirme çalışmasına alan yazında rastlanmamıştır. Bu bağlamda söz konusu rehber materyal geliştirme 

çalışmasının konuyla ilgilenen araştırmacılara fayda sağlayacağı söylenebilir. Bu çalışmanın sınırlılığı olarak ifade 
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edilebilecek durum ise geliştirilen rehber materyalin etkililiğine yönelik sonuçların yani uygulama sonuçlarının 

bulunmamasıdır. Bu nedenle geliştirilen materyalin çalışmada sözü edilen tutum, motivasyon, sorgulayıcı 

öğrenme becerileri gibi çeşitli öğrenme ürünleri bakımından etkililiğinin değerlendirilebilmesi için uygulanması 

önerisinde bulunulabilir. Bununla birlikte fen dersinin farklı konularına yönelik rehber materyal geliştirme 

çalışmalarının gerçekleştirilmesi önerisinde bulunulabilir. Ayrıca “Işık” ünitesine yönelik ilköğretim düzeyinde 

hazırlanan bu rehber materyal geliştirme çalışması yükseköğrenim düzeyindeki öğretmen adayları için de 

geliştirilerek farklı değişkenler açısından etkisi (kavram yanılgılarını belirleme, tartışma ortamı oluşturabilme 

vb.) incelenebilir. 

 

 

Not 1: Bu çalışma; sürdürülmekte olan “İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 7. Sınıf ‘Işık’ Ünitesinin Öğretiminde 

Kavram Karikatürleri Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarıları, Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algıları ve 

Motivasyonları Üzerine Etkisi” adlı tezden yararlanarak oluşturulmuştur. 
 
Not 2: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5

th
 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet  
Çalgı eğitimi müzik eğitiminin en önemli boyutlarından biridir. Keman eğitimi de çalgı eğitiminin dikkat, sabır, 

plan ve program gerektiren, teknik açıdan uzun, karmaşık bir süreci kapsayan dalıdır. Örgün bir eğitim kurumu 

olan Güzel Sanatlar Liseleri’nde, 14-18 yaş aralığındaki öğrencilere keman eğitimi de verilmektedir. Bu eğitimin 

başarıya ulaşabilmesinde öğrencinin derse karşı tutumu önem kazanmaktadır. Araştırma; 2013-2014 eğitim-

öğretim yılında Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi’nde (GSL) keman öğrenimi görmekte olan 36 öğrenci ile 

gerçekleştirilmiştir. Öğrenci tutumlarının saptanması ve değerlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (2006) tarafından hazırlanan “Keman Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen veriler “SPSS for Windows 21.0” programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen 

bulgular %95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen 

bulgularda öğrencilerin keman dersine yönelik tutum düzeylerinin yüksek (3,714± 0,528) olduğu saptanmıştır.   

 

Anahtar Sözcükler: Keman Eğitimi, Tutum, Güzel Sanatlar Lisesi. 

 

 

FINE ARTS HIGH SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TO VIOLIN LESSON 
 
 

Abstract 
Instrument training is one of the most important phases in music education. And violin training is a branch of 

instrument training,which requires attention,patience,plan and regularity, includes a technically long, complex 

period of time. At Fine Art High Schools which are formal education institutions, students between the ages of 

14 and 18 are also given violin training. The students’ attitudes towards the training would be significant in the 

matter of the success of this period. The research was done in the 2013-2014 academic year on 36 students 

who still receive violin training at Diyarbakır Fine Arts High School(GSL). For the purpose of determining and 

evaluating the students’ attitudes,’’The violin lessons attitude scale’’, which had been prepared in 2006 by 

Ministry of Education Directorate (MEB) of Secondary Education,was used. The datas obtained from the 

research was analyzed by using the computer program,‘’SPSS for Windows 21.0’’ The information was 

evaluated in between 95% of confidence interval,and 5% level of significance. According to the results of the 

research, it is determined that the level of the students’ attitude towards violin lessons is quite high (3,714± 

0,528). 

 
Key Words: Violin Training, Attitude, Fine Arts High School. 

 
 
GİRİŞ 
 
Eğitimin bir boyutu olan müzik eğitimi, “bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel davranışlar 

kazandırma, müziksel davranışlar değiştirme ve geliştirme süreci”  (Uçan, 1998: 8) olarak tanımlanabilir. Şeker 

ve Bilen’e göre (2010: 113) müzik eğitimi, eğitim sisteminin önemli bir parçasını oluşturmakla birlikte bireyin 

toplumsal, kültürel, sosyal ve psikolojik yönden sağlıklı bir gelişim göstermesi için gereklidir.  
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Müzik eğitiminin en önemli boyutlarından biri olan çalgı eğitimini, “çalgı öğretimi yoluyla bireyler ve 

toplumların devinişsel,  duyuşsal ve bilişsel davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla ve kasıtlı olarak istendik 

yönde değişiklikler oluşturma ya da yeni davranışlar kazandırma süreci” (Uçan, 1994: 23)  olarak tanımlamak 

mümkündür. Eğitimde yeni yaklaşımların çalgı eğitimine aktarılmasına, çalgı eğitimini daha verimli hale 

getirecek yöntem ve tekniklerin bulunmasına ve çalgı eğitimi ile ilgili sorunlara çözüm yolları bulmaya şüphesiz 

ki araştırmalar ışık tutacaktır. Çeşitli araştırmalar (Persson, 1996; Rostwall ve West, 2003; Triantafyyllaki, 2005) 

çalgı eğitimi ile ilgili araştırmaların azlığını vurgulamaktadır (Şeker ve Bilen, 2010: 113). Ülkemizde daha fazla 

araştırmaya ihtiyaç duyulan keman eğitimi, çalgı eğitiminin bir kolu olarak teknik açıdan uzun bir yol olup 

dikkat, sabır, planlı ve programlı çalışmayla başarıya ulaşılabilecek bir süreçtir. Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, 

keman eğitimi veren örgün eğitim kurumlarından biridir. Güzel Sanatlar Liseleri’nde uygulanan keman öğretim 

programı, ilköğretim okulunu bitirmiş, kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, ancak müzik, enstrüman ve 

müzik dili konusunda herhangi bir donanımı olmayan müziğe duyarlı öğrencileri hareket noktası olarak 

almaktadır (MEB, 2006: 2). 

 

Alıcıgüzel (1973: 11) öğrenmenin gerçekleşmesi için öğretimde, yöntem ve tekniklerin, öğrenme ilkelerinin, araç 

ve gereçlerin de dikkate alınması gerektiğini savunmuştur. Ancak öğrenmenin tam olarak sağlanması ve 

başarıya ulaşılabilmesi için bu öğelerin yanı sıra, öğretmen-öğrenci ilişkisini, öğrencinin derse olan tutumunu da 

göz önüne almak gerekir. Başarıdan söz edildiğinde yalnızca akademik başarı dikkate alınmakta, öğrencinin 

sınavlarda aldığı notlar ile ilgilenilmektedir. Akademik başarıyı etkileyen diğer önemli etmenler göz ardı 

edilmektedir. Oysa, bireyin bulunduğu fiziksel ortam, hazırbulunuşluk düzeyi, önceden getirdiği inançlar, 

değerler ve tutumlar başarıyı etkilemektedir (Canakay, 2006: 298). Derse karşı ilgisi olmayan, dersini ve 

öğretmenini sevmeyen bir öğrencinin başarıya ulaşması söz konusu değildir. Öğrencinin öğrenme ortamı ve 

araç-gereçler açısından bir eksiğinin bulunup bulunmadığını düşünmeden başarı beklemek veliyi, öğretmeni ve 

öğrenciyi hayal kırıklığına uğratacaktır. Keman eğitiminde öğrencinin kemanı ile arasındaki bağı, öğretmeni ile 

olan iletişimi ve keman dersine ilişkin tutumu çok önemli bir yere sahiptir. Keman dersinin müzikal gelişimi için 

gerekli olmadığını düşünen bir öğrencinin bu derse ilgi duyması beklenemez. Öğretmenin, çalınacak olan etüt 

ve eserleri seçerken öğrencinin performansını, düzeyini, beğenilerini ve derse karşı tutumunu dikkate alması 

öğrenmeyi kolaylaştıracak ve kalıcı hale getirecektir.  

 

Robbins’e göre (1994) tutumlar, nesneler, insanlar ya da olaylar hakkında olumlu ya da olumsuz değerleme 

ifadeleri olduğundan, insanın bir şey hakkında ne hissettiğini ifade eder (Aktaran: Üstüner, 2006: 111). Tutum 

kişinin çevresinden algıladıkları doğrultusunda oluşturduğu düşünce,  duygu ve inançların toplamıdır (Erdoğan, 

1999: 33). Sahip olunan tutum bireyin duygularını etkilediği kadar düşünce ve davranışlarını da 

etkileyebilmektedir (Recepoğlu, 2013: 312). Bireylerin davranışlarının incelenmesinde davranışın 

belirleyicilerinden birisi olarak tutumlar araştırmaya değer görülmektedir (Üstüner, 2006: 111). Tutumların 

kaynağı, oluşumu, zaman içinde değişikliğe uğraması ve tutumların bireylerin davranışlarına olan etkileri bilim 

insanlarının ilgisini çekmiştir (Yüksel, 2005: 3).  

 

Tutumla ilgili yapılan tanımlamalar göz önüne alındığında tutumu oluşturan üç öğeden bahsedilebilir. Bu öğeler 

bilişsel öğe, duyuşsal öğe ve devinişsel öğedir. Bireyin tutum nesnesine ilişkin inançları, bilgi yapıları ve 

düşünceleri bilişsel öğe olarak adlandırılmaktadır. Duyuşsal öğe hoşlanma, sevme veya sevmeme gibi duygusal 

tepkileri ifade eder. Devinişsel öğe ise bireyin düşünce ve duyguları doğrultusunda bir tutum nesnesine ilişkin 

davranış eğilimini ifade eder (Canakay, 2006: 299). 

 

Tutum, soyut bir kavram olduğundan ölçülebilmesi oldukça güçtür. Tutumları belirlemenin en sağlıklı 

yollarından biri bireyin davranışlarının gözlemlenmesidir. Ancak gözlemin maliyet, iş gücü ve zaman açısından 

dezavantajları olduğundan, tutumları ölçmek için geliştirilmiş ölçekler kullanılır. Tutumla ilgili bilgiler çeşitli 

şekillerde toplanabilir. Bunlardan biri, doğrudan bilgi toplamadır. Dereceleme ölçekleri bu gruba girer. Objeyle 

ilgili önermeler hazırlanır, bireyin hangi ölçüde bu önermelere katıldığı sorulur (Ülgen, 1995; Tufan ve Güdek, 

2008; Çevik ve Güven, 2011: 104).  
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Gün ve Köse (2006: 112) öğrencilerin dersle ilgili tutumlarının ve bu tutumları etkileyen faktörlerin bilinmesinin 

kaliteli bir eğitim ortamının oluşmasında son derece önemli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bir bireyin bir obje ya 

da uyarana karşı tutumunun ne olduğunu bilmemiz, o bireyin ilgili uyarana karşı davranışının da ne olacağını 

tahmin edebilmemizi sağlayacaktır (Üstüner, 2006: 112). Bu bağlamda öğrencinin keman dersine yönelik 

tutumu, keman dersinde öğrenciden beklenen davranışları yerine getirip getirmediği ve bu dersten başarılı olup 

olamayacağı ile ilgili fikir verecektir.  

 

Bu çalışmada Diyarbakır Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi keman öğrencilerinin keman dersine yönelik tutumlarının 

ortaya koyulması amaçlanmış, aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Öğrencilerin keman dersine yönelik tutumları nasıldır? 

2. Öğrencilerin keman dersine yönelik tutumlarında cinsiyete göre anlamlı farklılık var mıdır? 

3. Öğrencilerin keman dersine yönelik tutumlarında okudukları sınıfa göre anlamlı farklılık var mıdır? 

4. Öğrencilerin keman dersine yönelik tutumlarında barınma durumlarına göre anlamlı farklılık var mıdır? 

5. Öğrencilerin keman dersine yönelik tutumlarında kendine ait kemanı olma durumuna göre anlamlı farklılık 

var mıdır? 

6. Öğrencilerin keman dersine yönelik tutumlarında önceden keman eğitimi alma durumuna göre anlamlı 

farklılık var mıdır? 

7. Öğrencilerin keman dersine yönelik tutumlarında keman öğretmeni değiştirme durumuna göre anlamlı 

farklılık var mıdır? 

 

YÖNTEM 
 
Araştırmanın Türü 
Bu araştırma betimsel nitelikte olup araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, 

geçmişte veya halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır 

(Karasar, 2013; 77).  

 

Çalışma Grubu 
Bu araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi’nde 

öğrenim görmekte olan ve keman dersi alan 36 öğrenci oluşturmaktadır.  

 

Veri Toplama Aracı 
Veri toplamak amacıyla MEB tarafından hazırlanan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Türk ve Batı Müziği Çalgıları 

Dersi (Keman) Öğretim Programı’nda yer alan “Keman Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama aracının 

birinci kısmı demografik bilgilerden, ikinci kısmı ise öğrencilerin keman dersine yönelik tutumlarını ölçen 19 

maddeden oluşan 5’li likert tipi ölçekten oluşmuştur. Ölçek maddelerine ait seçenekler “Tamamen 

Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Tamamen Katılmıyorum” şeklindedir. Ölçeğin 

güvenirlik katsayısı 0,768 olarak bulunmuştur. 7., 8., 10., 11., 13. 17. ve 19. maddeler ölçeğin geçerliliği tekrar 

edilmediğinden çıkartılmıştır. Ölçeğin genel puanı kullanılmış ve kapsam geçerliliği sağlanmıştır.  

 

Verilerin Analizi 
Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar (Sayı, Yüzde, Ortalama, 

Standart sapma) kullanılmıştır.  Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup arasındaki Man Whitney-u testi, 

ikiden fazla grup durumunda parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Kruskall Whallis testi ve farklılığa 

neden olan grubun tespitinde Man Whitney-u testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında, %5 

anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

 
BULGULAR 
 
Bu bölümde, araştırma probleminin çözümü için, araştırmaya katılan öğrencilerin “Keman Dersi Tutum Ölçeği” 

yoluyla toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı 

olarak açıklama ve yorumlar yapılmıştır. 
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Tablo 1: Öğrencilerin Tanımlayıcı Özellikleri 

 Gruplar Frekans(n) Yüzde (%) 

Bay  9 25,0 

Bayan 27 75,0 

Cinsiyet 

Toplam 36 100,0 

9. Sınıf 7 19,4 

10. Sınıf 8 22,2 

11. Sınıf 11 30,6 

12. Sınıf 10 27,8 

Sınıf 

Toplam 36 100,0 

Yurt 1 2,8 

Ev 35 97,2 

Barınma Olanağı 

Toplam 36 100,0 

Evet 33 91,7 

Hayır 3 8,3 

Kendine Ait Kemanı Olma Durumu 

Toplam 36 100,0 

Evet 8 22,2 

Hayır 28 77,8 

Önceden Keman Eğitimi Alma Durumu 

Toplam 36 100,0 

1 26 72,2 

2 2 5,6 

3 5 13,9 

4 3 8,3 

Öğretmen Değiştirme Durumu 

Toplam 36 100,0 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre 9'u (%25,0) bay, 27'si (%75,0) bayandır. Araştırmaya 

katılan öğrencilerin sınıf değişkenine göre 7'si (%19,4) 9. sınıf, 8'i (%22,2) 10. sınıf, 11'i (%30,6) 11. sınıf, 10'u 

(%27,8) 12. Sınıfta öğrenim görmektedir. 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin barınma olanağı değişkenine göre 1'i (%2,8) yurtta, 35'i (%97,2) evde 

barınmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin kendine ait kemanı olma durumu değişkenine göre 33'ünün (%91,7) kendine 

ait kemanı bulunmakta, 3'ünün(%8,3) kendine ait kemanı bulunmamaktadır. 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin önceden keman eğitimi alma durumu değişkenine göre 8'i (%22,2) önceden 

keman eğitimi almış, 28'i (%77,8) keman eğitimi almamıştır. 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin kaç öğretmen değiştirdiği değişkenine göre 26'sı (%72,2) 1, 2'si (%5,6) 2, 5'i 

(%13,9) 3, 3'ü (%8,3) 4 kez keman öğretmeni değiştirmişlerdir.  

 

Tablo 2: Öğrencilerin Keman Dersine Yönelik Tutumları 

  N Ort Ss Min. Max. 

Keman Dersine Yönelik Tutum 36 3,714 0,528 2,570 4,640 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin “keman dersine yönelik tutum” düzeyi yüksek (3,714 ± 0,528) olarak 

saptanmıştır.  
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Tablo 3: Keman Dersine Yönelik Tutumun Kaç Öğretmen Değiştirildiğine Göre Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss KW p 

1 26 3,783 0,470 

2 2 4,107 0,758 

3 5 3,671 0,512 

Keman Dersine Yönelik Tutum 

4 3 2,929 0,398 

7,518 0,057 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin keman dersine yönelik tutum puanları ortalamalarının kaç öğretmen 

değiştirildiği değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal 

Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır(p>0.05). 

 
Tablo 4: Keman Dersine Yönelik Tutumun Sınıfa Göre Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss KW p 

9. Sınıf 7 3,612 0,558 

10. Sınıf 8 3,857 0,483 

11. Sınıf 11 3,740 0,450 

Keman Dersine Yönelik Tutum 

12. Sınıf 10 3,643 0,662 

1,109 0,775 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin keman dersine yönelik tutum puanları ortalamalarının sınıf değişkeni açısından 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; 

grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır(p>0.05). 

 

Tablo 5: Öğrencilerin Keman Dersine Yönelik Tutumun Cinsiyete Göre Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss MW p 

Bay 9 3,698 0,529 Keman Dersine Yönelik Tutum 

Bayan 27 3,720 0,537 

118,500 0,912 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin keman dersine yönelik tutum puanları ortalamalarının cinsiyet değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda 

grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (Mann Whitney U=118,500; 

p=0,912>0,05). 

 

Tablo 6: Öğrencilerin Keman Dersine Yönelik Tutumunun Kendine Ait Kemanı Olma Durumuna Göre 

Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss MW p 

Evet 33 3,678 0,519 Keman Dersine Yönelik Tutum 

Hayır 3 4,119 0,555 

28,000 0,217 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin keman dersine yönelik tutum puanları ortalamalarının kendine ait kemanı olma 

durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann 

Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (Mann 

Whitney U=28,000; p=0,217>0,05). 
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Tablo 7: Öğrencilerin Keman Dersine Yönelik Tutumun Barınma Durumuna göre Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss MW p 

Yurt 1 4,286 0,000 Keman Dersine Yönelik Tutum 

Ev 35 3,698 0,526 

6,500 0,288 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin keman dersine yönelik tutum puanları ortalamalarının yer değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır(Mann Whitney U=6,500; p=0,288>0,05). 

 

Tablo 8: Öğrencilerin Keman Dersine Yönelik Tutumun Önceden Keman Eğitimi Alma Durumuna Göre 

Ortalamaları 

  Grup N Ort Ss MW p 

Evet 8 3,661 0,527 Keman Dersine Yönelik Tutum 

Hayır 28 3,730 0,537 

106,500 0,834 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin keman dersine yönelik tutum puanları ortalamalarının önceden keman eğitimi 

alma durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann 

Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (Mann 

Whitney U=106,500; p=0,834>0,05). 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ölçekteki ifadelere verdiği cevapların dağılımları Tablo 9’da görülmektedir. 

 

Tablo 9: Öğrencilerin Ölçekteki İfadelere Verdiği Cevapların Dağılımları 
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  f % f % f % f % f % Ort Ss 
1. Bu ders müzikal gelişimim 

için gereklidir. 

1 2,8 0 0,0 2 5,6 8 22,2 25 69,4 4,560 0,843 

2. Bu dersten keyif alıyorum. 6 16,7 4 11,1 6 16,7 9 25,0 11 30,6 3,420 1,461 

3. Günlük yaşamda kemanı 

kullanabilirim. 

0 0,0 0 0,0 12 33,3 15 41,7 9 25,0 3,920 0,770 

4. Bu ders bana müzikal statü 

katar. 

0 0,0 1 2,8 6 16,7 12 33,3 17 47,2 4,250 0,841 

5. Bu derste performansım her 

zaman iyidir. 

0 0,0 2 5,6 12 33,3 14 38,9 8 22,2 3,780 0,866 

6. Kemanda etüt ve eserlere 

çalışmak her zaman hoşuma 

gider. 

0 0,0 4 11,1 9 25,0 15 41,7 8 22,2 3,750 0,937 

7. Klasik müzikten hoşlanırım. 2 5,6 1 2,8 4 11,1 14 38,9 15 41,7 4,080 1,079 

8. Keman öğretiminde seçilen 

eserleri beğenirim. 

5 13,9 1 2,8 14 38,9 7 19,4 9 25,0 3,390 1,293 

9. Keman sınavları mutlaka 

komisyon önünde olmalıdır. 

1

4 

38,9 5 13,9 9 25,0 5 13,9 3 8,3 2,390 1,358 

10. Keman öğretiminde teknik 

çalışmalara daha çok ağırlık 

verilmelidir. 

0 0,0 1 2,8 9 25,0 14 38,9 12 33,3 4,030 0,845 
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11. Keman öğretiminin 

uygulanış yönteminden 

memnunum. 

2 5,6 2 5,6 10 27,8 15 41,7 7 19,4 3,640 1,046 

12. Keman çalışmak benim için 

çok zevklidir. 

2 5,6 2 5,6 8 22,2 12 33,3 12 33,3 3,830 1,134 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ölçek maddeleri ilgili ifadelere verdiği cevaplar incelendiğinde; 

“Bu ders müzikal gelişimim için gereklidir.” ifadesine öğrencilerin , %2,8'i (n=1) hiç katılmıyorum, %5,6'sı (n=2) 

kararsızım, %22,2'si (n=8) katılıyorum, %69,4'ü (n=25) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Öğrencilerin “Bu 

ders müzikal gelişimim için gereklidir.” ifadesine çok yüksek (4,560 ± 0,843) düzeyde katıldıkları saptanmıştır.  

 

“Bu dersten keyif alıyorum.” ifadesine öğrencilerin , %16,7'si (n=6) hiç katılmıyorum, %11,1'i (n=4) 

katılmıyorum, %16,7'si (n=6) kararsızım, %25,0'ı (n=9) katılıyorum, %30,6'sı (n=11) tamamen katılıyorum 

yanıtını vermiştir. Öğrencilerin “Bu dersten keyif alıyorum.” ifadesine yüksek (3,420 ± 1,461) düzeyde 

katıldıkları görülmektedir.  

 

“Günlük yaşamda kemanı kullanabilirim.” ifadesine öğrencilerin , %33,3'ü (n=12) kararsızım, %41,7'si (n=15) 

katılıyorum, %25,0'ı (n=9) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Öğrenciler “Günlük yaşamda kemanı 

kullanabilirim.” ifadesine yüksek (3,920 ± 0,770) düzeyde katılmaktadırlar.  

 

“Bu ders bana müzikal statü katar.” ifadesine öğrencilerin , %2,8'i (n=1) katılmıyorum, %16,7'si (n=6) kararsızım, 

%33,3'ü (n=12) katılıyorum, %47,2'si (n=17) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Öğrencilerin “Bu ders bana 

müzikal statü katar.” ifadesine çok yüksek (4,250 ± 0,841) düzeyde katıldıkları saptanmıştır. 

 

“Bu derste performansım her zaman iyidir.” ifadesine öğrencilerin , %5,6'sı (n=2) katılmıyorum, %33,3'ü (n=12) 

kararsızım, %38,9'u (n=14) katılıyorum, %22,2'si (n=8) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Öğrencilerin “Bu 

derste performansım her zaman iyidir.”  ifadesine yüksek (3,780 ± 0,866) düzeyde katıldıkları belirlenmiştir. 

 

“Kemanda etüt ve eserlere çalışmak her zaman hoşuma gider.” ifadesine öğrencilerin , %11,1'i (n=4) 

katılmıyorum, %25,0'ı (n=9) kararsızım, %41,7'si (n=15) katılıyorum, %22,2'si (n=8) tamamen katılıyorum 

yanıtını vermiştir. Öğrencilerin “Kemanda etüt ve eserlere çalışmak her zaman hoşuma gider.” ifadesine yüksek 

(3,750 ± 0,937) düzeyde katıldıkları saptanmıştır. 

 

“Klasik müzikten hoşlanırım.” ifadesine öğrencilerin , %5,6'sı (n=2) hiç katılmıyorum, %2,8'i (n=1) katılmıyorum, 

%11,1'i (n=4) kararsızım, %38,9'u (n=14) katılıyorum, %41,7'si (n=15) tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. 

Öğrenciler “Klasik müzikten hoşlanırım.”  ifadesine yüksek (4,080 ± 1,079) düzeyde katılmaktadırlar. 

 

“Keman öğretiminde seçilen eserleri beğenirim.” ifadesine öğrencilerin , %13,9'u (n=5) hiç katılmıyorum, %2,8'i 

(n=1) katılmıyorum, %38,9'u (n=14) kararsızım, %19,4'ü (n=7) katılıyorum, %25,0'ı (n=9) tamamen katılıyorum 

yanıtını vermiştir. Öğrenciler “Keman öğretiminde seçilen eserleri beğenirim.”  ifadesine orta (3,390 ± 1,293) 

düzeyde katılmaktadırlar. 

 

“Keman sınavları mutlaka komisyon önünde olmalıdır.” ifadesine öğrencilerin , %38,9'u (n=14) hiç 

katılmıyorum, %13,9'u (n=5) katılmıyorum, %25,0'ı (n=9) kararsızım, %13,9'u (n=5) katılıyorum, %8,3'ü (n=3) 

tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Öğrencilerin “Keman sınavları mutlaka komisyon önünde olmalıdır.”  

ifadesine zayıf (2,390 ± 1,358) düzeyde katıldıkları görülmektedir. 

 

“Keman öğretiminde teknik çalışmalara daha çok ağırlık verilmelidir.” ifadesine öğrencilerin , %2,8'i (n=1) 

katılmıyorum, %25,0'ı (n=9) kararsızım, %38,9'u (n=14) katılıyorum, %33,3'ü (n=12) tamamen katılıyorum 

yanıtını vermiştir. Öğrencilerin “Keman öğretiminde teknik çalışmalara daha çok ağırlık verilmelidir.”  ifadesine 

yüksek (4,030 ± 0,845) düzeyde katıldıkları belirlenmiştir. 

 

“Keman öğretiminin uygulanış yönteminden memnunum.” ifadesine öğrencilerin , %5,6'sı (n=2) hiç 

katılmıyorum, %5,6'sı (n=2) katılmıyorum, %27,8'i (n=10) kararsızım, %41,7'si (n=15) katılıyorum, %19,4'ü (n=7) 
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tamamen katılıyorum yanıtını vermiştir. Öğrenciler “Keman öğretiminin uygulanış yönteminden memnunum.”  

ifadesine yüksek (3,640 ± 1,046) düzeyde katılmaktadırlar. 

 

“Keman çalışmak benim için çok zevklidir.” ifadesine öğrencilerin , %5,6'sı (n=2) hiç katılmıyorum, %5,6'sı (n=2) 

katılmıyorum, %22,2'si (n=8) kararsızım, %33,3'ü (n=12) katılıyorum, %33,3'ü (n=12) tamamen katılıyorum 

yanıtını vermiştir. Öğrencilerin “Keman çalışmak benim için çok zevklidir.”  ifadesine yüksek (3,830 ± 1,134) 

düzeyde katıldıkları saptanmıştır. 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Öğrencilerin keman dersine yönelik tutumları arasında; cinsiyet, sınıf, öğretmen değişikliği, kendine ait kemanı 

olma durumu, barınma durumu ve önceden keman eğitimi alma durumu değişkenleri bakımından anlamlı fark 

bulunmamaktadır.  

 

Bazı değişkenlere göre keman dersine yönelik tutumlar arasında anlamlı fark çıkmamasının, çalışma grubunun 

özelliklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Barınma durumuna göre evde kalan (% 97,2) ve yurtta kalan 

öğrenci (%2,8) sayılarına bakıldığında dağılımın denk olmaması sebebiyle anlamlı farklılığın çıkmamış olabileceği 

düşünülmektedir. Aynı şekilde, kendine ait kemanı olma durumuna göre kendine ait kemanı olan (%91,7) ve 

olmayan (%8,3) öğrenci sayılarındaki dağılımın sonucu etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin keman dersine yönelik tutum düzeyi yüksektir (3,714 ± 0,528). Ancak 

öğrencilerin tutum ölçeğine verdikleri cevaplar tek tek incelendiğinde çıkan sonuçlardan: 

“Bu dersten keyif alıyorum.” İfadesine yüksek düzeyde katılım olsa da “kararsızım”, “katılmıyorum” ve 

“tamamen katılmıyorum” seçeneğini işaretleyen öğrenciler azımsanmayacak miktardadır. Girdiği dersten keyif 

almayan öğrencinin derse motive olması ve dersi ilgiyle takip etmesi beklenemez. Keman öğretmeninin dersi 

keyifli hale getirecek, öğrencinin ilgisini çekecek yöntemlerden faydalanması gerekmektedir.  

 

Beş duyu organının algılamada kullanıldığı, bireysel öğrenmenin dikkate alındığı modern öğretim yöntemlerinde 

öğrenciden bilgiyi içselleştirmesi, öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilmesi beklenmektedir (Gülcü, 2013:2). 

Günlük yaşamda kemanı kullanabilme konusunda kararsız olduğunu bildiren öğrenci sayısı (n=12) dikkate 

alındığında, öğrencinin derste öğrendiklerini sergileyebileceği ortamlar oluşturmak ve öğrenciye bununla ilgili 

eser dağarı kazandırmak için öğretmenlere büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. 

 

“Bu derste performansım her zaman iyidir.” İfadesine “tamamen katılmayan”, “katılmayan” ve “kararsız” görüş 

bildiren öğrencilerin sayısı (n=14) göz önüne alındığında performansı yüksek düzeye taşıyabilmek için öğrenme 

ortamının yeniden gözden geçirilmesi ve performansı arttırmaya yönelik çalışma programları hazırlaması 

gerekmektedir. 

 

“Kemanda etüt ve eserlere çalışmak her zaman hoşuma gider.” İfadesine “katılmayan” ve bu ifade ile ilgili 

“kararsız” görüş bildiren öğrenci sayısı (n=13) göz ardı edilmemeli, öğrenciyi yoğun ve sıkıcı bir çalışma sürecine 

itmeden, melodik bakımdan zengin, ilgi uyandıran etüt ve eserler seçilerek, öğrencinin kemanı istekle eline 

alması sağlanmalıdır. Tarkum (2006: 177), özellikle keman öğrenimine yeni başlayan öğrenciler için etüt ve 

alıştırma seçilirken dikkat edilmesi gereken ilk noktanın, öğrenciyi daha başlangıçta zorlayacak, sıkacak onun 

hemen uyum sağlayamayacağı hızda ilerlemeyi gerektiren etüt ve alıştırmalardan kaçınmak olduğunu 

belirtmiştir. Keman öğretiminde eser ve etüt seçerken öğrencinin beğenisi de göz önüne alınmalıdır.  

 

Öğrenciler “Keman sınavları komisyon önünde yapılmalıdır.” İfadesi ile ilgili genel olarak olumsuz görüş 

bildirmişlerdir. Komisyon sınavları, öğrencinin topluluk önünde çalması, kendini ifade etmesi, özgüven 

sağlaması ve heyecanını yenmesi açısından oldukça önemli sınavlardır. Sınavlar mümkün olduğu kadar 

komisyon şeklinde yapılmalı öğrencilerin bu kazanımları elde etmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca öğrenciler 

komisyonla yapılan sınavların önemi, faydaları ve kazanımları hakkında bilgilendirilmelidir. Topluluk önünde 

çalmak, icracılığın gerekliliğidir ancak bu durum, ciddi bir başarısızlık ve beğenilmeme kaygısını da çocuk yaştan 

itibaren beraberinde getirir. Alptekin’ e göre (2012: 137), müzik okulları ve konservatuvarlarda verilen 
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enstrüman eğitiminin yanı sıra performans anksiyetesi ile ilgili çalışmalar yapılmalı ve bu sorun eğitim süresi 

içinde çözülmelidir. 

 
 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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FLÜT EKOLLERİNİN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 
 

 

Yrd. Doç. Dr, Hazan Kurtaslan 

 Niğde Üniversitesi 

 hkurtaslan@nigde.edu.tr 

                                        
 
Özet 
Sanatın bir dalı olan müzikte pek çok enstrüman ve müzik türü için ekoller bulunmaktadır. Bir batı enstrümanı 

olan flüt de farklı ekollere ve temsilcilere sahiptir. Flüt ekolünün ileri gelen temsilcileri, batı enstrümanı olması 

dolayısıyla yine batılı ülkeler ve sanatçılardır. Flüt ekollerini birbirinden ayıran özellikler arasında; farklı flüt 

mekanizmaları, dudak şekilleri, vibratonun kullanılış biçimleri ve artikülasyon kullanımı sayılabilir. Flütün 

mekanizmasına ve flütü çalış stiline bağlı olarak değişiklik gösteren flüt ekollerinin Türkiye’deki Müzik Eğitimi 

Anabilim Dalları’nda yerini tespit etmek bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.  

 

Araştırma betimsel olup durum tespiti yapılmıştır. Araştırmanın evrenini  Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda 

okuyan IV. sınıf öğrencileri, örneklem grubunu ise IV. sınıf flüt öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzdelik değerler alınmıştır. 

Araştırma sonunda, flüt eğitimi alan IV. sınıf öğrencilerinin çoğunun flütteki ekolleri ve hangi ekole göre flüt 

eğitimi aldıklarını bilmedikleri sonucu ortaya çıkmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Müzik, flüt, ekol, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı. 
 

 

THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF FLUTE SCHOOLS ON MUSIC EDUCATION DEPARTMENTS  
 

 

Abstract  
There are numerous instruments in music which is a part of art and there are schools for the music types. The 

flute which is a Western instrument has various schools and representatives. The notable representatives of 

flute school are the western countries and the western artisans since flute is a western instrument. The 

characteristics which distinguish the flute schools from each other are different flute mechanisms, types of lips, 

the way the vibrato is used and the use of articulation. Determining the place of flute schools which exhibit 

varieties depending on the mechanism of the flute and the style of playing flute on Music Education 

Departments in Turkey is the basic objective of this study.   

 

The research is descriptive and the situation was determined. The target population of the study consists of the 

final year students of Music Education Departments  and sampling group consists of flute students of final year. 

In the research, the questionnaire form was used as a data collection tool. Frequencies and percentage value 

were employed for the analysis of data. At the end of the research, it was concluded that the majority of final 

year students who receive flute education don’t know the schools in flute and the type of school they receive 

flute education.     

 

Key Words: Music, flute, school, Music Education Department. 

 
 
GİRİŞ 
 
Ekol, köken olarak latince “schola” teriminden gelmekte olup sözcük anlamı olarak “okul” manasını 

taşımaktadır.  Ekol, Türkçeye Fransızcadan geçmiş olup Fransızca söyleniş şekliyle Türkiye’de kullanılmaktadır.  
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Ekol tanım olarak, “bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunduran yöntem veya akım, okul” 

anlamına gelmektedir   

(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5353b6ea0b2a51.63542144).   
 

Sanatın bir dalı olan müzikte ekolün tanımı iki şekilde yapılmıştır.  “(1) Ortak yönleri ve amaçları olan, belirli 

ilkelerde birleşerek genel bir stil ya da müzikal bir akım oluşturan sanatçılar grubuna verilen ad. (2) Özgün bir 

eğitsel yöntem ve teknik geliştirerek yeni kuşakların yetişmesini amaçlayan usta sanatçıların genel müzikal 

çizgisi. ” (Say, 2002: 172; Say, 2010: 503).  Yapılan tanımlara göre müzikte özellikle çalgı eğitiminde bir çalgıya 

ait ekolün oluşması ve sürekliliğinin devam etmesi önemli bir süreç gerektirmektedir. 

 

Aydar (2002)’a göre çalgı ekolü; bir çalgının çalınmasında ve öğretilmesinde kullanılan özgün yol ve yöntem 

anlamına gelmektedir. Çalgı ekollerinde kullanılan yeni yöntem ve tekniklerin bulunması, geliştirilmesi, belli bir 

stile göre olgunlaşması yüzyıllar alan bir süreci kapsamaktadır. Aynı şekilde çalgıların da yüzyıllar boyunca 

yapısal olarak sürekli değişime uğrayarak gelişim gösterdiği ve evrimini tamamladığı düşünüldüğünde çalgı 

ekolleri ile çalgıların gelişiminde de bir paralellik olduğu söylenilebilir.  Pek çok çalgıdan biri olan flüt de binlerce 

yıl önce ortaya çıkmış, değişime uğramış, flüt yapımcıları tarafından sürekli yenilenerek evrimini tamamlamış ve 

ekolü olmuş bir çalgıdır.   

 

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Macaristan, Amerika..vb. birçok ülkede ortaya çıkan flüt ekolleri birbirinden 

farklılık gösteren çalma stillerini de beraberinde getirmiştir.  Bunun başlıca sebebi Hepyücel (2009)’e göre; 

değişik ülkelerdeki flütlerin mekanizmalarının ve yapıldıkları maddelerin farklılığı olarak görülmektedir. 17. 

yy’da çoğunlukla tahtadan yapılan flütler kullanılmaktayken, 18.yy’da genellikle abanoz, fil dişi, pirinç, 

gümüş..vb perdelere sahip flütler kullanılmıştır. Bu dönemde yaşamış olan Fransız flütçü ve çalgı yapımcısı J. M. 

Hotteterre ve ailesinin flütün ilk prototipini geliştirdiği söylenmektedir (Koçyiğit, 2012: 213). Daha sonra flüt 

sanatçısı ve yapımcısı Alman C. Denner, J. Quantz, J. G. Tromlitz ve İngiliz C. Nicholson flüte önemli yenilikler 

getirmişlerdir.  19.yy’ın ortalarında Alman flüt yapımcısı T.Boehm her perdenin bağımsız bir şekilde 

açılabilmesini sağlayan mekanizmayı geliştirmiş ve ağaç gövdeli flütler üzerinde denemiştir. Aynı dönemde 

yaşayan Fransız flüt yapımcısı Louis Lot, T.Boehm’ün kullandığı mekanizmayı gümüş gövdeli flütleri geliştirmek 

amacıyla kullanmıştır (Hepyücel, 2009; Tatu, 2008). Özellikle T. Boehm tarafından geliştirilmiş olan mekanizmalı 

gümüş flütler, farklı ton renkleri geliştirmeye uygun yapısı sebebiyle flüt sanatçıları tarafından tercih edilen 

flütler haline gelmiştir. Flütün tonunda ve mekanizmasında görülen bu yenilikler flüt sanatçılarının çalma 

şekillerini değiştiren ve flüt ekollerini birbirinden ayıran başlıca önemli unsurlardan olmuştur.  

 

Ülkelere göre, flüt ekolleri ve ekol özellikleri incelendiğinde tarihte önemli yeniliklere ve gelişimlere yol açmış ve 

hala varlığını sürdüren ekoller arasında en önemlileri hiç kuşkusuz ki Fransız, İngiliz ve Alman ekolleridir. Bu 

ekoller, flüte ve flüt çalıcılığına getirdikleri yenilikler bakımından aşağıdaki gibi incelenmiştir.  

 

Fransız ekolü, halen en yaygın olarak kullanılan flüt ekolüdür. Geçmişten günümüze Fransa ve Avrupa’nın pek 

çok ülkesinde bu ekolü temsil eden çok sayıda flüt sanatçısı ve flüt yapımcısı yetişmiştir. Ünlü Fransız ekolü 

temsilcilerinden bazıları: F.Devienne, J.Tulou, L. Dorus, J.H.Altes, C. P. Taffanel, A. Hennebains, P.Gaubert, 

M.Moyse, J.Demmersman, G. Crunelle, M. Debost, J.P. Rampal, P.Y.Artaud,  A. Marion,…gibi.(Alıcı, 2010; 

Hepyücel, 2009; Sözer, 2013; Aksoy, 2009). Fransız ekolü, Alman flütist ve flüt yapımcısı T.Boehm’in geliştirmiş 

olduğu mekanizmalı flütleri benimsemiştir. “Fransız ekolünü güçlü kılan,  virtüözite düzeyinde tekniği 

kazandıran disiplinli bir çalışma programı üzerine kurulmuş olmasıdır ve enstrüman üzerinde ustalaşmaya 

elverişli olan tek ekol olmasıdır” (Gabaron, 2005:16). Fransız flüt ekolü ile flüt çalmanın genel özellikleri 

incelendiğinde Hepyücel (2009)’e göre; alt ve üst dudağı germeden, özellikle üst dudağın rahat olduğu ve 

kontrolün dudak kenarlarında olduğu bir dudak pozisyonu kullanılır. Üst dudağın rahat olması hava deliğinin 

şeklini ve büyüklüğünü değiştirerek farklı ton renkleri elde etmek için önemlidir.  Vibratonun kullanılma şekli 

Fransız ekolü için çok önemlidir. Fransız stili vibratonun; şarkı söyler gibi, doğal ve anlatılmak istenen etkiye 

göre derinliği ve hızı farklılık gösteren bir yapısı vardır. Artikülasyon kullanımı, her ülkeye ve konuşulan dilin 

fonetik yapısına göre değişiklik gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, genellikle t ya da d harfleri 

kullanılarak oluşturulmaktadır. Fransız dilinin kullanım şekline göre t harfinin belirgin olarak söylenmesi 

nedeniyle flüt çalmada büyük kolaylık sağlamıştır. 
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Fransız ekolü ses kalitesine ve nüansa önem vermiştir. Flüt çalmanın temel boyutlarını entonasyon, nefes alma, 

teknik ve stil olarak ele almış, iyi bir ses arayışını ilk planda tutmuştur. Flüt çalan kişiye virtüözite özellikleri 

özelliklerini kazandırmayı amaçlamıştır (Akt. Aksoy, 2009; Hepyücel, 2009). 

 

Alman flüt ekolünde, gerek flüt yapımı gerekse flüt çalıcılığı ile bu ekole damgasını vurmuş iki büyük flütist ve 

flüt yapımcısı J.J.Quantz ve T.Boehm’ün isminden söz etmek gerekir. J.J.Quantz abanoz ve fildişinden üretilen 

yumuşak tınılı flütlerine yeni perdeler eklemiş ve pes seslerde kuvvetli ve yoğun bir ses rengi elde etmek 

amacıyla flütün ağızlık deliğini ovale dönüştürmüştür (Powel, 2002: 98).  Bir diğer önemli isim T.Boehm de 

günümüze kadar gelen flüt mekanizmasını bulan kişidir. T.Boehm’ün flütlerinde mekanizmanın yanı sıra ağızlık 

deliği şekli de değiştirilerek oval yerine dikdörtgene yakın bir şekil oluşturulmuştur. Ağızlık deliğindeki bu 

değişim hava akımı için daha uzun bir kesit sağlamakta ve daha çok havanın etkili olmasına yardımcı olmaktadır 

(Akt.  Hepyücel, 2009; Arslan ve Sarıboğa; 2012). T.Boehm’ün yaptığı bu yeni flütlerin Alman flütistler 

tarafından da kullanılması ile Alman ekolündeki ton anlayışında değişiklikler olmuştur. “İdeal Alman sesinin 

Boehm flütte oldukça koyulaştığı, pesleştiği, ağırlaştığı ve kalınlaştığı gözlemlenmiştir” (Aksoy, 2009: 19). 

J.J.Quantz ve T.Boehm’ün yanı sıra J.G.Tromlitz ve ses rengi, esneklik ve nüans yapmadaki farklı düşünceleri 

Alman stiline getirilmesine katkı sağlayan G.Scheck Alman flüt ekolü için önemli bir yere sahiptir.  Alman 

ekolünü benimseyen diğer bazı flütistler şunlardır; K. Wilhelm, K.P. Valentin, K. Gottlieb, A.B. Fürstenau, M. 

Fürstenau, H. Heindl, E.W.Heinmeyer, P.Herbert, H. Albert, K.Carl, D. Nicholas. 

 

Alman flüt ekolüne göre flüt çalmanın genel özellikleri incelendiğinde dudaklar birbirine paralel ve gergin 

pozisyondadır. T.Boehm’ün yapmış olduğu flütler sayesinde Alman flüt ekolünün tonunda değişimler meydana 

gelmiştir. Daha baskın, güçlü, pes ve koyu bir ton ortaya çıkmıştır. Bu ekolde vibrato kullanımından uzak 

durulmuştur daha düz sesler üretildiği söylenilebilir. Çünkü Alman geleneğine göre görkemli çalma şekli daha 

çok ön planda tutulmuştur (Hepyücel, 2009; Aksoy, 2009). Artikülasyon için kullanılan hecelerin konuşulan dile, 

yaşanılan ülkeye göre farklılık gösterdiği düşünüldüğünde t ve d harflerine getirilen hecelerin çoğunlukla 

kullanıldığı görülmektedir.  Bugün Alman flüt ekolünün, Fransız ekolünden etkilenerek bazı değişimlere uğradığı 

söylenilebilir, örneğin Alman ekolünde kullanılan düz sesler yerini vibratolu seslere bırakmıştır. 

 

Bir diğer flüt ekolü İngiltere’de gelişmiştir. C. Nicholson tarihte İngiltere’deki flüt ekolünün kurucusu olarak 

bilinmektedir. Bu ekolde parlak, keskin, güçlü ve geniş sesler ön planda tutulmuştur. Pes seslerdeki güçlülük ve 

parlaklık dikkat çekicidir. T.Boehm, flüt yapımında İngilizlerin flütten çıkardıkları tonun şiddetinden oldukça 

etkilenmiştir. Özellikle C. Nicholson’ın kendi yaptığı büyük perde delikleri ve ağızlık deliği olan flütünden çıkan 

etkileyici sesler o dönemde İngiliz ekolünün adından söz edilmesine yol açmıştır (Boehm, 1882: 12; 

http://www.standingstones.com/irflute2.html). Bu ekolün diğer temsilcilerinden bazıları şunlardır: J. Radcliff, 

A.P. Vivian, J. Richardson, O. Svendsen, R.Carte, F. Griffith, E. German, A. Fransella, A. Manns, H. Wood, E. De 

Jong, R. Murchie, C. V. Stanford, L. Whitelock, R. Murchie, L. Goossens, G. Acroyd, W. Alwyn, H. Clarke, A. 

Gleghorn, G. Jackson, W. Smith, G. Walker, J. F. Cook, G. Gilbert, T. Wye (Raposo, 2007: 24) 

 

İngiliz flüt ekolüne göre flüt çalmanın genel özellikleri incelendiğinde; dudak şekli olarak Alman ekolü ile 

benzerlik göstermektedir. Bu ekolde perde delikleri farklı büyüklükte olan flütler tercih edildiği için sıkı ve her 

sese göre değişen dudak pozisyonu ortaya çıkmıştır (Hepyücel,2009: 17). Artikülasyon kullanımı bakımından; 

İngilizlerin “t” harfini belirgin olarak seslendirmemesi ya da seslendirirken “d” olarak değişime uğratması 

artikülasyon kullanımında farklılığa ve çok sayıda çeşitliliğe yol açmıştır. Ayrıca bu ekolde çok az kullanılan ya da 

kullanılmayan bir vibrato anlayışı gelişmiştir (Hepyücel, 2009: 16). 

 

Çalgıya özgü yeni stiller, teknikler üretilerek ve bunların kalıcılığının yeni nesillere aktarılarak sağlanması 

durumunda bir ekolün oluşabileceği söylenilebilir. Flüt çalgısı için Türkiye’de böyle bir ekolün oluşmadığı ancak 

var olan flüt ekollerinin eğitimciler ve sanatçılar tarafından kullanıldığı görülmektedir. Bu düşünceden yola 

çıkılarak flüt ekollerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’ndaki yeri ve önemini araştırmak amacıyla IV. sınıf flüt 

öğrencilerinin görüşleri alınmıştır. Araştırma ile öğrencilerin, flüt ekollerine yönelik bilgilerinin ne durumda 

olduğu, bireysel çalgı dersi kapsamında aldıkları flüt eğitimini hangi flüt ekolüne göre sürdürdükleri ortaya 

koymaya çalışılmıştır. Araştırmanın problem cümlesi “flüt ekollerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’ndaki yeri 

ve önemi nedir?” olarak oluşturulmuştur.  
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YÖNTEM 
 

Araştırma betimsel olup durum tespiti yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, 

“geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir araştırma 

yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya 

çalışılır” (Karasar, 2009: 77). 

 
Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini; Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda 2013- 2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde 

öğrenim gören IV. sınıf öğrencileri, örneklem grubunu ise; yine 2013- 2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde 

öğrenim gören ve ulaşılabilen 92 IV. sınıf flüt öğrencileri oluşturmaktadır.  

 

Veri Toplama Araçları 
Araştırmada, Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda öğrenim gören IV. sınıf flüt öğrencilerinin flüt ekolleri 

hakkındaki görüşlerini almak amacıyla anket formu kullanılmıştır. Hazırlanan anketin kapsam geçerliğini 

belirlemeye yönelik olarak Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda flüt dersi veren 3 öğretim elemanının görüşü 

alınmıştır. Ayrıca güvenirliği için Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda III. sınıfta okuyan flüt 

öğrencilerinin katılımıyla ön uygulaması yapılmıştır. Ön uygulama sonucunda anlaşılamayan sorular, öğretim 

elemanlarının da onayı alınarak çıkarılmıştır. “Ön uygulama, anketin geçerlik ve güvenirliğinin gözleme dayalı 

verilerle sorgulandığı bir aşamadır. Anketin taslak formundaki problemleri belirlemede öneme sahip olan ve 

araştırmanın hedef kitlesiyle benzer özelliklere sahip bir grup üzerinde yapılacak ön uygulama, geçerli ve 

güvenilir sonuçlar elde etmek için çok önemli bir aşamadır” (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 

Demirel, 2009: 136). Tüm bu işlemlerden sonra ankete son şekli verilmiş ve toplam 11 araştırma sorusu 

kalmıştır.  

 

Verilerin Analizi 
Verilerin analizinde Spss 17,0 paket programı kullanılmış ve anketteki soruların analizinde f ve % dağılımları 

alınmıştır.  

 

BULGULAR  
 
Bu bölümde, örneklem grubunu oluşturan Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda öğrenim gören IV. sınıf flüt 

öğrencilerine uygulanan anket sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Bulgular, tablolar halinde 

sunulmuştur. Tablo açıklamaları yüzdelik değerleri en yüksek cevaptan en düşük cevaba göre verilmiştir. 

 

Tablo 1: Flüt Öğrencilerinin Kişisel Özellikleri 

Kişisel Özellikler  f % 

Kız 58 63 

Erkek 34 37 Cinsiyet 

Toplam 92 100 

Genel Lise 28 30.4 

Güzel Sanatlar Lisesi 64 69.6 

Anadolu Lisesi 0 0 

Diğer 0 0 

Mezun Olunan Lise Türü 

Toplam 92 100 

İlkokulda 0 0 

Ortaokulda 5 5.4 

Lisede 48 52.2 

Liseden sonra 8 8.7 

Üniversitede 31 33.7 

Flüt Çalmaya başlama Zamanı 

Toplam 92 100 

1 - 3 yıl 5 5.4 Flüt Çalma Yılı 

4 - 6 yıl 34 37 
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7 - 9 yıl 52 56.5 

10 - 12 yıl 1 1.1 

13 ve üzeri 0 0 

Toplam 92 100 

 
Tablo 1’e göre, örneklem grubunu oluşturan IV. sınıf flüt öğrencilerinin %63’ü kız, %37’si erkekler 

oluşturmaktadır. Mezun olunan lise türü dağılımları incelendiğinde, %69,6’sının Güzel Sanatlar Lisesi, 

%30.4’ünün Genel Lise mezunu olduğu tespit edilmiştir. Flüt çalmaya başlama zamanları dağılımlarına göre 

%52.2’sinin lisede, %33.7’sinin üniversitede, %8.7’sinin liseden sonra ve %5.4’ünün ortaokulda flüt çalmaya 

başladığı görülmektedir.  IV. Sınıf flüt öğrencilerinin flütü çalma yılları incelendiğinde; %56.5’inin 7 - 9 yıldır,  

%37’sinin 4 – 6 yıldır, %5.4’ünün 1 – 3 yıldır, %1.1’inin de 10 – 12 yıldır flüt çaldığı tespit edilmiştir. 

 

Tablo 2: Flüt ekollerinin daha önce duyulma durumuna ilişkin öğrenci görüşleri 

Seçenekler f % 

Evet 42 45.7 

Hayır 50 54.3 

Toplam 92 100 

 

Tablo 2’ye göre, flüt öğrencilerinin %54.3’ü, flüt ekollerini daha önce duymadığını hayır cevabı ile, %45.7’si flüt 

ekollerini daha önce duyduğunu evet cevabı ile ifade etmiştir. Araştırmaya katılan flüt öğrencilerinin yarısından 

fazlasının flütteki ekolleri duymadıkları söylenilebilir. 

 

Tablo 3: Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’ndaki flüt eğitiminde ekollere yeterince yer verilme durumuna ilişkin 

öğrenci görüşleri 

Seçenekler f % 

Evet 30 32.6 

Hayır 62 67.4 

Toplam 92 100 

 

Tablo 3’e göre, flüt öğrencilerinin %67.4’ü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’ndaki flüt eğitiminde ekollere 

yeterince yer verilmediğini hayır cevabı ile, %32.6’sı Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’ndaki flüt eğitiminde 

ekollere yeterince yer verilmediğini evet cevabı ile ifade etmiştir. Araştırmaya katılan flüt öğrencilerinin büyük 

bir çoğunluğunun Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’ndaki flüt eğitiminde ekollere yeterince yer verilmediğini 

düşündükleri söylenilebilir. 

 

Tablo 4: Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’ndaki flüt eğitiminde ekollere yeterince önem verilme durumuna ilişkin 

öğrenci görüşleri 

Seçenekler f % 

Evet 5 5.4 

Hayır 87 94.6 

Toplam 92 100 

 

Tablo 4’e göre flüt öğrencilerinin %94.6’sı, Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’ndaki flüt eğitiminde ekollere 

yeterince önem verilmediğini hayır cevabı ile, %5.4’ü Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’ndaki flüt eğitiminde 

ekollere yeterince önem verildiğini evet cevabı ile ifade etmiştir. Araştırmaya katılan flüt öğrencilerinin 

tamamına yakınının Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’ndaki flüt eğitiminde ekollere yeterince önem verilmediğini 

düşündükleri söylenilebilir. 

 

Araştırma için elde edilen aşağıdaki bulgu, daha önce flütte ekolleri duyan 42 flüt öğrencisine göre 

düzenlenmiştir. 
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Tablo 5: Flüt ekollerinin genel olarak özelliklerinin bilinme durumuna ilişkin öğrenci görüşleri 

Seçenekler f % 

Evet 32 76.2 

Hayır 10 23.8 

Toplam 42 100 

 

Tablo 5’e göre flüt ekollerini duyduğunu belirten 42 flüt öğrencisinin %76.2’si ekollerin genel olarak özelliklerini 

bildiğini evet cevabı ile,  %23.8’i ekollerin genel olarak özelliklerini bilmediğini hayır cevabı ile ifade etmiştir. Flüt 

öğrencilerinin yarısından fazlasının flüt ekollerinin genel olarak özelliklerini bildiği söylenebilir. 

 

Araştırma için elde edilen aşağıdaki bulgu, flüt ekollerinin genel anlamda özelliklerini bilen 32 flüt öğrencisine 

göre düzenlenmiştir. 

 
Tablo 6: Hangi ekole göre flüt çalındığının bilinme durumuna ilişkin öğrenci görüşleri 

Seçenekler f % 

Evet 27 84.4 

Hayır 5 15.6 

Toplam 32 100 

 

Tablo 6’ya göre flüt ekollerinin genel olarak özelliklerini bildiğini belirten 32 flüt öğrencisinin %84.4’ü hangi 

ekole göre flüt çaldığını bildiğini evet cevabı ile,  %15.6’sı hangi ekole göre flüt çaldığını bilmediğini hayır cevabı 

ile ifade etmiştir. Flüt öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun hangi ekole göre flüt çaldığını bildikleri 

söylenilebilir. 

 

Araştırma için elde edilen aşağıdaki bulgu, hangi ekole göre flüt çaldığını bilen 27 flüt öğrencisine göre 

düzenlenmiştir. 

 

Tablo 7: Flüt çalarken kullanılan ekolün isminin ve özelliklerinin bilinme durumuna ilişkin öğrenci görüşleri 

Ekol Adı Ekol Özellikleri 

Seçenekler f % Seçenekler f % 

Teknik pozisyonlar 0 0 

Teknik pozisyonlar ve  artikülasyon 0 0 

Vibrato 0 0 

Ton 0 0 

Ton ve vibrato 3 11.1 

Teknik pozisyonlar, artikülasyon, ton ve 

vibrato 

14 51.9 

Fransız 17 63 

Diğer 0 0 

Teknik pozisyonlar 0 0 

Teknik pozisyonlar ve  artikülasyon 4 14.8 

Vibrato 0 0 

Ton 0 0 

Ton ve vibrato 0 0 

Teknik pozisyonlar, artikülasyon, ton ve 

vibrato 

1 3.7 

Alman 5 18.5 

Diğer 0 0 

Teknik pozisyonlar 0 0 

Teknik pozisyonlar ve artikülasyon 2 7.4 

Vibrato 0 0 

Ton 3 11.1 

Ton ve vibrato 0 0 

İngiliz 5 18.5 

Teknik pozisyonlar, artikülasyon, ton ve 0 0 
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vibrato 

Diğer 0 0 

Toplam 27 100 Toplam 27 100 

 
Tablo 7’ye göre hangi ekole göre flüt çaldığını bilen 27 flüt öğrencisinin %63’ü Fransız ekolünü, %18.5’i Alman 

ekolünü ve %55’i de İngiliz ekolünü kullandıklarını ifade etmiştir. Flüt öğrencilerinin yarısından fazlasının Fransız 

flüt ekolünü kullanarak flüt çaldıkları söylenilebilir. 

 

Tablo 7’ye göre, Fransız ekolü kullanan flüt öğrencilerinin  %51.9’u ekol özellikleri olarak teknik pozisyonlar, 

artikülasyon, ton ve vibratoyu, %11.1’i de ton ve vibratoyu ifade etmiştir. Alman ekolü kullanan flüt 

öğrencilerinin %14.8’i ekol özellikleri olarak teknik pozisyonlar ve artikülasyon, %3.7’i de teknik pozisyonlar, 

artikülasyon, ton ve vibratoyu ifade etmiştir. İngiliz ekolü kullanan flüt öğrencilerinin  %11.1’i ekol özellikleri 

olarak tonu,  %7.4’ü de teknik pozisyonlar ve artikülasyonu ifade etmiştir. Fransız ekolü kullanarak flüt çalan 

öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun ekol özellikleri olarak teknik pozisyonlar, artikülasyon, ton ve vibratoyu 

bildikleri; Alman ekolü kullanarak flüt çalan öğrencilerin yarıdan fazlasının ekol özellikleri olarak teknik 

pozisyonlar ve artikülasyonu bildikleri; son İngiliz ekolü kullanarak flüt çalan öğrencilerin yarıdan fazlasının ekol 

özellikleri olarak ton anlayışını bildikleri söylenilebilir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  
 
Bir çalgıda ekolün oluşması için o ekolün temellerini oluşturacak olan farklı bilgilerin üretilerek kullanılabilmesi, 

ustadan çırağa bilgilerin doğru aktarılması, yeni nesiller yetiştirerek sürekliliğinin sağlanması önemlidir. 

Araştırmanın konusunu oluşturan flüt ekolleri içinde bugün halen kullanılarak sürekliliğini sağlayan ekoller 

bulunmaktadır. Günümüzde en çok Fransız ekolünün kullanılmakta olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra Alman 

ve İngiliz ekolleri sayılabilir.  

 

Fransız flüt ekolüne bağlı flütistler, flüte dikine üflemişler böylece olgun, yumuşak, sıcak ve ince ses karakterinin 

tabanı oluşmuşlardır. Alman ve İngiliz ekolüne bağlı flütistler, flüte daha çok yatay üfleyerek net, güçlü ve yoğun 

bir ses üretmişlerdir (Akt. Aksoy, 2009: 23). Eğer kişinin iyi bir koyu tonu varsa ve vibrato kullanmamaya özen 

gösteriyorsa bu bir Alman ekolü flütisttir.  Ses rengi donuk ama kuvvetli bir tonu varsa ve çok az yada hiç vibrato 

kullanmıyorsa bu İngiliz ekolü flütisttir. Mekanizmayı hızlı kullanıyorsa ve parlak bir ses rengi varsa bu da bir 

Fransız ekolü flütisttir.  (Akt. Aksoy, 2009: 24; Hepyücel, 2009: 16-17).  

 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; araştırmaya katılan 92 flüt öğrencisinin, flüt ekollerini %54.3 oranında 

duymadığı tespit edilmiştir. 92 flüt öğrencisine göre,  %67.4 oranında Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’ndaki flüt 

eğitiminde ekollere yeterince yer verilmediği ve %94.6 oranında ekollere yeterince önem verilmediği sonucu 

ortaya çıkmıştır. Araştırmadan elde edilen bu iki sonuca göre, Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’da flüt ekollerine 

yer verilme durumları ile önem verilme durumları arasında büyük bir farklılığın oluştuğu dikkati çekmektedir. 

Flütte ekolleri duymuş olan 42 öğrencinin, %76.2 oranında ekollerin genel olarak özelliklerini bildikleri araştırma 

sonucunda görülmüştür. Ekollerin genel anlamda özelliklerini bilen 32 flüt öğrencisinin %84.4 oranında hangi 

ekole göre flüt çaldıklarını bildiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun ekollerin genel anlamda 

özelliklerini bilmelerine karşın hangi ekole göre flüt çaldığını bilenlerin sayısının daha az olduğu görülmektedir.  

Araştırmadan, hangi ekole göre flüt çaldığını bilen 27 öğrencinin, %63 oranında Fransız ekolünde, %18.5 

oranında Alman ekolünde ve %18.5 oranında İngiliz ekolünde flüt çaldıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Fransız 

ekolü kullanarak flüt çalan öğrencilerin ağırlıkta olduğu anlaşılmaktadır. 27 flüt öğrencisinin, Fransız ekolüne 

göre %51.9 oranında teknik pozisyonlar, artikülasyon, ton ve vibrato özelliklerini bildikleri, Alman ekolüne göre 

%14.8 oranında teknik pozisyonlar ve artikülasyon özelliklerini bildikleri ve İngiliz ekolüne göre %11.1 oranında 

ton özelliklerini bildikleri sonucu ortaya çıkmıştır.  

 

Araştırma sonuçlarından, Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda verilen flüt eğitiminde ekollere az yer verildiği ve 

öneminin çok daha az vurgulandığı anlaşılmaktadır. 

 

Elde edilen sonuçlar ışığında Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda öğrenim gören IV. sınıf flüt öğrencilerinin 

ekollere yönelik bilgilerin verilmesinde ve arttırılmasında eğitimcilerin öneminin büyük olduğu 
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düşünülmektedir. Eğitimcilerin, öğrencilerle bilgilerini daha çok paylaşmaları, konu ile ilgili öğrencilere 

araştırma ödevleri vermeleri; Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda VIII. yarıyılda verilen bireysel çalgı ve öğretimi 

dersinde öğrencilere ekoller hakkında derinlemesine bilgiler vermeleri önerilmektedir.  

 

IV. sınıfta öğrenim gören flüt öğrencilerinin birer öğretmen adayı oldukları göz önüne alındığında, flüte yönelik 

aldıkları eğitimleri kısa bir süre sonra öğrencileri ile paylaşmaya başlayacaklardır. Bilinçli ve başarılı bir yeni 

neslin yetişmesi için flüte, flütteki ekollere yönelik bilgileri titizlikle öğrenmeleri önerilmektedir. 

 

Flüt sanatçılarının, eğitimcilerin ya da çalgı yapımcılarının Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda öğrenim gören flüt 

öğrencilerine ekollere yönelik seminerler vermeleri; Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda görev yapmakta olan 

flüt eğitimcilerinin, ekollere yönelik birikimlerini arttırmak amacıyla seminer ya da çalıştaylara katılımlarının 

sağlanması önerilmektedir. 

 

Yapılan bu araştırmanın, flütte ekoller üzerine yapılacak yeni araştırmalara örnek oluşturacağı düşünülmektedir. 

 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, hem Uzaktan Eğitimi daha tercih edilir hale getirmiş hem de 

öğrenme-öğretme ve iletişim süreçlerinin farklılaşmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, bu süreçlerin 

yapılanma şekillerinden biri de sosyal ağ olarak ele alınabilir. Sosyal ağların daha çok kaynağa erişim sağlama, 

iletişim ve etkileşimin kalitesini artırma potansiyelinden yararlanılarak Uzaktan Eğitim programları 

yapılandırılabilir. Bu amaçla, Sosyal Ağ Kuramı temel alınarak sentez işlemi işe koşulabilir. Sosyal Ağ Sentezi 

olarak adlandırılan bu yaklaşımın, ilgili birey, kurum, kaynak ve araçlar arasında optimum ilişkilerin kurulmasına 

olanak sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, ‘belli bir amaç doğrultusunda geliştirilecek bir sosyal ağda 

yer alması gereken aktörlerin ve bunlar arasındaki ilişkilerin ortaya konması’ olarak özetlenebilecek bu yaklaşım 

tanıtılmış; Uzaktan Eğitim programlarının yapılandırılmasında kullanılabilecek örnek bir çerçeve sunulmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler: Uzaktan Eğitim Programları, Sosyal Ağ Kuramı, Sosyal Ağ Sentezi. 

 

 

AN APPROACH FOR STRUCTURING DISTANCE EDUCATION PROGRAMS: 
SOCIAL NETWORK SYNTHESIS 

 
Abstract 
Developments in information and communication technologies has led both the Distance Education be more 

preferred and the teaching-learning and communication processes to change. In this regard, one form of this 

process can be considered as social networking. Social networks have the potential of providing access to more 

resources and improving the quality of communication and interaction and this potential can be used to 

structure distance education programs. For this purpose, based on Social Network Theory, synthesis process 

can be carried out. The so-called Social Network Synthesis approach is thought to allow for the establishment 

of optimum relations between the concerned individuals, institutions, resources and tools. In this study, this 

approach which can be summarized as 'determining actors which should take place and relationships between 

them in a social network to be developed for a certain purpose' has been introduced, then an illustrative 

framework that can be used for structuring Distance Education programs is presented. 

 

Key Words: Distance Education Programs, Social Network Theory, Social Network Synthesis. 

 

 

GİRİŞ 
 
Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak Uzaktan Eğitim hem öğrenenler hem de kurumlar 

için daha tercih edilir hale gelmiştir. 2011 yılında ABD’de en az bir uzaktan (çevrimiçi) ders alan öğrenci sayısının 

6,7 milyon (Allen ve Seaman, 2013) olması; Türkiye’de çeşitli düzeylerde bulunan toplam Uzaktan Eğitim 
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programı sayısının 158 (YÖK, 2011’den aktaran Bilgiç vd. 2011) ve Uzaktan Eğitim programları ve dersleri 

yürüten devlet üniversitesi sayısının 52 (Telli-Yamamoto ve Can, 2013) olması bu duruma ilişkin nicel büyüklüğü 

gösteren örneklerdendir. Bu durum, Uzaktan Eğitim programlarının yapılandırılması ile ilgili çalışmaların da 

önemini artırmaktadır. Bunun nedeni, oluşan sayısal gelişmenin niteliksel gelişmeler ile de desteklenmesi 

gereğidir (Telli-Yamamoto ve Can, 2013). 

 

Uzaktan Eğitim, öğretmenin öğrenmeden genellikle farklı bir yerde gerçekleştiği, özel kurumsal bir 

organizasyonun yanısıra teknolojiler aracılığıyla iletişimin gerektiği öğretme ve planlı öğrenme (Moore ve 

Kearsley, 2012) olarak tanımlanabilir. Uzaktan Eğitimdeki ana fikir, öğrenen ve öğreticilerin öğrenme 

etkinliklerinin büyük kısmında farklı yerlerde olmaları nedeniyle birbirleriyle etkileşmek ve enformasyon 

aktarmak üzere bir teknolojiye bağlı olduklarıdır (Moore ve Kearsley, 2005). Shih vd. (2007)’ e göre Uzaktan 

Eğitim programlarının geliştirilmesini etkileyen üç temel bileşen politika, insanlar ve teknolojidir. Girginer 

(2002) ise kurumun Uzaktan eğitimin üç önemli boyutu olan; ekonomi, teknoloji ve etkinlik boyutlarını stratejik 

bir plan içerisinde analiz etmesinin söz konusu yapılanma sürecinin başarısında büyük önem taşıdığını ileri 

sürmektedir. Uzaktan eğitim tanımından ve yukarıda sözü edilenlerden yola çıkarak Uzaktan Eğitim programları 

yürütecek kurumların program yapılandırırken teknolojiye dayalı bir iletişim yapısı tasarlamaları ve öğrenme-

öğretme etkinliklerini de bu iletişim yapısına dayalı olarak planlamaları gerektiği söylenebilir. Uzaktan Eğitimin 

gelişimine bakıldığında da kullanılan teknolojiye bağlı olarak uygulamaların şekillendiği gözlenmektedir. Bu 

bağlamda, zaman içinde Uzaktan Eğitim modelleri ve dağıtım teknolojilerine ilişkin durum Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Uzaktan Eğitim Modelleri – Kavramsal Bir Çerçeve 

Uzaktan Eğitim Modelleri ve Dağıtım Teknolojileri 

İlk Nesil  
        Mektupla Yazışma Modeli 

 Yazılı 

İkinci Nesil  
Çoklu Ortam Modeli 

 Yazılı 

 Ses bandı 

 Video bandı 

 Bilgisayara dayalı öğrenme 

 Etkileşimli video (disk ve bant) 

Üçüncü Nesil 
Tele-Öğrenme Modeli 

 

 Sesli telekonferans 

 Videokonferans 

 Sesli görsel (Audiographic) iletişim 

 TV/Radyo yayını ve sesli telekonferans 

Dördüncü Nesil 
Esnek Öğrenme Modeli 

 

Etkileşimli çoklu ortam  

Web kaynaklarına İnternete dayalı erişim 

Bilgisayar aracılı iletişim 

Beşinci Nesil 
Akıllı Esnek Öğrenme Modeli 

 

 Etkileşimli çoklu ortam  

 Web kaynaklarına İnternete dayalı erişim 

 Bilgisayar aracılı iletişim, otomatik yanıt sistemlerini 

kullanarak 

 Kaynak: Taylor, 1999: 4. 

 

Altıncı Nesil 
Web 2.0 ve e-Öğrenme 2.0  

 Sosyal yazılım 

 Öğrenciler tarafından oluşturulan kaynaklar 

 Deneyim ve kaynakların paylaşımı 

 Ortam zenginliği 

Kaynak: Caladine, 2008: 18-20. 
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İnsan var olduğundan beri diğer insanlar ile çeşitli ilişkiler kurmaktadır ve bu şekilde farklı sosyal ağlar 

oluşmaktadır. Sosyal ağ, daha genel olarak bireyler, gruplar, şirketler, uluslar gibi farklı varlıkları gösteren 

aktörler ve kontrol, bağlılık, işbirliği, enformasyon alışverişi ve rekabet gibi durumlar ile ilişkilendirilebilecek 

kaynak akışını gösteren ilişkiler (bağlar) ile tanımlanabilir (Carrasco vd., 2006). XXI. yüzyılda ise sosyal ağ 

kavramı daha çok Internet ile birlikte kazanmış olduğu anlamı ile ele alınmaktadır. Bu noktada, çevrimiçi sosyal 

ağların ortaya çıkışından söz etmek uygun olacaktır. Web 1.0’ın enformasyon kaynağı olarak kullanıldığı ve 

etkileşim düzeyinin düşük olduğu söylenebilir. Web 2.0 dönemi ise kullanıcı odaklılığının ve buna bağlı olarak 

katılımın ve etkileşimin arttığı dönemdir. Web’deki bu gelişmeler Uzaktan Eğitimde de değişikliklere neden 

olmuştur. Bu bağlamda, öğrenen ve öğretenlerin bilgi ve kaynak paylaşımında aktif oldukları e-öğrenme 2.0 

olarak anılan Uzaktan Eğitim uygulamalarından ve bunun sonucu olarak da yeni bir öğrenme kültürünün ortaya 

çıktığından söz edilebilir (Yüzer, 2013). Tablo 1’de Altıncı nesilde sözü edilen teknoloji ve unsurlar, Uzaktan 

Eğitim öğrenenlerinin çevrimiçi sosyal ağlar içinde yer alarak öğrendiği, Uzaktan Eğitim programlarının buna 

göre tasarlandığı ya da tasarlanması gerektiği şekillerinde yorumlanabilir. 

 

Sosyal ağların öğrenmeyi iletişim-etkileşim, bilgi-işleme süreci, öğrenen özellikleri ve rolü açılarından etkilediği 

söylenebilir. İletişim-etkileşim açısından bakıldığında sosyal ağlarda anında ve gerektiğinde (just-in-time) 

etkileşimler sağlanabilir, daha fazla kaynağa, kuruma, kişiye hızlı ve kolayca erişilebilir, daha odaklı iletişim (tam 

istenen konu ya da uzmanla iletişim) kurulabilir.  Bilgi işleme süreci açısından sosyal ağlar çok sayıda ve farklı 

bilgiyi karşılaştırmada, gerçekleme ve doğrulamada, ayrıca bilgileri sentezleme ve yeniden yapılandırmada rol 

oynayabilir. Öğrenenin özellikleri ve rolü açısından ise öğrenenin daha aktif, daha bilinçli, daha eleştirel bir rol 

üstlenebileceği düşünülmektedir (Uça-Güneş, 2014). Etkileşim ve öğrenmenin teknolojiler ve sıklıkla da Internet 

aracılığıyla sağlandığı Uzaktan Eğitimde bu konu daha da önem kazanmaktadır. Uzaktan Eğitim sisteminde 

iletişim ve etkileşimin kalitesini artırabilecek olan sosyal ağlar, Uzaktan Eğitim ile ilgili kurumlarla ilişkilerin 

gelişmesine de katkı sağlayabilir. Bu nedenle, fiziksel ve dijital (sanal) varlıklarımız arasındaki perdenin kalktığı 

ve bu ayrımın hızla değiştiği (Siemens, 2006) XXI. yüzyılda sosyal ağların, Uzaktan Eğitim programlarının etkinliği 

ve kalitesi açısından öneme sahip olduğu düşünülmektedir.  

 

Uzaktan Eğitim programları bağlamında ele alındığında sosyal ağ yapısı alana bağlı olarak farklılıklar 

gösterecektir. Örneğin muhasebe alanı ile sağlık alanında yapılandırılacak uzaktan programlar bağlamında 

oluşan ya da yapılandırılan sosyal ağlarda yer alan aktörlerin ve aktörler arası ilişkilerin aynı olması beklenemez. 

Ancak uzaktan yürütülecek bir program için genel olarak sosyal ağda yer alabilecek aktörler; yöneticiler, 

öğretim elemanları, öğrenenler, teknik, idari ve sosyal destek personelleri, danışmanlar, içerik uzmanları, 

öğrenme tasarımcıları gibi bireyler; Uzaktan Eğitim kurumları ve Uzaktan Eğitim ile ilgili birlik, dernek ve vakıflar 

gibi kurumlar; öğrenme yönetim sistemleri, kütüphane, çevrimiçi enformasyon kaynakları, çevrimiçi site ve 

gruplar gibi kaynaklar; Uzaktan eğitim yazılımları ve donanımları gibi araçlar olabilir. Aktörler arasındaki ilişkiler 

ise rehberlik, enformasyon alışverişi, geribildirim, üyelik gibi farklı şekillerde tanımlanabilir. Aktörler ve aktörler 

arasındaki ilişkilerin özellikleri böylelikle sosyal yapıyı belirler. 

 

Sosyal ağ kuramı çatısı altında yapılan çalışmalar incelendiğinde Sosyal Ağ Analizi yaklaşımının kullanıldığı 

çalışmaların 2000’li yıllarda arttığından (Durland ve Fredericks, 2005) söz edilebilir. Sosyal ağ analizi, sosyal 

yapıyı, aktörlerden ve aktör çiftlerini birbirlerine bağlayan ilişki kümelerinden oluşan bir ağ olarak ele alır ve bu 

yapı ile etkilerini inceler (Tindall ve Wellman, 2001). Sosyal ağ analizi çalışmaları, sürdürülmekte olan Uzaktan 

Eğitim programlarına ilişkin durum tespiti yapmak amacıyla kullanılabilir. Buna bağlı olarak program ile ilgili 

saptanan eksikliklerin giderilmesi için çözüm üretilmeye çalışılabilir. Bu aşamada, Ağ Dokuma yaklaşımı da 

yararlı olabilir. Ağ dokuma yaklaşımına göre, ağda yer almayan bir aktör (ağ dokumacısı) ağa eklenerek 

birbiriyle bağı olmayan aktörleri bağlar (Krebs ve Holley, 2006). Uzaktan Eğitim programlarının ilk kez 

yapılandırılması söz konusu olduğunda ise, ulaşılmak istenen amaca uygun bir sosyal ağın nasıl 

oluşturulabileceği konusunda bu iki yaklaşım yetersiz kalmaktadır. 

 

Yukarıda tartışılanların bağlamında, bir Uzaktan Eğitim programının yapılandırılması için Sosyal Ağ Sentezi 

yaklaşımının kullanılabileceği düşünülmektedir. Böylece, ilgili birey, kurum, kaynak ve araçlar arasında optimum 

ilişkilerin kurulmasına olanak sağlanabilir. Sosyal ağ sentezi, ilk kez Uça-Güneş (2014) tarafından “bir amaca 

yönelik olarak bir sosyal ağ oluşturmak üzere aktörlerin (birey, kurum, kaynak ve araçlar) neler olması gerektiği 

ve bunlar arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğine yönelik tasarım” şeklinde tanımlanmıştır.  
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SOSYAL AĞ KURAMI 
 
Marin ve Wellman (2012), sosyal ağı, sosyal olarak birbiriyle ilgili ve bir ya da daha fazla ilişki ile birbirine bağlı 

düğümler kümesi olarak tanımlamaktadır. Sosyal ağlarda, düğümler aktörleri (bireyler, gruplar, kurumlar) 

göstermektedir. Aktörler benzerlikler, sosyal ilişkiler, etkileşimler ya da akışlar bazında bağlı olabilirler (Brass, 

2011). Bu bağlamda, sosyal ağ, aktörler ve bunlar arasındaki ilişkilerin oluşturduğu yapı olarak da açıklanabilir.  

 

Sosyal bilimcilerin üzerinde çalıştığı 3 tür ağ söz konusudur: ben-merkezli (ego-centric), toplum-merkezli (socio-

centric) ve açık-sistem (open-system) ağları. Ben-merkezli ağlar, tek bir birey ya da organizasyon ile bağlı 

ağlardır; X şirketi ile onunla iş yapan şirketler arasındaki ilişkiler gibi. Toplum-merkezli ağlar, kapalı sistem ağları 

olarak düşünülebilir; bir sınıftaki öğrencilerin arasındaki bağlar gibi. Açık-sistem ağlarında ise sınırlar çok 

belirgin değildir; belli bir kararı etkileyenler zinciri gibi (Kadushin, 2004). Ağlar tek modlu ya da iki modlu 

şeklinde de sınıflandırılabilmektedir. Bir ağda düğümler birbiri ile kesişimi olmayan iki ayrı kümeye 

ayrılabiliyorsa bu durumda iki modlu ağdan söz edilmektedir. Sosyal ağların yapısının zaman içinde değişmesi 

söz konusu ise ağların dinamikliğinden söz edilir (Gürsakal, 2009). 

 

Sosyal ağın bileşenleri olan ‘Aktörler’ ve ‘İlişkiler’, sosyal ağ araştırmalarında incelenen konuya ve amaca göre 

farklı şekillerde seçilebilir ve tanımlanabilir. Uygulamada, ağ kuramcıları durumlar ve olaylar olmak üzere iki tür 

bağlantıya odaklanmaktadır. Durum-türündeki bağlara örnek olarak birinin arkadaşı olmak ya da bir beceriye 

sahip olmak; olay-türündeki bağlara örnek olarak ise telefon konuşmaları, satışlar verilebilir. (Borgatti ve Halgin, 

2011). Sosyal ilişkiler açısından bakıldığında ise Borgatti ve Lopez-Kidwell (2012) durum-türündeki bağları rol-

tabanlı, olay-türündeki bağları ise bilişsel/duyuşsal olarak sınıflandırmaktadır. Bağlantı türlerine göre, ağlar 

farklı modeller temelinde ele alınmaktadır. 

 

Ağ kuramında en gelişmiş kuramsal platform olan Akış modeli, sosyal ilişkilere ya da etkileşimlere odaklanır. Bu 

bağları kullanarak ağ zemini (ağ trafiğinin sınırları) tanımlanır ve sonrasında akışlar belirlenir. Bu modele göre, 

kaynakların düğümler arasında gerçekten akışı söz konusudur; paranın bir kişiden diğerine aktarılmasında 

olduğu gibi  (Borgatti ve Lopez-Kidwell, 2012). Ancak, Borgatti ve Halgin (2011), alanda akış modeline 

indirgenemeyecek olgular ve geliştirilmiş kuramsal açıklamaların varlığından da söz etmektedir. Bu durumda 

zincir ya da koordinasyon modeli (Borgatti ve Halgin, 2011) bazen de ağ mimarisi modeli (Borgatti ve Lopez-

Kidwell, 2012) olarak adlandırılan model kullanılmaktadır. Bu modelde, güç (yetki) ya da bilgi doğrudan 

aktarılmaz; biri adına ya da biri ile birlikte uyum içinde iş yapılır. Örneğin bir hâkim bir davada arkadaşının 

lehine karar verebilir. Bu durumda arkadaşı bundan yarar sağlar; ancak akış modelinin aksine hâkimin yetkisi 

arkadaşına aktarılmaz (Borgatti ve Lopez-Kidwell, 2012). 

 

Ağların karşılaştırılması, türlerinin belirlenmesi ve ağların analiz edilmesi için ağ ölçüleri kullanılır. (Gürsakal, 

2009). Ağ ölçüleri ağa yönelik ölçüler (Tablo 2), aktörlere yönelik ölçüler (Tablo 3), ilişkilere yönelik ölçüler 

(Tablo 4) olmak üzere üç grupta incelenebilir.  

 

Tablo 2: Ağın Tümüne Yönelik Sosyal Ağ Ölçüleri 

Ölçü Tanım  

Büyüklük (Size) Ağdaki aktör sayısı  

Kapsayıcılık (Inclusiveness) Bir ağdaki toplam aktör sayısından dışlanmış aktör sayısının 

çıkarılmasıyla elde edilir.  Bağlı aktörlerin toplam aktörlere 

sayısının oranı ile de ölçülür.  

Bileşen (Component) Tümü kendi içinde bağlı ağ düğümleri ve bağlantılarından oluşan 

en büyük alt küme. Bileşenlerin sayısı ya da en büyük bileşenin 

büyüklüğü ölçülür.  

Bağlanırlık (Ulaşılabilirlik)  

[Connectivity (Reachability)] 

Ağdaki bağlantıyı koparmak için çıkarılması gereken en az aktör 

ya da bağ sayısı. Eğer iki aktör birbirine ulaşabiliyorsa 

ulaşılabilirlik 1, aksi durumda 0’dır. Ortalama ulaşılabilirlik 

bağlantılılığa eşittir.  
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Bağlantılılık / bölümleme  

(Connectedness/ fragmentation) 

Karşılıklı ulaşılabilir olan düğüm çiftlerinin tüm düğüm çiftlerinin 

sayısına oranı 

Yoğunluk (Density) Var olan bağlantı sayısının ağdaki olası bağlantı sayısına oranı  

Merkezilik (Centralization) Bir ağdaki en merkezi aktör ile diğer aktörler arasındaki 

merkezilik skorları farkı hesaplanır ve gerçekleşen farklar 

toplamının en büyük farklar toplamına oranını bulmak için 

kullanılır. 

Çekirdek-çevresindelik  

(Core-peripheriness) 

Bir ağın ne ölçüde çevre üyelerin sadece çekirdek üyelere 

bağlanırken, çekirdek üyelerinin herkese bağlanacak şekilde 

yapılandırıldığı. 

Geçişlilik (Transitivity) A, B’ye, B, C’ye bağlı iken C, A’ya bağlı ise A, B, C aktörleri 

geçişlidir. Geçişlilik, geçişli üçlü sayısının potansiyel geçişli üçlü 

sayısına bölümüdür.  

Küçük dünyalılık  

(Small-worldness) 

Bir ağ yapısının hem aktörler arasında kısa bir ortalama uzaklığa 

sahip hem de kümeleşmiş olma derecesi 

Kaynak: Brass, 2011: 80-81. 

 

Tablo 3:  Bireysel Aktörlere Yönelik Sosyal Ağ Ölçüleri 

Ölçü Tanım  

Derece (Degree) Diğer aktörlerle doğrudan bağlantılar 

İç-derece (In-degree) Diğer aktörlerden aktöre doğru yönlü bağlantılar (gelen bağlantılar) 

Dış-derece (Out-degree) Aktörden diğer aktörlere doğru yönlü bağlantılar (çıkan bağlantılar)  

Çeşitlilik [Range / (Diversity)] Farklı (birbirine bağlı olmayan) diğer aktörlerle bağlantılar  

Yakınlık (Closeness) Bir aktörün diğer aktörlere yakın olma ya da ağdaki diğer aktörlere 

kolay ulaşma derecesi 

Arasındalık (Betweenness) 

 

Bir aktörün iki aktörün ortasında ya da iki aktör arasındaki en kısa yolda 

olma derecesi  

Merkezilik (Centrality) Bir aktörün ağın ne kadar merkezinde olduğu. Derece, yakınlık, 

arasındalık gibi ölçüler merkeziliğin göstergesi olarak kullanılır. 

Prestij (Prestige) 

 

Asimetrik ilişkilerde prestijli aktörler ilişkinin kaynağı olmaktan çok 

kendileri odak noktasıdır.  İlişki yönüne bağlı olarak merkezilik benzeri 

ölçüler hesaplanır. 

Yapısal Boşluklar (Structural Holes) Bir aktörün kendi aralarında bağlı olmayan diğerlerine bağlanma 

derecesi. Ben-merkezli ağ yoğunluğu, kısıt ve arasındalık merkeziliği 

gibi ölçüler kullanılır. 

Ben-merkezli ağ yoğunluğu 

(Ego-network density) 

Egonun doğrudan bağlı olduğu diğer aktörler arasındaki doğrudan 

bağların sayısının bu diğerleri (alters) arasındaki olası bağlantı sayısına 

bölümü 

Kısıt (Constraint) Egonun ‘egonun başka diğerlerine’ yatırım yapan diğerlerine yatırım 

yapma derecesi. Yapısal boşlukların tersidir. 

İrtibat (Liaison) İki ya da daha fazla grubun birbirine sadece kendisi ile bağlandığı fakat 

bu gruplardan herhangi birine üye olmayan aktör.  

Köprü (Bridge) İki ya da daha fazla grubun üyesi olan aktör 

Kaynak: Brass, 2011: 78-79. 

 

Tablo 3’te unutulmaması gereken nokta, buradaki ölçülerin aktörün ağ ile olan ilişkisini gösterdiği ve ağdaki 

herhangi bir değişikliğin bu ilişkiyi etkileyeceğidir (Brass, 2011). 
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Tablo 4: Bağların İlişkisel Sosyal Ağ Ölçüleri 

Ölçü Tanım Örnek 

Dolaylı bağlantılar 

(indirect links) 

İki aktör arasında bir ya da daha fazla 

aktör tarafından aracılı olarak sağlanan 

yol  

A, B ye ve B, C’ ye bağlıdır, bu 

durumda A, B aracılığıyla C’ ye 

dolaylı olarak bağlıdır. 

Sıklık (frequency) Kaç kere ya da ne kadar sıklıkta bağ 

ortaya çıktığı  

A, B ile haftada 10 kez 

konuşmaktadır.  

Süreklilik  

[duration (stability)]  

 

Zaman içinde bağın varlığı A ile B 5 yıldır arkadaştır. 

Çoklu ilişki  

(multiplexity)  

 

İki aktörün birden fazla ilişki ile birbirine 

bağlanma derecesi 

A ve B arkadaştır, öneri için 

birbirlerine başvurmakta ve birlikte 

çalışmaktadır.  

Güç (strength) Zaman miktarı, duygusal yoğunluk, 

yakınlık ya da karşılıklı hizmetler (sıklık ya 

da çoklu ilişki bazen bağ gücü ölçüsü 

olarak kullanılır.)  

A ve B çok yakın arkadaştır ya da 

birlikte uzun zaman geçirmektedir.  

Yön (direction) 

 

Bağın hangi aktörden diğerine doğru 

olduğu 

Akış A’dan B’ ye doğrudur, fakat 

B’den A’ya doğru değildir.  

Simetri  

[symmetry (reciprocity)] 

 

İlişkinin çift yönlü olma durumu  A öneri almak için B’ ye başvurur 

ve B de öneri için A’ ya başvurur.  

Kaynak: Brass, 2011: 82. 

 

Tablo 4’teki her bir ölçü iki aktör arasındaki belli bir bağlantıyı tarif edebileceği gibi ölçüler bir araya getirilerek 

belli bir aktöre atanabilir ya da ağın tamamını tarif etmek için kullanılabilir (Brass, 2011). 

 

SOSYAL AĞ YAKLAŞIMLARI 
 
Bu bölümde, sırasıyla Sosyal Ağ Analizi, Ağ Dokuma ve Sosyal Ağ Sentezi yaklaşımlarından söz edilmektedir. 

 

Sosyal Ağ Analizi 
Sosyal Ağ Analizi, izleyen dört özelliğe sahip olan bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır (Freeman, 2012): i) 

sosyal aktörler arasındaki bağların önemli olduğu görüsünü içerir, ii) aktörleri bağlayan sosyal ilişkilere ilişkin 

verilerin toplanması ve analizine dayanır, iii) bağların yapısını göstermek üzere ağırlıklı olarak grafik imgelemeyi 

kullanır, iv) bu yapıları betimlemek ve açıklamak üzere matematiksel ve hesaba dayalı modeller geliştirir. 

 

Sosyal Ağ Analizi belki XIII. yüzyıl öncesine kadar uzanmaktadır; ancak yukarıda sözü edilen dört unsurun 

1930’lara kadar aynı anda kullanımı söz konusu değildir. Modern Sosyal Ağ Analizi Jacob L. Moreno adlı psikolog 

ve Helen Jennings adlı psikiyatrist tarafından tanıtılmış; yine aynı zamanlarda, bu yaklaşımdan habersiz ve 

bağımsız olarak W. Loyd Warner adlı bir antropoloğun önderliğindeki bir grup tarafından da kullanılmıştır. 

1970’e kadar olan süreçte sosyal ağ araştırmaları çok çeşitli alanlarda uygulanmış ve 1970’lerde Sosyal Ağ 

Analizi sosyal bilimciler arasında dünya çapında tanınır hale gelmiştir (Freeman, 2012: 26-28).  

 

Sosyal Ağ Analizi sosyal yapıyı inceleyerek çıkarımlar yapmaya olanak sağlamaktadır. Bu sayede Aktörlerin 

konumu, ilişkilerin bir durumu nasıl etkilediği gibi bilgiler elde edilebilir ve buna dayanarak var olan bir sorunu 

çözmeye ya da iyi uygulamaları çoğaltmaya ilişkin politikalar belirlenebilir.  

 

Ağ Dokuma 
Ağ Dokuma (Network Weaving) yaklaşımı, Krebs ve Holley (2006) tarafından ağı iyileştirmek ve geliştirmek 

amacıyla geliştirilmiştir. Yazarlara göre, ağlar çoğunlukla herhangi bir plana bağlı olmadan büyümektedir, 

bununla birlikte etkin bir ağ yönetimi ile başarıya ulaşılabilecektir. Bu bağlamda, üretken bireyler ve akıllı 

topluluklar oluşturmak için ağ dokunabileceğinden söz eden yazarlar, bunun ağ dokumacısı olarak adlandırılan 
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bir aktörün ağa eklenmesi ve birbiriyle bağı olmayan aktörleri bağlamasıyla gerçekleşeceğini belirtmektedir. Ağ 

Dokuma yaklaşımında karşılıklı yarar sağlayacak işbirliklerine de zemin hazırlanır ve böylece topluluğun ve ağın 

da gelişimi sağlanır (Krebs ve Holley, 2006). Bu bağlamda, Tablo 5 iş sektörüne ilişkin bir ağda yapılabilecek 

örnek etkinlikleri içermektedir. Tabloda, ilk düzey ağlaşma türü etkileşimi belirtirken 6 ve 7. düzeyler yüksek 

düzeyde topluluk oluşturmaya ilişkindir.   

 

Tablo 5. Ağ Dokuma Katılım Piramiti  

Düzey Etkinlik 

7 A’yı B’ye yüzyüze tanıtmak ve ikisinin başarılı bir ortaklığı için işbirliği fırsatı sunmak 

6 A’yı B’ye yüzyüze tanıtmak ve ikisinin bağlantı oluşturmasını takip etmek 

5 A’yı B’ye yüzyüze tanıtmak  

4 A’yı bir konferans çağrısında B’ye tanıtmak 

3 A’yı bir epostada B’ye tanıtmak  

2 A’ya B ile konuşması gerektiğini önermek ve B’yi bir kontak için aramak 

1 A’ya B ile konuşması gerektiğini önermek 

Kaynak: Krebs ve Holley, 2006: 10. (Jack Ricchiuto tarafından geliştirilmiştir.) 
 

Ağ Dokuma yaklaşımında, Sosyal Ağ Analizi yaklaşımında olduğu gibi var olan bir sosyal ağ ele alınır; ancak 

ağdaki ilişkileri güçlendirme ya da yeni ilişkiler kurma amacına ilişkin olarak ağa Aktör (ağ dokumacısı, ağ tesis 

edici) eklenmesi söz konusudur.  

 

Sosyal Ağ Sentezi  
Sosyal Ağ Sentezi yaklaşımı, sentez işleminin Sosyal Ağ Kuramı’nda uygulanması ile ortaya çıkmıştır. Sentez, 

‘bileşenleri uygun bir şekilde birleştirerek bir bütün oluşturma’ anlamı ile ele alınmıştır. Dolayısıyla, Sosyal Ağ 

Sentezi yaklaşımında Sosyal Ağ Kuramının bileşenleri olan ‘Aktörler’ ve ‘İlişkiler’in uygun şekilde birleştirilerek 

‘Sosyal Ağ’ oluşturması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, Sosyal Ağ Sentezi, “Bir amaca yönelik olarak bir sosyal 

ağ oluşturmak üzere aktörlerin neler olması gerektiği ve bunlar arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğine 

yönelik tasarım” olarak tanımlanmaktadır (Uça-Güneş, 2014). 

 

Sosyal Ağ Sentezi için izlenecek genel adımlar aşağıda listelenmiştir (Uça-Güneş, 2014): 

1. Amacın tanımlanması  

2. Ağ türünün ve sınırlarının tanımlanması 

3. Aktör gruplarının tanımlanması (ya da araştırma sürecinde belirlenmesi) 

4. İlişkilerin tanımlanması (ya da araştırma sürecinde belirlenmesi) 

5. Aktörlerin (kimler ya da neler olması gerektiğinin) belirlenmesi 

6. Aktörler arasındaki ilişkilerin ve ilişki özelliklerinin (nasıl olması gerektiğinin) belirlenmesi 

7. Aktörler ve ilişkilere ilişkin bulguların sosyal ağ yapısında ortaya konması 

 

SOSYAL AĞ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Sosyal ağ yaklaşımları, bu çalışmada ele alınan konunun araştırılması sürecinde yol göstermesi açısından amaç 

ve işlevleri ile yanıt aradığı sorular temelinde değerlendirilmiştir (Tablo 6).  

 

Tablo 6: Sosyal Ağ Yaklaşımları ve İşlevleri  

Sosyal Ağ Yaklaşımı Amaç / İşlev Yanıt aranan sorular 

Sosyal Ağ Analizi Sosyal ağ yapısını inceleyerek 

çıkarımlarda bulunmak 

Var olan bir sosyal ağın yapısı nasıldır? 

Ağ Dokuma Sosyal ağ yapısını iyileştirmek ve 

geliştirmek  

Var olan sosyal ağ nasıl (hangi ilişkiler 

eklenerek) geliştirilebilir? 
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Sosyal Ağ Sentezi Optimum sosyal ağ yapısını 

tasarlamak 

Kurulacak bir sosyal ağın yapısı nasıl 

olmalıdır? 

 

Var olan bir Uzaktan Eğitim programı için Sosyal Ağ Analizi ve Ağ Dokuma yaklaşımlarını kullanmak ve böylece 

bazı bilgilere ulaşmak ve sosyal ağa bazı müdahalelerde bulunmak olasıdır. Ancak bir Uzaktan Eğitim 

programının ilk kez yapılandırılması ve program kapsamında bir sosyal ağ oluşturma söz konusu olduğunda bu 

iki yaklaşım gereksinimlere yanıt veremeyecektir. Sosyal Ağ Sentezi yaklaşımının ise, ilk kez yapılandırılacak bir 

ağda birey, kurum, kaynak ve araçlar arasında optimum ilişkilerin kurulmasına olanak sağlayabileceği ve böylece 

belirlenen amacın gerçekleşmesi için bir yöntem sunacağı düşünülmektedir.  Bu çalışma kapsamında da yeni 

açılacak bir Uzaktan Eğitim Programının yapılandırılmasında Sosyal Ağ Sentezi yaklaşımı ele alınmıştır. 

 

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ YAPILANDIRILMASI İÇİN ÖRNEK BİR ÇERÇEVE 
 

Bu bölümde, uzaktan eğitim programlarının sosyal ağ sentezi yaklaşımı kullanılarak yapılandırılmasına ilişkin 

örnek bir çerçeve sunulmuştur. Bu bağlamda, sosyal ağ sentezinin adımları genel öneriler ve örnekler ile 

aşağıda ele alınmıştır: 
1. Amaç: Uzman görüşüne dayalı olarak karar vericiler tarafından belirlenmesi önerilir. Kurumun sadece belli 

bilim dallarında program sunuyor olması daha spesifik amaçlar belirlenmesine olanak sağlayabilir. 

Örnekler: 1) Öğrenenlerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesi. 2) Programda işbirliğine dayalı 

öğrenmenin gerçekleştirilmesi. 3) Öğrenenlerin teknoloji kullanımı konusundaki yeterliliklerinin artırılması. 

2. Ağ türü ve sınırlar: Sosyal ağ yönetimi açısından kurumun kapasitesi ve deneyiminin göz önünde 

bulundurulması önerilir. Örnekler: 1) Ben-merkezli ağ: Öğrenenin ilişkide olduğu aktörler; sınırlar: 

öğrenenin sadece doğrudan bağlantıları. 2) Toplum-merkezli ağ: Kurumdaki tüm öğrenenler ve aralarındaki 

ilişkilerin oluşturduğu ağ; sınırlar: ağdaki tüm bağlantılar. 

3. Aktör grupları: Amaca ve uygulanabilirliğe bağlı olarak farklı şekillerde belirlenebilir, bu aşamada uzman 

görüşünden de yararlanılabilir. Örnekler: 1) Birey. 2)Birey, Kurum, Kaynak, Araç. 
4. İlişkiler: Kurumun misyon ve vizyonu ya da yeterliliklerinin dikkate alınması gerekebilir. Uzman görüşüne 

başvurulabilir. İlişki, genel ya da spesifik olarak ifade edilebilir. Aynı amaç için birden fazla ilişki 

tanımlanabilir. Örnek: 1) Öğrenenin teknolojik yeterliliğini artıracak herhangi bir eylem.  
5. Aktörler: Uzman ya da paydaş görüşü alınarak belirlenmesi önerilir.  
 

Örnek: 

• Birey: yöneticiler, öğretim elemanları, öğrenenler, teknik, idari ve sosyal destek personelleri, danışmanlar, 

içerik uzmanları, öğrenme tasarımcıları. 

• Kurum: Uzaktan eğitim, Ar-ge, kitle-iletişim kurumları. 

• Kaynak: Akademik yayınlar, informal öğrenme ortamları. 

• Araç: Uzaktan eğitim yazılımları, mobil cihazlar. 

 
6. İlişkiler ve Özellikleri: İlişkilere ilişkin bir ya da daha fazla özellik dikkate alınabilir.  Uzman ya da paydaş 

görüşü alınarak belirlenmesi önerilir. Örnek: 1) Yön ve Sıklık. 2) Yön, Simetri, Güç, Sıklık, Süreklilik. 
7. Sosyal ağ yapısı: Önceki iki adımın uygulanması sonucunda belirlenen Aktörler ve İlişkilerin bütünleyici bir 

bakış açısı ile değerlendirilmesi önemlidir. Örneğin güç ya da süreklilik özellikleri sayısallaştırılamayabilir. 

Sıklık özelliğinin, amaca ve aktörlere bağlı olarak zaman içinde değişken olabileceği ve araştırma sürecinde 

bunun çok net olarak ortaya konamayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Benzer şekilde, iki aktör 

arasındaki ilişkinin diğer aktörler arasındaki ilişkiyi bazı özellikler açısından etkileyebileceği 

unutulmamalıdır. Bu gibi durumlar değerlendirildikten sonra bu konuda planların yapılarak uygulamaya 

yansıtılması önerilir. 
 
Uzaktan eğitim sunan kurum, belirlenen sosyal ağ yapısının gerçekleşmesine ilişkin olarak üzerine düşen görev 

ve sorumlulukları yerine getirmelidir. Bu bağlamda, gerektiğinde öğrenenlerin bilgilendirilmesi için etkinlikler 

düzenlemelidir. Buna ek olarak diğer kurumlar ile ilişkilerinin, öğretim elemanlarının rollerinin ve öğrenme 

ortamlarının tasarım ve yönetimlerinin bu bağlamda düzenlenmesini sağlamalı; ilgili kaynak ve araçlara erişim 

ve bunların sürekliliği, güncelliği ve bakımı çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirmelidir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ  
 

Bu çalışmada, Uzaktan eğitim programlarının yapılandırılmasında ve Uzaktan eğitim sistemlerinin 

tasarlanmasında kullanılabilecek bir yaklaşım olan Sosyal Ağ Sentezi sunulmuştur. Uzaktan eğitim 

programlarının yapılandırılması aşamasında günümüz iletişim şekillerinden sosyal ağ ele alındığı için 

uygulanabilirliğinin yüksek olacağı düşünülmektedir. Bu yaklaşım kullanılarak bir programın ilk kez 

yapılandırılmasında amaca uygun bir sosyal ağ tasarlanabilecek ve karar vericilere benzer çalışmalarda yön 

gösterebilecektir. Program yapılandırma aşamasında sosyal ağların nasıl kullanılabileceğine yönelik örnek bir 

çerçeve sunan bu çalışma ileride geliştirilebilir. Diğer sosyal ağ yaklaşımları ile de desteklenerek sosyal ağ 

yönetimi kapsamında, ağa aktör ve ilişkilerin eklenmesi ya da var olanların çıkarılması, değiştirilmesi gibi 

müdahaleler söz konusu olabilir.  

 

 

Not 1: Bu çalışmanın bir bölümü Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen 

1103E056 no.lu proje kapsamında desteklenmiştir. 

 

Not 2: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin sınav sırasında kopya çekme durumları öğrenci görüşlerine 

dayalı olarak ortaya koymaktır. Araştırma tarama modelinde olup 2013-2014 eğitim öğretim yılında Marmara 

Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim gören 52 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.  Araştırma verileri 

öğrencilerin görüşlerini derinlemesine ortaya çıkarılması amacıyla nitel araştırma tekniklerinden yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Verilerin 

çözümlenmesinde betimsel çözümleme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler sayısallaştırılarak sunulmuştur. 

Araştırma sonucun da sınav türünün öğrencilerin kopya çekme düzeylerini etkilediği, çoğunlukla çoktan seçmeli 

sınavlarda ve ezbere dayalı sınavlarda daha kolay kopya çektikleri,  sınavda gözetmen davranışlarının 

öğrencilerin kopya çekme oranlarını etkilediği, dini açıdan kendilerini tanımlama durumlarının kopya çekme 

düzeylerini etkilemediği, kopya aldıktan sonra rahatsızlık duyarken kopya verdikten sonra rahatsızlık 

duymadıkları saptanmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Üniversite öğrencisi, kopya çekme, öğrenci görüşleri. 

 

 

THE ANALYSIS OF CHEATING BEHAVIOURS OF THE COLLEGE STUDENTS ACCORDING 
 TO THE STUDENTS’ PERSPECTIVES 

 
Abstract 
In this study, the cases of cheating by the university students during the exam are aimed to be presented based 

on the student opinions. The research is on the survey model and it is carried out with the 52 students studying 

different departments of Marmara University in 2013-2014 school year. 

 

Data is collected via the technique of semi-structured interview in qualitative research techniques with the 

purpose of presenting student opinions deeply. The interviews are recorded with the tape recorder. Descriptive 

analysis method is used for the analysis of the data. The data acquired is presented in a digitized way. As a 

result of the research, it is assigned that the type of the exam affects the level of cheating; the students can 

cheat much more easily in the multiple choice exams and the exams based on memorization; the behaviours of 

the supervisors during the exam affects the level of cheating; the status of introducing themselves 

ecclesiastically doesn’t affect the level of cheating; and the students feel uncomfortable after cheating from 

someone’s exam paper but not after letting someone cheat from their own exam paper. 

 

Key Words: University students, cheating, student opinions. 
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GİRİŞ 
 
Kopya,  Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü’nde “bir sınavda soruları cevaplamak için başka birinden veya 

yerden gizlice yararlanma ya da yazılı sınavda gizlice bakmak için hazırlanmış kâğıt” 

 (http://tdkterim.gov.tr/bts/) olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda, kopya kavramı hem bir eylem hem de bu 

eylemi gerçekleştirmek üzere hazırlanmış materyal olarak belirtilmektedir. Ancak alan yazın incelendiğinde 

kopyanın genellikle bir eylem olarak “kopya çekme” davranışı ile aynı anıldığı görülmektedir. Nitekim kopyayı,  

Fly (1995) etik hata, Bowers (1964) ise,  öğrenci aldatmacası gibi eylemlerle  açıklamıştır. Eylem olarak kopya 

çekme davranışı, kuramsal olarak intihal kavramı ile birlikte akademik sahtekarlığın bir türü olarak kabul 

edilmektedir (McCabe and Pavela, 2000; Godden, 2001). Farklı tanımlarda ise,  kopya çekmek; sınavlarda veya 

akademik ödevlerde kullanım izni verilmeyen kaynakları kullanma, sınavı veya ödevi başkasına yaptırma, 

sınavlarda soruları kendi cevaplamak yerine gizlice bir kaynağa bakmak veya bir kimseye gizlice yardım etmek 

olarak belirtilmektedir. (Tan 2001; Semerci ve Sağlam 2005). 

 

Kopya çekme davranışı, genellikle ödevlerde ve sınavlarda kopya çekme olarak iki şekilde incelenmektedir; 

 

1. Ödevlerde Kopya Çekme: Büyük oranda intihal ile ilgili olan kopya türü budur. Eserin sahibinden, yazar ya da 

yazarlarından izin alınmaksızın referans kaynaklarından alıntı yaparak, kaynakçadan metnin bir bölümünü 

almayı ya da başka öğrencilerin çalışmalarını izni olmadan kopyalamaktır (Godfrey ve diğ., 1993’den aktaran 

Eminoğlu 2008).  

 

2. Sınavda Kopya Çekme: Sınavlara kopya kağıtları ya da farklı kopya materyalleri hazırlayarak girmek, ileri 

teknoloji aletleri kullanarak, el ve vücut hareketleri ile kopya çekme gibi davranışlardan oluşmaktadır(Croucher, 

1994’den aktaran Marsden ve diğ., 2005). 

 

Hangi tür olursa olsun kopya çekmenin eğitim süreçlerinde istenmeyen bir davranış olduğu açıktır. Buna 

rağmen kopya ile ilgili yapılan araştırmalarda, kopya çekme davranışının özellikle  üniversitelerde son yıllarda 

hızla artış gösterdiği saptanmıştır(Paldy 1996; Yeşilyaprak ve Öztürk 1996; Semerci 2004;Semerci ve Sağlam 

2005; Carpenter ve diğ., 2006; Çetin 2007  ).  Yeşilyaprak ve Öztürk (1996) “Üniversite Öğrencilerinin Kopya 

Çekme Olayına İlişkin Eğilimleri ve Görüşleri”  adlı araştırmalarında, üniversite öğrencilerinin % 73’ünün nadiren 

veya sıklıkla da olsa kopya çektiklerini, öğrencilerin kopya çekme davranışının % 90 oranında yaygın olduğunu 

düşündüklerini, Uygulamalı Sanatlar bölümü öğrencilerinin diğer bölümlere göre, erkek öğrencilerin kız 

öğrencilere göre daha fazla kopya çektiklerini ve 1. ile 3. sınıf öğrencileri arasında kopya çekme davranışını 

gösterme yönünde bir fark olmadığı saptamışlardır. 

 

Semerci (2004), “Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye İlişkin Tutum ve Görüşleri” araştırmasında, kopya 

çekmenin övünülecek bir davranış olmadığını,  kısmen sahtekarlık, haram ve günah olarak algılandığını, kendine 

güvensiz öğrencilerin daha çok kopya çektiğini, kopyanın çoğunlukla vicdanla ilişkisi olmadığını, eğitim 

sisteminin öğrencileri kopyaya zorladığını, kopya çeken öğrencilerin de  dürüst olarak algılanabildiğini, tıp 

fakültesi öğrencilerinin kopya çektiklerinde kısmen de olsa içlerinde bir rahatsızlık duyduklarını saptamıştır. 

Ayrıca söz konusu araştırmada, öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmekten daha çok nota önem verdikleri için 

kopya çektikleri, ara ve genel sınavların her ikisinde de kopya çekildiği, daha çok çoktan seçmeli sınavlarda 

kopya çekildiği, tıp fakültesi öğrencilerinin en çok “yakınındaki ile konuşmak” ve “başkasının kağıdına bakmak” 

suretiyle kopya çektikleri, kopya çekmenin ezberi teşvik eden öğretim yöntemleri yerine öğrenmeyi sağlayan 

yöntemlerin kullanılmasıyla önlenebileceği, sınavlarda görevlilerin daha titiz davranarak kopyayı 

önleyebilecekleri, öğrencilerin kendilerine olan güvensizlikleri,  yıl kaybetme ve kopya çekmeden başarılı 

olamayacakları korkusu ile kopya çekmeye yöneldikleri, ezbere önem verilmesi, öğrenmenin teşvik edilmemesi, 

cevapların maddeler halinde istenmesi ve küçük hatalardan dolayı tüm puanı kaybetme gibi risklerinde kopya 

çekmeye neden olduğu saptanmıştır.  
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Semerci ve Sağlam (2005)’ın Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin kopya çekmeye ilişkin tutum ve 

görüşlerini belirlemek amacıyla yaptıkları araştırmada da, polis adaylarının bazı ders ve durumlarda kopya 

çektikleri ve çoğunlukla kopya çektiklerinde içlerinde bir rahatsızlık duydukları saptanmıştır. 

 

Carpenter ve diğerleri (2006), mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilerin kopyaya nasıl baktığını daha iyi 

anlamak ve bu bilgileri araştırmacıların ve kurumların kullanımına sunmak için öğrencilere, “kopya çekmek 

nedir ve ne sıklıkla yaşanır?”, “öğrenciler neden kopya çeker?” ve “kopya çekmeyi azaltmak veya tamamen 

durdurmak için ne gibi yöntemler kullanılabilir?”sorularını sormuşlardır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin 

kopya çekme davranışlarının, kopya çekmeye ilişkin tutumlarına bağlı olduğu saptanmıştır. Kopya çekmeyi 

ahlaki bulmayan öğrencilerin daha az kopya çektikleri, kopya çekenlerin ise, bu davranışı yanlış bulmalarına 

rağmen bilinçli bir şekilde yaptıkları da araştırmanın diğer bulgularındandır. Ayrıca araştırmanın sonunda,  

mühendislik fakültesindeki öğrencilerin diğer fakültelerdeki öğrencilere göre daha sık kopya çektiği de 

saptanmıştır.  

 

Çetin (2007)’nin  Endüstriyel Sanatlar ve Teknik eğitim fakültesi 1., 2. ve 3. sınıflarda öğrenim gören gönüllü 300 

öğrenci ile yaptığı çalışmada ise, araştırmaya katılan öğrencilerin her ders olmasa da bazı derslerin sınavlarında 

kopya çektiklerini saptamıştır. Araştırmada ayrıca öğrencilerin kopya çekmeye yönelik tutumlarının cinsiyet, 

devam ettikleri sınıf, bölüm derslerini önemli bulma durumu ve derslere yönelik başarı algılarına göre anlamlı 

bir farklılaşma da bulunmuştur. 

 

Eğitimin hangi düzeyinde olursa olsun, öğrencilerin kopya çekmesi onların hem etik açıdan hem de akademik 

açıdan oldukça ciddi olumsuzluklar yaşamasına sebep olabileceği gibi öğrenme süreçlerinin kalite ve 

verimliliğine ilişkin doğru olamayan sonuçların ortaya çıkmasını da sağlar.  Bu nedenle, kopya çekme davranışını 

azaltmak ve sonuçta tamamen ortadan kaldırmak, öğrenciler hakkında doğru kararlar alarak, öğrenme-öğretme 

süreçlerinin etkililiğini arttırmak açısından son derece önemlidir. Gelecekte eğitim öğretim süreçlerini planlama,  

yürütme ve değerlendirme gibi eğitimde en can alıcı görevleri yapacak olan öğretmen adaylarının eğitim 

fakültelerindeki öğrencilikleri sürecinde kopya çekmeye ilişkin tutum ve davranışları özellikle üzerinde 

durulması gereken son derece hassas bir konudur. Yapacakları mesleğin görevi alanı içinde öğrencilerin kopya 

çekmesine ortam hazırlamamak, kopya çekilmesini engellemek ve sonuçta sağlıklı ölçme ve değerlendirme 

yaparak, uygulanan eğitim programları, öğrenme süreçleri ve öğrenciler hakkında doğru kararlar vermek olan 

öğretmen adaylarının kendi öğrenciliklerinde kopya çekme davranışını göstermemeleri gerekir. Mesleki 

açısından bakıldığında, eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının kopya çekme gibi olumsuz bir 

davranış göstermeleri onların gelecekteki meslek hayatında büyük bir kalite problemine yol açabilir.  

 

Üniversitelerde kopya çekme davranışlarının sıkça görülmesi nedeni ile bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin 

kopya çekme davranışlarının öğrenci görüşlerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

YÖNTEM 
 
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin sınav sırasında kopya çekme durumlarını öğrenci görüşlerine 

dayalı olarak ortaya koymaktır. Bu nedenle araştırmada  tarama modeli kullanılmıştır.  

 
Araştırma Grubu  

Araştırmaya 2012-2013 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde  farklı bölümlerde 

öğrenim gören toplam 52 gönüllü öğrenci katılmıştır.  

 

Veri Toplama Aracı  
Araştırma verileri öğrencilerin görüşlerini derinlemesine ortaya çıkarılması amacıyla nitel araştırma 

tekniklerinden “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği” ile toplanmıştır. Hazırlanan görüşme formu hakkında 

önce iki ölçme ve değerlendirme uzmanının daha sonra bir Türkçe uzmanının görüşleri alınmıştır. Uzmanlardan 

gelen görüşler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Soruların anlaşılırlığını belirlemek amacıyla dört 

öğrenci üzerinde ön değerlendirme yapıldıktan sonra görüşme formuna son şekli verilerek uygulama 

yapılmıştır. Öğrencilere görüşme sırasında “sınav türünün kopya çekmelerini etkileyip etkilemediği, hangi 

sınavlarda daha kolay kopya çektiklerini düşündükleri, gözetmen tavırlarının kopya çekmelerini etkileyip 
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etkilemediği, gözetmen tavırlarının kopya çekme davranışlarını etkileme nedenleri, dini açıdan kendilerini nasıl 

tanımladıkları, kendilerini dini açıdan tanımlama durumlarının kopya çekme düzeylerini etkileyip etkilemediği, 

kopya aldıktan ve verdikten sonra rahatsız olup olmadıkları ve öğrencilerin yüzde kaçının kopya çektiğini 

düşündükleri ne ilişkin sorular sorulmuştur. Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir.  

 

Verilerin Analizi 
Verilerin çözümlenmesinde betimsel çözümleme tekniği kullanılmıştır. Betimsel analizde elde edilen veriler 

daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Elde edilen veriler 

nitel çalışma yoluyla çözümlenmiş ve sayısallaştırılarak sunulmuştur.  

 

BULGULAR 
 
Tablo 1: Sınav Türünün Kopya Çekmeyi Etkileme Durumu  

Durum f % 

Evet                      32 61,54 

Hayır  20 38,46 

Toplam  52 100 

 

Sınavın türü kopya çekme düzeyinizi etkiler mi? Sorusuna öğrencilerin çoğu  (% 61,54) sınav türünün kopya 

çekmeyi etkilediğini belirtmişlerdir. Elde edilen bulgulara göre sınav türünün öğrencilerin kopya çekme 

düzeylerini etkilediği söylenebilir. 

 

Tablo 2:  Kolay Kopya Çektiklerini Düşündükleri Sınav Türleri 

Sınav Türleri f % 

Klasik Sınavlarda 7 10,61 

Çoktan Seçmeli 30 45,45 

Ezbere dayalı sorularda daha çok çekiliyor 12 12,12 

Türü fark etmez kişi isterse çeker 4 6,06 

Derse göre değişiyor 3 4,55 

Klasik sınavlarda çekilmez 14 21,21 

Toplam  66 100 

 

Sınav türünün kopya çekmeyi etkileme durumundaki sınav türleri incelendiğinde çoktan seçmeli sınavlarda (% 

45,45), ezbere dayalı sorularda (% 12,12), klasik sınavlarda (% 10,61), türü fark etmez (% 6,06), derse göre 

değişiyor (% 4,55), klasik sınavlarda çekilmez (% 21,21) olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre 

öğrencilerin çoğunlukla çoktan seçmeli sınavlarda ve ezbere dayalı sınavlarda daha kolay kopya çektikleri 

görülürken, klasik sınavlarda ise kopya çekmenin diğer sınav türlerine göre daha zor olduğunu düşündükleri,   

söylenebilir. 

 

Tablo 3: Gözetmenlerin Tavırlarının Kopya Çekmeyi Etkileme Durumları 

Durum f % 

Evet 46 88,46 

Hayır 6 11,54 

Toplam  52 100 

 

Sınav sırasında gözetmenlerin tavırlarının kopya çekme düzeylerini etkileme durumları  incelendiğinde, 

öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (% 88,46) gözetmen tavırlarının kopya çekmeyi etkilediğini, öğrencilerin  % 

11,54’nün ise, gözetmen tavırlarının kopya çekmeyi etkilemediğini  düşündükleri görülmüştür. Bu bulgulara 

dayanarak sınav sırasında gözetmenlerin gösterdikleri davranışların öğrencilerin kopya çekme oranlarını çok 

yüksek bir düzeyde etkilediği söylenebilir.  
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Tablo 4: Gözetmen Tavırlarının Kopya Çekmeyi Etkileme Nedenleri  Durumları 

Sebepler f % 

Uyarmalar caydırıcı olmuyor 14 6,09 

Bazen bir lafı engelliyor 10 4,35 

Sağ sola döndüğünüzü görürsem kağıdınızı alırım diyorsa ben kafamı bile kaldırmam 6 2,61 

Gözünü dikip baktığı halde bile çekerim 6 2,61 

Gözetmen sayısı arttıkça çekemiyorum 14 6,09 

Disiplinli hocalarda çekilmiyor (Sert hocalarda çekilmiyor) 30 13,05 

Hocaların tavrı fark etmiyor, öğrenci isterse mutlaka çeker 32 13,92 

Hocalar gördükleri halde uyarmayınca kopya artıyor 10 4,35 

Bazı hocalar kopya çekelim diye sınavda sınıfı bile terk ediyorlar 18 7,83 

Bayan gözetmenlerde kopya çekmek daha kolay çünkü daha sertler ama daha dikkatsizler 8 

 

3,48 

Hocalar kendi alan sınavlarında daha dikkatliler ama diğer sınavlarda öyle değiller 12 5,22 

Bazı gözetmenler sınavda cep telefonlarıyla mesajlaşıyor ya da oyun oynuyorlar 16 6,96 

Hoca yoklama kağıdı almak için dışarı çıkıyor 12 5,22 

Dikkatliyse çekemiyorsun 22 9,57 

Gözetmenler bazen bazı öğrencilere takıyorlar sınavda ve öbür kopya çekenleri fark 

edemiyorlar 

4 

 

1,74 

Başarılı öğrenciler daha kolay kopya çekiyorlar çünkü zeki oldukları için daha kolay 

çekiyorlar ve hocalar onlardan şüphelenmiyor 

6 

 

2,61 

Sevdiğim hocalarda çekmiyorum 10 4,35 

Toplam  230 100 

 
Gözetmenlerin tavırlarının kopya çekmeyi etkileme nedenleri incelendiğinde, hocaların tavrı fark etmiyor, 

öğrenci isterse mutlaka çeker (% 13,92),  sert hocalarda çekilmiyor  (% 13,05), gözetmenler dikkatliyse 

çekemiyorsun (% 9,57), bazı hocalar kopya çekelim diye sınavda sınıfı bile terk ediyorlar  (% 7,83), bazı 

gözetmenler sınavda cep telefonlarıyla mesajlaşıyor ya da oyun oynuyorlar  (% 6,96), Gözetmen sayısı arttıkça 

çekemiyorum (% 6,09), Hocalar kendi alan sınavlarında daha dikkatliler ama diğer sınavlarda öyle değiller  (% 

5,22), hoca yoklama kağıdı almak için dışarı çıkıyor (% 5,22), bazen bir lafı engelliyor  (% 4,35), sevdiğim 

hocalarda çekmiyorum (% 4,35), bayan gözetmenlerde kopya çekmek daha kolay çünkü daha sertler ama daha 

dikkatsizler (3,48) olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgulara dayanarak öğrencilerin sert ve dikkatli gözetmen 

tavırlarının kopya çekmeyi zorlaştırdığını, gözetmen sayısı arttıkça kopya çekmenin zorlaştığını,  bayan 

gözetmenlerde daha kolay kopya çekildiğini, gözetmenlerin alan derslerinin sınavlarında daha dikkatli oldukları 

ve öğrenciler isterse her koşulda kopya çekebilecekleri söylenebilir. 

 
Tablo 5: Dini Açıdan Kendilerini Tanımlama Durumları 

Durum f % 

Dindarım 38 73,08 

Değilim 14 26,92 

Toplam  52 100 

 

Dini açıdan kendilerini tanımlama durumları incelendiğinde öğrencilerin (% 73,08) kendilerini dindar olarak 

tanımlarken, kalanının (% 26,92)kendilerini dindar değilim diye tanımladıkları görülmektedir. Elde edilen 

bulgulara göre öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun kendilerini dindar olarak tanımladıkları söylenebilir.   
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Tablo 6: Öğrencilerin  Kendilerini Dini Açıdan Tanımlama Durumlarına Göre Kopya Çekme Düzeylerini  Etkileme 

Durumları 

Durumlar f % 

Dindar olmak kopya çekmemi etkilemiyor 24 38,71 

Dindar olmam kopya çekmemi etkiliyor  8 12,90 

Ufak tefek yardım almak beni etkilemiyor 10 16,13 

Sınavda her şey mübahtır 8 12,90 

Dindar olmak etkiliyor çünkü kul hakkı 8 12,90 

Emeğe saygı için çekmem 4 6,45 

Toplam  62 100 

 

Kendilerini dini açıdan tanımlama durumlarına göre kopya düzeylerini etkileme durumları incelendiğinde, 

Dindar olmak kopya çekmemi etkilemiyor (% 38,71), Ufak tefek yardım almak beni etkilemiyor (% 16,13), 

Sınavda her şey  mübahtır (% 12,90), Dindar olmam kopya çekmemi etkiliyor    ( % 12,90), Dindar olmak 

etkiliyor çünkü kul hakkı (% 12,90), Emeğe saygı için çekmem (% 6,45) olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 7: Kopya aldıktan ve verdikten sonra rahatsızlık duyma durumları 

KopyaDurum Aldıktan sonra Verdikten sonra 

 f                 %             f                % 

Evet 36 69,23 8 15,38 

Hayır 12 23,07 44 84,62 

Toplam  52 100 52 100 

 

Kopya aldıktan ve verdikten sonra rahatsızlık duyma durumları incelendiğinde, öğrencilerin kopya aldıktan 

sonra rahatsızlık duydukları (% 69,23), diğerlerinin ise rahatsızlık duymadıkları (% 23,07) görülmüştür. Ayrıca 

öğrencilerin kopya verdikten sonra büyük bir çoğunluğunun (% 84,62) rahatsızlık duymazken küçük bir 

bölümünün (% 15,38) rahatsızlık duydukları görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin kopya aldıktan 

sonra rahatsızlık duyarken kopya verdikten sonra rahatsızlık  duymadıkları söylenebilir. 

 

Tablo 8: Kopya çekme yüzdesi durumu 

Oran  f % 

% 60-70 

% 70-80 

4 

8 

15,39 

30,77 

% 85-90 6 23,06 

% 90-99 5 19,23 

% 100 3 11,53 

Toplam  26 100 

 

Sizce arkadaşlarınızın % kaçı kopya çekiyor? Sorusuna ilişkin öğrencilerin durumları incelendiğinde, % 60-70’i 

çekiyor (%15,39), % 70-80’i çekiyor (30,77), % 85-90’ı çekiyor (% 23,06), % 90-99’u çekiyor (19,23), % 100’ü 

çekiyor (% 11,53) olduğu görülmüştür.   

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Bu araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, sınav türünün kopya çekme düzeyini etkilediği, en çok çoktan seçmeli 

ve ezbere dayalı sınavlarda kopya çekildiği saptanmıştır. Benzer şekilde Semerci (2004), Bozdoğan ve Öztürk 

(2008)’in  yaptığı araştırma sonuçlarında da en çok çoktan seçmeli sınavlarda kopya çekildiği saptanmıştır. Sınav 

sırasında gözetmenlerin tavırlarının kopya çekme düzeyini etkilediği, sert ve dikkatli gözetmenlerin kopya 

çekmeyi zorlaştırdığı araştırmanın diğer bulgularındandır. Bu bulgu Semerci (2004)’nin araştırmasında sınavda  

“görevlilerin titiz davranarak” kopyayı önleyebilecekleri bulgusuyla örtüşmektedir. Araştırmada öğrencilerin bir 
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kısmı sınavda hocaların tavrının fark etmediği, öğrenci isterse mutlaka çekeceğini belirtmişlerdir. Bu bulgu Wein 

(1995) ‘in araştırma sonuçlarındaki “bazı öğrencilerin kopya çekerken yakalanmayacaklarını düşündüklerinden 

şartları zorlamakta olduğu” bulgusuyla paralellik göstermektedir. Araştırmada ayrıca öğrencilerin çoğunun 

kendilerini dindar olarak tanımladığı ancak inançlarının kopya çekme düzeylerini etkilemediği saptanmıştır.  Bu 

sonuç Sutton ve Hubba (1995); Nowell ve Laufer (1997)’nin araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Bu 

araştırma sonuçları da kopya çekme ve dini inançlar arasında ya hiç ilişki olmadığını ya da çok düşük bir ilişki 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin kopya aldıktan sonra rahatsızlık duyarken kopya verdikten sonra 

rahatsızlık   duymadıkları saptanmıştır. Kendilerini dindar olarak tanımlayan öğrencilerin sınav sırasında hiçte 

etik olmayan bir davranış sergilemelerinde bir sakınca görmemeleri oldukça düşündürücüdür. Araştırmanın 

diğer bir bulgusu ise öğrencilerin arkadaşlarının büyük bir bölümünün sınavlarda kopya çektiklerini 

düşünmeleridir. Kaymakcan (2002) tarafından yapılan araştırma sonucunda da öğrencilerin % 65’inin eğitim 

hayatlarında farklı sıklıkta kopya çektikleri ortaya çıkmıştır. Yeşilyaprak ve Öztürk (1996) tarafından yapılan 

araştırma sonucunda “üniversite öğrencilerinin % 73’ünün nadiren veya sıklıkla kopya çektiğini ve öğrencilerin 

kopya çekme davranışının % 90 oranında yaygın olduğunu düşündükleri” saptanmıştır.   Bu sonuçlar araştırma 

bulguları ile benzerlik göstermektedir. Elde edilen bulgulara dayanarak öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun 

kopya çektiği söylenebilir. Bu durum oldukça düşündürücüdür. 

 

Öneriler 
Sınavlar sırasında kopya çekme oranın azaltılması için gözetmenlerin daha duyarlı olmaları, sınav soruları 

hazırlanırken ezbere dayalı sorular sorulmaması, çoktan seçmeli sınavlar uygulanırken dikkatli olmaları, sınav 

öncesinde öğrencilerin özel bir organizasyon yapmamaları için sınav salonuna  sınavdan daha önce 

alınmamaları uygun olacaktır. 

 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Bu araştırmada, Fen ve Teknoloji Dersi 6. sınıf ilköğretim öğrencilerinin ‘Maddenin Tanecikli Yapısı’ ünitesinin 

kavramlarına ilişkin geliştirdikleri metaforlar incelenmiştir. Çalışma grubunu 2011-2012 öğretim yılı Mustafa-

Zehra-Saliha Kul İlkokulu 6.sınıf öğrencisi olan 28 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilere öğretim süreci içerisinde 

metafor yapmaları öğretilmiştir. Öğrencilerden ünitenin öğretimine başlamadan önce kavramlarla hayvan 

metaforu yapmaları istenmiş. Aynı kavramlar ünitenin öğretimi sonrasında ve ünitenin öğretim süreci 

bitmesinden üç hafta sonra tekrar hayvan metaforu yapmaları istenmiş ve sorular tekrar 

uygulanmıştır.Öğrenciler  ‘Atom ...….. gibidir, çünkü .......’ gibi cümlelerle 14 kavramı tamamlamaları istemiştir. 

Metaforlar hayvanların sınıflandırılmasına göre; 1) Omurgasız hayvanlar, 2) Omurgalı hayvanlar, 3) Prokaryot 

canlılar kategorileri altında sınıflandırılmış ve beslenme şekillerine göre canlılar; 1) Otçul hayvanlar, 2) Etçil 

hayvanlar, 3) Hem otçul hem etçil hayvanlar temaları halinde gruplara ayrılarak incelenmiştir. Araştırmada 

içerik analizi tekniği kullanılmış, ele alınan veriler sayısallaştırılarak nicel yöntemle analiz edilmiştir. Öğrencilerin 

kavramlara ilişkin oluşturdukları metaforlar öğrencilerin cinsiyeti dikkate alınarak analiz edilip yorumlanmıştır. 

 
Anahtar Sözcükler: Metafor, Fen ve Teknoloji, kavram. 

 

 

THE METAPHORS DEVELOPED BYE STUDENTS FOR THE CONCEPTS 
IN 'THE PARTICULATE STRUCTURE OF MATTER' UNIT 

OF SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE 
 
Abstract 
 
In this research, the metaphors developed bye 6th grade elementary school students for the concepts in 'The 

Particulate Structure of Matter' unit of Science and Technology course were examined. Working group consists 

of 6th grade 28 students at Salih Mustafa-Zehra-Saliha Kul Secondary School during 2011-2012 academic year. 

Students were taught to develop metaphors in the teaching process . The students were asked for developing 

animal metaphors fort the concepts before they  started learning  the unit. The students were asked for 

developing metaphors for  the same concepts after the unit was taught and this was repeated three weeks 

later again. The students were asked for developing metaphors fort fourteen  concepts bye completing the 
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sentences such as; “the Atom is like……, because ....... '. Metaphors were categorised and analyzed according to 

the classification of the animals,: 1) Invertebrates, 2) Vertebrate animals, 3) Prokaryotic organisms and 

according to their diet: 1) Herbivorous animals, 2) Carnivorous animals, 3) Both herbivorous and carnivorous 

animals. In the study, content analysis technique was used and the data were analyzed with quantitative 

method. The metaphors, the students developed for the concepts, were analyzed and interpreted  considering 

their gender  

 

Key Words: Metaphor, science and technology, concept. 

 

 

GİRİŞ 
  
Günümüzde metaforlar (benzetmeler, eğretilemeler, istiareler, mecazlar) bireylerin olgu ve olaylara karşı 

oluşturdukları yansımaları değişik kavramlarla ifade etme aracı olarak kullanılmaktadır. Metaforlar, bireyin belli 

bir olguyu başka bir olgu olarak görmesine olanak tanır (Clarken, 1997). Bilinçli ya da bilinçsiz biçimlerde günlük 

düşüncelerimizi ve eylemlerimizi yönetmekle beraber, gerçeğin ve yaşantının nasıl yorumlandığını göstermek 

için kullanılmaktadırlar (Kılıç ve Arkan, 2010). Yob (2003)’ e göre son yıllarda metafor, bir bireyin yüksek 

düzeyde soyut, karmaşık veya kuramsal bir olguyu anlamada ve açıklamada ise koşabileceği güçlü bir zihinsel 

araç olarak değerlendirilmektedir. Taylor’a (1984) göre, metafor anlamak istediğimiz nesneyi veya olguyu, 

başka bir anlam alanına ait olan kavramlar ağına bağlanarak, yeniden kavramlaştırmamızı, değişik yönlerden 

görmemizi ve daha önceden gözden kaçan bazı durumları aydınlatmamızı sağlar. 

 

Metafor kullanımı, bireylerin bilinmeyeni bilinenle ilişkilendirerek, kavramlar arasında yeni bağlantılar kurmaya 

çalışmasıyla bireylerde yaratıcılığı geliştirmektedir (Aydoğdu, 2008).  Özellikle zor kavram ve terimlerin öğrenimi 

sürecinde, soyut kavramların somutlaştırılmasında ve görselleştirmesinde metaforlar son derece önemlidir. 

Bireylerin dünyalarını anlamlandırma ve yapılandırmalarına yönelik güçlü bir zihinsel haritalama ve modelleme 

aracı olmasının etkisi büyüktür (Arslan ve Bayrakçı, 2006).  Metaforların eğitim alanında kullanılmasının birçok 

yararı vardır. Öğrenme için faydalı araçlar olup motivasyonu artırır, bilginin akılda kalmasını sağlar, sezgileri 

geliştirebilir, duygusal gelişimi iyileştirebilir, sınıf korkusunu ve isteksizliğini ortadan kaldırır, yaratıcı ve keşfedici 

öğrenme sağlar ve hayal gücünü geliştirir (Arslan ve Bayrakçı, 2006; Fretzin, 2001; Hanson, 1993; Osborn, 1997; 

Sanchez, Barreiro & Maojo, 2000). 

 

Metaforlar günlük olayların akışının yanında eğitimde de farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Eğitimde yer alan 

kavramların öğretimi sürecinde öğrenmeyi motive etme ve yaratıcı düşünceyi geliştirirken, oluşturulan 

kavramları ifade etmede kullanılmaktadır. Metaforlarla ilgili eğitim alanında yapılan araştırmalara bakılacak 

olursa; ortaöğretim öğrencilerinin internet kavramına ilişkin metafor algıları (Şahin, Baturay, 2013); metaforlar 

çalışmaları öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin sahip oldukları algıları (Saban, Koçbeker, Saban, 

2006; Saban, 2004; Cerit, 2008); kültür ve öğretmen metaforları (Çelikten, 2005); sınıf öğretmenliği 1. sınıf 

öğrencilerinin coğrafya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi (Geçit, Gençer, 2010); ilköğretim öğrencilerinin 

sosyal bilgiler dersine yönelik algıları (Güven, İleri, 2006); öğretmen adaylarının coğrafya kavramına yönelik 

algıları (Öztürk, 2007); öğretmen adaylarının öğrenci kavramına yönelik algıları (Saban, 2009); öğretmen 

adaylarının matematik öğretmeni kavramına yönelik algıları (Güler, Öçal, Akgün, 2011); matematik öğretmeni 

adaylarının matematik kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar (Güler, Akgün, Öçal, Doruk, 2012); öğretmen 

adaylarının fen bilgisi ve fen bilgisi öğretmeni kavramına yönelik algıları (Altıntaş, Kahraman, Ülger, Altıntaş, 

2013);   Gültekin (2011) tarafından yürütülen bir çalışmada ilköğretim öğretmen adaylarının eğitim programına 

yükledikleri metaforlar incelenmiştir. Aykaç ve Çelik (2011)’in öğretmen ve öğretmen adaylarının ve Taşdemir 

ve Taşdemir (2011)’in öğretmenlerin üzerinde yaptıkları çalışmalarda, ilköğretim okullarında uygulanan 

ilköğretim programlarına yönelik hem öğretmenlerin hem de öğretmen adaylarının metaforik algılarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Metaforları kullanarak ilkokulda öğrenim gören öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine ilişkin bilişsel özelliklerinin 

ortaya çıkarılması amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Bu amaçla 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde yer alan 

‘Maddenin Tanecikli Yapısı’  ünitesindeki kavramlara ilişkin öğrencilerin geliştirdikleri hayvan metaforlarının 
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analiz edilmiştir. Öğrencilerin kavramlara ilişkin oluşturdukları metaforlar öğrencilerin cinsiyeti ve 

sınıflandırılması arasındaki ilişkisi araştırılmıştır. 

 

YÖNTEM 
 
Araştırmada, öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersinde yer alan bazı kavramlara yönelik metafor oluşturma 

becerileri ve metafor oluştururken kullandıkları hayvan özellikleri hakkında detaylı ve daha zengin bilgiler elde 

etmek için nitel yöntem kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde “içerik analizi” tekniği 

kullanılmıştır. İçerik analizi, elde edilen ham verilerin anlamlandırılarak belirli bir çerçeve oluşturulması ve 

beliren durum netlik kazandıktan sonra düzenlenerek kod ve kategorilerin ortaya çıkarak somutlaşmasını 

sağlamaktadır (Patton, 2002). Bu araştırmada, Fen ve Teknoloji Dersi 6. sınıf ilköğretim öğrencilerinin 

‘Maddenin Tanecikli Yapısı’ ünitesinde yer alan ‘atom, bileşik, element, molekül, saf madde, saf olmayan 

madde, katı, sıvı, gaz, titreşim, kayma, öteleme, kimyasal değişim, fiziksel değişim’  kavramlara ilişkin 

geliştirdikleri metaforlar incelenmiştir.  

 

Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 öğretim yılı Mustafa-Zehra-Saliha Kul İlkokulu 6.sınıf öğrencisi olan 28 

öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilere öğretim süreci içerisinde metafor yapmaları öğretilmiştir. Öğrencilerden 

ünitenin öğretimine başlamadan önce kavramları tanımlamaları ve  hayvan metaforu yapmaları istenmiştir. 

Aynı kavramlar ünitenin öğretimi sonrasında ve ünitenin öğretim süreci bitmesinden üç hafta sonra tekrar 

hayvan metaforu yapmaları istenmiş ve sorular tekrar uygulanmıştır.   

 

Öğrenciler  ‘Atom ...….. gibidir, çünkü .......’ gibi cümlelerle 14 kavramı tamamlamaları istemiştir. Öğrencilerden 

öncelik olarak ilk boşluğa verilen kavramı bir hayvana metaforu olarak yazmaları istenmiş ve sonrasında hayvan 

metaforunu kavramın hangi özelliğiyle ilişkilendirdiğini anlayabilmek için “ çünkü ” ifadesi ile açıklama 

yapmaları istenmiştir. Öğrencilerin kâğıtları incelenmiş ve her kâğıt numaralandırılarak değerlendirilmiştir. 

Metaforlar hayvanların sınıflandırılmasına göre; 1) Omurgasız hayvanlar, 2) Omurgalı hayvanlar, 3) Prokaryot 

canlılar kategorileri altında sınıflandırılmış ve beslenme şekillerine göre canlılar; 1) Otçul hayvanlar, 2) Etçil 

hayvanlar, 3) Hem otçul hem etçil hayvanlar temaları halinde gruplara ayrılarak incelenmiştir. Araştırmada 

içerik analizi tekniği kullanılmış, ele alınan veriler sayısallaştırılarak nicel yöntemle analiz edilmiştir. Bu 

araştırmanın amacına uygun olarak nitel yöntemle analiz edilen veriler öğrencilerin cinsiyeti dikkate alınarak 

nicel yöntem kullanılarak frekans ve yüzdelerine balıkmıştır. 

 

BULGULAR VE YORUM 
 
Öğrenci örneklemi (n=28)  ‘Maddenin Tanecikli Yapısı’ ünitesinde yer alan ‘atom, bileşik, element, molekül, saf 

madde, saf olmayan madde, katı, sıvı, gaz, titreşim, kayma, öteleme, kimyasal değişim, fiziksel değişim’  kavram 

tanımlarını doğru ifade etmelerine  ilişkin veriler  incelenmiş ve bulgular Tablo 1 de gösterilmiştir. 

 
Tablo-1: 6. Sınıf Fen Ve Teknoloji  Dersinde Yer Alan ‘ Maddenin Tanecikli Yapısı’  Ünitesindeki Kavramlarını 

Doğru İfade Etme  Frekans ve Yüzdeleri 

Ön Test Son Test Hatırlatma Sayı Kavramlar 

f % f % f % 

1 Atom 15 14.02 19 10.00 21 8.57 

2 Bileşik 2 1.87 16 8.42 19 7.76 

3 Element 1 0.94 15 7.90 17 6.94 

4 Molekül 1 0.94 8 4.21 14 5.71 

5 Saf madde 9 8.41 8 4.21 12 4.90 

6 Saf olmayan madde 6 5.60 7 3.68 9 3.68 

7 Katı 14 13.08 21 11.05 22 8.98 

8 Sıvı 12 12.08 16 8.42 20 8.16 

9 Gaz 13 12.15 18 9.47 21 8.57 

10 Titreşim 14 13.08 13 6.84 22 8.98 
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11 Kayma 7 6.54 17 8.95 20 8.16 

12 Öteleme 1 0.94 12 6.32 15 6.12 

13 Kimyasal değişim 1 0.94 9 4.74 14 5.71 

14 Fiziksel değişim 11 10.28 11 5.79 19 7.76 

 Toplam 107 19.74 190 35.06 245 45.20 

 

Tablo 1 incelendiğinde örneklemi oluşturan 28 öğrencinin kavramlara doğru cevap verme düzeyleri öntest, son 

test ve hatırlama testine verdikleri cevaplar incelendiğinde  ‘atom’ kavramı konu işlenmeden önce en çok doğru 

tanımlanan 15 (%14.02) ilk kavram olduğu görülmektedir. ‘Katı’ 14 (%13.08) ve  ‘titreşim’ 14 (%13.08) 

kavramları takip etmektedir. ‘Element’ 1 (%0.94), ‘molekül’ 1 (%0.94), ‘öteleme’ 1 (%0.94) ve ‘kimyasal değişim’ 

1 (%0.94) kavramları ise konu işlenmeden önce en az doğru tanımlanan kavramlar olduğu görülmektedir. ‘Katı’ 

kavramı 21 (%11.05) oranıyla konu işleme sonrasında en doğru tanımlanan kavram olup, bu kavramı ‘atom’ 19 

(%10) ve ‘gaz’ 18 (%9.47) kavramları takip etmektedir. ‘Saf olmayan madde’ kavramı 7 (%3.68) orana sahip olup 

konu işlenme sonrasında en az doğru tanımlanan kavramlar olduğu görülmektedir. ‘Katı’ ve ‘titreşim’ kavramları 

22 (%8.98) oranıyla konu işlendikten belirli bir süre sonrasında yapılan hatırlatma testi sonucunda en doğru 

tanımlanan kavramlar olup, bu kavramları ‘atom’ ve ‘gaz’ kavramları 21 (%8.57) oranıyla takip etmektedir. ‘Saf 

olmayan madde’ kavramı 9 (%3.68) orana sahip olup hatırlatma testinde en az doğru tanımlanan kavramlar 

olduğu görülmektedir. Kavramlara doğru cevap verme düzeyleri toplamda en fazla hatırlama testinde 245 

(%45.20) oranında gözlenmiş olup, sontestte 190 (%35.06) oranında ve 107 (%19.74) oranıyla en az öntestte 

gözlenmiştir.   

 

Tablo 2: 6. Sınıf Fen Ve Teknoloji  Dersinde Yer Alan ‘Maddenin Tanecikli Yapısı’ Ünitesindeki Kavramlar İçin  

Beslenme Şekillerine  Göre Hayvan Metaforları ve Özelliklerinin Cinsiyete Göre Dağılımları Frekans Ve Yüzdeleri 

CİNSİYET Kız Erkek 

Öntest Sontest Hatırlatma  Öntest Sontest Hatırlatma TEMA 

f % f % f % f % f % f % 

Otçul 22 13.41 39 23.78 57 34.76 10 6.10 16 9.76 20 12.19 

Etçil 21 12.88 45 27.61 55 33.74 8 4.91 17 10.43 17 10.43 

B
ES

LE
N

M
E 

 
ŞE

K
Lİ

 

Hem 
Otçul 
Hem 
Etçil 

32 14.96 52 24.30 73 34.11 14 6.54 21 9.81 22 10.28 

TOPLAM 
  

75  13.86 136 25.14  185 34.20  32 5.91 54 9.98  59 10.91  

 

Tablo 2’de kız ve erkek öğrencilerin kullandıkları hayvan metaforları, beslenme türlerine göre sınıflanarak 

verilmiştir. Buna göre, otçul beslenme şekline göre kız öğrencilerinin oluşturduğu hayvan metaforları öntestte 

22 (%23.41), sontestte 39 (%23.78) ve hatırlama testinde 57 (%34.76)  hayvanları tercih ederken; erkek 

öğrencilerinin oluşturduğu hayvan metaforları öntestte 10 (%6.10), sontestte 16 (%9.76) ve hatırlama testinde 

20 (%12.19)  hayvan metaforu oluşturdukları görülmektedir. Etçil beslenme şekline göre kız öğrencilerinin 

oluşturduğu hayvan metaforları öntestte 21 (%12.88), sontestte 45 (%27.61) ve hatırlama testinde 55 (%33.74)  

hayvanları tercih ederken; erkek öğrencilerinin oluşturduğu hayvan metaforları öntestte 8 (%4.91), sontestte 17 

(%10.43) ve hatırlama testinde 17 (%10.43)  hayvan metaforu oluşturdukları görülmektedir. Hem otçul hem de 

etçil beslenme şekline göre kız öğrencilerinin oluşturduğu hayvan metaforları öntestte 32 (%14.96), sontestte 

52 (%24.30) ve hatırlama testinde 73 (%34.11)  hayvanları tercih ederken; erkek öğrencilerinin oluşturduğu 

hayvan metaforları öntestte 14 (%6.54), sontestte 21 (%9.81) ve hatırlama testinde 22 (%10.28)  hayvan 

metaforu oluşturdukları görülmektedir. 

 

Kız öğrenciler metafor oluştururken toplamda en az ön testte 75 (%13.86), en çok hatırlama testinde 185 

(%34.20) hayvan metaforu oluştururken erkek öğrenciler metafor oluştururken en az ön testte 32 (%5.91) ,en 

çok hatırlama testinde 59 (10.91) hayvan metaforu oluşturmuşlardır.   
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Tablo 3: 6. Sınıf Fen Ve Teknoloji  Dersinde Yer Alan ‘ Maddenin Tanecikli Yapısı’  Ünitesindeki ‘Atom, Bileşik, 

Element, Molekül, Saf Madde, Saf Olmayan Madde, Katı’ Kavramları Metaforlarının Hayvanların  

Sınıflandırılmasına Göre Öntest Dağılımları Frekans ve Yüzdeleri 
Atom Bileşik Element Molekül Saf Madde Saf Olmayan 

Madde 
Katı Sınıflama Cinsiyet 

f % f % f % f % f % f % f % 

Kız 13 46.42 19 67.86 20 71.43 20 74.07 13 46.43 13 46.43 11 39.29 Omurgalı 
Hayvanlar 

Erkek 3 10.71 7 25.00 7 25.00 7 25.93 5 17.86 6 21.43 2 7.14 

Kız 4 14.29 1 3.57 1 3.57 0 0 2 7.14 2 7.14 0 0 Omurgasız 
Hayvanlar 

Erkek 4 14.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kız  4 14.29 1 3.57 0 0 0 0 6 21.43 6 21.43 10 35.71 Prokaryot 
Hayvanlar 

Erkek 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7.14 1 3.57 5 17.86 

 

Tablo 3’de kız ve erkek öğrencilerin ‘atom, bileşik, element, molekül, saf madde, saf olmayan madde, katı’ ilk 7 

kavrama ilişkin kullandıkları hayvan metaforları hayvanların sınıflandırılmasına göre öntest dağılımları 

verilmiştir. Buna göre, ‘atom’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 13 (%46.42) omurgalı 

hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, erkek öğrenciler prokaryot hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. ‘Beşik’ 

kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 19 (%67.86) omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler 

yapmış,  erkek öğrenciler omurgasız hayvanlar ve prokaryot hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. ‘Element’ 

kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 20 (%71.43) omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler 

yapmış, erkek öğrenciler omurgasız hayvanlar ve prokaryot hayvanlara ilişkin kız öğrenciler ise prokaryot 

hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. ‘Molekül’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 20 

(%74.07) omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, kız ve erkek öğrenciler omurgasız hayvanlar ve prokaryot 

hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. ‘Saf madde, saf olmayan madde’ kavramları hayvanların 

sınıflandırılmasında en fazla metafor 13 (%46.43) omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, erkek öğrenciler 

omurgasız hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. ‘Katı’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla 

metafor 11 (%39.29) omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, kız ve erkek öğrenciler omurgasız hayvanlara 

ilişkin metafor yapmamıştır. 

 

Tablo 4: 6. Sınıf Fen Ve Teknoloji  Dersinde Yer Alan ‘ Maddenin Tanecikli Yapısı’  Ünitesindeki ‘Sıvı, Gaz, 

Titreşim, Kayma, Öteleme, Kimyasal Değişim, Fiziksel Değişim’ Kavramları Metaforlarının Hayvanların  

Sınıflandırılmasına Göre Öntest Dağılımları Frekans ve Yüzdeleri 
Sıvı Gaz Titreşim Kayma Öteleme Kimyasal 

Değişim 
Fiziksel 
Değişim 

Sınıflama Cinsiyet 

f % f % f % f % f % f % f % 

Kız 14 50.00 14 53.85 8 30.77 14 50.00 21 75.00 20 71.43 14 50.00 Omurgalı 
Hayvanlar 

Erkek 2 7.14 1 3.84 4 15.39 7 25.00 6 21.43 7 25.00 3 10.71 

Kız 4 14.30 5 19.23 2 7.69 1 3.57 0 0 0 0 1 3.57 Omurgasız 
Hayvanlar 

Erkek 3 10.71 6 23.08 1 3.84 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kız  3 10.71 0 0 9 34.62 6 21.43 0 0 1 3.57 6 21.43 Prokaryot 
Hayvanlar 

Erkek 2 7.14 0 0 2 7.69 0 0 1 3.57 0 0 4 14.29 

 

Tablo 4’de kız ve erkek öğrencilerin ‘sıvı, gaz, titreşim, kayma, öteleme, kimyasal değişim, fiziksel değişim’ son 7 

kavrama ilişkin kullandıkları hayvan metaforları hayvanların sınıflandırılmasına göre öntest dağılımları 

verilmiştir. Buna göre, ‘sıvı’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 14 (%50.00) omurgalı 

hayvanlarda kız öğrenciler yapmıştır. ‘Gaz’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 14 

(%53.85) omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler yapmış,  kız ve erkek öğrenciler prokaryot hayvanlara ilişkin 

metafor yapmamıştır. ‘Titreşim’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 8 (%30.77) omurgalı 

hayvanlarda kız öğrenciler yapmıştır. ‘Kayma’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 14 
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(%50.00) omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, erkek öğrenciler omurgasız hayvanlar ve prokaryot 

hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. ‘Öteleme’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 21 

(%75.00) omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, kız ve erkek öğrenciler omurgasız hayvanlara ve kız 

öğrenciler prokaryot hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. ‘Kimyasal değişim’ kavramı hayvanların 

sınıflandırılmasında en fazla metafor 20 (%71.73) omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, öğrenciler 

omurgasız hayvanlara ve erkek öğrenciler prokaryot hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. ‘Fiziksel değişim’ 

kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 14 (% 50.00) omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler 

yapmış, erkek öğrenciler omurgasız hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. 

 

Tablo 5: 6. Sınıf Fen Ve Teknoloji  Dersinde Yer Alan ‘ Maddenin Tanecikli Yapısı’  Ünitesindeki ‘Atom, Bileşik, 

Element, Molekül, Saf Madde, Saf Olmayan Madde, Katı’ Kavramları Metaforlarının Hayvanların  

Sınıflandırılmasına Göre Sontest Dağılımları Frekans ve Yüzdeleri  
Atom Bileşik Element Molekül Saf Madde Saf Olmayan 

Madde 
Katı Sınıflama Cinsiyet 

f % f % f % f % f % f % f % 

Kız 7 25.00 10 35.71 10 35.71 14 50.00 14 50.00 18 60.00 5 17.86 Omurgalı 
Hayvanlar 

Erkek 4 14.29 2 7.15 3 10.72 6 21.43 6 21.43 5 16.67 1 3.57 

Kız 9 32.14 1 3.57 3 10.72 1 3.57 0 0 0 0 1 3.57 Omurgasız 
Hayvanlar 

Erkek 3 10.71 1 3.57 2 7.14 0 0 1 3.57 1 3.33 0 0 

Kız  5 17.86 10 35.71 8 28.57 6 21.43 7 25.00 5 16.67 15 53.57 Prokaryot 
Hayvanlar 

Erkek 0 0 4 14.29 2 7.14 1 3.57 0 0 1 3.33 6 21.43 

 

Tablo 5’de kız ve erkek öğrencilerin ‘atom, bileşik, element, molekül, saf madde, saf olmayan madde, katı’ ilk 7 

kavrama ilişkin kullandıkları hayvan metaforları hayvanların sınıflandırılmasına göre sontest dağılımları 

verilmiştir. Buna göre, ‘atom’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 9 (%32.14) omurgasız 

hayvanlarda kız öğrenciler yapmış ve erkek öğrenciler prokaryot hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. 

‘Bileşik’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 10 (%35.71) omurgalı hayvanlar ve prokaryot 

hayvanlarda kız öğrenciler yapmıştır. ‘Element’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 10 

(%35.71) omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler yapmıştır. ‘Molekül’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en 

fazla metafor 14 (%50.00) omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, erkek öğrenciler omurgasız hayvanlara 

ilişkin metafor yapmamıştır. ‘Saf madde’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 14 (%50.00) 

omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, kız öğrenciler omurgasız hayvanlara ve erkek öğrenciler prokaryot 

hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. ‘Saf olmayan madde’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla 

metafor 18 (%60.00) omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, kız öğrenciler omurgasız hayvanlara ilişkin 

metafor yapmamıştır. ‘Katı’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 15 (%53.57) prokaryot 

hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, erkek öğrenciler omurgasız hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. 

 

Tablo 6: 6. Sınıf Fen Ve Teknoloji  Dersinde Yer Alan ‘ Maddenin Tanecikli Yapısı’  Ünitesindeki ‘Sıvı, Gaz, 

Titreşim, Kayma, Öteleme, Kimyasal Değişim, Fiziksel Değişim’ Kavramları Metaforlarının Hayvanların  

Sınıflandırılmasına Göre Sontest  Dağılımları Frekans ve Yüzdeleri 
Sıvı Gaz Titreşim Kayma Öteleme Kimyasal 

Değişim 
Fiziksel 
Değişim 

Sınıflama 
  

Cinsiyet 

f % f % f % f % f % f % f % 

Kız 9 32.14 10 34.48 8 30.77 8 28.57 9 32.14 17 62.96 16 55.17 Omurgalı 
Hayvanlar 

Erkek 3 10.71 0 0 4 15.39 2 7.14 4 14.30 2 7.41 4 13.79 

Kız 4 14.29 3 10.35 2 7.69 1 3.57 3 10.71 1 3.70 1 3.45 Omurgasız 
Hayvanlar 

Erkek 0 0 3 10.35 1 3.84 1 3.57 0 0 3 11.11 0 0 

Kız  8 28.57 9 31.03 9 34.62 12 42.86 9 32.14 2 7.41 5 17.24 Prokaryot 
Hayvanlar 

Erkek 4 14.29 4 13.79 2 7.69 4 14.29 3 10.71 2 7.41 3 10.35 

 

Tablo 6’da kız ve erkek öğrencilerin ‘sıvı, gaz, titreşim, kayma, öteleme, kimyasal değişim, fiziksel değişim’ son 7 

kavrama ilişkin kullandıkları hayvan metaforları hayvanların sınıflandırılmasına göre sontest dağılımları 
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verilmiştir. Buna göre, ‘sıvı’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 9 (%32.14) omurgalı 

hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, erkek öğrenciler omurgasız hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. ‘Gaz’ 

kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 10 (%34.48) omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler 

yapmış, erkek öğrenciler omurgalı hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. ‘Titreşim’ kavramı hayvanların 

sınıflandırılmasında en fazla metafor 9 (%34.62) prokaryot hayvanlarda kız öğrenciler yapmıştır. ‘Kayma’ 

kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 12 (%42.86) prokaryot hayvanlarda kız öğrenciler 

yapmıştır. ‘Öteleme’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 9 (%32.14) omurgalı hayvanlar 

ve prokaryot hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, erkek öğrenciler omurgasız hayvanlara ilişkin metafor 

yapmamıştır. ‘Kimyasal değişim’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 17 (%62.96) 

omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler yapmıştır. ‘Fiziksel değişim’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en 

fazla metafor 16 (% 55.17) omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, erkek öğrenciler omurgasız hayvanlara 

ilişkin metafor yapmamıştır. 

 

Tablo 7: 6. Sınıf Fen Ve Teknoloji  Dersinde Yer Alan ‘ Maddenin Tanecikli Yapısı’  Ünitesindeki ‘Atom, Bileşik, 

Element, Molekül, Saf Madde, Saf Olmayan Madde, Katı’ Kavramları Metaforlarının Hayvanların  

Sınıflandırılmasına Göre Hatırlatma Testi Dağılımları Frekans ve Yüzdeleri  
Atom Bileşik Element Molekül Saf Madde Saf Olmayan 

Madde 
Katı Sınıflama Cinsiyet 

f % f % f % f % f % f % f % 

Kız 6 21.43 7 25.00 7 25.00 11 39.29 14 48.28 14 51.86 3 10.71 Omurgalı 
Hayvanlar 

Erkek 5 17.86 2 7.14 4 14.29 4 14.29 4 13.79 6 22.22 2 7.14 

Kız 12 42.86 1 3.57 2 7.14 2 7.14 0 0 0 0 0 0 Omurgasız 
Hayvanlar 

Erkek 2 7.14 1 3.57 0 0 2 7.14 0 0 0 0 0 0 

Kız  3 10.71 13 46.43 12 42.86 8 28.57 7 24.14 6 22.22 18 64.29 Prokaryot 
Hayvanlar 

Erkek 0 0 4 14.29 3 10.71 1 3.57 4 13.79 1 1.70 5 17.86 

 

Tablo 7’de kız ve erkek öğrencilerin ‘atom, bileşik, element, molekül, saf madde, saf olmayan madde, katı’ ilk 7 

kavrama ilişkin kullandıkları hayvan metaforları hayvanların sınıflandırılmasına göre hatırlatma testi dağılımları 

verilmiştir. Buna göre, ‘atom’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 12 (%42.86) omurgasız 

hayvanlarda kız öğrenciler yapmış ve erkek öğrenciler prokaryot hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. 

‘Bileşik’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 13 (%46.43) prokaryot hayvanlarda kız 

öğrenciler yapmıştır. ‘Element’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 12 (%42.86) prokaryot 

hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, erkek öğrenciler omurgasız hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. 

‘Molekül’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 11 (%39.29) omurgalı hayvanlarda kız 

öğrenciler yapmıştır. ‘Saf madde’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 14 (%48.28) 

omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler yapmış,  öğrenciler omurgasız hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. ‘Saf 

olmayan madde’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 14 (%51.86) omurgalı hayvanlarda 

kız öğrenciler yapmış, öğrenciler omurgasız hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. ‘Katı’ kavramı hayvanların 

sınıflandırılmasında en fazla metafor 18 (%64.29) prokaryot hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, öğrenciler 

omurgasız hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. 

 

Tablo 8: 6. Sınıf Fen Ve Teknoloji  Dersinde Yer Alan ‘ Maddenin Tanecikli Yapısı’  Ünitesindeki ‘Sıvı, Gaz, 

Titreşim, Kayma, Öteleme, Kimyasal Değişim, Fiziksel Değişim’ Kavramları Metaforlarının Hayvanların  

Sınıflandırılmasına Göre Hatırlatma Testi Dağılımları Frekans ve Yüzdeleri 
Sıvı Gaz Titreşim Kayma Öteleme Kimyasal 

Değişim 
Fiziksel 
Değişim 

Sınıflama Cinsiyet 

f % f % f % f % f % f % f % 

Kız 8 28.57 9 31.03 5 17.86 9 32.14 10 35.72 17 60.71 7 25.00 Omurgalı 
Hayvanlar 

Erkek 0 0 0 0 1 3.57 4 14.30 3 10.71 2 7.14 2 7.14 

Omurgasız Kız 4 14.29 5 17.24 1 3.57 3 10.71 3 10.71 1 3.57 0 0 
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Hayvanlar Erkek 1 3.57 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10.72 0 0 

Kız  9 32.14 8 27.59 15 53.57 9 32.14 8 28.57 3 10.72 14 50.00 Prokaryot 
Hayvanlar 

Erkek 6 21.43 7 24.14 6 21.43 3 10.71 4 14.29 2 7.14 5 17.86 

 

Tablo 8’de kız ve erkek öğrencilerin ‘sıvı, gaz, titreşim, kayma, öteleme, kimyasal değişim, fiziksel değişim’ son 7 

kavrama ilişkin kullandıkları hayvan metaforları hayvanların sınıflandırılmasına göre hatırlatma testi dağılımları 

verilmiştir. Buna göre, ‘sıvı’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 9 (%32.14) prokaryot 

hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, erkek öğrenciler omurgalı hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. ‘Gaz’ 

kavramı hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 9 (%31.03) omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler 

yapmış, erkek öğrenciler omurgalı ve omurgasız hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. ‘Titreşim’ kavramı 

hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 15 (%53.57) prokaryot hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, 

erkek öğrenciler omurgasız hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. ‘Kayma’ kavramı hayvanların 

sınıflandırılmasında en fazla metafor 9 (%32.14) omurgalı ve prokaryot hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, erkek 

öğrenciler omurgasız hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. ‘Öteleme’ kavramı hayvanların 

sınıflandırılmasında en fazla metafor 10 (%35.72) omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, erkek öğrenciler 

omurgasız hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. ‘Kimyasal değişim’ kavramı hayvanların sınıflandırılmasında 

en fazla metafor 17 (%60.71) omurgalı hayvanlarda kız öğrenciler yapmıştır. ‘Fiziksel değişim’ kavramı 

hayvanların sınıflandırılmasında en fazla metafor 14 (% 50.00) prokaryot hayvanlarda kız öğrenciler yapmış, 

öğrenciler omurgasız hayvanlara ilişkin metafor yapmamıştır. 

 

Tablolarda bulunan 14 kavrama ilişkin öğrencilerin en çok yapmış oldukları bazı özgün metaforlar ve yüklenen 

anlamlar şöyledir: 

 

‘Atom’ kavramına ilişkin öğrenciler en çok ‘pire, karınca, aslan, sinek, bit’ metaforlarını yapmışlardır.  

 

Atom aslan gibidir, çünkü aslan gibi kükreyebilir (Ö9).  

 

Atom karınca gibidir, çünkü atom çok küçük olduğu için atoma benzer (Ö24).  

 

‘Bileşik’ kavramına ilişkin öğrenciler en çok ‘karınca, bukalemun, Van kedisi, kedi, ipek böceği, tavşan, inek’ 

metaforlarını yapmışlardır. 

 

Bileşik palyaço balığına gibidir, çünkü bileşik farklı atomların bağlanmasıyla oluştuğu için palyaço balığı da farklı 

renklerden oluştuğu için bileşiğe benzer (Ö18). 

 

Bileşik bukalemun gibidir, çünkü bileşikler farklı atomlardan oluşur ve bukalemunda farklı renklere 

dönüşebilir(Ö24). 

 

‘Element’ kavramına ilişkin öğrenciler en çok ‘köpek, baykuş, karınca, ahtapot, kelebek, kanguru’ metaforlarını 

yapmışlardır. 

 

Element at gibidir, çünkü at tek renkten oluşan bir hayvandır (Ö4). 

 

Element ahtapot gibidir, çünkü ahtapotun tüm kolları element gibi aynı cinstir (Ö5). 

 

‘Molekül’ kavramına ilişkin öğrenciler en çok ‘kene, köpek, karga, zebra, karınca, kaplumbağa’ metaforlarını 

yapmışlardır. 

 

Molekül zebra gibidir, çünkü iki renkten oluşur ve molekülde en az iki atomun bağ yapmasıyla oluşur (Ö26) 

Molekül kaplumbağa gibidir, çünkü kaplumbağa ile onun kabuğu birleştirmiştir ve onun için bir moleküle 

benzer(Ö24). 
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‘Saf madde’ kavramına ilişkin öğrenciler en çok ‘kuzu, tavşan, ateş böceği, balık, kutup ayısı, fok’ metaforlarını 

yapmışlardır. 

 

Saf madde tavşan gibidir, çünkü tavşanın tüyleri temiz ve yumuşacıktır (Ö20). 

 

Saf madde balık gibidir, çünkü balık pürüzsüz ve düzdür (Ö15). 

 

‘Saf olmayan madde’ kavramına ilişkin öğrenciler en çok ‘kedi, kirpi, köpek, kelebek, ayı, kuş, mikrop, fare’ 

metaforlarını yapmışlardır. 

 

Saf olmayan madde tilki gibidir, çünkü tilki saf kalpli değildir (Ö4). 

 

Saf olmayan madde kelebek gibidir, çünkü kelebeğin kanatları farklı renkler içerir (Ö9). 

 

‘Katı’ kavramına ilişkin öğrenciler en çok ‘kaplumbağa, aslan, gergedan, öküz, timsah, fil’ metaforlarını 

yapmışlardır. 

 

Katı fok gibidir, çünkü fokların derisi çok serttir (Ö19). 

 

Katı aslan gibidir, çünkü aslan huy yönünden çok sert bir hayvan olduğu için katı da sert olduğundan aslana 

benzettim (Ö24). 

 

‘Sıvı’ kavramına ilişkin öğrenciler en çok ‘salyangoz, sümüklü böcek, balık, yılan, maymun, ahtapot, lama’ 

metaforlarını yapmışlardır. 

 

Sıvı salyangoz gibidir, çünkü salyangozda sümük atar ve o da sıvıdır (Ö11). 

 

Sıvı balık gibidir, çünkü akvaryumdaki suyla beraber bulunduğu yerin şeklini alır (Ö8). 

 

‘Gaz’ kavramına ilişkin öğrenciler en çok ‘kuş, kokarca, böcek’ metaforlarını yapmışlardır. 

 

Gaz kokarca gibidir, çünkü gaz maddenin en düzensiz hali olduğu için kokarca kendini korumak amacıyla gaz 

yaydığı için kokarca gibidir (Ö18). 

 

Gaz kuş gibidir, çünkü kuşlar havada birbirinden bağımsız dolaşırlar (Ö13). 

 

‘Titreşim’ kavramına ilişkin öğrenciler en çok ‘fil, kanguru, çıngıraklı yılan, penguen, arı, sivrisinek, kedi, köpek’ 

metaforlarını yapmışlardır. 

 

Titreşim kanguru gibidir, çünkü kanguru çoğu zaman zıplayarak hareket eder (Ö2). 

 

Titreşim çıngıraklı yılan gibidir, çünkü çıngıraklı yılanın kuyruğu titreşim yapar (Ö22). 

 

‘Kayma’ kavramına ilişkin öğrenciler en çok ‘penguen, balık, sümüklü böcek, maymun, salyangoz’ metaforlarını 

yapmışlardır. 

 

Kayma yılan gibidir, çünkü yılanın kuyruğunu kıpırdarken yanına koyuyor ve ilerliyor (Ö17). 

 

Kayma balık gibidir, çünkü balığı elimize aldığımızda hemen kayar (Ö15). 

 

‘Öteleme’ kavramına ilişkin öğrenciler en çok ‘kedi, tavşan, tesbih böceği, solucan, kanguru, koyun, keçi’ 

metaforlarını yapmışlardır. 
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Öteleme solucan gibidir, çünkü solucan ilk önce ön kısmını ilerletiyor sonra kuyruk kısmını havaya kaldırıp yine 

koyup ön tarafını iterek ilerliyor (Ö17). 

 

Öteleme koyun gibidir, çünkü koyunlar yürürler o da bir öteleme hareketidir (Ö11). 

 

‘Kimyasal değişim’ kavramına ilişkin öğrenciler en çok ‘kurbağa, bukalemun, kelebek, ateş böceği’ metaforlarını 

yapmışlardır. 

 

Kimyasal değişim kelebek gibidir, çünkü kelebekler başkalaşım geçirir (Ö27). 

 

Kimyasal değişim kurbağa gibidir, çünkü ilk balık olur daha sonra bir birey (Ö19). 

 

‘Fiziksel değişim’ kavramına ilişkin öğrenciler en çok ‘bukalemun, kurbağa, kelebek, yılan’ metaforlarını 

yapmışlardır. 

 

Fiziksel değişim bukalemun gibidir, çünkü o fiziksel olarak renk değiştirir (Ö5). 

 

Fiziksel değişim yılan gibidir, çünkü yılanlar derisini değiştirir (Ö28). 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Bu çalışmada ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinden ‘Maddenin Tanecikli Yapısı’ ünitesinin kavramlarına ilişkin 

hayvan metafor yapmaları istenmiştir. Metaforlar, bilinen, görülen ya da fiziksel gerçeklik, bilinmeyen, görüle-

meyen ya da ruhsal gerçekliği tanımlamaya yardımcı olmak için kullanılırlar. İnsanlar, algılama ve kelime 

hazineleri sınırlı olduğundan, bir kavramı anlayabilmek için, başka kavramlarla kıyaslamalar yapmak zorunda 

kalmaktadır (Clarken, 1997). 

 

Bulgular genel olarak incelendiğinde kavramların tamamına ilişkin yapılan metaforlar öntest ve hatırlatma testi 

karşılaştırdığımızda kavram frekanslarında artış olduğu gözlenmiştir. Bu da öğrencilerin kavramlara ilişkin 

öğretileri arttıkça metafor yapmalarında artış olduğunu gösterebilir. Metaforun bir öğretim aracı olarak en 

önemli yönlerinden birisi de uzun dönem akılda tutmayı sağlayıcı bir ortam yaratabilmesidir (Arslan ve Bayrakçı, 

2006).  Metaforlar öğrencilerin özellikle zor kavram ve terimleri daha net bir şekilde anlamalarına yardımcı 

olarak soyut kavramların zihinde somutlaştırılması ve görselleştirilmesini sağlamakta ve böylece öğrenilen 

bilgilerin akılda daha uzun süre kalmasını ve daha kolay hatırlanmasını sağlayarak öğrenme motivasyonunu 

artırmaktadır (İbret ve Aydınözü, 2011). 

 

Tablo 1’de öntestte ‘atom’ kavramı en yüksek frekansa sahipken, sontestte ‘katı’ kavramı ve hatırlatma testinde 

‘katı, titreşim’ kavramları en yüksek frekansa sahiptir. Öğrenciler tarafından en çok metafor yapılan kavram 

konu işlenme öncesinde ve sonrasında farklı olabilir. Rudden (1994)bir konuda öğrencilerin farklı algılarını 

metafor kullanarak iade güçlerini arttırdığı belirtmiştir. Tablo 2’ye göre öntest, sontest ve hatırlatma testinde 

kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha fazla metafor yapmıştır. Metaforlar hayvanların beslenme şekillerine 

göre incelendiğinde otçul hayvanlar, etçil hayvanlar ve hem etçil hem otçul hayvanlara ilişkin yapılan 

metaforlarda kız öğrenciler erkeklere göre tüm temalarda daha fazla metafor yapmıştır. Genel olarak beslenme 

şekilleri dikkate alındığında sontestte yapılan metaforların önteste göre arttığı, hatırlatma testindeki metafor 

sayılarının sonteste göre arttığı gözlenmiştir. Bayraktaroğlu’nun (2011) Daley (2001)’den aktardığına göre aynı 

kavram için farklı metafor kullanmanın bu kavramların değişik biçimde nasıl görüleceğini anlamada yardımcı 

olduğunu ve bu metaforların bütün için daha geniş bir anlayış sağlamak yönünde birleştirilebileceklerini ileri 

sürmüştür. 

 

Yapılan hayvan metaforları hayvanların sınıflaması dikkate alınırsa genel olarak öğrencilerin omurgalı 

hayvanlara ilişkin daha fazla metafor yaptıkları söylenebilir. Kavramlar ayrı ayrı incelendiğinde öntestte 

‘titreşim’ kavramı hariç diğer kavramların tamamında en fazla kız öğrenciler omurgalı hayvanlara ilişkin metafor 

yapmışlardır. Sontestte ‘atom, bileşik, katı, titreşim, kayma, öteleme’ kavramları ve hatırlatma testinde ‘atom, 

bileşik, element, katı, sıvı, titreşim, kayma,fiziksel değişim’ kavramları hariç diğer kavramlarda en fazla kız 
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öğrenciler omurgalı hayvanlara ilişkin metafor yapmışlardır. Öğrenciler kavramlara ilişkin metaforları 

hayvanların sınıflandırılması dikkate alındığında öntest, sontest ve hatırlatma testinde değişebilir. Altıntaş 

(2014) yaptığı çalışmada  öğrencilerin yaşam alanlarında hayvanlara ait deneyimlerinin yeterli olup olmaması 

hayvan metaforu oluşturmalarında etkili olduğunu ifade etmiştir.  

 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Bu araştırma, Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri öğrencilerinin sınıf içi çatışma yaşama nedenlerini ortaya 

koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışma tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’un Tuzla 

ilçesindeki dört teknik ve endüstri meslek lisesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma evreni 3593 

öğrenciden oluşmakta olup basit tesadüfî ve küme örneklemi seçim teknikleri kullanarak 300 öğrenci 

uygulamaya dâhil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Argon (2009) tarafından geliştirilen “Sınıf İçi 

Çatışma Nedenleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyet değişkeninin sınıf içi çatışma 

nedenlerine etkisi bulunamamıştır. Sınıf düzeyinde bir karşılaştırma yapıldığında sınıf düzeyleri arasında 

farklılıklar tespit edilmiştir. Bunun sebebi de farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilerin bilişsel özelliklerinin, kişisel 

özelliklerinin ve farkındalık düzeylerinin farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Anne babası ayrı olan 

öğrencilerle anne babası birlikte olan öğrenciler karşılaştırıldığında ise öğretmenin öğrenciye değer vermesi 

boyutunda farklılık tespit edilmiştir. Bu farklılık ise anne babası ayrı olan öğrencilerin değer verme ile ilgili 

yargılarının önemini yitirmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 

Anahtar Sözcükler: Çatışma, Sınıf, Öğrenci.  

 

 

CAUSES OF CONFLICT IN THE CLASSROOM AT TECHNICAL  
AND VOCATIONAL HIGH SCHOOLS (TUZLA CASE) 

 
 
Abstract 
This research aims to identify the causes of conflicts in the clasrooms at Technical and Industrial Vocational 

High Schools. The study is designed as survey study. The students of four technical and vocational high schools 

students in Istanbul Tuzla district formed the study group. 3593 students formed the population of the study 

and among them 300 students selected via simple random and cluster sampling techniques formed the sample 

of the study. In order to collect data, “Causes of Conflict in the Classroom Scale"developed by Argon (2009) 

were used. The findings indicate that gender variable has no effect on the causes of conflicts in the clasrooms 

while significant differences are observed when the grade level variable is concerned. When the grade levels 

are compared to each other, significant differences are observed due to the fact that it is thought that their 

cognitive, personality characteristics and awareness levels  are different from each other. Significant 

differences are observed between the students whose parents are divorced and whose parents are not 

divorced in the value dimension of teachers to their students. It is thought that the students whose parents are 

divorced have less jugments about the importance of value compared to those whose parents are not 

divorced.  

 

Key Words: Conflict, Classroom, Student. 
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GİRİŞ 
 

İnsan doğası gereği farklı kişilik, çıkar, istek, gereksinim, hedef, değer, tercih, zevk ve kişilik özelliklerine sahiptir. 

Bu kadar çok çeşitliliğe sahip olan insanın bulunduğu her mekânda bireysel farklılıktan kaynaklanan çatışmanın 

olması doğal bir sonuçtur. Dolayısıyla bu süreç yaşamın da kendisidir (Türnüklü,2002). Yaşam sosyal bir süreçtir. 

İnsan da bu sürecin içerisinde sosyal bir varlık olduğundan, yalnız olmak yerine başkalarıyla birlikte olmayı 

tercih eder. Başkalarıyla bir arada olmanın ve etkileşimde bulunmanın doğal sonucu olarak da ilişkilerde farklı 

etkileşimler yaşanabilmektedir. Bu etkileşimler olumlu olduğu gibi olumsuz da olabilmektedir. Olumsuz 

etkileşimlerde kişilerarası çatışmalar ortaya çıkabilmektedir (Uysal, 2006:1). 

 

Çatışma insanın toplumla etkileşim sürecinde sürekli yaşanan ve insan ilişkilerini olumlu ve olumsuz yönde 

etkileyen bir kavramdır (Ada, 2013). Çatışma, çeşitli araştırmacılar tarafından aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. 

En basit haliyle çatışma “kişinin içinde bulunduğu sosyal ortam ve zaman diliminde istemediği koşullarla karşı 

karşıya kalması ve bir sonuç için zorlanması durumunda gerçekleştirdiği davranış, ulaştığı duygusal yapı” 

olarak ifade edilebilir (Üngüren, Cengiz ve Algür, 2009, 37). Gray ve Stark’a (1984) göre çatışma, sosyal bir varlık 

olan insanın toplumla etkileşimi sırasında yaşadığı ve ilişkilerini olumlu ya da olumsuz etkileyebilen, farklı zaman 

ve mekânlarda değişik şekillerde karşılaşılan ve kullanılan bir kavramdır. Anlam itibarıyla olumsuz bir durum 

olarak algılansa da günümüzde kurumsal ve kişisel gelişim aracı olarak da görülmektedir (Akt:Argon, 2009). 

 

Akbalık (2001) çatışmayı, birbiriyle ilişki içinde bulunan iki ya da daha fazla taraf arasında kaynakların sınırlı 

olması, değerlerin, gereksinimlerin ve çıkarların birbiriyle uyuşmaması sonucu ortaya çıkan anlaşmazlık olarak 

tanımlamıştır. 

 

Wilmot ve Wilmot’a (1978) göre ise, çatışma en az iki kişi arasında, birbirine zıt amaçların olması, yeterli 

olmayan kaynakların paylaşılması ve bir tarafın amacına ulaşmasını diğer tarafın engellemesi sonucu ortaya 

çıkan bir mücadeledir (Akt: Pekkaya, 1994). 

 

Pekkaya (1994), Blakeway’in (1988) çatışmaların temel özellikleriyle ilgili görüşlerini, şu şekilde özetlemektedir. 

1. Çatışma, yapıcı veya yıkıcı sonuçları olabilen doğal bir süreçtir. 

2. Çatışma, kişiler, gruplar, toplumlar, ülkeler arasındaki tüm önemli ilişkilerin doğasında vardır. 

3. Çatışmalarla başa çıkma yolları tartışan tarafların kendileri tarafından bizzat kullanılabileceği gibi, tarafsız 

olarak yardımı istenen arabulucular tarafından da kullanılabilir. 

4. Çatışma iletişim yoluyla yapıcı bir şekilde çözümlenebilir. 

5. Çatışmalara çözüm bulma becerileri durumun analizini yapma, tarafları bir araya getirme, tarafları rekabet 

ortamından alarak problem çözme ortamına yöneltme, işbirliği ve güven yaratma, gözlem yapma, dinleme 

ve konuşma gibi iletişim becerilerini kapsar. 

6. Çatışmalara çözüm bulma, üretici sonuçlar almaya yönelik bir problem çözme sürecidir. 

Johnson (1997), çatışmayı bireyler arasında çıkan fırtınalar olarak tanımlamıştır. Ona göre bu fırtınalar 

insan doğasının doğal ve kaçınılmaz parçalarıdır. Çatışmalar, mücadeleleri, anlaşmazlıkları, tartışmaları ve 

münakaşaları içerir ve bir insanın amacına ulaşması engellendiği zaman ortaya çıkar (Aktaran: Rehber, 

2007: 20). 

 

Öğülmüş (2002) ve Ada (2013), çatışmaların sınırlı kaynaklar nedeniyle de ortaya çıkabileceğini ifade 

etmektedir. Örneğin zaman, para, mal, bilgi ve statü gibi konular kişiler arasında çatışma çıkmasına neden olan 

kıt kaynaklardır. Bir başka neden ise temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma isteğidir. İnsanlar ilgileri ve istekleri 

doğrultusunda amaçlarını belirlerler. Örneğin birbirleriyle ilişkisi olan iki birey, ait olma gereksinimlerine nasıl 

doyum sağlayacakları konusunda farklı düşüncelere sahip olduklarında çatışma ortaya çıkabilir; ya da 

taraflardan biri ilişki kurma gereksinimini daha önemli görürken diğeri özgürlük duygusunu sürdürmeyi daha 

fazla önemsiyorsa aralarında yine çatışma ortaya çıkabilir. 
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Ada (2013) çatışmayı üç türe ayırmaktadır. Bunlar:   

• Çatışmalar, çok sayıda ve farklı aktörlerin işin içine girmesiyle meydana gelebilir. (Örneğin, sayılarının 

çokluğu, yaşları, hiyerarşik yapıları). 

• Çatışma konusu (avantaj ve güç yaratabilir)  

• Çatışmanın evrimi (gizli, açık, bastırılmış) olabilir.  

 

Burada da görüldüğü gibi örgütlerde herhangi bir sebeple ya da amaçla çatışma çıkarılabilir ya da yaşanabilir. 

Öğrenen örgüt olan okullarda yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve diğer hizmetliler bulunmaktadır. Öğrenen 

örgütlerin üyeleri arasında da zaman zaman çatışma kaçınılmaz hal almaktadır. Özellikle öğrenciler birbirleri ile 

ve çevreleri ile sürekli etkileşim ve iletişim halindedir. Aynı ortamı zorunlu olarak paylaşan bazen onlarca, bazen 

de yüzlerce öğrencinin farklı nitelikteki kültürel özgeçmişleri, biyolojik, zihinsel ve duyuşsal gelişmişlik düzeyleri, 

algılama, kavrama ve anlama becerileri, değer, gereksinim, inanç, tutum, seçim ve kişilik özellikleri doğal olarak 

insan ilişkilerinde kişiler arası çatışmaya ve anlaşmazlıklara yol açabilmektedir. Bu denli çok öğrencinin 

istemlerinin ve gereksinimlerinin aynı anda ve aynı ortamda her zaman tatmin edilmesi oldukça güç 

olduğundan sınıfta ve okul ortamında kişiler arası çatışmalar ve anlaşmazlıklar doğal ve kaçınılmazdır. Bu 

nedenle kişiler arası çatışmalar ve anlaşmazlıklar, iyi ya da kötü, yapıcı ya da yıkıcı, olumlu ya da olumsuz, doğru 

ya da yanlış değildir. Sadece nötr bir durumdur (Türnüklü,2002).  

 

Bu durumun sık yaşandığı okullarda ve sınıflarda derse devamsızlık ve ilgisizliğin daha fazla olduğu, öğretimi 

aksatma, öğretmeni ve öğrenmeyi engelleme türünden davranışların daha sık yaşandığı ve dolayısıyla olumsuz 

bir sınıf atmosferinin oluştuğu bilinmektedir. Bu tür ortamlarda öğretmenler, öğretime ayrılacak zamanı 

öğretimi engelleyen öğrenci çatışmaları, bu çatışmalarla başa çıkma ve çözümü için harcamaktadırlar. Öğretimin 

niteliksiz ve öğretmenin beklentisinin düşük olduğu sınıflarda ise öğrenciler sıkılmakta ve istenmeyen 

davranışlar sergilemektedirler (Ataman, 2000).  Aynı ortamı zorunlu olarak paylaşan bazen onlarca, bazen de 

yüzlerce öğrencinin farklı nitelikteki kültürel özgeçmişleri, biyolojik, zihinsel ve duyuşsal gelişmişlik düzeyleri, 

algılama, kavrama ve anlama becerileri, değer, gereksinim, inanç, tutum, seçim ve kişilik özellikleri doğal olarak 

insan ilişkilerinde kişiler arası çatışmaya ve anlaşmazlıklara yol açabilmektedir. Bu denli çok öğrencinin 

istemlerinin ve gereksinimlerinin aynı anda ve aynı ortamda her zaman tatmin edilmesi oldukça güç 

olduğundan sınıfta ve okul ortamında kişiler arası çatışmalar ve anlaşmazlıklar doğal ve kaçınılmazdır. Bu 

nedenle kişiler arası çatışmalar ve anlaşmazlıklar, iyi ya da kötü, yapıcı ya da yıkıcı, olumlu ya da olumsuz, doğru 

ya da yanlış değildir. Sadece nötr bir durumdur (Türnüklü,2002). Öğrencilerde bu istenmeyen davranışların 

görülme sıklığı artığı dönem ergenlik dönemine karşılık gelen lise dönemidir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı 

Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri öğrencilerinin sınıf içi çatışma yaşama nedenlerini ortaya koymaktır. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 

1. Öğrencilerin sınıf içi çatışma yaşama nedenlerine yönelik görüşleri nelerdir? 

2. Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinde sınıf içi çatışma yaşama nedenleri cinsiyet ile ilişkili midir? 

3. Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinde sınıf içi çatışma yaşama nedenleri sınıf düzeyi ile ilişkili midir? 

4. Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinde sınıf içi çatışma yaşama nedenleri anne babanın ayrı ya da birlikte 

olması ile ilişkili midir? 

5. Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinde sınıf içi çatışma yaşama nedenleri öğrencilerin kaç kardeş oldukları ile 

ilişkili midir? 

 
YÖNTEM 
 
Bu araştırmada var olan durumu ortaya çıkartmak amacıyla betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Geçmişte ya 

da hâlen var olan bir durumu, var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan tarama yaklaşımında araştırmaya 

olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2000). 

 
Evren Örneklem 
 
Araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim öğretim yılında Tuzla ilçesinde bulunan 4 teknik ve endüstri meslek 

lisesinde öğrenim gören 3593 öğrenci oluşturmaktadır. Bu evrenin seçilmesinin nedeni bu okullarda daha fazla 

çatışmanın yaşandığına ilişkin genel bir kanının olmasıdır. Krejcie ve Morgan (1970’den akt. Gay, 1996), evrenin 
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örneklemi temsil edebilecek yeterlilikte olması açısından, 4500 kişilik bir evren için 354 kişilik örneklemin yeterli 

olduğunu belirtmektedir. Bundan dolayı araştırmada evreni temsil edebilecek 300 öğrenciye ölçek 

uygulanmıştır. Bu 300 öğrenci basit tesadüfi ve küme örnekleme yöntemleri ile her okuldan 75 kişi olarak 

seçilmiştir. Uygulanmış 300 ölçekten 18’i tamamı doldurulmadığı için değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

Öğrencilerin cinsiyet, sınıf, anne-babanın ayrı ya da birlikte olması ve kardeş sayısına ilişkin demografik bilgiler 

Tablo-1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: Öğrencilerin Demografik Bilgileri 

 
 
Araştırmaya katılan öğrencilerin %37,9’u kadın, %62,1’i erkektir. Öğrencilerin %14,5’i 9. sınıf, %45,0’ı 10. sınıf, 

%21,3’ü 11. sınıf ve %19,1’i 12. sınıftır. Anne babası ayrı olan %7,1, anne babası birlikte olan 92,9 öğrenci vardır 

ve %3,9’u tek çocuk, %21,6’sının bir kardeşi var, %30,9’unun iki kardeşi var, %28,7’sinin üç kardeşi var, 

%14,9’unun dört ve üstü kardeşi vardır. 

 

Veri Toplama Aracı 
Araştırmada veri toplama aracı olarak Argon (2009) tarafından geliştirilen “Sınıf İçi Çatışma Nedenleri Ölçeği” 

kullanılmıştır. Ölçek 42 madde ve 8 boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach alpha kat sayısı ile 

test edilmiştir. Bu ölçeğin geneli için hesaplanan Cronbach alpha değeri .95 olarak hesaplanmıştır. Öğretmenin 

öğrenciye değer vermesi alt boyutunun Cronbach Alpha değeri .91, Öğretmenin öğrenme öğretme ortamı 

becerileri alt boyutunun Cronbach Alpha değeri .90, Öğretmenin iletişim becerileri alt boyutunun Cronbach 

Alpha değeri .87, Öğretmenin adaletli davranması alt boyutunun Cronbach Alpha değeri .85,  Öğretmenin yanlı 

davranması alt boyutunun Cronbach Alpha değeri .77, Öğretmenin sınıf kurallarına uyma davranışı alt 

boyutunun Cronbach Alpha değeri .63,  Öğrenci davranışları alt boyutunun Cronbach Alpha değeri .84 ve 

Öğrenci kişilik özellikleri alt boyutunun Cronbach Alpha değeri.,82 olarak bulunmuştur. Bu ölçeğin geneli için 

hesaplanan Cronbach alpha değeri .96 olarak hesaplanmıştır. Öğretmenin öğrenciye değer vermesi alt 

boyutunun Cronbach Alpha değeri .89, Öğretmenin öğrenme öğretme ortamı becerileri alt boyutunun 

Cronbach Alpha değeri .87, Öğretmenin iletişim becerileri alt boyutunun Cronbach Alpha değeri .83, 

Öğretmenin adaletli davranması alt boyutunun Cronbach Alpha değeri .79,  Öğretmenin yanlı davranması alt 

boyutunun Cronbach Alpha değeri .73, Öğretmenin sınıf kurallarına uyma davranışı alt boyutunun Cronbach 

Alpha değeri .78,  Öğrenci davranışları alt boyutunun Cronbach Alpha değeri .86 ve Öğrenci kişilik özellikleri alt 

boyutunun Cronbach Alpha değeri .81 olarak bulunmuştur. Veri toplama aracında yer alan her bir maddenin 

gerçekleşme düzeyini belirlemek için “Kesinlikle Katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, “Kararsızım 

(3)”,“Katılıyorum (4)” ve “Kesinlikle Katılıyorum (5)” dereceleri kullanılmıştır. 

Özellikler  F % 

Kadın 107 37,9  
Cinsiyet Erkek 175 62,1 

9 41 14,5 

10 127 45,0 

11 60 21,3 
Sınıf 

12 54 19,1 

Ayrı 20 7,1 
Anne-Baba Durumu 

Birlikte 262 92,9 

0 11 3,9 

1 61 21,6 

2 87 30,9 

3 81 28,7 

Kardeş Sayısı 

4 ve üstü 42 14,9 

 Toplam 282 100 
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Araştırmada elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel teknikler frekans, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. 

Verilerin normal dağılmadığı Kolmogorov Smirnov testi ile belirlenmiştir. Normal dağılım göstermediği için 

verilerin karşılaştırılmasında non-parametrik testlerden Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. 

Araştırma verilerinin analizinde yüzde, frekans, ortalama, standart sapma, Kruskal Wallis, Mann-Whitney 

kullanılmıştır. Ölçeğin puanlanmasında kullanılan aralıklar şu şekildedir: 

1,00 – 1,79 Kesinlikle Katılmıyorum  

1,80 – 2,59 Katılmıyorum  

2,60 – 3,39 Kararsızım 

3,40 – 4,19 Katılıyorum 

4,20 – 5,00 Kesinlikle Katılıyorum 

 
BULGULAR 
 
Bu bölümde öğrencilerin sınıf içi çatışma yaşama nedenlerine ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Daha sonra ortaya 

çıkan bu görüşlerin cinsiyet, sınıf, anne-baba durumu ve kardeş sayısı değişkenlerine göre karşılaştırılması 

yapılmıştır. Öğrencilerin sınıf içi çatışma yaşama nedenlerine ilişkin yapılan betimsel istatistikler Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 2: Öğrencilerin Sınıf İçi Çatışma Yaşama Nedenlerine Yönelik Betimsel İstatistikler 

 
 

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin düşünceleri öğretmenin öğrenciye değer vermesi boyutunda ( ,=42) 

katılıyorum düzeyinde, öğretmenin öğrenme öğretme ortamı becerileri boyutunda ( ,=3,48) katılıyorum 

düzeyinde, öğretmenin iletişim becerileri boyutunda ( ,=3,40) katılıyorum düzeyinde, öğretmenin adaletli 

davranması boyutunda ( ,=3,36) kararsızım düzeyinde, öğretmenin yanlı davranması boyutunda ( ,=3,62) 

katılıyorum düzeyinde, öğretmenin sınıf kurallarına uyma davranışı boyutunda ( ,=3,72) katılıyorum 

düzeyinde, öğrenci davranışları boyutunda ( ,=3,61) katılıyorum düzeyinde, öğrenci kişilik özellikleri boyutunda 

( ,=3,55) katılıyorum düzeyindedir. 

 

Ölçek Alt boyutlar N  S.S 

Öğretmenin Öğrenciye Değer Vermesi 282 3,4299 1,04451 

Öğretmenin Öğrenme Öğretme Ortamı Becerileri 282 3,4814 1,04842 

Öğretmenin İletişim Becerileri 282 3,4016 1,04814 

Öğretmenin Adaletli Davranması 282 3,3644 1,07916 

Öğretmenin Yanlı Davranması 282 3,6241 1,12159 

Öğretmenin Sınıf Kurallarına Uyma Davranışı 282 3,7281 1,10400 

Öğrenci Davranışları 282 3,6150 1,00568 
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Öğrenci Kişilik Özellikleri 282 3,5576 1,06150 
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Öğrencilerin sınıf içi çatışma yaşama nedenleri ile cinsiyetleri arasındaki ilişki için yapılan analiz sonuçları Tablo 

3’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 3: Öğrenci Cinsiyetlerinin Sınıf İçi Çatışma Yaşama Nedenleriyle Arasındaki İlişki İçin Yapılan Mann-

Whitney-U Testi Tablosu 

 

 

 

 

Tablo 3 incelendiğinde, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınıf içi çatışma nedenleri hakkındaki düşünceleri (P>0.05) 

arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Kadın ve erkek öğrencilerin sınıf içi çatışma nedenleri hakkında 

benzer görüşlere sahip olduğu söylenebilir. 

 

Öğrencilerin sınıf düzeyleri ile sınıf içi çatışma nedenleri görüşleri arasındaki ilişki için yapılan analizin sonuçları 

Tablo 4’de gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 

Ölçek Alt Boyut Cinsiyet N  Toplam U p 

Kadın 107 134,54 14396 Öğretmenin Öğrenciye Değer 

Vermesi 
Erkek 175 145,75 25507 

8618 ,262 

Kadın 107 148,13 15850 Öğretmenin Öğrenme 

Öğretme Ortamı Becerileri 
Erkek 175 137,45 24053 

8653 ,285 

Kadın 107 140,06 14986 
Öğretmenin İletişim Becerileri 

Erkek 175 142,38 24917 
9208 ,815 

Kadın 107 143,93 15400 Öğretmenin Adaletli 

Davranması 
Erkek 175 140,01 24502 

9102 ,695 

Kadın 107 137,91 14756 
Öğretmenin Yanlı Davranması 

Erkek 175 143,70 25147 
8978 ,560 

Kadın 107 141,10 15097 Öğretmenin Sınıf Kurallarına 

Uyma Davranışı 
Erkek 175 141,75 24805 

9319 ,948 

Kadın 107 141,53 15144 
Öğrenci Davranışları 

Erkek 175 141,48 24759 
9359 ,996 

Kadın 107 137,57 14720 
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Öğrenci Kişilik Özellikleri 
Erkek 175 143,90 25483 

8942 ,525 
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Tablo 4: Öğrencilerin Sınıf İçi Çatışma Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin Sınıf Düzeyine Göre Karşılaştırıldığı 

Kruskal Wallis Testi Tablosu 

 
 
 
Tablo 4 incelendiğinde Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre, öğrencilerin sınıf düzeyleri ile sınıf içi çatışma 

nedenleri hakkındaki düşüncelerinden (P>0.05)öğretmenin öğrenme öğretme ortamı becerileri, öğretmenin 

adaletli davranması, öğretmenin yanlı davranması, öğretmenin sınıf kurallarına uyma davranışı ve öğrenci 

davranışları alt boyutları arasında sınıf değişkeninin fark oluşturduğu gözlemlenmektedir. 

 

9.sınıf öğrencilerinin sınıf içi çatışma nedenleri hakkındaki düşünceleri ile 11.sınıf öğrencilerinin sınıf içi çatışma 

nedenleri hakkındaki düşünceleri (P>0.05) arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu farklılıklar öğretmenin 

öğrenme öğretme ortamı becerileri, öğretmenin adaletli davranması, öğretmenin yanlı davranması, öğretmenin 

sınıf kurallarına uyma davranışı ve öğrenci davranışı boyutlarında ortaya çıkmıştır.9.sınıflar öğretmenlerinin 

öğrenme öğretme ortamı becerilerinin, öğretmenin adaletli davranmasının, yanlı davranmasının, sınıf 

Ölçek Alt Boyut Snf N Ortalama sd X
2
 p 

Anlamlı 
Fark 

9 41 157,95 

10 127 141,32 

11 60 128,35 

Öğretmenin 

Öğrenciye Değer 

Vermesi 
12 54 144,04 

3 3,287 ,349 - 

9 41 153,77 

10 127 142,06 

11 60 116,57 

Öğretmenin 

Öğrenme Öğretme 

Ortamı Becerileri 
12 54 158,57 

3 8,927 ,030 

9-11 

10-11 

12-11 

9 41 138,15 

10 127 143,08 

11 60 126,13 

Öğretmenin İletişim 

Becerileri 

12 54 157,40 

3 4,335 ,228 - 

9 41 154,41 

10 127 150,78 

11 60 116,63 

Öğretmenin Adaletli 

Davranması 

12 54 137,50 

3 8,441 ,038 
9-11 

10-11 

9 41 153,51 

10 127 149,91 

11 60 110,76 

Öğretmenin Yanlı 

Davranması 

12 54 146,77 

3 11,148 ,011 

9-11 

10-11 

12-11 

9 41 147,01 

10 127 149,72 

11 60 104,62 

Öğretmenin Sınıf 

Kurallarına Uyma 

Davranışı 
12 54 158,95 

3 16,517 ,001 

9-11 

10-11 

12-11 

9 41 153,11 

10 127 146,59 

11 60 111,88 
Öğrenci Davranışları 

12 54 153,63 

3 10,466 ,015 

9-11 

10-11 

12-11 

9 41 157,65 
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10 127 141,30 

 11 60 123,75 

 

Öğrenci Kişilik 

Özellikleri 

12 54 149,43 

3 5,015 ,171 - 
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kurallarına uyma davranışının ve öğrenci davranışının sınıf içi çatışma nedeni oluşturmayacağını 

düşünmektedirler. 

 

10.sınıf öğrencilerinin sınıf içi çatışma nedenleri hakkındaki düşünceleri ile 11.sınıf öğrencilerinin sınıf içi çatışma 

nedenleri hakkındaki düşünceleri (P>0.05) arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu farklılıklar öğretmenin 

öğrenme öğretme ortamı becerileri, öğretmenin adaletli davranması, öğretmenin yanlı davranması, öğretmenin 

sınıf kurallarına uyma davranışı ve öğrenci davranışı boyutlarında ortaya çıkmıştır. Bu durumda 10. ve 11. sınıf 

öğrencilerinin bu beş boyut için sınıf içi çatışma nedenleri hakkında benzer görüşlere sahip olmadığı 

söylenebilir.10.sınıflar öğretmenlerinin öğrenme öğretme ortamı becerilerinin, öğretmenin adaletli 

davranmasının, yanlı davranmasının, sınıf kurallarına uyma davranışının ve öğrenci davranışının sınıf içi çatışma 

nedeni oluşturacağını düşünmektedirler. 

 

11.sınıf öğrencilerinin sınıf içi çatışma nedenleri hakkındaki düşünceleri ile 12.sınıf öğrencilerinin sınıf içi çatışma 

nedenleri hakkındaki düşünceleri (P>0.05) arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu farklılıklar öğretmenin 

öğrenme öğretme ortamı becerileri, öğretmenin yanlı davranması, öğretmenin sınıf kurallarına uyma davranışı 

ve öğrenci davranışı boyutlarında ortaya çıkmıştır. Bu durumda öğretmenin adaletli davranması konusunda 

11.sınıf ve 12.sınıf öğrenci görüşleri arasında fark yoktur. Fakat diğer dört boyut için öğrencilerin sınıf içi çatışma 

nedenleri hakkında benzer görüşlere sahip olmadığı söylenebilir. 12.sınıflar öğretmenlerinin öğrenme öğretme 

ortamı becerilerinin, öğretmenin yanlı davranmasının, sınıf kurallarına uyma davranışının ve öğrenci 

davranışının sınıf içi çatışma nedeni oluşturacağını düşünmektedirler. 

 

Öğrencilerin sınıf içi çatışma yaşama nedenleri ile anne-babasının ayrı ya da birlikte olma durumu arasındaki 

ilişki için yapılan analiz sonuçları Tablo 5’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 5: Öğrencilerin Sınıf İçi Çatışma Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin Anne-Babanın Ayrı Ya Da Birlikte Olma 

Durumlarına Göre Karşılaştırıldığı Mann-Whitney-U Testi Tablosu 

 

 

 

 

Ölçek Alt Boyut Durum N Ortalama Toplam U p 

Ayrı 20 177,43 3548,5 Öğretmenin Öğrenciye Değer 

Vermesi 
Birlikte 262 138,76 36354,5 

1901,5 ,041 

Ayrı 20 155,80 3116 Öğretmenin Öğrenme Öğretme 
Ortamı Becerileri 

Birlikte 262 140,41 36787 

2334 ,415 

Ayrı 20 133,03 2660,5 
Öğretmenin İletişim Becerileri 

Birlikte 262 142,15 37242,5 

2450,5 ,628 

Ayrı 20 144,43 2888,5 
Öğretmenin Adaletli Davranması 

Birlikte 262 141,28 37014,5 

2561,5 ,867 

Ayrı 20 142,55 2851 
Öğretmenin Yanlı Davranması 

Birlikte 262 141,42 37052 

2599 ,952 

Ayrı 20 133,83 2676,5 Öğretmenin Sınıf Kurallarına Uyma 
Davranışı 

Birlikte 262 142,09 37226,5 

2466,5 ,660 

Ayrı 20 150,08 3001,5 
Öğrenci Davranışları 

Birlikte 262 140,85 36901,5 

2448,5 ,625 

Ayrı 20 149,90 2998 
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Öğrenci Kişilik Özellikleri 
Birlikte 262 140,86 36905 

2452 ,631 
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Tablo 5 incelendiğinde, öğrencilerin anne-baba durumları ile sınıf içi çatışma nedenleri hakkındaki düşünceleri 

(P>0.05) arasında öğretmenin öğrenme öğretme ortamı becerileri, öğretmenin iletişim becerileri, öğretmenin 

adaletli davranması, öğretmenin yanlı davranması, öğretmenin sınıf kurallarına uyma davranışı, öğrenci 

davranışları, öğrenci kişilik özellikleri boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Anne-babası ayrı ve 

birlikte olan öğrencilerin sınıf içi çatışma nedenleri hakkında bu boyutlarda benzer görüşlere sahip olduğu 

söylenebilir. Fakat öğretmenin öğrenciye değer vermesi boyutunda iki grup (P>0.05) arasında farklılık vardır. 

Anne-babası ayrı olan öğrenciler öğretmenin öğrenciye değer vermemesiyle sınıf içi çatışma yaşanmayacağını 

düşünüyorlar. Bunun tam tersi, anne-babası birlikte olan öğrenciler ise öğretmenin öğrenciye değer vermemesi 

sınıf içi çatışma yaratır görüşündedirler. 

 

Öğrencilerin kardeş sayılarına göre sınıf içi çatışma yaşama nedenleri arasındaki ilişki için yapılan analiz 

sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 6:  Öğrencilerin Sınıf İçi Çatışma Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin Kardeş Sayısına Göre Karşılaştırıldığı 

Kruskal Wallis Testi Tablosu 

Ölçek Alt Boyut Kardeş N Ortalama sd X2 p Anlamlı Fark 

0 11 163,82 

1 61 143,06 

2 87 149,15 

3 81 131,55 

Öğretmenin Öğrenciye Değer 

Vermesi 

4+ 42 136,74 

4 2,966 ,564 - 

0 11 104,41 

1 61 153,30 

2 87 144,43 

3 81 130,95 

Öğretmenin Öğrenme 
Öğretme Ortamı Becerileri 

4+ 42 148,36 

4 5,328 ,255 - 

0 11 115,23 

1 61 154,04 

2 87 150,80 

3 81 121,96 

Öğretmenin İletişim Becerileri 

4+ 42 148,58 

4 8,756 ,067 - 

0 11 163,77 

1 61 145,01 

2 87 147,39 

3 81 126,88 

Öğretmenin Adaletli 

Davranması 

4+ 42 146,58 

4 4,181 ,382 - 

0 11 162,09 

1 61 134,98 

2 87 148,84 

3 81 135,12 

Öğretmenin Yanlı Davranması 

4+ 42 142,65 

4 2,333 ,675 - 

0 11 176,55 

1 61 146,11 

2 87 145,50 

3 81 131,07 

Öğretmenin Sınıf Kurallarına 

Uyma Davranışı 

4+ 42 137,44 

4 3,933 ,415 - 

0 11 170,50 

1 61 153,35 
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Öğrenci Davranışları 

2 87 144,03 

4 5,699 ,223 - 
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3 81 126,02 

4+ 42 141,29 

0 11 151,59 

1 61 156,30 

 2 87 140,74 

 3 81 130,29 

 

Öğrenci Kişilik Özellikleri 

4+ 42 140,57 

4 3,761 ,439 - 

 

Tablo 6 incelendiğinde Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre, öğrencilerin sınıf içi çatışma nedenleri hakkındaki 

düşüncelerinden (P>0.05) öğretmenin öğrenciye değer vermesi, öğretmenin öğrenme öğretme ortamı 

becerileri, öğretmenin iletişim becerileri, öğretmenin adaletli davranması, öğretmenin yanlı davranması, 

öğretmenin sınıf kurallarına uyma davranışı, öğrenci davranışları, öğrenci kişilik özellikleri alt boyutları arasında 

kardeş sayısı değişkeninin fark oluşturmadığı gözlemlenmektedir. Kardeş sayısı farklı olan öğrencilerin sınıf içi 

çatışma nedenleri hakkında benzer görüşlere sahip olduğu söylenebilir. 

 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
 
Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri öğrencilerinin sınıf içi çatışma yaşama nedenlerini ortaya koymak amacıyla 

yapılan bu çalışmaya ilişkin sonuçlar aşağıda verilmiştir. Genel olarak öğrenciler sınıf içi çatışma yaşanmasının 

nedenlerini öğretmenin öğrenciye verdiği değer, öğrenme öğretme ortamına ilişkin becerileri, iletişim 

becerileri, sınıfta öğretmenin yanlı davranması, sınıf kurallarına uyma davranışı ve öğrenci davranışları boyunda 

olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca, öğretmenin adaletli davranması konusunun sınıfta çatışma sebebi olması 

konusunda öğrencilerin kararsız olduğu görülmektedir. Erdoğan, Kurşun, Tan, Saltan, Gök ve Yıldız (2010) 

çalışmalarında da sınıf kurallarının belirli olmaması ya da kurallara uyulmaması konusunun çatışma sebebi 

olarak göze çarptığını ifade etmektedirler. Bu bağlamda sınıf içi çatışmaların sıklıkla yaşandığı ortamlarda sınıf 

kurallarına uyulmadığı ve öğretmenlerin yanlı davrandığının gözlendiğini söylemek mümkündür. Ayrıca bir 

başka çatışma sebebi olarak öğrencilerin sınıf içindeki davranışları görülmektedir. Korkmaz, Korkmaz ve Özkaya 

da (2007) izin istemeden konuşma, ders akışını bozacak davranışlarda bulunma, aşırı ve rahatsız edici biçimde 

konuşma gibi davranışların sınıf içi çatışmalara neden olabilecek ve eğitim öğretimi aksatan davranışlar olarak 

bulmuşlardır. Sınıfın içerisinde bu ve bunlara benzer davranışların olması ayrıca öğretmenin öğrenme öğretme 

ortamına ilişkin becerileri ile de ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. 

 

Sınıf içi çatışmalara ilişkin görüşlerde cinsiyetin etkisi var mıdır diye incelendiğinde Erkek öğrencilerin sınıf içi 

çatışma yaşama nedenleri hakkındaki düşünceleri ile bayan öğrencilerin sınıf içi çatışma yaşama nedenleri 

hakkındaki düşünceleri arasında farklılık görülmemiştir. Çatışma nedenlerinin cinsiyet gözetmeksizin oluştuğu 

ikincil faktörlerden etkilendiği düşünülürse sonuç manidardır. 

 

Sınıflara göre bir karşılaştırma yapıldığında fark tespit edilen 5 boyut, öğretmenin öğrenme öğretme ortamı 

becerileri, öğretmenin adaletli davranması, öğretmenin yanlı davranması, öğretmenin sınıf kurallarına uyma 

davranışı ve öğrenci davranışı boyutlarıdır. Özellikle 11. sınıfların diğer sınıflardaki öğrencilerden farklı 

düşünmesi ilginçtir. Bunun sebebi olarak 11. Sınıfları artık okulları ve sınıfları ile oldukça özdeşleşmiş olmaları 

olarak görülebilir. 12’lerin bu düzeyde görülmemesinin sebebi üniversiteye giriş sınavlarının hayatlarında birinci 

öncelikli olması ve okula ilişkin çok fazla bağlarının kalmaması sayılabilir. Üstelik farklı sınıf düzeyindeki 

öğrencilerin farklı görüşlere sahip olması gelişimsel evreleri ile de ilgilidir. Çünkü öğrenciler her sınıf düzeyinde 

farklı eleştiri ve özeleştiri düzeylerine sahiptirler. 

 

Çatışmaya bakış açısını etkileyen bir başka faktör öğrencinin içinde bulunduğu aile yapısıdır Bu nedenle bu 

çalışmada öğrencilerin ailelerinin ayrı veya birlikte olmasına göre görüşlerinin değişip değişmediğine de 

bakılmıştır. Beklenildiği gibi anne-babası birlikte olan öğrencilerle ayrı olan öğrencilerin öğretmenin öğrenciye 

değer vermesi boyutundaki düşünceleri arasında farklılık tespit edilmiştir. Anne-babası ayrı olan öğrenciler 

öğretmenin öğrenciye değer vermemesiyle sınıf içi çatışma yaşanmayacağını düşünüyorlar. Onlara göre 

öğretmenin öğrenciyle alay edip küçük düşürmesi, öğrenciyi notla tehdit etmesi ve öğrenciyi azarlaması gibi 

kötü etkenler olağandır ve bunlar sınıf içi çatışma yaşanmasına sebep değildir. Kapuzsuzoğlu (2004) bu 
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araştırmadaki sonuca benzer olarak yaptığı diğer bir çalışmada iletişim yetersizliği, taraflı davranma, değer 

verilmeme duygusu, yönetimin tutumu, görevleri yerine getirmeme gibi nedenlerin sınıf içinde çatışmaların 

nedeni olabileceğini tespit etmiştir. Argon (2009)’ da çalışmasında öğrencilerin ölçekte belirtilen bütün 

faktörleri, sınıflarda çatışma nedeni olarak gösterdiğini belirtmiştir.  

 

Bu bağlamda sınıf içi çatışma sebeplerinin lise düzeyindeki öğrenci görüşlerine göre neler olduğu ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Ancak bu çalışmanın nitel boyutunun da yapılıp etkileri ve nedenlerinin ortaya konulması 

da ayrıca önem taşımaktadır. Bu nedenle konu ile ilgili daha sonra yapılacak çalışmalarda nitel boyutun da 

eklenmesi önerilmektedir. 

 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Uzaktan eğitim dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygınlaşmakta, buna bağlı olarak da yükseköğretim 

kurumları, bünyelerinde uzaktan eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere uzaktan eğitim merkezleri 

kurmaktadırlar. Özellikle devlet üniversitelerinde bu tür bir merkez kurmanın hem resmi prosedürleri hem de 

alt yapı oluşturma süreci titiz ve yorucu bir çalışma gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı bir uzaktan eğitim 

merkezinin kuruluşunu, resmi prosedür, organizasyon ve personel durumu ile teknik, donanım ve yazılım 

altyapıları gibi birçok açıdan incelemektir. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelenmiş, araştırmacıların da 

tecrübe ettiği kurulum süreci irdelenerek gelecekte uzaktan eğitim merkezi kurmak isteyenlere rehberlik 

edecek bir çalışma ortaya konmuştur. Bu yönüyle çalışmanın, teorik ve pratik açıdan birçok soruya yanıt 

vereceği düşünülmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Uzaktan eğitim merkezi, UZEM, araştırma ve uygulama merkezi kurulumu, uzaktan eğitim 

programı. 

 

 

 

ESTABLISHMENT AND ORGANISATION OF  A DISTANCE EDUCATION CENTER IN TURKEY:  
CASE STUDY OF NAMIK KEMAL UNIVERSITY 

 

 

Abstract 
Distance education is widespread in Turkey as it is in the world, consequently the higher education institutions 

set up distance education centers to carry out distance learning activities. Especially in state universities either 

official procedures of establishing such a center or infrastructure building process requires a rigorous and 

exhausting work. The aim of this study is to examine many aspects of the establishment of a distance education 

center like formal procedures, organization and personnel status and techniques, such as hardware and 

software infrastructure.  The studies on this topic and the researchers’ experience about establishment process 

examined, as a result a guide those who want to build of distance education center have been revealed. This 

aspect of the study, theoretical and practical terms is expected to respond to many questions. 

 

Key Words: Distance education center, DEC, establishment of research and introduction center , distance 

education program. 

 

 

GİRİŞ 
Uzaktan eğitim veya uzaktan öğretim olarak adlandırılan ve son dönemde giderek yaygınlaşan bu eğitim modeli 

ülkemizde birçok kurum ve üniversite tarafından tercih edilmeye başlamıştır. Özellikle üniversiteler 

bünyelerinde bir uzaktan eğitim merkezi oluşturmak için büyük çaba sarf etmektedirler. Yükseköğretim Kurumu 
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(YÖK) uzaktan eğitimde ulusal bir standardın oluşması ve yükseköğretim hedef ve amaçlarının dışına 

çıkılmaması için çıkardığı yönetmelik ve yönergelerle uzaktan eğitim usul ve esaslarını belirlemektedir. YÖK’ün 

belirlediği bu usul-esaslara ve uzaktan eğitimin gerçekleşmesi için gerekli unsurlara bağlı olarak üniversiteler 

bünyelerinde uzaktan eğitim merkezleri kurmaktadır. 

 

Çetin ve diğerleri (2004 ) eğitim sürecinin tamamında veya büyük bir kısmında öğrencilerin ve öğretmenlerin 

ayrı fiziksel mekanlarda bulunmalarını ve öğrenci-öğretmen arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla eğitsel 

medyanın kullanılması (bilgisayar, telefon, vb.) ve ders içeriklerinin bu araçlarla öğrenciye ulaştırılmasını 

uzaktan eğitimin belirleyici unsurları olduğunu ifade etmişlerdir. Buna göre üniversitelerde, ifade edilen bu 

sistemin kurulması ve hizmetin sunulması için uzaktan eğitim birimlerinin veya merkezlerinin kurulmasına 

ihtiyaç doğmuştur. 

 

Üniversitelerde uzaktan eğitim merkezleri resmi olarak Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak 

kurulmakla birlikte genellikle üniversitenin isminin yanına UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) kısaltmasını alarak 

kullanılmaktadır. Örneğin İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi İSUZEM, Trakya Üniversitesi Uzaktan 

Eğitim Merkezi (TUZEM), Namık Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (NKUZEM) vb.. şeklinde 

isimlendirilmektedir. 

 

İşman (2011), “Eğitim sistemi içinde uzaktan eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Uzaktan eğitim modeline, ilgili 

kurum ve kuruluşlar (üniversiteler, bakanlıklar ve diğerleri) uzaktan eğitime gereken önemi vermelidirler. 

Bireylerin eğitim ihtiyacı uzaktan eğitimden faydalanılarak giderilmelidir. Eğitim kurumları ancak bu sayede 

gelecek yüzyıllarda ayakta kalabilecektir.” demektedir. Bu yaklaşımdan yola çıkarak gerek resmi kurumların 

gerekse özel kurumların eğitim teknolojilerini etkin kullanmak ve güncel kalabilmek için bünyelerinde uzaktan 

eğitim birimlerine ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

 

Bu çalışmada bir devlet üniversitesinde uzaktan eğitim merkezlerinin kurulması için gerekli olan idari, teknik, 

donanım ve yazılım altyapısı ile izlenmesi gereken yasal prosedürler üzerinde durulmuştur. Hemen her eğitim 

kurumunun ihtiyaç duyduğu bu merkezlerin kurulum aşamalarının bilinmesi önümüzdeki dönemde bu konuda 

çalışma yapacak olanlara büyük kolaylık sağlayacağı öngörülmektedir. Sürdürülebilir bir UZEM kurulması için 

hem resmi prosedürlerin yerine getirilmesi hem de detaylı bir fizibilite çalışmasına ihtiyaç vardır. 

 
YÖNTEM 
 

Bu bölümde UZEM kurulum çalışmalarında izlenen adımlar, yapılan fizibilite çalışmaları pratik uygulamalar 

üzerinde durulmuştur. Yapılan çalışmalar Namık Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (NKUZEM) örneği üzerinden anlatılmıştır. 

 
Uzaktan Eğitim Merkezi Kurulum Parametreleri 
Uzaktan eğitim merkezi kurulumunda birçok işlemin eş zamanlı olarak yürütülmesi gerekmektedir. UZEM 

kurulumunda dikkat edilmesi gereken parametreler şunlardır: 

- Organizasyon 

- Personel 

- Mekan/Ortam Altyapısı 

- Teknik Altyapı /Donanım Altyapısı 

- Yazılım Altyapısı 

 
Organizasyon 

Bir UZEM kuruluşunda ilk yapılması gereken merkezin organizasyonunun oluşturularak iş bölümünün ve atılacak 

resmi adımların belirlenmesidir. Şekil 1.de NKUZEM organizasyon şeması görülmektedir. 
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Şekil 1: NKUZEM Organizasyon Şeması  

 

Devlet üniversitelerinde diğer merkezlerde olduğu gibi UZEM de idari olarak rektöre bağlı olup kararlar UZEM 

yönetim kurulunda alınmaktadır. UZEM bünyesinde ise merkez müdürü, müdür yardımcısı, sistem yöneticisi, 

içerik tasarımcısı ve multimedya sorumlusu yer almaktadır. 

 

Organizasyon oluşturulduktan sonra yapılacak ilk iş UZEM yönetmelik ve yönergesinin hazırlanmasıdır. Bir 

devlet üniversitesinde UZEM kurulması için YÖK tarafından belirlenen bazı standartlar ve kurallar vardır. YÖK’ün 

belirlediği bu standartlar gelişen teknolojiye ve şartlara göre güncellenmektedir. YÖK en son 20.02.2014 

tarihinde uzaktan eğitim usul esaslarında değişiklik yapmıştır. UZEM yönetim kurulu, üniversitenin lisans, 

önlisans ve lisansüstü yönetmelikleri ile Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasları  

(YÖK, 2014) dikkate alarak UZEM yönetmeliğini ve yönergesini hazırlayarak üniversitenin Eğitim Öğretim ve 

Mevzuat komisyonlarına gönderir. Bu komisyonlarca da uygun görülen yönetmelik ve yönerge üniversite 

senatosu tarafından onaylanarak uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi açma talep dosyası ile YÖK’e 

bildirilir. YÖK tarafından incelenen dosyadaki UZEM yönetmeliği Resmi Gazete’ de yayımlandıktan sonra UZEM 

resmi olarak kurulmuş olur. 

 
Personel 
Bir UZEM’in sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için yönetim kuruluna ek olarak aşağıda listelenen personele ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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- Merkez Müdürü: Merkezin idaresi, koordinasyonu, diğer birimlerle iletişim ve üniversite dışındaki 

kurumlarla bağlantı kurma, yönetim kurulunun aldığı kararları uygulama ve proje yönetimi görevlerini 

yerine getirir. 

- Merkez müdür yardımcısı: Merkez personelinin koordinasyonu, UZEM faaliyetlerinin koordinasyonu ve iç 

paydaşların koordinasyonu görevlerini yerine getirir. 

- Teknik sistem sorumlusu: Uzaktan eğitim merkezi ile ilgili teknik alt yapının hazırlanması, kontrolü ve 

oluşabilecek hataların giderilmesi ile sorumludur. 

- Öğrenme yönetim sistemi (ÖYS) sorumlusu: UZEM in temel yazılımı olan ÖYS nin yönetilmesi, birim kaydı, 

ders kaydı, öğrenci kaydı ders materyallerinin sisteme yüklenmesi, canlı derslerin organizasyonu ve 

takibinden sorumludur. 

- İçerik tasarımcısı: Sistemde bulunması gereken her dersin interaktif içeriğinin hazırlanması, geliştirilmesi ve 

kontrolünden sorumludur.  

- Multimedya sorumlusu: Ders içeriğinde bulunan görsel materyallerin hazırlanması, videoların çekilmesi ve 

montajlanmasından sorumludur.   

- Pedagog: Ders içeriğinin hazırlanma sürecinde, dersin senaryosunun hazırlanmasında ve derslerle ilgili her 

türlü yazılı ve görsel materyallerin tasarlanmasında içerik tasarımcısı, multimedya sorumlusu ile birlikte 

çalışır. Oluşturulan içeriği pedagojik yönden inceler ve tavsiyelerde bulunur.  

 

Bu personele ek olarak her dersin tasarımında ilgili dersin öğretim elemanının bulunması ve hazırlanan 

materyallerin uygunluğunu kontrol etmesi gerekir. Sürdürülebilir bir UZEM için gerekli olan bu personel, 

görevlendirme veya hizmet alımı şeklinde temin edilebilir. İlk etapta personel birden fazla görevi yerine 

getirebilir ancak UZEM de personelin standart işlerini yapması, hem profesyonelleşme hem de sürdürülebilirlik 

açısından önemlidir. 

 
Mekan/Ortam Altyapısı 
Uzaktan eğitim merkezlerinin kuruluş aşamasında en büyük problemlerden birisi yer tahsisidir. UZEM kavramı 

farklı kişilerce fark yorumlandığı için mekan tahsisinde de problemler yaşanmaktadır. Bu sebeple UZEM in görev 

tanımı ve işlevi iyi anlatılarak yer talep edilmesi gerekir. Bir UZEM in sağlıklı bir şekilde çalışması için; 

- Büro: İçerik tasarımcıların çalışabileceği ideal büyüklükte bir mekan. 

- Yönetim Odası: Yönetim kurulu, müdür ve müdür yardımcılarının yönetim işlerini organize edebilecekleri 

bir mekan. 

- Stüdyo: Ders videolarının çekimi ve montajı için kullanmak üzere gerekli düzenlemelerin (yalıtım, ışık vb..) 

yapıldığı bir mekan.  

- Canlı ders odası: Gerek e-ders paketlerindeki ses kayıtlarının yapılması gerekse ihtiyaç duyan öğretim 

elemanlarının kullanabileceği bir mekan. 

talep edilerek hazırlanması gerekmektedir. 

 
Teknik Altyapı 
Eğitim kurumu, uzaktan eğitim yöntemi ile eğitim vermeye başlamadan önce mutlaka teknik bir altyapı 

oluşturmalıdır. Kullanılan teknik altyapının günü kurtaracak nitelikte değil de uzun vadede kurumun işini 

görecek donanıma sahip olması gerekmektedir (Yiğit ve diğ., 2010). UZEM in faaliyetlerinin 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan yazılımın yükleneceği ve kontrol edilebileceği teknik bir altyapıya da 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

UZEM bünyesinde bulunması gereken yazılımlar öğretim yönetim sistemi ve sanal sınıf uygulamasıdır. Bu 

yazılımlar üniversite bünyesindeki mevcut sunuculara yüklenebildiği gibi dışardan bir sunucu kiralayarak hizmet 

alma yolu da tercih edilebilir. Her iki uygulamada çevrimiçi ve çevrimdışı çalışmaya uygun ortamlarda 

koşmalıdır. Özellikle çok sayıda kullanıcının aynı anda çevrimiçi olacağı, canlı derslerin ve çevrimdışı video 

derslerin sıklıkla kullanılacağı düşünülerek sunucu performansının yanında internet ve ağ altyapısının da 

ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte olması gerekmektedir. Mümkünse sanal sınıf uygulaması ile ÖYS farklı 

sunucularda tutulmalıdır (Tablo 1.). 
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Tablo 1: Namık Kemal Üniversitesi UZEM teknik altyapısı 

Kullanım Amacı Sunucu Konfigürasyonu 

Öğretim Yönetim Sistemi 2 X 2,93 Ghz CPU, 4 GB RAM,  

80 GB HDD özelliğinde 1 Adet Vmware Sanal Sunucu 

Sanal Sınıf Uygulaması 4 X 2,93 Ghz CPU, 16 GB RAM, 

500 GB HDD özelliklerinde 2 Adet Vmware Sanal Sunucu 

İnternet ve ağ altyapısı İnternet çıkış hızı 300 Mbit/saniye 

 

Teknik altyapıya ek olarak donanım altyapısının da oluşturulması gerekmektedir. İçerik tasarımı, canlı ders, 

video ders, e-ders paketi hazırlama gibi aktiviteler için aşağıda listelenen donanıma ihtiyaç duyulmaktadır. 

- Bilgisayar: İçerik tasarımcılarının ve e-ders paketi hazırlayan personelin kullanacağı, basit görsel işlemlerin 

gerçekleştirilebileceği özellikte bilgisayarlar.  

- Kamera: Işık, reflektör, tripod vb.. ekipmanıyla birlikte, yüksek yoğunluklu (HD) çekimler yapabilecek 

nitelikte kamera.  

- Web Kamera: Canlı derslerde ve sanal sınıf uygulamalarında kullanılmak üzere web kamera.  

- Kulaklık-Mikrofon: Canlı ders yaparken veya takip ederken kullanmak üzere mikrofonlu kulaklık. 

 

Yazılım Altyapısı 
Bir uzaktan eğitim merkezinin misyonunu en iyi şekilde yerine getirebilmesi için çok özellikli, kullanıcı dostu, 

anlaşılır ve sade yazılımlara ihtiyaç vardır. Belki de bir UZEM in en önemli unsuru yazılım altyapısıdır. Çünkü 

uzaktan eğitimde ders içeriği yazılım üzerinden sunulmakta, yardım ve destek hizmetleri yazılım üzerinden 

verilmekte, çevrimiçi teknolojiler kullanılmakta ve bir kısım sınavlar yazılım üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu 

yönüyle uzaktan eğitimin omurgasını yazılım altyapısı oluşturmaktadır. 

 

Öğretim yönetim sistemi ve sanal sınıf yazılımları haricinde, ders içeriği hazırlama, e-ders paketleri oluşturma, 

ders sunu ve notlarının hazırlanması, ses-videoların hazırlanması ve montajı gibi birçok işlem için de çeşitli 

yazılımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Uzaktan eğitim merkezlerinde gerekli olan yazılımlar şunlardır. 

- Öğrenim Yönetim Sistemi: E-ders, video, sunu, ödev, proje, forum, doküman paylaşımı gibi birçok 

aktivitenin gerçekleştirildiği yazılımdır. 

- Sanal Sınıf Uygulaması: Canlı ders aktivitesinin çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği yazılı, sesli ve görüntülü 

iletişime imkan sunan yazılımdır. 

- E-ders Paketi Hazırlama Yazılımı: İnteraktif e-ders paketlerinin hazırlandığı yazılımdır. 

- Ofis Uygulamaları: Ders notu ve sunularının hazırlanabilmesi için gerekli yazılımları ifade eder. 

- Ses-video İşleme Yazılımları: Video ders ve canlı derslerin düzenlenmesi ve montajı için gerekli yazılımlardır. 

 

Bu yazılımlara ek olarak UZEM internet sayfasının oluşturulması ve merkezle ilgili duyuru ve bildirimlerin 

buradan yapılması da yazılımla ilgili altyapı çalışmaları arasında sayılabilir.  

 
Türkiye’de Uzem Kuruluşu Ve Çalışması 
Bu bölümde Türkiye’de bir UZEM kuruluşu için yapılması gereken işlemler ile UZEM bünyesinde ortak-zorunlu 

derslerin verilmesi ve uzaktan eğitim programı açılması için izlenmesi gereken adımlar üzerinde durulacaktır. 

 
Türkiye’de UZEM Kuruluşu 
 

Türkiye’de bir devlet üniversitesinde uzaktan eğitim merkezi kurulması için YÖK tarafından belirlenen bazı 

prosedürlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte uzaktan eğitim verebilmek için merkez 

kurulması da şart değildir. Gerekli altyapı oluşturulduktan sonra üniversite bünyesinde kurulacak bir birimle de 

uzaktan eğitim faaliyetleri yürütülebilir.  

 

Uzaktan Eğitim Merkezleri resmi olarak Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kurulur ve 

kuruluş aşamasında bir uygulama ve araştırma merkezi için gerekli olan adımlar izlenir. UZEM kuruluşunda 

izlenecek adımlar şunlardır (Şekil 2.).  
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Şekil 2: UZEM kuruluşunda izlenecek adımlar  

 

1. Adım: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Yönetmeliği hazırlanarak önce üniversitenin 

mevzuat ve eğitim komisyonlarında, ardından üniversite senatosunda görüşülerek onaylanması adımıdır. 

2. Adım: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin açılışı ile ilgili gerekçe yazılır. Bu bölümde merkezin 

üniversiteye katkısı, üniversitede hali hazırda yürütülmekte olan diğer programlara katkısı, araştırma ve projeler 

açısından değeri ile sosyal katkıları belirtilir. 

3. Adım: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılış Talep dosyası hazırlanır. Bu dosya içerisinde 

önceki adımlarda hazırlanan yönetmelik ve gerekçe ile merkezde görev alacağı öngörülen personelin 

özgeçmişleri konulur. 

4. Adım: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılış talep dosyası üniversite yönetimine sunulur. 

Onaylandığı takdirde YÖK’e gönderilir. 

5. Adım: YÖK’e gönderilen dosya ilgili kurullarca onaylandıktan ve yönetmelik Resmi Gazete ’de yayımlandıktan 

sonra merkez kurulmuş olur. 

 

UZEM Faaliyetleri İçin İzlenmesi Gereken Adımlar 
Bu bölümde uzaktan eğitim merkezi kurulduktan sonra yapılacak faaliyetler 2 bölümde incelenecektir. 

Üniversitelerde ortak ve zorunlu derslerin bazıları uzaktan eğitim yolu ile verilmektedir. Bazı üniversitelerde ise 

tamamı uzaktan eğitim yolu ile verilen önlisans, lisans ve yüksek lisans programları bulunmaktadır. YÖK’ün 

hazırladığı usul esaslara göre her ikisi de mümkündür. Hatta örgün eğitimde bazı derslerin %30 u uzaktan eğitim 

yolu ile verilebilir (YÖK,2014).  

a) Örgün eğitimdeki ortak-zorunlu derslerin uzaktan eğitim yolu ile verilmesi: YÖK genel kurulunca en son 

20.02.2014 tarihinde belirlenen Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasları 

Madde 5-1 e göre “Yükseköğretim kurumlarının; ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde diploma 

programları ile senatoları tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki 

bazı dersleri uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.”.  Bunun için şu adımlar izlenmelidir: 

- Uzaktan eğitim yolu ile verilecek dersler belirlenir. 

- Belirlenen derslerin uzaktan eğitim yoluyla verileceği üniversite senatosunca onaylanır.  

- İlgili bölümlerdeki öğrencilere dönem başlamadan 8 hafta önce duyurulur. 

- Dersi verecek öğretim elemanları belirlenir. 

- Ders içerikleri hazırlanır, videolar çekilir. 

- Öğretim elemanları ve öğrenciler için ÖYS kullanım kılavuzları hazırlanır. 

- Öğretim elemanları ÖYS kullanımı hakkında bilgilendirilir. 

- Öğrenciler dönem başında ÖYS hakkında bilgilendirilir.  
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b) Uzaktan eğitim önlisans, lisans veya lisansüstü programı açılması: Tümüyle uzaktan eğitim veren bir 

programın açılması için resmi adımların atılmasının yanında YÖK’ün talep ettiği standartlara ulaşılıp 

ulaşılmadığını da göstermek gerekir. Bir yükseköğretim kurumunda önlisans, lisans veya lisansüstü program 

açılması için yapılması gereken işlemleri şu şekilde sıralayabiliriz.  

1) Talep dosyasının hazırlanması: Programı açacak birimin (meslek yüksekokulu, fakülte, enstitü), açmak 

istediği programla ilgili talep dosyasını hazırlayarak birim yönetim kuruluna sunması gerekir. Yönetim 

kurulunca onaylanan dosya sırayla üniversite eğitim öğretim komisyonuna ve senatoya gider. 

2) Uzaktan eğitim değerlendirme formunun doldurulması: YÖK, açılacak program uzaktan eğitim yolu ile 

verilecekse ilgili kurumun hazırbulunuşluk düzeyini görmek üzere uzaktan eğitim değerlendirme esaslarının 

belirtildiği bir formun da başvuru dosyasına eklenmesini talep etmektedir.  

3) E-ders içeriklerinin hazırlanması: Bu dönemde uzaktan eğitim merkezi, açılması planlanan programın birinci 

döneminde okutulacak tüm derslerin ilk 4 haftalık e-ders paketlerini hazırlayarak öğrenim yönetim 

sistemine yükler. Bu e-ders paketlerinde dersin interaktif anlatımının yanında; 

- Dersin videosu, 

- Dersin sunusu, 

- Ders notları, 

- Dersle ilgili örnek sorular (çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme vb..), 

bulunmalıdır.   

4) Uzaktan eğitim bilgi derleme formunun doldurulması: Başvuru dosyası YÖK’e ulaştıktan sonra YÖK 

tarafından gönderilen “Uzaktan Öğretim Bilgi Derleme Formu” doldurularak YÖK’e ulaştırılır. Bu formda 

UZEM in organizasyon ve personel durumu ile mekan, teknik, donanım ve yazılım altyapıları hakkında bilgi 

verilir. Ayrıca hazırlanan 4 haftalık örnek e-ders içeriklerinin incelenebilmesi için ÖYS site adresi, kullanıcı 

adı ve şifreler de bilgi formunda belirtilir. 

5) YÖK daveti: YÖK tarafından yapılan ön değerlendirmenin ardından uygun görülen kurumlar açılış taleplerini 

sözlü olarak sunmak üzere YÖK Uzaktan Eğitim Komisyonu’na davet edilirler. 

6) YÖK sunumu: YÖK Uzaktan Eğitim Komisyonu’na yapılacak sunuma, açılacak programla ilgili bir kişi ve 

uzaktan eğitim altyapısını anlatabilecek bir kişinin katılmasında fayda vardır. Sunumda, açılması planlanan 

programın gerekçesi kısaca anlatıldıktan sonra üniversitenin uzaktan eğitim merkezinin personel ve mekan 

durumunun yanında teknik altyapısı, yazılım ve donanım altyapıları anlatılır. Ayrıca öğrenim yönetim 

sistemi, sanal sınıf sistemi hakkında bilgi verildikten sonra, daha önce hazırlanarak sisteme yüklenmiş olan 

örnek e-ders içerikleri sunulur.  

7) Canlı ders hazırlığı: Sunum sırasında komisyon genellikle canlı ders yapabilme kabiliyetini görmek için örnek 

canlı ders yapılmasını ister. Bu sebeple sunum yapılacak saatte örnek canlı ders sunumu yapacak bir 

öğretim elemanının hazır bulunması gerekir. 

Bu adımlar gerçekleştikten sonra uzaktan eğitim komisyonunun değerlendirmesinin ardından program 

açılış talebi önce YÖK Eğitim-Öğretim Komisyonunda sonra da YÖK Genel Kurulu’nda görüşülür. Olumlu 

veya olumsuz sonuçlar gerekçeleri ile birlikte ilgili üniversitelere resmi yazıyla bildirilir.  

 

SONUÇ 
 

Türkiye’de üniversiteler, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları, hatta firmalar uzaktan eğitimi başlı başına bir 

eğitim yöntemi olarak bazen de mevcut eğitim sistemlerine destekleyici unsur olarak kullanmaya başlamışlardır. 

Özellikle yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitim hızla yaygınlaşan bir kavram haline gelmiştir. Bu bağlamda 

birçok üniversite kendi uzaktan eğitim merkezini kurarak önlisans, lisans ve yüksek lisans programları açma, 

sertifika ve hizmetiçi eğitim kursları düzenleme, lisans tamamlama programları açma gibi birçok faaliyeti 

gerçekleştirmektedirler.  

 

Üniversiteler uzaktan eğitim faaliyetlerini genellikle bir merkez vasıtasıyla yürütmektedirler. Türkiye’de bir 

devlet üniversitesinde UZEM kurmak ve uzaktan eğitim faaliyetlerini bu merkez çerçevesinde yürütmek için 

resmi prosedürlerin yanında mekân, personel, idari işlemler, teknik altyapı, yazılım ve donanım altyapısı gibi 

birçok konuda adımlar atılması gerekmektedir. Uzaktan eğitimde sunulan aslında bir e-öğrenme içeriğidir. E-

öğrenme içeriğinin yapımında ve sunumda etkin olan süreçler ve iş akışı tasarlanırken insan gücü, donanım ve 

yazılım bileşenleri önem kazanmaktadır (Mutlu ve diğ., 2007). Bu bileşenlerin uygun şekilde temini ve kurulan 

yapının sürdürülebilir olması büyük önem arz etmektedir. 
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Bu çalışmada UZEM kurulum aşamalarının gerçekleştirilmesi, örgün eğitimin bir kısmının uzaktan eğitim yolu ile 

verilmesi veya tümüyle uzaktan eğitim veren programların açılması ile ilgili yapılacak çalışmalar üzerinde 

durulmuştur. Buna göre, uzaktan eğitim merkezi kurmak için; 

- Merkezin organizasyonun oluşturulması, 

- Gerekli personelin temin edilmesi, 

- Merkez için fiziki mekan/ortam altyapısının hazırlanması, 

- Teknik altyapı ve donanım altyapısının oluşturması, 

- Gerekli yazılımların temin edilmesi gerekmektedir. 

UZEM kurulumu için YÖK’ün tespit ettiği bazı adımların atılması gerekir. Bu adımlar; 

- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin hazırlanması 

- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılışı ile ilgili gerekçenin yazılması 

- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılış Talep dosyasının hazırlanması 

- Talep dosyasının YÖK'e gönderilmesi 

- Yönetmeliğin Resmi Gazete’ de yayımlanması olarak özetlenebilir. 

 

UZEM kurulduktan sonra birçok faaliyet merkez bünyesinde gerçekleştirilebilir. Örgün eğitim derslerinin bir 

bölümü uzaktan eğitim yolu ile verilebilir veya tamamen uzaktan eğitim veren önlisans, lisans ve yüksek lisans 

programları açılabilir. Sertifika ve hizmetiçi eğitim kursları düzenlenebilir. Lisans tamamlama programları 

açılabilir veya kurumsal eğitim seminerleri organize edilebilir. Üniversitelerin hem sınıf hem de öğretim elemanı 

yetersizliği yüzünden sıklıkla başvurduğu örgün eğitim programlarının bir kısmının uzaktan eğitim yolu ile 

verilmesi için dersler belirlendikten sonra;  

- Belirlenen derslerin uzaktan eğitim yoluyla verileceği üniversite senatosunca onaylanır.  

- İlgili bölümlerdeki öğrencilere dönem başlamadan 8 hafta önce duyurulur. 

- Dersi verecek öğretim elemanları belirlenir. 

- Ders içerikleri hazırlanır, videolar çekilir. 

- Öğretim elemanları ve öğrenciler için ÖYS kullanım kılavuzları hazırlanır. 

- Öğretim elemanları ve öğrenciler ÖYS kullanımı hakkında bilgilendirilir. 

 

Birçok üniversitenin gayret gösterdiği faaliyetlerden birisi de tümüyle uzaktan eğitim veren önlisans, lisans veya 

yüksek lisans programları açmaktır. Bunun için planlı ve uzun soluklu bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu çalışmaları 

özetleyecek olursak;  

- Talep dosyasının hazırlanması 

- Uzaktan eğitim değerlendirme formunun doldurulması  

- E-ders içeriklerinin hazırlanması  

- Uzaktan eğitim bilgi derleme formunun doldurulması 

- YÖK daveti ve sunumu 

adımlarının eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekir.  

 

Çalışmada yer alan faaliyetler Namık Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 

kuruluşu ve merkez kuruluşunu müteakip yapılan iş ve işlemlerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın 

önümüzdeki yıllarda benzer faaliyetleri yürütecek kişilerin çalışmalarını kolaylaştıracağı ve bu çalışmalara 

rehberlik edeceği düşünülmektedir.  

 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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TEMEL ROBOTİK UYGULAMALAR VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM EĞİTİMİNDEKİ YERİ 
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Özet 
Robotik uygulamalar, robotlarla ilgili çalışma ve tekniklerin tümü olarak tanımlanabilir. Mühendislik alanının bir 

kavramı olduğu düşünülse de,  son dönemde yapılan çalışmalar bu kavramın birçok disipline yayıldığını 

göstermektedir. Bu kavram adı altında ele alınması gereken üç alt başlık vardır; Robotik uygulamanın tasarımı, 

üretimi ve kullanımı. Tanımlanan bir işi yerine getirebilmesi için tasarlanan cihazlar olan robotlar genellikle bir 

kullanıcı tarafından yönlendirilirler. Algılama sistemleri ve mekanik sistemlerin bir arada kullanılması karar 

veren robotların da tasarlanmasına olanak sağlamıştır. Akıllı olarak nitelendirilen bu robotlar bilgisayar 

yazılımları sayesinde kontrol edilmektedirler. Bu çalışmada bir temel robotik oyun uygulaması ele alınmış ve bu 

uygulamanın bilgisayar destekli tasarım eğitimine olan yansıması incelenmiştir. Sonuç olarak temel robotik 

uygulamaların tasarım ve eğitimde kullanılmasının gelişmeye açık gerekli bir alan olduğu kanısına varılmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Temel Robotik, Eğitimde Robotik Uygulamalar, Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi. 

 

 

BASIC ROBOTIC APPLICATIONS AND THE STATUS  
ON COMPUTER-AIDED DESIGN EDUCATION 

 
 

Abstract 
Robotic applications might be defined as the whole sum of robot studies and relevant techniques. Although it is 

thought to be a concept related to engineering, the latest studies indicate that the concept is applicable for a 

number of disciplines. There are three subheadings that need to be analyzed under the concept, which are 

design of robotic applications, production, and usage. Robots, as devices designed for performing a specific 

task, are generally directed by a user. Combination of sensing systems and mechanical systems makes it 

possible to design decision-making robots, as well. Such "smart" robots are directed and controlled by means 

of computer software. This study focuses on a basic robotic game application by analyzing its reflection on 

computer-aided design education. It is concluded that using basic robotic applications in design and education 

is a highly promising domain in terms of development potential.   

 

Key Words: Robotics, Robotic Applications in Education, Computer Aided Design Education. 
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GİRİŞ  

 
Bu çalışmanın amacı, gelişen teknoloji ile birlikte temel robotik uygulamalar olarak ele alınan kavramın 

bilgisayar destekli tasarım eğitimine etkisini ve dolayısıyla katkısını araştırarak eğitimdeki yerini 

belirleyebilmektir. Bilgisayarlar, uzunca bir süredir eğitim materyallerin hazırlanmasından sunum ve 

değerlendirmesine vs. kadar eğitimin her aşamasında etkin olarak kullanılmaktadır. Tasarım eğitiminde de 

kullanılmasını zorunlu kılan birçok neden bulunmaktadır.  

 

Robotik ve Tasarım 
Tasarım sürecini “ihtiyaçların belirlenmesi, sorunun ortaya konması, sentez, analiz, geliştirme ve sunum”

 
olarak 

tanımlayabiliriz (Tokman, 1999:74,75). Tasarımda bilgisayarın araç olarak kullanılması, ortaya çıkacak eserin 

veya ürünün sanal ortamda başlangıç aşamasından son aşamasına kadar bütün evreleriyle görülebilmesini 

sağlamıştır. Teknoloji sayesinde eserin veya ürünün çeşitlemeleri de yapılabildiği gibi oluşan alternatifler 

doğrultusunda yeni tasarımlar da ortaya çıkarılabilmektedir. Her aşamada geri dönüş şansı verdiğinden yukarda 

tanımlanan tasarım sürecinde teknolojinin kullanılması kaçınılmaz olmaktadır. Tasarımcının zihnindeki 

düşünceyi gözle görülür hale getirirken kullandığı teknikler ve bu tasarımı gösterebilmek için kullanacağı temsil 

ortamları da bilgisayar devrimi ile değişikliğe uğramıştır. Geleneksel yöntemlerle yapılan temsiller dışında 

bilgisayar ortamında yapılan temsiller de önemli yer tutmaya başlamıştır. Bilgisayarlı çizim ve tasarım adı 

altında toplanan bu konular grafikten modaya, web tasarımından eğlenceye, mimariden iletişime kadar farklı 

tasarım disiplinlerinde kullanılmaktadır. Tasarımcı her zaman gerçek dünyada uygulanabilir olan tasarımlar 

yapmaz. Bazen oyunlar ve sanal dünya için sanal mekânlar sanal karakterler oluşturmak durumundadır. 

Dolayısıyla tasarımcının zihninde canlanan fikrin eğitim ve aynı zamanda eğlence amaçlı olması da olasıdır. Bu 

fikrin gerçekleşebilmesi için tasarımcının farklı disiplinlerden, farklı bakış açılarına sahip profesyonellerle daha 

yakından çalışması zorunluluk haline gelmeye başlamıştır.   Tasarım ekibi olarak tanımlayacağımız bu kişilerin 

tasarım sürecinde yer alması şarttır.  Yenilikçi ve yaratıcı bir tasarım eğitiminin geleneksel tasarım eğitiminden 

farklı bir yönünü de bu durum oluşturmaktadır. Bu bağlamda robotlarla ilgili çalışma ve tekniklerin tümü olarak 

tanımladığımız robotik uygulamaların da tasarım sürecine dâhil edilmesi ve tasarım eğitiminde araç olarak 

kullanılması gerekmektedir. Şekil 1.  

 
Şekil 1: Tasarım Şeması  
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Robotik uygulamalar bilgisayar, elektronik ve makine mühendisliklerinin ortak çalışma alanıdır. Bu 

uygulamaların kullanım alanları ise oldukça fazla disipline yayılmıştır. Uygulama konularına göre yapılan 

sınıflandırmalar bazen yetersiz bile kalabilmektedir
*
. Bu sınıflandırmalardan bir tanesi de eğitim ve eğlence 

amaçlı uygulamalardır. Bu çalışmada robotik uygulamaların eğitim ve eğlence amaçlı kullanımı üzerine 

odaklanılmıştır.   

 
YÖNTEM 
 
Çalışma Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Lisansüstü 

Programında yürütülmekte olan Temel Robotik Uygulamalar dersi kapsamında yapılan bir proje çalışmasıdır. 

Proje, ağırlıklı olarak tasarımda robotik uygulamanın kullanıldığı bir çalışmadır. Kullanılan mekanik parçaların 

tasarımı proje kapsamında değildir. Mevcut parçaların tasarım ilkelerine uygun olarak bir araya getirildiği bir 

oyun tasarımı olarak düzenlenmiştir. Oyunun tasarım süreci üniversitenin lisansüstü dersliğinde,  üretim 

aşamaları ise üniversite dışındaki özel bir atölyede
†
 gerçekleştirilmiştir. Tasarım sürecinde öncelikle kavramlar 

üzerinden gidilerek oyunun genel çerçevesi çizilmiştir. Şekil 2a. 

 

 
Şekil 2a: Tasarım Sürecinde Kullanılan Kavramların Bir Kısmı 

 

Oyunun anahatları belirmeye başladıkça bazı kavramlar öne çıkmaya ve kullanılacak malzemeler de 

belirginleşmeye başlamıştır. 

 

                                                 
*
 http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/robotik/mekatronik10.html 

†
 Porof. Zihni Sinir Tasarım Atölyesi 
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Şekil 2b: Öne Çıkan Kavramlar 
 
Top Toplayan Robot Kol Oyunu 
Top Toplayan Robot Kol olarak isimlendirilen bu proje, uzaktan kumanda ile oynanan bireysel bir top toplama 

oyunudur. Oyunun mekanik altyapısı şu elemanlardan oluşmaktadır; Oyunun oynanacağı platform, topların 

bırakılabilmesi için gerekli mekanizma, mıknatıs, uzaktan kumanda, güç kaynağı, top. Oyunun amacı 

tanımlanmış bir alanda bulunan istenilen sayıdaki topu yakalayıp, belirlenmiş bir bölgede toplamaktır. Topların 

her birinin üzerinde (-) negatif kutbu topun dışına, (+) pozitif kutbu topun içine bakacak şekilde yerleştirilen bir 

mıknatıs bulunmaktadır. Şekil 3. Aynı şekilde robot kolun ucuna eklenen çubuk parça üzerinde de (-) negatif 

kutbu içeri, (+) pozitif kutbu dışarı bakacak şekilde yerleştirilen iki adet mıknatıs vardır. Şekil 4. 

 

 
Şekil 3: Mıknatıslı Top 
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Şekil 4: Robot Kol Ucundaki Mıknatıslı Çubuk. 

 

Robot kol ve topların karşılaşma anında yakalama işlemi Tablo 1’e göre gerçekleşmektedir. 

 

Tablo 1: Yakalama İşlemi Tablosu 

___________________________________________________________________________________________ 

Robot Kol Üzerindeki Mıknatıs   Top Üzerindeki Mıknatıs   Sonuç 

___________________________________________________________________________________________ 

         +                                  -                  Çekme 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Oyunda kullanılmak üzere tasarlanan robot kol üç parçadan oluşmaktadır. Parçalar birbirlerine eklemlerle 

bağlıdır. Kolun ucunda 360
0 

dönebilen, mıknatısların yerleştirildiği bir çubuk bulunmaktadır. Dönme hareketi 6 

voltluk
‡
 bir DA

§
 motor sayesinde yapılmaktadır. Robot kol uzaktan kumandalı bir arabanın mekanizması üzerine 

yerleştirilmiştir. Şekil 5a, Şekil 5b.  

 

 

 

 

 

                                                 
‡
 Volt: Elektrikte kullanılan potansiyel farkı (gerilim) birimidir. 

§
 DA: Doğru akım (DA, DC ya da sürekli akım) elektrik yüklerinin yüksek potansiyelden alçak olana doğru sabit 

olarak akmasıdır. Doğru akım zamanla kutbu değişmeyen akım türüdür. 
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Şekil 5a: Robot Kol Mekanizması 

 

 
Şekil 5b: Robot Kol Mekanizması 

 

Robot kolların çalışma prensipleri düşünülerek bir eklem hareket ettiğinde diğer eklemlerin de hareket 

edebilmesi ve doğal kol hareketinin gerçekleşebilmesi için parçalar birbirlerine bağlanmıştır. Bu bağlanma şekli 
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otomatik olmayıp Şekil 6a ve Şekil 6b’ de gösterildiği gibi mafsallarla sağlanmıştır. Bağlantı yerlerinde motorlar 

ve hareketin kontrolünde devrelere bağlı potansiyometreler
**

 kullanılmamıştır. Dolayısıyla hareket bittikten 

sonra ulaşılan konum, bir sonraki hareket için veri oluşturmadığından sistem geri beslemeli bir sistem değildir.  

Karar verme yetkisine sahip değildir. Oyunda kullanılan topların boyutlarının aynı olması tasarımın bu yönde 

gelişmesini sağlamıştır. Robot kolun konum ve yönelim açısı el ile ayarlandıktan sonra oyuna başlanır. Robot 

kolun hareketi motorlar vasıtası ile sağlanmamış olsa da tasarımı yapılırken kinematik
††

 ilkelerden 

yararlanılmıştır.  

 

 
Şekil 6a: Eklem Yerleri Birleşimleri 

 

 
Şekil 6b: Eklem Yerleri Birleşimleri 

 

                                                 
**

 Potansiyometre, dışarıdan fiziksel müdahaleler ile değeri değiştirilebilen dirençlerdir 

††
 Kinematik, (Yunanca kinema, hareket), hareketi, sebep ve tesirlerini göz önüne almadan 

inceleyen mekaniğin bir bölümü 
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BULGULAR 
 

Lisansüstü ders kapsamında yapılan Top Toplayan Robot Kol Oyunu için tasarım ve üretim aşamaları bir bütün 

olarak üniversite içindeki mekânlarda yapılamamıştır. Çalışmanın realize edildiği özel atölyenin üniversite içinde 

olmaması durumunda sadece tasarım sürecinin elde edilebileceği, üretim kısmının yapılamayacağı görülmüştür. 

Söz konusu Top Toplayan Robot Kol Oyunu için gerekli tüm malzemelerin temini ve bir araya getirilmesi 

sürecinin tasarım aşamasından ayrı düşünülmesi söz konusu olmayacaktır. Süreç birbirini besleyen farklı 

aşamalardan oluşmaktadır. Aşamaların her birinde yer alan tasarımcı kadar, tasarımı yönlendiren diğer 

tarafların da bir ekip içinde birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Aksi halde tasarım süreci ile üretim aşaması 

arasında uyumsuzluklar olacaktır. Bununla birlikte tasarım süreci ile birlikte özel bir atölyenin desteği alınarak 

tasarımın eksik noktalarının düzeltilmesi, geri beslemelerle tasarımının giderek mükemmelleştirilmesi mümkün 

olabilecektir.    

 

Bunlara ek olarak tasarım eğitiminde robotik uygulamaların tasarımcıyı geliştirecek yeni yöntemler arayışına 

ittiği, geleneksel tasarım yöntemlerinden farklı olarak tasarım-üretim süreçlerinin bir arada bulunduğu ders 

ortamlarının öğrenme sürecini çok hızlandırdığı bulgularına erişilmiştir.  

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Bu çalışmada temel robotik uygulamaların bilgisayar destekli tasarıma ve bilgisayar destekli tasarım eğitimini ne 

yönde etkileyeceği sorusuna cevap aranmıştır. Geleneksel teknikler kullanılarak yapılacak tasarım eğitimi ile 

temel robotik uygulamalar kullanılarak yapılacak tasarım eğitiminin birleştirilmesi daha verimli sonuçlara yol 

açmaktadır. Araç olarak bilgisayarı kullanmak ve robotik uygulamalardan yararlanmak eğitim ve el becerisinin 

yanında teknoloji kullanma becerisini de beraberinde getirir. Bu etkenlerin bir arada olması iyi eser veya ürünün 

tasarlanmasına ve ortaya konmasına neden olur.  Tasarım eğitimi veren üniversitelerde geleneksel tasarım 

yöntemleri eğitimi ile birlikte yeni tasarım yöntemlerinin anlatılması ve buna bağlı olarak robotik uygulamalar 

eğitiminin verilmesi önerilmektedir. Bu eğitim de teknik resim, perspektif eğitimi almış öğrencilere verilmelidir. 

Burada sözü edilen robotik uygulamalar eğitimi, robotik sistemlerin tasarlanması eğitimi olarak 

algılanmamalıdır. Tasarlanmış bir robotik uygulamanın tasarımın içinde yer almasını sağlayacak eğitim olması 

önemlidir. Bu eğitim verilirken laboratuar olanaklarının yeterli düzeyde olması beklenmektedir. Tasarım 

eğitiminin, tasarım ve üretim sürecindeki taraflarının aynı ekip içinde yer alabilecek şekilde kurgulanması ve 

bilgisayar destekli tasarım yanı sıra tasarım üretim atölyelerinin kurulması ve geliştirilmesi önem 

kazanmaktadır.  Tasarım-Üretim amaçlı çalışacak bir araştırma-uygulama merkezi eğitimin bir parçası olarak 

üniversitelerde yerini almalıdır.  

 
 
Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5

th
 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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UYARLANMASI 

Dr. Nazlı Cihan 

 İstanbul Üniversitesi 

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 

 Türkçe Eğitimi Bölümü 

 İstanbul 

nazli.cihan@istanbul.edu.tr 
 

 

 
Özet 
İçinde bulunduğumuz çağda görselliğin, özellikle de medya yoluyla günlük yaşamı kuşatan bir hakimiyeti söz 

konusudur. Bunun etkileri eğitime de yansımakta, görsel araç-gereçlerin derslerde kullanımı öğrenmenin ve 

dersin başarısını belirlemektedir. Eğitim uygulamalarındaki yeni yaklaşımlar, çoklu öğrenme ortamlarını zorunlu 

kılmaktadır. Yalnızca ders kitaplarına dayanan öğrenme ortamları, derslerin tekdüze hale gelmesi tehlikesini 

barındırdığı gibi, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına da katkıda bulunmamaktadır. Çizgi roman, 

metinle resmi iç içe geçirerek bütünlüklü bir anlatı haline getiren görsel bir medya aracı olduğundan - özellikle 

metin unsurunu da içinde barındırdığı ve bu yönüyle okuma anlama becerisine de seslendiği için -  Türkçe 

derslerinde ders malzemesi olarak kullanılmaya son derece uygun araçlardır. Tıpkı diğer metin türleri gibi çizgi 

romanlar da, derslerde çok farklı biçimlerde kullanılarak öğrencileri kapsamada çeşitli olanaklar sunarlar. Bu 

çalışmada, çizgi romanın Türkçe derslerinde hangi yönleriyle kullanılabileceğine dair bir örnek sunulmaya 

çalışılacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Çizgi Roman, Türkçe Dersleri, Eğitsel Araç, Okuma-Anlama. 

  
 

COMICS-ADAPTATION OF THE CONTENT FOR 8TH GRADE TURKISH COURSES 
AS TEACHING TOOLS 

 
 
Abstract 
The age we live in is characterized of visuality that surrounds mainly by the media our daily life. The effects  are 

also reflected on education, so much so that the use of visual aids in the classroom determines the success of 

learning and teaching. New approaches in education require multimedia environments in classes. In learning 

environments based only on textbooks, there is a danger to the monotonous teaching and do not support the 

needs of each students. Comic books are visual media, creating a uniform narration of text and image, and in 

this regard - especially because they contain text elements and thus involve the reading comprehension - for 

use as teaching material in Turkish courses very suitable. Just like other kinds of texts offer comics with a 

variety of ways to make the lessons fun and to arouse the interest of the students. In this study, an example 

will be shown how aspects of the comic, can be applied in the Turkish courses. 

 

Key Words: Comic, Turkish courses, Teaching aids, Reading comprehension. 
 

 
GİRİŞ 
 

Çevremizi kuşatan sayısız çeşitlilikteki görsel unsur, gündelik yaşamımızın ayrılmaz bir parçasını oluşturmakta ve 

adeta toplumun gelişimini belirlemektedir. Her geçen gün daha da gelişen medya çağında, sözlü kültürden 

görsel kültüre bir evrilme söz konusudur (“Görsel milat” tanımı için bkz. Frey, 1999).  “Aynı anda birden fazla 

yerde bulunma” özelliklerinden dolayı resimlerin/görsellerin (“Omnipresence” tanımı için bkz. Maar, 2004), 
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gündelik yaşam içerisinde öğrenme süreçlerine, bilgi edinme süreçlerine ve estetik alımlamaya katkıları giderek 

daha fazla önem kazanmaktadır. 

 

Resimler/görseller özellikle de çocukların ve gençlerin alımlama alışkanlıklarında gözle görülür avantajlar 

sağlamaktadır. Çocuklar ve gençler, çizgi roman, televizyon, bilgisayar oyunları, videolar veya cep telefonları gibi 

çeşitli görsel medya araçlarıyla yetişkinlere göre daha fazla zaman geçiriyorlar. Böylece gerek sözlü, gerekse 

yazılı dillerine ve metin yapılarına yansıyan bir etki ortaya çıkmaktadır. Dehn (2005) ile Fix ve Jost’un (2004) 

araştırmaları, giderek daha fazla öğrencinin, bir metin oluştururken medya araçlarından edindikleri 

deneyimlerden yararlandıklarını ortaya koymaktadır. Fix ve Jost (2004), belirli bir resim/görsel için öğrenciler 

tarafından oluşturulan metinlerde medya ile (örneğin belirli kişiler veya olaylar gibi) sıkı bağlar kurulduğunu 

göstermiştir. Bu bağlara erkek öğrencilerde, kız öğrencilere oranla iki kat daha fazla rastlanması, ayrı bir 

çalışmanın konusu niteliğindedir.  

 

Çocukların ve gençlerin okul dışında akınlarca resime/görsele maruz kalmaları, görsel unsurlarla ve bunların 

anlamlarıyla ilglili eleştirel bir hesaplaşmayı gerekli kılmaktadır. Otomatikleşmiş bir dünya algısının oluşmasını 

önlemek için öğrenciler, resimleri/görselleri anlamlandırmayı okulda öğrenmeli, böylelikle eleştirel bir medya 

okuryazarlığı yetisi kazanmalıdır. Bamford’a göre (2007) görsel yazın (visual literacy), yani görsel iletileri 

anlamak, oluşturmak ve iletişim sürecinde kullanmak, öğrenilmesi gereken bir süreçtir. Farklı biçimlerdeki 

resimler/görseller ve barındırdıkları olanaklar, derslerde bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır. Burada kastedilen, 

resimlerin derslerde yoğun olarak ele alınması ve çözümlenmesidir. Bu sürece, betimleme, sıralama, 

yorumlama, eleştirel yansıtma, yargılama ve kendi kendine resim oluşturma gibi tutum ve davranışlar da 

içkindir. Böyle bir çalışma okullarda, özellikle de anadili olarak Türkçe derslerinde, görsel okur yazarlığın 

geliştirilmesine katkı olması ve görsel unsurların etkili ve amaca uygun bir şekilde kullanılması için gereklidir. 

Burada Türkçe derslerinin, sözlü kültürün görsel kültüre evrilmesi olgusunu nasıl ve hangi araçlarla bir kazanıma 

dönüştürebileceği sorusu ortaya çıkmaktadır. Dahası, öğrencilerin görsel unsurlarla sorumluluk sahibi ve 

eleştirel bir ilişki kurabilmeleri yönünde Türkçe derslerinin hangi katkıları sunabileceği üzerine kafa yorulmalıdır. 

Özellikle Yirmibirinci yüzyılda diğer ilgi çekici medya ortamları (internet, bilgisayar, oyunları, tv gibi) arasında 

çizgi romanların okuma alışkanlığı yaratmadaki öncü rolü de hesaba katıldığında, metin türü olarak çizgi 

romanın eğitim öğretim faaliyetleri açısından önemi bir kat daha artmaktadır. 

 

Bu çalışmada, çizgi roman türünün birçok kullanım biçimi arasından, eğitsel boyutuyla ilgili bir kullanım biçimi 

önerilmektedir. Çizgi romanın Türkçe derslerine ne tür katkılar sağlayabileceği,  okuma ve bilgi edinme sürecini 

öğrenciler için daha zevkli bir sürece dönüştürmede nasıl kullanılabileceğine dair bir örnek sunulacaktır. 

 

Dünyadaki gelişimin bir benzeri olarak Türkiye’de de çizgi roman ilk olarak gülmece içerikli ve resimli çocuk 

dergilerinde, çizgi bant şeklinde görülmüştür. 1900’lerin başında fıkraların resimlendirilmesi gibi çizgi romana 

dahil edilmeyecek çizimler kullanılsa da gazetelerde çizgi roman sanatçılarına özel bir yer ayrılmamıştır. 

Cumhuriyetin yeni kurulduğu bu dönemde dışarıdan gelecek her türlü ürüne kültürel yozlaşmaya yol açacağı 

düşüncesiyle sıcak bakılmamıştır (Cantek 2002).Türkiye’de çizgi romanın genel gelişimine bakıldığında çocuklar 

için üretimin çok az olduğu, genellikle yabancı kaynaklı çizgi romanların bu açığı kapattığı görülmektedir.  Ancak, 

60’lı ve 70’li yıllarda sosyo-politik gündemin de etkisiyle Türk çizgi romanı, üretim ve çeşitlilik konusunda 

oldukça zenginleşmiştir.  

                          
  Şekil 1-4: Türkiye’de yayımlanan çizgi roman örnekleri 
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Yaklaşık yüz yıllık geçmişiyle oldukça yeni bir anlatı biçimi olan çizgi roman, dersler için bir öğrenme materyali 

olarak sınırsız olanaklar sunmaktadır. Görsel malzeme olarak öğrencilere çok kısa sürede çok fazla bilgi aktarma 

özelliğine sahip olan çizgi roman, aynı zamanda eleştirel ve bilinçli bir görsel okuma için zemin sağlar. Özellikle 

okuma alışkanlığı ve okuma yetisi zayıf olan öğrenciler için daha pratik bir bilgi edinme aracıdır. Anlatı biçimi 

bakımından diğer yazınsal türlere oranla daha etkin bir anlatı biçimine sahip olan çizgi romanın ders aracı olarak 

kullanımı pragmatik açıdan son derece yalın ve basittir.  

 

Statik, küçük ve tekil resim panellerinden oluşan çizgi romanlar hem özgün bir metin türü olarak edebiyat ile 

yakın ilişki içerisindedir, hem de grafik özelliklerinden dolayı görsel medyanın bir parçasıdır. Dünyada da sayısız 

örneği olan ve ülkemizde Shakespeare, Dostoyevski ve Kafka gibi klasik yazarlara ait edebiyat klasiklerinin çizgi 

roman haline getirilerek NTV yayınları tarafından seri halinde yayımlanan « Çizgi Roman Dünya Klasikleri », 

edebiyat ile çizgi romanın birleşmesine örnek olarak gösterilebilir:  

 

                                                  
Şekil 5-6: F.Kafka’nın “Dava” romanının çizgi roman uyarlaması 

 

                                                   
                                 Şekil 7-8:   F.M. Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza” romanının çizgi roman uyarlaması 

 

                                                   
Şekil 9-10: G. Flaubert’in “Madam Bovary” romanının çizgi roman uyarlaması 

 

Bu bağlamda çizgi romanın, kullanım biçimine göre yazınsal bir niteliğe de büründüğünü söylemek mümkündür. 

Tekil resim panelleri, birbirine bağlı ve anlamlı bir anlatı ağı oluşturarak sayfa içerisinde uygun bir biçimde 
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yerleştirilir. Resimler anlatımı, yazılı metinlere oranla daha açık hale getirmekte ve yoruma daha fazla yer 

vermektedir. Görsel algı daha kısa sürede, daha dolayımsız gerçekleşir ve doğrudan duygusal boyutta karşılığını 

bulur.  Bir resimden diğerine geçişte doldurumlası gereken boşluklar vardır: birinci resim biter, ikinci resim 

başlar ama ikisinin arasında anlatım açısından anlamlı bir boşluk vardır. Burada söz konusu olan, okuyucunun 

çıkarsama yoluyla doldurması gereken anlatısal bir boşluktur. Resimler arasındaki bu tamamlama işlemi, yani 

paneller arasındaki anlatısal bağı kurma işlemi öğrencilerin kendi kendilerine tamamlamaları gereken bir 

süreçtir. Bunun yapılabilmesinin ön koşulu ise tıpkı yazınsal metinlerde olduğu gibi okurun ön bilgileri ve 

deneyim ufkudur.  Çizgi roman okuycusu, her bir kare için gerekli olan olayların gerçekleşme süresini kendisi 

belirler.  Paneller, okura olaylar örgüsü içinden sadece belirli kesitleri sunar, okuyucu bu kesitler arasındaki 

boşlukları doldurarak kendi hayal gücünü ve birikimlerini de kullanarak olay örgüsnü tamamlar. Böylece her 

okur için farklı bir algılama ve alımlama boyutu söz konusudur.  

 

Edebiyat eserlerinin çizgi roman tekniğine uyarlanması, giderek yaygınlaşan ve edebiyat çevrelerinde kabul 

gören bir yöntemdir. Aynı yöntemin, okullarda ders içeriklerinin çizgi roman tekniğinden yararlanılarak 

öğrencilere aktarılması sürecinde de kullanılması mümkündür. Özellikle metinlerin ders materyali olarak başat 

rol oynadığı Türkçe ve edebiyat dersleri için, okuma becerisinin geliştrilmesi bağlamında çizgi roman 

tekniğinden yararlanılması, hem Türkçe ve edebiyat derslerini tek düze olmaktan çıkaracak, hem de öğrencilerin 

bireysel öğrenme ortamlarına farklı ve yenilikçi bir anlayışla katkıda bulunacaktır. Belirli bir olay örgüsü ve 

öğrencilerin kendilerini özdeşleştirebilecekleri farklı karakterler yaratılarak, dersin konusu işlenebilir, dersin 

kazanımlarını hedef alan bilgi böyleklile öğrenciler tarafından daha rahat anlaşılabilecektir.  

 

Çizgi Romanın ve Çizgi Roman Tekniğinin Eğitsel Amaçları 
Tuncer (2007), çizgi romanların derste kullanımının zengin görsel yapısı, heyecanlı, merak uyandıran kurgusu, 

kahramanların olumlu nitelikleriyle sempati/empati yaratmaları, öykülerin kısalığıyla çabuk sonuca ulaştırmaları 

ve okunmalarının, elde edilmelerinin kolaylıkları, ama öncelikle zevk için okunmalarından ötürü, okuma 

alışkanlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtmektedir  

 (http://vizyon21yy.com/documan/Genel_Konular/Kitap%20Okuma/Okuma_Aliskanl_Cizgi_Romanlar.html ).  

 

Çizgi roman, bir olayı veya bir öyküyü anlatan bir resim dizisidir (sekans). Araç gereç çeşitliliği sağlamak için, 

konuyu daha ilginç hale getirmek için, karmaşık bağlantıları görselleştirmek için ve öğrencileri motive etmek için 

resimlerin ve resimli öyküler gibi görsellerin derslerde amaçlı bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Bu bağlamda 

çizgi roman, resimlerin ve görsellerin yerine getirdiği işlevi, sürece metni de dâhil ederek bir adım öteye 

taşımaktadır. Çizgi roman ne resim, ne de yazıdır. Resmin ya da yazının, bütünleyici olarak kullanılan diğer bir 

unsurla ilişkisi sonucunda ulaşılan bir sentezdir. Yani çizgi roman, birbirinden farklı iki temel unsurun (metin ve 

resim) kaynaşmasıyla oluşan bir anlatım biçimi, bir kurgu sanatıdır.  

 

Çizgi roman, öğrencileri özellikle okuma eylemine teşvik etmek için son derece uygun bir araçtır. Bunun yanı 

sıra çizgi roman, konuşma ve yazma alıştırmaları için de birçok olanak sunmaktadır. Çizgi romanın vazgeçilmez 

unsurları olan konuşma ve düşünme balonları, boşluk doldurma alıştırmaları düşünüldüğünde, bir anda yararlı 

birer ders aracı haline dönüşmektedir. Panellerin (çizgi roman karelerinin) sırasının karıştırılmasıyla, öğrencilerin 

panelleri doğru sıraya göre dizme işlemi, okuma-anlamaya yönelik başka bir alıştırma örneği olarak 

gösterilebilir.  

 

İlköğretim Türkçe derslerinde çizgi romanı bir metin türü olarak kullanmak mümkün olduğu gibi, çizgi roman 

tekniğinden yararlanılarak ders konularını çizgi romana uyarlamak da mümkündür. Yukarıda da belirtildiği gibi, 

çizgi roman bir metin türü olarak özellikle okuma, konuşma ve yazma beceri alanlarına yönelik çok işlevli bir 

ders aracı niteliğindedir. Dilbilgisi alanı düşünüldüğünde de, çizgi roman tekniğinin dilbilgisi konularını 

aktarmada öğretmen için büyük olanaklar barındırdığını söylemek mümkündür. Böylelikle öğretim programında 

belirtilen kazanımlara ve konulara bağlı kalınarak, öğrencilerin çoğu zaman anlamakta zorlandıkları dilbilgisi 

konularının aktarımı hem daha eğlenceli hem de daha yalın bir şekilde gerçekleşecektir.  
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YÖNTEM 
 
Çizgi roman tekniğinin İlköğretim 8. Sınıf Türkçe dersi konularına uyarlanmaya uygun olup olmadığını ortaya 

koymayı amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tarama modeli uygulanmıştır. Bu 

amaçla çizgi romanın eğitsel boyutuyla ilgili daha önce yapılmış olan araştırmalar incelenerek özetlenmiş ve 

çalışmalar arasında ilişkiler kurulmuştur.  8. Sınıf Türkçe dersi konularının çizgi roman tekniğine uyarlanmasına 

yönelik eksiklikleri saptanmasının ardından, bu eksikliklerin giderilmesi için 8. Sınıf Türkçe dilbilgisi konuları 

arasından örnek bir konu seçilerek çözüm önerisi sunulmuştur. Bu çalışmada incelenen araştırmalar ve 

makaleler tarih sırasından çok, ilişkilere bağlı olarak düzenlenmiştir. Dilbilgisi konuları arasından seçilen 

“Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama” başlığının altında belirtilen “Fiilimsiyle, fiil ve isim 

soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar” kazınımını uygun bir senaryo hazırlanmıştır. Öğrencilerin yaş ve 

gelişim düzeyleri de göz önünde bulundurularak hazırlanan senaryo, programda belirtilen kazanımları 

karşılayacak içerikle birlikte, sonraki aşamada çizgi romana düştürülmüştür.  

 

BULGULAR 
 
Çizgi roman, eğitim-öğretim faaliyetlerinin de ilgi alanına girmeye başlamıştır. Ancak Batı’da 70’li yıllardan beri 

ders malzemesi olarak algılanmasına karşın çizgi romanın dil öğretimi derslerindeki kullanım olanakları ile ilgili 

kısıtlı sayıda kuramsal çalışma bulunmaktadır. Burada, çizgi romanın dil öğretimi dersleri için sunduğu 

olanaklara dair bazı yaklaşımların ortaya konulduğu az sayıdaki makale söz konusudur. (Hellwig ve Siekmann, 

1987). 

 

Ders aracı olarak çizgi romanın derslerde etkili bir biçimde kullanılabilmesi için öncelikle eğitim-öğretim 

bağlamının içersine yerleştirilmesi gerekmektedir. Hecke ve Surkamp (2010) çizgi romanı, derslerde zaten 

kullanılmakta olan resim türlerinin arasına yerleştirmektedir. Bu açıdan bakıldığında çizgi roman, resim olarak, 

daha doğrusu resimli hikaye gibi de ele alınabilmekte ve “gerçek hayatta karşılaşılan nesne ve canlılarla 

doğrudan benzerlik gösteren” (Scherling ve Schuckall 1992) görsel araçlardan birini oluşturmaktadır. Öyleyse 

çizgi roman bir resim türü olarak ele alındığında, görsel okuma öğretimine dair ortaya konulan görüş ve 

kuramların, çizgi roman ile ilgli kuramsal yaklaşımlar ve eğitsel çözümlemeler geliştirmede yararlı veriler ve 

dayanaklar sunduğu söylenebilmektedir. 

 

Bu çalışmada da bu yaklaşımdan yola çıkılmıştır. Çizgi romanlar işaret kodlarından oluştuğundan, sözlü ve görsel 

araçların arasına yerleştirilmeli ve bir “bileşik araç” olarak sınıflandırılmalıdır  (Badstübner-Kızık, 2006). Çizgi 

roman tekniğinin dil öğretiminde bir ders aracı olarak kullanılmasına olanak sağlayan özellik, sözlü ve görsel 

unsurların ortaklığının belirleyiciliğidir. Bu bağlamda dil öğretiminde çizgi romandan nasıl yararlanabileceğine 

dair bazı öneriler şu şekilde sıralanabilir: 

1) Çizgi roman tekniği ile sözcük dağarcığının geliştirilmesi  

2) Konuşma balonları tamamlama  

3) Çzigi roman aracılığyla aktarılan olay, durum veya konu hakkında görüşlerini belirtme  

4) Çizgi roman oluşturma veya tamamlama 

5) Çizgi roman tekniğinden yararlanarak canlandırmalar yapma ve çizgi roman öyküleri oluşturma  

6) Çizgi roman oluşturma (hem içerik hem de biçim olarak)  

7) Okunan çizgi romanın sözlü veya yazılı olarak özetlenmesi  

(http://www.convivium.pl/archiv/2013/2013_pdf/13_convivium_2013_dudzinska.pdf ) 
 

Sekiz yıllık ilköğretim sürecinde Türkçe öğretiminden beklenen, öğrencinin okuma,dinleme/izleme, konuşma ve 

yazma becerilerini dilin kurallarına uygun olarak geliştirmesidir.Bir sonraki aşamayı oluşturan ortaöğretim ise 

Türkçenin imkânları çevresinde, tarihî süreçte oluşan edebî dilin gelişimini, özelliklerini ve ürünlerini öğretmeyi 

hedefler. Bu açıdan bakıldığında ilköğretimin 6, 7 ve 8. sınıfları bir geçiş dönemi özelliği gösterir. Öğrenci bu 

dönemde, 1-5. sınıflarda öğrendiklerini, seviyesine uygun Türk ve dünya edebiyatının seçkin örnekleriyle 

geliştirir ve kendi anlam dünyasını yapılandırmaya başlar. Bu sebeple 6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim 

Programı, bu bütünlük ve devamlılık göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır (Talim Terbiye Kurulu, 2006). 
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Türkçe öğretimi, Dinleme/İzleme, Konuşma, Okuma, Yazma ve Dilbilgisi olmak üzere beş öğrenme alanından 

oluşmaktadır. 8. Sınıf Türkçe dersi amaç ve kazanımları, öğrenme alanlarına göre aşağıda yer alan tablodaki gibi 

düzenlenmiştir: 

Dinleme/İzleme alanı için belirlenen kazanımlar 

1. Dinleme/izleme kurallarını uygulama (+4 alt kazanım) 

2. Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme (+25 alt kazanım) 

3. Dinlediklerini/izlediklerini değerlendirme (+3 alt kazanım) 

4. Söz varlığını zenginleştirme (+6 alt kazanım) 

5. Etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanma (+4 alt kazanım)   

Konuşma alanı için belirlenen kazanımlar 

1. Konuşma kurallarını uygulama (+13 alt kazanım) 

2. Sesini ve beden dilini etkili kullanma (+9 alt kazanım) 

3. Hazırlıklı konuşmalar yapma (+12 alt kazanım) 

4. Kendi konuşmasını değerlendirme (+4 alt kazanım) 

5. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma (+4 alt kazanım) 

Okuma alanı için belirlenen kazanımlar 

1.Okuma kurallarını uygulama (+5 alt kazanım) 

2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme (+31 alt kazanım) 

3. Okuduğu metni değerlendirme  (+2 alt kazanım) 

4. Söz varlığını zenginleştirme (+4 alt kazanım) 

Yazma alanı için belirlenen kazanımlar 

1. Yazma kurallarını uygulama (+11 alt kazanım) 

2.Planlı yazma (+12 alt kazanım) 

3. Farklı türlerde metinler yazma (+4 alt kazanım) 

4. Kendi yazdıklarını değerlendirme (+4 alt kazanım) 

5. Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma (+10 alt kazanım) 

6.Yazım ve noktalama kurallarını uygulama (+2 alt kazanım) 

Dilbilgisi alanı için belirlenen kazanımlar 

1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama  

Kazanım: Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar. 

Kazanım: Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 

Kazanım: Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır.  

Kazanım: Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur. 

2. Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama  

Kazanım: Cümlenin temel öğelerini ve özelliklerini kavrar. 

Kazanım: Cümlenin yardımcı öğelerini ve özelliklerini kavrar.  

Kazanım: Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler. 

Kazanım: Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. 

Kazanım: İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. 

Kazanım: Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. 

Kazanım: Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar. 

Kazanım: Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar. 

Kazanım: Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar. 

Kazanım: Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar. 

Kazanım: Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder. 

3. Anlatım bozukluklarını belirleme ve düzeltme 

Kazanım: Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirler. 

Kazanım: Anlatım bozuklarını düzeltir. 

 

Şekil 11: Milli Eğitim Bakanlığı (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı. 
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Görüldüğü gibi, Türkçe Dersi Öğretim Programı (6-8. sınıflar) “Okuma, Dinleme/İzleme, Konuşma, Yazma 

Öğrenme Alanları ile Dilbilgisi” ne yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Türkçe Dersi Öğretim Programında 

okuma öğrenme alanına yönelik kazanımlar tüm sınıf seviyelerinde (6, 7 ve 8. sınıflar) aynı olup metinlerin 

içeriğine göre kazanımların dağılımı da değişmektedir. Bu nedenle standart bir yıllık plan uygulanması mümkün 

değildir. Ancak Türkçe dersi öğretmenleri okutacakları metinlere göre yıllık plan yapmaktadırlar. Dilbilgisine 

yönelik kazanımlar ise sınıf seviyesine göre değişmekte olup bu kazanımların programda belirtilen sıraya göre 

verilmesi esastır. Bu çerçevede dilbilgisi kazanımlarının yıllık bir plan dâhilinde verilmesi mümkündür.  

 

Bu çalışma için, 8. Sınıf Türkçe Dil bilgisi konularından “Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama” 

başlığı altında yer alan “Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar” kazanımı ele alınmıştır. 

Burada ifade edilen kazanımı kapsayacak şekilde aşağıda örnekleri sunulan senaryo ve çizgi roman panelleri yer 

almaktadır.  

 

Şekil 12: Örnek çizgi roman paneli                          Şekil 13: Örnek çizgi roman paneli 

  
Şekil 14: Örnek çizgi roman paneli                        Şekil 15: Örnek çizgi roman paneli 
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Şekil 16: Örnek senaryo kesitleri 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Medya araçları ile iligili yaratılan talepler, seçenekler ve bunların kullanımı son on yıl içerisinde büyük 

değişikliler göstermiştir. Günümüz toplumlarında iletişim büyük ölçüde görsel ve elektronik medya araçları 

yoluyla gerçekleşmektedir. Veriler, bilgiler, hikâyeler ve eğlence programları sorunsuz bir şekilde her an her 

yerde erişilebilir durumdadır. Karmaşık iletişim yapılarının sürdürülebilirliği ve siyaset, ekonomi ve kültür 

alanlarındaki faaliyetlerin işlerliği için giderek daha yeni medya araçlarına gereksinim duyulmaktadır. Yeni 

araçlar, iletileri özellikle resimler ve konuşulan dil yoluyla aktarmakadır. Bu nedenle görsel araçlar çocuklar 

tarafından, yazılı araçlara, yani önce okurun kafasında kendi hayalgücü yardımıyla resimlere dönüştürülmesi 

gereken işaretlerle kodlanmış bir dile göre daha kolay anlaşılabilmektedir. 

 

Çizgi romanın eğitsel boyutunu ele alan ve çizgi romanın bir ders aracı olarak kullanılmasını öneren çalışmalar, 

daha çok sezgisel olarak geliştirilmiştir. Öğretmenlere, çizgi romanı derslerde kullanma konusunda yol 

gösterecek, onları teşvik edecek açıklıkta kavramlar ve yaklaşımlar ortaya konulmamıştır. Daha ileri aşamada, 

Türkçe derslerinin öğretim amaçlarına uygun olarak hedeflenen kazanımların elde edilmesinde çizgi romanın 

seçimi için gerekli ölçütlerin de belirlenmesi gerekmektedir.  

 

Bu çalışmada çizgi romanın eğitsel boyutu üzerinde durulmuş ve İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders konularının, 

programda belirtilen kazanımlara ve dersin hedeflerine uygun olarak, çizgi roman tekniğine uyarlanması ile ilgili 

bir örnek sunulmaya çalışılmıştır. Çizgi romanın eğitsel bir araca dönüştürülmesine dayanak oluşturacak ve bu 

konuda öğretmenlere yol gösterir nitelikte açık ve net bir yöntem önerisi bulunmamaktadır. Bu açıdan, çizgi 

romanın Türkçe derslerinde etkili bir öğretim aracı olarak kullanımını öneren bu çalışma bir ilk adım olarak 

görülmeli, bu konuda daha ayrıntılı ve kapsamlı çalışmalar ortaya konulmalıdır. Öğrencilerin çizgi romana karşı 

sergiledikleri açık tutum, çizgi romanın eğitim-öğretimde bir ders aracı olarak geliştirilmesi ve kullanılması için 

önemli ve olumlu bir önşartı yerine getirmektedir. Eğitim, gerçeklere odaklanmalıdır. Öğrencilerin çizgi roman 

ile kurdukları olumlu ilişki de bu gerçeğin bir parçasıdır. 
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Not 1: Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 38790 no’lu ve “Content 

creation for Turkish literature courseswithin the scope of mobile learning” başlıklı Uluslararası Yayınlara Yönelik 

Destek Projeleri (UDP) kapsamında desteklenmiştir. 

 

Not 2: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Bu araştırmada film izlemenin empati ve zihin kuramı becerileri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Katılımcıya 

araştırma öncesinde Empatik Eğilim Ölçeği, Gözlerden Zihin Okuma Testi (Cambridge Cam Test)  ve Zihin kuramı 

testleri uygulanmıştır. Araştırma süresince altyazılı bir filmden, özellikle duygu, düşünce, inanç, mecazlar, potlar 

ve imaların kullandığı bölümlerde film durdurulup, ne anlatılmak istendiği konuşulmuştur. Araştırmacı kendi 

açısından ve katılımcılı da kendi görüş açısından sahneyi tartışmışlardır. Özellikle bazı yüz hareketleri, ses tonu 

ve vücut duruşları da taklit edilmiştir. Araştırma sonuçları; Katılımcı, Empatik eğilim  ölçeğinden 11 puanlık bir 

artış göstermiştir, Gözlerden Zihin Okuma  testi (CAM) öncesinde bir puanlık değişim olmuştur. Değişim 

duyguyu tanıma boyutunda olmuştur. 2.düzey yanlış inanç testlerinde ön-testte hiç puan almamışken ikinci 

çalışmada tam puan almıştır. Yapılan araştırma sonucunda film izlemenin empatik beceri düzeyi ve zihin kuramı 

üzerinde anlamlı düzeyde etkilediği görülmüştür. 

 

Anahtar Sözcükler: Film, empati, zihin kuramı, asperger sendromu. 

 

 

FILM WATCHING, EMPATHY, AND THEORY OF MIND:  
A CASE STUDY OF AN INDIVIDUAL WITH ASPERGER’S SYNDROME 

 
 

Abstract 
This study investigates the effects of film watching on empathic skills and theory of mind. Prior to the study, 

the participant was administered the Empathic Tendency Scale and the Cambridge Mindreading (CAM) Face-

Voice Battery Test. Throughout the study, the participant watched a film with subtitles which was stopped at 

moments where specifically emotions, thoughts, beliefs, metaphors, blunders, and implications were present. 

Then the participant and the researcher talked about what the message to the audience was in that particular 

scene. Next, the researcher and the participant discussed the scene based on their own points of view. Some 

specific facial expressions, tones of voice, and postures were impersonated. The study findings: The participant 

had an 11-point increase on the Empathic Tendency Scale. There was also a 1-point score change prior to the 

CAM test. The change occurred in the emotion recognition dimension. While the participant was unable to 

earn any points in the second-order false belief tasks in the pretest, earned a full score in the second testing. 

The study results indicate that film watching has a significant effect on level of empathic skills and on theory of 

mind.  

 

Key Words: Film, Empathy, Theory of Mind, Asperger’s Syndrome. 

 

 
GİRİŞ 
 

Asperger sendromu (AS) sosyal etkileşimde sıradışı kısıtlı tek yönlü ilgi ve davranış kalıplarını içeren, ciddi bir 

gelişimsel bozukluktur. Birçok özelliliği ile otizme (normal ya da yüksek işlevli) benzeyen, özelliklede “yüksek 

işlevli otizmle” karıştırılan, çözüme kavuşturulmamış bir durumdur (Klin ve Volkmar, 1997). 

 

Asperger sendromu ilk kez 1944 yılında Hans Asperger tarafından”otistik psikopati” olarak tanımlandıysa da , 

Lorna Ving’in çalışmalarının katkısıyla yoğun şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Gillberg,1991 ). DSM-IV'te, 
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yaygın gelişimsel bozukluklar başlığı altında, otistik bozukluk, Rett bozukluğu, çocukluğun dezintegratif 

bozukluğu, Asperger bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk yer almaktadır 

(APA,1994). 

 

Alanyazında sosyal güçlükler ve iletişim güçlükleri zihin kuramı ile açıklanmaktadır. İletişim güçlüğü çeken 

bireylerin birçoğunda kendini başkalarının yerine koyma, başka bir insanın ne düşündüğü ve hissettiğini anlama 

konusunda zorluk görülür. Otizm de bir tür iletişim güçlüğü olarak tanımlanmaktadır. Otizmli bireylerde böyle 

bir kuramın gelişmediği, gelişse bile daha sonraki yıllarda ve tam olmayan bir şekilde geliştiği öne sürülmüştür 

(Korkmaz, 2005). Bu durum, onların neden, normal yollardan iletişim kurmayı zor bulduklarını; neden 

ebeveynlerine veya öğretmenlerine onların bilmedikleri önemli bir bilgiyi söylemeyi ihmal edebildiklerini, neden 

şaka yapıldığını anlayamadıklarını, karşılıklı arkadaşlığın neden zor olduğunu, neden konuları harfi harfine ele 

aldıklarını, neden sır saklandığını veya yalan söylendiğini anlamanın zor olduğunu otizmli bireyler açısından 

açıklamaktadır (Frith, 1995). 

 

Zihin kuramı kişinin kendisinin dışındaki kişilerin kendininkinden farklı bir zihne sahip olduğunu fark edebilme, 

kendisinin veya ötekilerin niyet, inanç, istek ve bilgisi gibi durumlarını anlayabilme ve zihinsel olarak bunları 

temsil edebilme yetisi için geliştirilmiş bir kuramdır. Yüz ifadelerini gözlemleme, vücut dili ve bilinçli hareketler 

(kendi hareketlerinin başkalarının davranışları üzerindeki etkisi), bireylerin başka insanların aldatmacı 

davranışlarını tahmin etmelerini sağlayan stratejileri içermektedir (Smith, 2009; Sayın ve Candansayar 2008; 

Wellman, Cross & Watson, 2001). 

 

Empati kavramı insancıl psikoloji ile düşünülse de kavramın temeli Antik Yunana dayanmaktadır (Duru, 2002). 

Hoffman empatinin hem bilişsel hem duygusal yönünü belirtmektedir. Empatik tepki için gerekli olan şey, 

çocukların kendileriyle diğer kişi arasındaki farkı bilmeleri ve başkasının perspektifini alabilmeleridir. Yoksa 

empati sadece sıkıntının pasif bir yansıması olmakta ve kendini rahatlatma davranışına yardımcı olmaktadır. İki 

yaşında empatinin gelişimi için duygusal ve bilişsel koşullar ortaya çıkmaya başlamaktadır (Kagan, 1981; Kagan 

ve Lamb, 1987; Lamb, 1991; Zahn-Waxler, Robinson ve Emde, 1992;Yüksel, 2009). 

 

Bebekler üç haftalıkken karşısındakinin ağız, ses ve yüz hareketlerini taklit etmeye, yaşamlarının birinci yılından 

itibaren duyguları anlama ve zihinsel durumları fark etme becerileri gelişmeye başlar (Meltzoff ve Moore, 1997; 

Fernald, 1992; Haviland  ve  Lewica, 1987). Duyguların farkında olma gelişimi çocukluktan yetişkinliğe kadar 

devam eden bir süreçtir ve “Zihin Kuramı “ olarak isimlendirilir (Astinton, Harris ve Olson, 1990) bazı 

araştırmacılar ise bu gelişim sürecini “zihin okuma “ olarak  (Wellman, 1992; Baron-Cohen, 2005) yada “empati” 

olarak (Baron-Cohen, 2002, 2003) yorumlamışlardır. Zihin kuramı, başarma ya da başaramama olayından ziyade 

devam eden bir gelişim becerisidir, bunun yanında bilişsel gelişimin dört yaş civarında kararlı veri 

oluşturmasından dolayı araştırmacılar,  bu gelişimi dört yaş civarında ortaya çıktığı ile ilgili bir açıklama eğilimine 

sahiptirler (Jenkins, Turell, Kogushi, Lollis ve Ross, 2003; Lillard, 1999). Dört yaşlarında hızlı gelişim gösteren 

zihin kuramı, çocuklar beş yaşlarına vardıklarında yetişkinlerinkine benzer hâle gelir (Carlson & Moses, 2001). 

 

Yüz,  insanların kimliklerindeki farklı görünüşleri ve onların duygusal ve zihinsel görünüşleri hakkında önemli 

bilgi sağlar (Barton , Cherkasova, Hefter, Cox, O’Connor, ve Manoach, 2004). Sağlıklı iletişimde yüz ifadelerini 

tanıma ve anlama becerileri, iletişim becerilerin temel bileşimlerinden biridir. Otizmde duygu ve düşüncelerin 

farkında olamama önemli bir problemdir (Baron-Cohen 1995; Hobson, 1994 ; Whitaker ve diğ.,1998).  Normal 

gelişim gösteren bir birey, bir yüze baktığı zaman birkaç saniyede duygu durumu, kimliği, yaşı ve cinsiyeti 

algılanmaktadır (Krebs, Bisways, Pascalis, Kamp-Becker, Remschmidt, Schwarzer, 2011).Otizmi olan insanlar, 

çoğunluğumuzun rahatça anlayabildiği mesajları, yüz mimiklerini, konuştukları kişinin yüz ifadesini vücut dilini 

ve konuşmalarının duygusal ifadelerini,  ses tonunda değişmeleri kavramada zorluk çekerler (Rapin, 

1991;Baron-Cohen,  O'Riordan, Stone, Jones ve Plaisted, 1999;Rutherford,  Baron-Cohen, ve 

Wheelwright,2002). Bu da sosyal becerilerdeki yetersizliklerin temel nedenidir. Bu güçlükler de bilişsel, 

davranışsal, farklı duyusal alanlar ve görsel, işitsel süreçlerin etkili olduğu belirtilmektedir (Frith ve Hill, 2004). 

 

Yüzümüz duygu ve düşüncelerimizin anlaşılmasını sağlayan en temel alanlardan biridir, bu alana odaklanan 

birçok çalışma yapılmıştır  yüz ’den duyguların yorumlanmasına dönük çalışmalarda daha çok altı duygu üzerine 

yoğunlaşmıştır (mutluluk, üzüntü, korku, kızgınlık, şaşkınlık ve iğrenme). Bu “temel duygular” evrensel olarak 
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aynı şekilde yorumlanmaktadır (Ekman,1993, Hoogewys, 1998, 2008).  Otizmli bireylerde duyguları ve 

düşünceleri anlama ile ilgili deney ve kontrol gruplu, ön-test, son-test’ li karşılaştırmalı birçok araştırma 

yapılmıştır (Tardif, 2004 Lainé ve diğ, 2007 ). Resimlerden temel duyguları tanımada, otizmli ya da asperger 

sendromlu çocuk ve yetişkinler başarılı olmuşlardır (Adolphs, 2001;  Grossman, Klin, Carter ve Volkmar, 2000; 

Sarı Taymaz, 2011).  Bunun yanında bilgisayar programlarında yüz ve duyguları tanıma çalışmaları da 

yapılmıştır. Ardından  Dziobek, ve arkadaşlarının hazırlamış oldukları (2006) Filmden sosyal bilişi değerlendirme 

(Movie for the Assessment of Social Cognition ,MASC)testi geliştirilmiş ve bireylerin sosyal bilişleri 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu testte dokuz karmaşık duygu ve ruhsal durumu fark etmeyi amaçlayan iki tek 

yönlü aşamadan oluşmaktadır; yüz tanıma görevi, çocuk ve yetişkinlerden oluşan sessiz video kliplerinden 

oluşmaktadır. Yüz ifadelerinden duyguları anlama beklenmektedir. Ses tanıma görevi ise değişik duyguların, 

duygusal tonlamaların yer aldığı kısa cümlelerden ne hissedildiğini yada ruhsal durumu anlamaları istenir.  Test-

tekrar test yüz testi için r=.74 ve ses testi için r=.76. çıkmıştır. Araştırmacı sosyal ortamları yakından izleme 

seçeneği veren film izlemenin Asperger sendromlu bireyler üzerinde de etkili olacağını düşünmüştür. 

 
Asperger sendromlu bireylerin özellikle yukarıda belirtilen güçlüklerin etkilerini azaltmada sosyal yaşama 

uyumlarında, çevrelerini ve bireyleri izlemeleri çok önemlidir. Ülkemizde Asperger sendromlu bireylerle bu 

anlamda yapılan çalışmaların azlığı ve film izleme gibi birçok ilişki ve iletişim biçimini içeren filmlerin alanda 

kullanılmamış olması, araştırmacıyı böyle bir çalışma yapmasına ihtiyaç duymasına neden olmuştur. 

 

YÖNTEM 
 
Bu çalışma, bir özel eğitim uygulamasına ilişkin betimsel bilgilerin aktarılarak, araştırma ve uygulama arasındaki 

bilgi akışı sağlamayı, uygulamacılar arası görüş birliği oluşturmayı ve gelecekteki araştırmalara temel 

oluşturmayı bir vaka sunumu niteliğindedir. Bir problemin bir yönünü sınırlı bir zamanda derinlemesine 

inceleme fırsatı verdiği için vaka çalışmaları özellikle kişisel araştırmalar için uygundur. Diğer bir güçlü tarafı 

belirli bir olay ya da duruma konsantre olmaya, birbirini etkileyen süreçleri belirlemeye elverişli olmasıdır 

(Arıkan, 2005). 

 
Örnek olay incelemesi nispeten esnek bir yöntemdir. Çünkü bu yöntemin amacı tahminden çok araştırmayı ön 

plana çıkarmaktır. Araştırmacılar sorunları keşfetme konusunda nispeten daha özgürdürler. Bunun yanında, 

örnek olay incelemelerinin daha serbest bir formatta olması, araştırmacılara genel sorularla başlamalarına ve 

çalışmaları ilerledikçe odak noktalarını daraltmalarına olanak sağlar. Tek bir birey veya küçük bir topluluk 

hakkında olabildiğince bilgi edinmeye çalışan örnek olay çalışmaları “derinlemesine bilgi” veya “yoğun bir 

betimleme” üzerinde yoğunlaşırlar. Bunun vurgulanması, araştırmacılara ilk gözlemleriyle diğer metotlarla elde 

ettikleri nicel sonuçlar arasında kıyaslama yapabilmelerine olanak sağlar (Uzuner,1999; Şimşek ve Yıldırım, 

2000).  

 

Katılımcı 
Ali 1986 doğumlu, 27 yaşında üniversite mezunudur.  Ali araba kullanabilen, iş yaşamı olmayan ama iş arayan, 

samimi olduğu kız ya da erkek arkadaşı olmayan bir bireydir. Asperger sendromlu bireylerde arkadaş 

edinememe durumu yoğunlukla görülmektedir (Koning ve Magill-Evans, 2001).  

 

Ali’nin sorunlarına erken çocukluk yıllarında fark edilmesine rağmen, izlenme sürecinde kesin bir tanı 

alamamıştır. Sorununa ilişkin farklı yorumlar almıştır.Yetişkinlik yıllarında olmasına rağmen, sorunlarına ilişkin 

sıkıntıları devam etmektedir. En belirgin güçlük alanı sosyal iletişimde bozulma,  kısıtlı tekrarlayıcı davranışları 

çocukluktaki gibi olmasa da devam etmektedir. 

 

Tüm çabalara ve  çok istemesine rağmen bir işe girememiştir. Yirmi bir yaşında bir uzmandan asperger 

sendromu tanısı almıştır. 

 

Okul yaşamında ilkokula bir yıl geç başlamış. Özellikle orta öğretimde okuldan çocuklardan kötü muamele 

görerek gelen bir öğrencidir. Yeni tanıdığı bireylerin yanında kendini kontrol edebilse de rahatladıktan sonra 

tikleri ortaya çıkmaktadır. Annesinin belirttiğine göre takıntılı davranışları bulunmaktadır. Bazı durumlarda 

özellikle sosyal ortamlarda zaman zaman olumsuz davranışlarda bulunabilmektedir.  
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Kendisi ile yapılan görüşmede ilgi alanları konuşulduğunda, futbol maçlarını takip ettiğini, gazete ve dergilerde 

spor sayfalarını tercih ettiğini belirtmiştir. Gelecek ile ilgili planlarında işe girme ve çalışmanın olmasına rağmen, 

ailesi haricinde kimseyle yaşama planı olmadığını belirtmiştir. Katılımcı ile yapılan görüşmede hiçbir dizi filmi, 

spor dergisi haricinde hiçbir dergi ya da gazeteyi okumadığını belirtmiştir. Görüşme sırasında özellikle ince 

motor becerilerinde, bazı günlük yaşam becerilerinde de güçlük yaşadığı da belirlenmiştir. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 
       Çalışma öncesi ve süreci boyunca dökuman incelemesi, gözlem ve görüşme şeklinde nitel veri toplama ve ön-

test son test nicel veri toplama yöntemlerinden de yararlanılarak deneysel bir çalışmada desenlenmiştir. Bu 

amaçla, kişilik özelliklerine ilişkin veriler katılımcı ve aile bilgilerinin yer aldığı dosya, araştırmacını gözlem 

notları, aile ve çalışma süresince yer alan diğer kişilerle olan toplantılar tutanaklarıyla toplanmıştır. Katılımcının 

sürecini takip etmek için bireyle çalışma programı ve kayıt formları incelemiştir. Bunun yanında anne ve 

babadan da bilgiler de görüşme yoluyla toplanmıştır. Ayrıca her oturum sonunda katılımcı ile yapılan 

görüşmelerde veri olarak kaydedilmiştir. Araştırmacının süreç boyunca çalışmaya ve bireydeki değişimlere 

ilişkin gözlem notları da değerlendirmeye alınmıştır.    

 
Veri Toplama Araçları 
Empatik Eğilim Ölçeği: Dökmen (1988) tarafından geliştirilen 20 maddeli ölçek, bireyin günlük yaşamda empati 

kurma potansiyelini ölçmeye çalışan 5’li likert türü bir ölçme aracıdır. Ölçme aracı üç faktörlüdür. Empatik 

Eğilim Ölçeğinin faktör analizi sonuçlarına göre 1.faktör Empatik Eğilimin(1,4,5,9,14,16,18,19, 20) faktör yükleri 

31-62 arasında, 2.faktör Ben merkezci eğilimin (3,6,8,11,13,14,15) faktör yükleri 34-64 ve 3.faktör Sempatik 

Eğilimin (2,,7,10,17) faktör yükleri 33-75 arasında değişmektedir. Empatik Eğilim (9 madde) varyansın  

%15.69’unu (öz-değeri:3.13), benmerkezci eğilim (7 madde) varyansın % 11.94’ünü (özdeğeri:2.38) ve Sempatik 

Eğilim (4 madde) varyansın % 9.88’ini (öz-değeri:1.97) açıklamıştır ve ölçek toplam varyansın % 37.41’ini 

açıklamıştır. EEÖ ile empatik eğilim arasında r: 82, p<.001, EEÖ ile ben merkezci eğilim arasında r:-.69, p<.001, 

EEÖ ile sempatik eğilim arasında r: .56, p<.001, empatik eğilim ile ben merkezci eğilim arasında r:-.36, p<.001, 

empatik eğilim ile sempatik eğilim arasında r:.23, p<.001 ve ben merkezci eğilim ile sempatik eğilim arasına r:-

.14, p<.001 ilişkiler saptanmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmasındaki, madde-toplam korelasyonları  1.faktörün 

r:.43.9-.61.7, p<001, 2.faktörün r:.41.5-.63.1,p<.001 ve 3.faktörün r:54.0-.75.8, p<.001 düzeyinde anlamlıdır. 

Empatik eğilimin α:.73.15, Ben merkezci eğilim α:.62, Sempatik Eğilimin α:.47 ve ölçeğin toplamının α: .71’dir. 

Bireylerden her bir maddenin yanındaki 1’den 5’e kadar olan sayılardan birisi işaretleyerek, o maddedeki 

görüşe ne ölçüde katıldıklarını belirtmeleri istenmiştir. Bireylerin maddeleri okuduktan sonra işaretledikleri 

sayılar o maddeye ilişkin puanları oluşturmaktadır.  Negatif yazılmış maddeler tersten puanlanmakta tamamen 

katılıyorum 1, hiç katılmıyorum ise 5 puan verilmektedir. Puanın yüksek olması, empatik eğilimin yüksek olduğu, 

düşük olması ise empatik eğilimin düşük olduğu anlamına gelmektedir (Dökmen, 1988).  

 

Birinci düzey yanlış inanış testi 
Sall Ann Testi  (Wimmer Ve Perner, 1983; Leslie Ve Frith, 1988) 
Testte “Sally” ve “Anne”adında iki oyuncak bebek kullanılır. Önce çocuklara bebekler tanıtılır, ardından 

çocukların bebeklerin adlarını hatırlayıp hatırlamadıkları (adlandırma sorusu) sorulur. Bu süreçten sonra 

çocuklara senaryo aktarılır. Odada bir kutu ve bir sepet vardır. Test uygulanan çocuklara bir senaryo hazırlanır. 

Sally sepete topunu koyar ve bahçeye oynamaya çıkar. Sally bahçedeyken, Anne topu alır ve kutuya koyar. Sally 

daha sonra içeri girer. Çocuklara Sally’nin topu için nereye bakacağını düşündükleri sorulur(inanç/ düşünce 

sorusu). Daha sonra çocuklara gerçeklik (“aslında top nerededir”) ve bellek (“top ilk önce neredeydi”) soruları 

sorulur. Eğer çocuklar Sally’nin sepetin içine bakacağı cevabı vermişlerse (bu Sally’nin orada olmadığı için topun 

yerini bilmediğinden sepete bakacağını fark etmeleri anlamına gelmektedir) testi geçerler. Eğer çocukta Zihin 

Kuramı gelişmiş ise dışarıdaki çocuğun topun sepette olduğuna dair yanlış fikre sahip olduğunu bilerek bu 

çocuğa topun yeri sorulduğunda çocuğun sepeti işaret edeceğini bilmesi gerekir. Zihin Kuramı gelişmemiş çocuk 

ise dışarıdaki çocuğun bu beklenmedik yer değişikliğinden haberdar olmadığını kavrayamaz ve dışarıya çıkmış 

çocuğa topun yeri sorulduğunda çocuğun kutuya işaret edeceğini söyler. Bu testte çocuğun başkasının yanlış (ya 

da farklı) bir inanca (ya da bilgiye) sahip olabileceğini kavrayıp kavramadığı ölçülmektedir.  Genel olarak üç 

yaşındaki çocukların bu testte başarılı olmadıkları bilinmektedir (Wimmer & Perner, 1983; Perner, Leekam & 
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Wimmer, 1987). Bu testin otistik çocuklara uygulandığında belirgin bir yetersizlik olduğu araştırma 

sonuçlarından elde edilmiştir. 

 

 Bu testi geçen deneklerin, kendilerinden farklı algıları, duyguları, düşünceleri olacağını ayırt edebilmek; 

diğerlerinin kendisinin bildiği bir şeyi bilemeyeceğini ayırt edebilmek, diğer kişilerin duygu ve düşünceleri 

olduğunu anlamak, diğer kişilerin başkalarıyla olan ilişkilerini yorumlayabilmek yetilerinin olabileceği 

belirtilmektedir. Baron-Cohen’in çalışmasında otizmli çocukların bu alanda yetersiz oldukları tespit edilmiştir 

(Baron-, Leslie., & Frith, 1985). Testin Türkçeye uyarlaması Girli  ve Tekin  tarafından 2010 yılında yapılmıştır. 

 

2.düzey yanlış inanç testleri -yer değiştirmeli( Second order false belief)) 
İkinci düzeydeki yanlış inanç işlemleri ise birden fazla zihinsel duruma ilişkin çıkarımda bulunmayı içermektedir. 

İkinci düzey yanlış inanç işlemleri normal gelişimde 6 civarında kazanılmaktadır (Baron-Cohen, 2000). 

 

Dondurma Kamyonu Testi” (ıce-cream truck task) (Perner ve  Wimmer 1985) 
İkinci aşama yanlış kanı atfı (Second order false belief) görevinde ise bireyin anlatılan hikâyede yer alan iki 

kahramanın zihinsel durumlarının ne olabileceğini tahmin etmesi istenmektedir (Baron-Cohen, 2000). İnsanların 

sadece gerçek olan durumla ilgili inançlarının olabileceğine değil aynı zamanda başkalarının inançlarıyla ilgili de 

inanç geliştirebilmeleri anlamına gelmektedir. İkinci derece inanç testleri Perner ve Wimmer tarafından (1985) 

tarafından araştırılmıştır. Bu görevde hikâye “Mary ve John parktaki dondurma arabasını görür. Mary 

dondurma almak için evden para almaya gider ve bu sırada John arabanın kiliseye doğru gittiğini görür. Mary de 

arabanın kiliseye doğru gittiğini görür. John’un ise Mary’nin arabayı gördüğünden haberi yoktur. John Mary’i 

aramaya gider.” şeklinde anlatılarak, çocuklardan John’un Mary’nin arabanın nerde olduğunu düşündüğünü 

söylemeleri istenmektedir (Baron-Cohen, 1989) Doğru yanıt park, yanlış yanıt kilisedir. 7 yaşındaki normal 

gelişim gösteren çocuklar bu soruya doğru yanıt vermişlerdir. Öte yanda otizm tanısı almış çocuklar, John�un 

Mary�nin kiliseye gideceğini düşündüğünü söylemişlerdir. Baron-Cohen bu araştırmanın sonucundan hareketle 

basit bir yanlış inanç testini otizm tanısı alan çocukların geçebileceğini ama ikinci derece inanç atıflarında 

başarısız olacaklarını belirtmiştir. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması Girli ve Tekin tarafından 2010 yılında 

yapılmıştır(Girli ve Tekin’in çalışmasında “kilise” yerine “okul” ifadesi kullanılmıştır). 

 

Cambridge Cam Test(Gözlerden Testi Zihin Okuma) 
 “Gözlerden Testi Zihin Okuma” gözlerden bir zihinsel durumu anlamayı içeren bir testtir (Baron - Cohen ve ark, 

2001). Testte kişilerin sadece göz bölgelerinden ne hissettiklerini ya da düşündükleri ve cinsiyetini tespit etmeyi 

amaçlaya bir ölçüm aracıdır. 

 

Gözlerden Zihin Okuma Testi (Gözler Testi) Baron-Cohen ve arkadaşları (1999, 2001) tarafından geliştirilmiştir. 

Gözler testinin, Zihin Kuramı’ nın önemli bir yönü olan “zihin okuma” becerilerini değerlendirdiği 

düşünülmektedir (Baron-Cohen ve ark. 2001). 

 

Gözler Testinin gözden geçirilmiş uyarlaması 36 madde ve her madde için 4 seçenek (bir hedef, üç çeldirici) 

içermektedir. Ayrıca, bazı çeldirici kelimeler performanstaki ince farklılıklarının belirlenebilmesi amacı ile doğru 

cevaba anlamsal olarak daha yakın olacak şekilde oluşturulmuştur. Testin Türkçeye uyarlamasını  

Girli ve Tekin (2010) tarafından yapılmıştır. 

 

 Yetişkinler için olan göz testinin güvenilirlik çalışmasını Yıldırım, Kaşar ve arkadaşları yapmışlardı r(2011). 34 

soruluk Türkçe uyarlaması 117 sağlıklı gönüllüye uygulanmış, iki hafta sonra gönüllülerin70’ine tekrar test 

uygulanmıştır. Test test tekrarı güvenirliği Bland ve Altman yöntemi ile incelenmiştir (Yıldırım, Kaşar, Güdük, 

Ateş, Küçük Parlak ve Özalmete, 2011).Çalışmanın sonucunda Gözlerden Zihin Okuma Testi’nin Türkçe 

uyarlaması güvenilir bulunmuştur. Eğitim araştırmacılar tarafından yanıt dağılımında önemli değişken olarak 

nitelendirilmiştir. Test 32 soruluk hali ile erişkinlerde zihin kuramı ve emosyon tanıma yetilerini 

değerlendirmede kullanılabilir olduğu belirtilmiştir. 
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BULGULAR 
 
Bu bölümde uygulamaya katılan katılımcının ön-test ve son-test sonucuna ilişkin bulgular verilmiştir. Aşağıda 

uygulamada kullanılan testler ve sonuçları verilmiştir. 
 
Tablo 1: Araştırmada Uygulanan Testler 

Uygulanan testler Alınabilecek en yüksek puan Ön-test Son Test 

Empatik Eğitim Ölçeği 100 46 57 

Birinci düzey yanlış inanış testi (Sally-

Ann) 

 3 3 3 

İkinci düzey yanlış inanış testleri 
(Dondurma Kamyonu) 

 3 0 3 

Gözlerden Zihin Okuma 36 15 16 

Toplam                             142 64 79 

 

Empatik eğilim ölçeğinden çalışmadan önce 46 puan almışken, çalışmadan sonra 57 puan almış ve çalışma 11 

puanlık bir artış göstermiştir. Göz testi öncesi 15 puan öğretim sonrası 16 puan alan katılımcıdaki değişim 

duyguyu tanıma boyutunda olmuştur. İkinci düzey yanlış anış testlerinde çalışma öncesi ve sonrası puanlarında 

tam puan almış, sonuçta da değişim olmamıştır. Dondurma kamyonu testi” (ıce-cream truck task) (perner ve 

wimmer 1985) hiç puan yokken ikinci çalışmada tam puan almıştır(3 puan). 

 

Eğitimin Özellikleri  
Araştırmacı ve katılımcı ilk görüşmede başvuru sebepleri ve daha önceki süreçler üzerine bir karşılıklı konuşma 

yapmışlardır. Bu görüşmenin sonucunda araştırmacı katılımcıya kendisinden beklentileri konusunda açıklamada 

bulunmasını istemiştir. Katılımcı,  yaşamının büyük çoğunluğunu evde ailesi için geçirdiğini, iyi bir firmada işe 

girmek istediğini belirtmiştir.  

 

Araştırmada, yönetmenliğini Sanjay Leela Bhansali yaptığı “Black” adlı (2005) Amerikan-Hint ortak yapımı bir 

film altyazılı olarak izlenmiştir (bu durum araştırmacının isteği doğrultusunda yapılmıştır, katılımcının 

konuşulanlara dikkat edemediği durumlarda alt yazıdan destek alması için düşünülmüştür).  Kör ve sağır bir 

kızın bir öğretmeni sayesinde hayata nasıl tutunduğunu ve nasıl yaşam mücadelesi verip kazandığını, sonunda 

da öğretmeni aynı duruma düşünce ona nasıl umutsuzca öğretmenlik yaptığını konu almaktadır. Araştırmacı 

katılımcıya çeşitli filmlerden kesitler göstermiş, bu sırada da filmleri konusu kısaca açıklanmıştır. Araştırmacı 

katılımcıdan filmlerden birini tercih etmesini istemiştir. Film katılımcı tarafından seçilmiştir. 

 

Araştırmacı ve katılımcı her hafta birer saat görüşmüşlerdir. Görüşmelerde sadece 12 dakika alt yazılı film 

izlenmiştir. Daha uzun süre izlemede bulunmayı katılımcı istememiştir. Film sık sık durdurulup, kullanılan jest ve 

mimikler, duygular, düşünceler, niyetler ve imaların yorumlaması yapılmıştır. Bu yorumlar sırasında zaman 

zaman kahramanların vücut duruşları ve jestleri taklit edilmiştir. Taklitler videoya alınmış ve ardından da bu 

videolar konuşulmuştur. Bu nedenle filmden on iki dakika izlenmiş, çalışma ise durdurma, yorum ve taklit ile 

yarım saate yakın sürmüştür. Filmden sonra günlük yaşam konuları, ilgi alanları, gelecek planları ve çevresiyle 

olan ilişkileri üzerine karşılıklı olarak konuşulmuştur. Çalışma film bitene kadar on oturum sürmüştür, daha 

sonra film izleme çalışması sonlandırılmıştır. 

 

Katılımcıdaki Değişimler ve Son Durumu 
Katılımcı ile yapılan on oturumlu veriler gözden geçirildiğinde hedeflenen becerilerde ilerleme görülmüştür. 

Veriler bu on oturum öncesinde ve sonrasında değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda da programda yeniliklere 

gidilmiştir. Örneğin, video kayıtlı iş görüşmeleri provaları, gelecekteki evi ve yaşamı ile ilgili hayaller kurma 

anlatma, ev içi görevler alma (örn, kendi çamaşırlarını makine ile yıkama, kahvaltı hazırlama gibi becerilerin 

yanına yeni ev içi becerileri seçme çalışmalarını da yapmaya başlamıştır. 
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Katılımcı ile araştırmacı görüşmeye devam etmektedirler. Katılımcı ile ilgili duyduğu spor dalındaki sporcuların 

yaşam öykülerini beraber okuma, yorumlama çalışmaları yapılmaktadır. Yine katılımcının seçmiş olduğu ve on 

iki dakika izleme süresi geçmeyen bireyler arası ilişkileri yorumlama içeriği baskın olan bir film izleme çalışması 

başlanmıştır. 

 

TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
 
 Bu vaka sunumunda asperger sendromu olan yetişkin bir bireye sunulan eğitimin ilk on haftasına ilişkin bilgiler 

aktarılmıştır. Ayrıca, süreç boyunca toplanan nitel ve nicel nitelik taşıyan veriler doğrultusunda katılımcının 

gelişimine ilişkin çıktılar sunulmuştur. Katılımcı bireye, Asperger sendromlu bireylerde önemli değişimlerin 

sağlandığı bilimsel araştırmacılarla desteklenen, ancak ülkemizde henüz yoğun olarak denenmemiş  bir eğitim 

sunulmuştur (Baron-Cohen, Wheelwright ve Jolliffe, 1997;Golan ve  Baron-Cohen, 2006; Lacava, Golan, Baron-

Cohen, ve Myles, 2007; Golan,  Ashwin,  Granader,  McClintock, Day, Leggett,  ve  Baron-Cohen, 2010 ;Wainer 

ve Ingersoll,2011). Bunun yanında dilimizde yer alan imalar ve mecazlar üzerine de çalışmalar yapılmıştır.  

Eğitim araştırmacı ve katılımcı ile karşılıklı etkileşimle yürütülmüştür. Çalışma sürecinde yapılan çalışmalar ve 

nedenleri sık sık katılımcıya açıklanmıştır. Süreç boyunca toplanan verilere dayalı bulgular, katılımcının süreç 

boyunca fark ettirilmesi beklenen konularda farkındalığının arttığını ve özellikle ev içi günlük yaşam 

becerilerinde de katılımının arttığını göstermiştir (katılımcı ve annesinden alınan bilgiler). Bu doğrultuda, Ali’nin 

sunulan destekten faydalanarak, olumlu yönde bir gelişim gösterdiği söylenebilir. Bu sonuçlar yapılan 

çalışmanın etkili olduğu ile açıklanabilir. Alınyazında da, film izlemenin zihin kuramı ve empati gelişiminde  kalıcı 

değişimleri sağladığı vurgulanmaktadır (Golan,  Ashwin,  Granader,  McClintock, Day, Leggett,  ve  Baron-Cohen, 

2010 ; Wainer ve Ingersoll, 2011).  

 

Program hazırlanırken, bireyin tercihlerine yer veren ve kendini ifade etmenin değişik seçeneklerinin kullanıldığı 

yöntemlerin uygulanması değişimlere yer açmış olabilir (örneğin, taklit etme, video kayıtlı prova çalışmaları vb.). 

Bulguların;  alan yazınındaki araştırma bulgularıyla tutarlı olması, araştırmacının öznel gözlemlerinin ve diğer 

verilerin (örneğin, anneden gelen geri dönütlerin) ve kullanılan ölçeklerin desteklenir nitelikte olması, on hafta 

boyunca aldığı eğitimin hayatında bu anlamda başka bir çalışma olmamasından ötürü etkili olduğu belirtilebilir.  
Tüm bunların yanında bu çalışmanın deneysel araştırma niteliğinde olması da, deneysel çıktıların sunulan 

eğitimin sonucu olduğuna yönelik bir neden-sonuç ilişkisi belirtilebilir. Ancak veri toplama sırasında  gözlemciler 

arası güvenilirlik çalışmasının yapılmamış olması bir sınırlılıkla olarak görülmektedir. 

 

Bu vaka sunumunun özellikle asperger sendromlu bireylerin gelişimlerinde film izleme ve yeni direkt bu gelişimi 

destekleyecek filmlerin oluşturulmasında dikkat çekeceği düşünülmektedir. Ayrıca, Türkiye’de Aspergerli 

bireylere yönelik film izleme yada benzeri çalışmaların olamamasından ötürü, farklı bir bakış açısı sağlaması 

açısından çok önemlidir. Bu tarz bir çalışmanın olmamasından dolayı başka araştırmacıların farkında lığını 

arttırmak açısından da önemli bir çalışmadır. 

 

Bunların dışında, bu vaka sunumunun ve deneysel öntes- sontest modelli çalışmaların teorik bilgilerin uygulama 

ortamlarında nasıl kullanılabileceğini göstererek teori ve uygulama arasında bir aracı görevi görmesi 

beklenmektedir. Vaka sunumlarının gelecek araştırmalara ışık tutma özelliği dikkate alındığında, ileride bu tür 

eğitim uygulamalarının sürecine ve etkilerine ilişkin derinlemesine analizlerin yapıldığı nitel araştırmaların 

gerçekleştirilmesinin alana önemli katkılar getirebileceği düşünülebilir. Ayrıca, deneysel araştırma yöntemleri 

kullanılarak bu tür eğitimlerin etkililik ve verimliliğine yönelik araştırmaların yapılması da önem taşımaktadır.  
 
 
Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5

th
 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Yabancı literatürde oldukça sık yer bulan flipped ya da inverted classroom, Evde Ders Okulda Ödev (EDOÖ) 

(flipped classroom) modeli, ülkemizde henüz yeni yeni yayılmaya başlayan ve geleneksel sınıf ortamlarından 

harmanlanmış öğrenme ortamlarına dönüşüme kapı açan yeni bir öğrenme modelidir. Bu model harmanlanmış 

öğrenme içerisinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle de, bu çalışmada Evde Ders Okulda Ödev modelinin 

harmanlanmış öğrenme ortamları çerçevesindeki yeri açısından tartışılarak modelin gelişim fikri ve öğrenme 

ortamlarında sağladığı dönüşümler incelenmiştir. Söz konusu çalışmanın bu konuda çalışmak isteyen 

araştırmacılara farklı bakış açıları sunacağı ve Türkçe literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Evde Ders Okulda Ödev Modeli, Harmanlanmış Öğrenme, Hibrit Yenilik. 

 

 
FLIPPED CLASSROOM MODEL 

 
 
Abstract 
Flipped or inverted Classroom which is a new learning model has just expanded in our country and transformed 

traditional classroom to blended learning environment. Its philosophy is evaluated in blended learning. Thus, in 

this study Flipped Classroom’s state and the effect are discussed in blended learning models. We hope this 

study’ll contribute in Turkish literacy.  

 

Key Words: Flipped Classroom, Blended Learning, Hybrid Innovation. 
 
 
GİRİŞ 
 
Problem 
Yeni bir şey hangi sektöre önerilirse önerilsin hedef kitle tarafından yeniye karşı oluşan algı onun bir kara kutu 

olduğu algısıdır. Yeni ile ilgili yaşanabileceklerin öngörülemeyeceği düşüncesi ne yazık ki birçok yeniliğin hiç 

denemeden reddedilmesi ve yeniliğe karşı bir duvar örülmesi ile sonuçlanmaktadır. Yeni bir fikir aslında 

beraberinde belli miktarda belirsizlik de getirmektedir. Hatta bazı yenilikler o kadar radikal boyuttadır ki 

sunulduğu sistem içerisinde bile belirsizliğe neden olurlar (Rogers, 2003).  

 

Türk eğitim sistemindeki mevcut eğitim öğretim anlayışı geleneksel yapıyla uyumludur. Dolayısıyla asırlardır 

hâkim olan bu anlayış yeni bir öğrenme modeli ile karşılaştığında sistem içerisinde yeniliğe ilişkin belirsizlikler 

baş gösterebilecektir. Gedik’e (2013) göre, teknolojiye dayanan yeni öğrenme ortamlarına geçiş söz konusu 

nedenlerden dolayı zaman zaman sıkıntılı bir sürece girmiştir. Oysa teknolojik fırsatların artmasıyla sınırların 

kalktığı küreselleşen bir dünyanın vatandaşı olabilme gerekliliği de giderek artmaktadır. 
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Çağın ihtiyaçlarına cevap veren bireylerin yetiştirilmesi öncelikle eğitim kurumlarının sorumlulukları arasındadır. 

Dolayısıyla okulların öğrenmeyi çeşitli koşullarla sınırlandırmaması ve teknolojik imkanlarla geleneksel yapıyı 

öğrencilere daha çok hitap eden bir yapıya dönüştürmesi önemlidir.  

 

Literatürde geleneksel anlayışla teknolojik fırsatların bir arada kullanıldığı yapılara genel olarak harmanlanmış 

öğrenme ortamları adı verilmektedir (Osguthorpe ve Graham, 2003). Bu konuda yapılan çalışmalar 

incelendiğinde harmanlanmış öğrenme adı altında çeşitli modellemeler yapıldığı ve aynı zamanda sadece iki 

çalışmada harmanlanmış öğrenme modellerinin ayrıntılı olarak ele alındığı dikkat çekmektedir. 

 

Bu çalışmalardan ilki Graham (2006) tarafından düzenlenmiştir. Çalışmada öğrenme ortamları etkinleştirici, 

güçlendirici ve dönüştürücü olarak üçe ayrılmıştır. Söz konusu sınıflama belirtilen harmanlanmış öğrenme 

ortamlarının genel özelliklerini anlatan bir yapıda sunulmaktadır.  

 

Christensen, Horn ve Staker (2013) tarafından düzenlenen ikinci çalışma ise harmanlanmış öğrenme 

modellerinin hitap ettiği öğrenen grubunu ve geleneksel sınıf anlayışı üzerindeki etkilerini ele alışı bakımından 

dikkat çekmektedir. Bu çalışmaya göre modeller; yıkıcı ve destekleyici harmanlanmış öğrenme modelleri adı 

altında ikiye ayrılmaktır. Söz konusu sınıflama, modellerin geleneksel sınıf anlayışı üzerinde yarattığı etki ile 

doğru orantılı olarak gerçekleştirilmiştir. Buna göre çalışmada altı harmanlanmış öğrenme modeli üzerinde 

durulmaktadır: Esnek model (Flex model), Seçimli model (A la carte model),  Zenginleştirilmiş sanal model 

(Enriched virtual model), Bireysel rotasyon modeli, İstasyon rotasyon modeli,  Laboratuvar rotasyon modeli ve 

Evde ders okulda ödev modeli (flipped classroom).  Bu modellerden Evde ders okulda ödev modeli her ne kadar 

literatürde 2000’li yıllardan itibaren yerini almışsa da hem dünyada hem de ülkemizde son birkaç yıldır 

popülerleşmiş ve hemen hemen her düzeyde uygulanma imkânı bulmuştur. 

 

Sonuç olarak bu çalışmada Evde ders okulda ödev modeli, modelin gelişimi, eylem planı ve öğrenme 

ortamlarında sağladığı dönüşümler harmanlanmış öğrenme ortamları içerisindeki yeri açısından tartışılarak 

incelenecektir.  

 

Amaç  
Bu çalışma ile harmanlanmış öğrenme çerçevesinde sunulan modellerin yenilikle ilgili teorik altyapıları bütüncül 

olarak değerlendirilerek, ilk ve ortaöğretim düzeylerine uygun harmanlanmış öğrenme modellerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla cevaplandırılmaya çalışılan sorular şunlardır: 

1. Yıkıcı ve destekleyici yenilikler nelerdir? 

2. Hibrit yenilikler nelerdir? 

3. Harmanlanmış öğrenmenin hangi modelleri hibrit yapıdadır? 

4. Evde ders okulda ödev modeli nedir? 

 
YÖNTEM  
 
Araştırma tarama modelindedir. Evde ders okulda ödev modeli, harmanlanmış öğrenme yaklaşımı çerçevesinde 

incelenerek, geleneksel sistem üzerinde yarattığı etki açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Evde ders okulda 

ödev modeli, her ne kadar 2000 yılından itibaren önerilmiş olsa da son birkaç yıldır yoğun araştırılan konular 

arasında olmuştur. Modeli konu alan çalışmaların neredeyse tamamı yabancı kaynaklıdır. Bu nedenle 

taramalarda yurtdışı çalışmalara yoğunlaşılmıştır. 

 
YENİLİKLE İLGİLİ KAVRAMLAR 
 
Yıkıcı ve Destekleyici Yenilikler 
Yenilik, “birey ya da benimseyici birimler tarafından yeni olarak algılanan bir fikir, bir uygulama ya da nesnedir" 

(Rogers, 2003) ve mevcut sistem üzerinde farklı etkiler yaratabilmektedir. Yenilik üzerine yapılan çalışmalar 

incelendiğinde; yeniliklerin sistem üzerinde meydana getirdiği değişim ve farklılıklar açısından yıkıcı ve 

destekleyici olmak üzere iki gruba ayrıldığı belirlenmiştir (Schumpeter, 1934; Uzkurt, 2012).  
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Çok sık karşılaşılmayan yıkıcı yenilikler, mevcut sistemin kullanımını tamamen ortadan kaldırma ve yerine bir 

öncekinden tamamen farklı bir şey getirme potansiyeline sahip yeniliklerdir. Öyle ki hedef kitlenin mevcut 

sisteme ilişkin algılarını kökten değiştirmektedir. Örneğin internetin ortaya çıkışı birçok sektörde köklü 

değişikliklere neden olmuştur. 

 

Destekleyici yenilikler ise yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için mevcut sistemi yok saymadan sistemin 

performansını artırma potansiyeline sahip yeniliklerdir. Hibrit yapıdaki yenilikler de bu kapsamda 

değerlendirilebilir (Christensen, Horn ve Staker, 2013). 

 

Hibrit Yenilikler 
Hibrit yapılar, hem alışılagelmiş sistemin hem de yeni sistemin avantajlı yönlerini alarak oluşturulan yeni 

yapılardır. Örneğin hibrit tasarım araçlar, klasik yakıt tüketen araçlarla elektrikli araçların avantajlı yönlerini bir 

araya getirmektedir (Keskin, 2009). Benzer bir şekilde elektronik ticareti kullanan firmalar da geleneksel 

pazarlama yöntemlerine, internet olanaklarını eklemekte; sadece belli bir kitleye ulaşmaktan öteye geçip 

ticarete engel olabilecek pazara uzaklık, bilgi eksikliği ve talebe uygun üretim yapılamayışı gibi dezavantajları 

avantaja dönüştürebilmektedir (Anonim, 2013).  Görüldüğü üzere hibrit yapıdaki sistemler yeni bir işleyiş 

mekanizmasına sahip olmalarına rağmen yeniliğin önceki formlarını tamamen yok saymamakta ve 

kullanımlarını farklı şekillerde devam ettirmektedirler. Eğitim açısından harmanlanmış öğrenmenin bazı 

modellerinin de benzer özellikler taşıdığı ifade edilebilir.  

 

HARMANLANMIŞ ÖĞRENMENİN HİBRİT MODELLERİ 
Literatürde harmanlamış öğrenme modelleri destekleyici ve yıkıcı olarak ikiye ayrılmaktadır (Christensen ve 

diğerleri, 2013). Destekleyici harmanlanmış öğrenme modelleri geleneksel sistemdeki uygulamaları 

destekleyerek öğrenme imkânları sunmaktadır. Yıkıcı harmanlanmış öğrenme modelleri ise geleneksel sistemi 

esas almayan hatta yok sayan modellerdir. Bu araştırmada ise harmanlanmış öğrenmenin destekleyici 

yeniliklere sahip hibrit modelleri incelenecektir. Harmanlanmış öğrenmenin hibrit modelleri, rotasyon 

modellerinden istasyon rotasyon modeli,  laboratuvar rotasyon modeli ve evde ders okulda ödev modelidir.  

 

İstasyon Rotasyon Modeli 
Öğrencilerin sınıf ortamında iken hem e-öğrenme hem geleneksel ders hem de küçük grup istasyonlarının 

tamamına uğraması koşuluyla gerçekleştirilen bir harmanlanmış öğrenme modelidir (Staker ve Horn, 2012). Bu 

modele göre öğrenciler standart ya da günlük olarak oluşturulmuş bir programı takip ederler. En genel 

uygulama şekli ile geleneksel ders istasyonundaki öğrenciler e-öğrenme ortamına ya da küçük grup 

çalışmalarına yönlendirilmektedir ve istasyonlar arası geçiş yapılmaktadır. Modeldeki rotasyon ve genel olarak 

oluşturulan istasyonlar Şekil 1’de gösterilmektedir.  

 
Şekil 1: İstasyon Rotasyon Modeli (Christensen ve diğerleri, 2013) 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt: 3  Sayı: 3  Makale No: 31   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

336 

 
İstasyon rotasyon modeli incelendiğinde modelin, öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimini özellikle 

küçük grup çalışmaları ile artırdığı görülmektedir. Ayrıca proje tabanlı çalışmalar için istasyon oluşturabilme 

potansiyeline de sahiptir. Buna karşın kalabalık sınıflarda öğretmene yardımcı birine ihtiyaç doğurabileceği, 

doğru planlanmadığı takdirde e-öğrenme ve küçük grup çalışmaları istasyonlarında karmaşaya neden 

olabileceği, e-öğrenme ortamında öğrencileri doğru içeriklere yönlendirecek ve öğrenci çalışmalarını 

raporlayabilecek öğrenme yönetim sistemleri gerektirebileceği de görülmektedir (Christensen ve diğerleri, 

2013).  

 

Laboratuvar Rotasyon Modeli  
Öğrencilerin farklı fiziki ortamlara uğraması koşuluyla gerçekleştirilen bir harmanlanmış öğrenme modelidir. Bu 

modele göre öğrenciler standart ya da günlük olarak oluşturulmuş bir programı takip etmektedirler. Öğrenme 

fırsatları, istasyon rotasyon modelindeki gibi sadece bir sınıfta değil kurumun farklı sınıflarında sunulmaktadır. 

Dolayısıyla öğrenme, öğretmenle birlikte sınıfta başlasa da yardımcılarla birlikte bir e-öğrenme laboratuvarında 

devam etmektedir. Modeldeki rotasyon ve genel olarak oluşturulan ortamlar Şekil 2’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 2: Laboratuvar Rotasyon Modeli (Christensen ve diğerleri, 2013) 

 

Laboratuvar rotasyon modeli incelendiğinde, öğretmenin öğrenme laboratuvarını kullanım zamanlamasını 

uygun ayarlaması gerektiği dikkat çekmektedir. Ayrıca öğrenme laboratuvarında yardımcı öğretmene ihtiyaç 

duyulabileceği ve bu ortamdaki öğrencileri doğru içeriklere yönlendirecek ve öğrenci çalışmalarını 

raporlayabilecek öğrenme yönetim sistemlerinin gerekebileceği de görülmektedir (Christensen ve diğerleri, 

2013).  

 

Evde Ders Okulda Ödev Modeli (EDOÖ Modeli) 
Evde ders okulda ödev modeli, öğrencilerle geleneksel sınıf ortamında paylaşılan içeriğin sunumunun ve 

tartışmanın çevrimiçi bir platforma taşındığı, evde yaptırılması planlanan öğrenme etkinliklerinin de geleneksel 

sınıf içerisine taşındığı ve zenginleştirilerek öğretmen rehberliğinde gerçekleştirildiği bir harmanlanmış öğrenme 

modelidir. Modeldeki rotasyon Şekil 3’te gösterilmektedir.  
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Şekil 3: Evde Ders Okulda Ödev Modeli (Christensen ve diğerleri, 2013) 

 

Uluslararası literatürde Flipped Classroom, Inverted Classroom, Reverse Teaching, Backwards Classroom (Baker, 

2000; Brown, 2012; Lage, Platt & Treglia, 2000) olarak ifade edilen kavram, Türkçe literatürde bilimsel olmayan 

kaynaklarda dönüştürülmüş ve tersine çevrilmiş sınıf olarak ifade edilmektedir. Ancak bu kelimeler modelin 

anlamını tam karşılamadığı için model, bu çalışmada evde ders okulda ödev modeli olarak ifade edilmiştir. 

Yabancı literatürde kavram karmaşasına neden olan durum ise modelin aynı yıl Lage, Platt ve Treglia (2000) ile 

Baker (2000) tarafından hazırlanan iki çalışmada da farklı isimlerle yer almış olmasından kaynaklanmaktadır.  

 

2000 yılında Lage, Platt ve Treglia “Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learning 

Environment” adlı bir çalışmayı yayınladıklarında, Baker (2000) öğrenme ve öğretim temalı uluslararası bir 

konferansta  "The classroom flip: using web course management tools to become the guide by the side" adlı bir 

sunum yapmıştır. Her iki çalışma da uluslararası platformlarda kabul edilerek yerini almış ve bir model önerisi 

getirmiştir. Bu durumu Baker, “Origins of the classroom flip” adlı çalışmasında şöyle açıklamaktadır: 

“Konferanstaki sunumum bittiğinde Miami Üniversitesi’nden bir öğretim elemanı modelle ilgili duyduğu 

heyecanı paylaştı ve Miami’ye döndüğünde bu modeli uygulamak istediğini söyledi. Kısa bir süre sonra da 

Miami’deki bir profesörden, o ve arkadaşları tarafından benzer bir kavramı kullanarak bir yayın hazırladıkları 

konusunda e-posta aldım. Çalışma The Inverted Classroom (Lage, Platt & Treglia, 2000) adındaydı.” 

 

Baker (2000), modelin gelişimi fikrini ders için hazırladığı materyallerin elektronik ortamlara taşınmasının 

gerekliliği üzerine kurgulayarak açıklamaktadır. Baker’a (2000) göre; model uygulandığında öğretmenin ders 

içeriğinin sunumu için harcayacağı zaman zenginleştirilmiş öğrenme etkinlikleri için kullanılabilecektir. Kısacası 

model uygulanışı itibariyle çevrimiçi öğrenme ortamlarının sunduğu esnekliği geleneksel sınıf ortamının 

sunduğu etkileşimle birleştirmektedir. Dolayısıyla modelin sınıf dışı uygulamaları kapsayan bir çevrimiçi bileşeni 

ve sınıf içi uygulamaları kapsayan bir de sınıf içi bileşeni bulunmaktadır. 

 

EDOÖ modelinin çevrimiçi bileşeni ders, yönlendirilmiş tartışma ve mini sınavdan; sınıf içi bileşeni ise aktif 

öğrenme etkinliklerinden oluşmaktadır. Çevrimiçi ders, öğretmen tarafından organize edilen ders içeriğinin 

sosyal ağ ya da öğrenme yönetim sistemleri gibi bir platformda paylaşımı ile gerçekleşmektedir. Modelin 

anahtar öğesi konumundaki bu bileşen, geleneksel sınıf ortamındaki içeriğin çevrimiçi platformdaki sunumudur. 

Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmesi önerilen EDOÖ modelinin ikinci bileşeni ise yönlendirilmiş tartışmalardan 

oluşmaktadır. Bu bileşen ise geleneksel sınıf ortamında zaman kısıtlığından dolayı işlevsel boyut kazanmayan 

tartışmaların düzenli ve çevrimiçi formudur şeklinde ifade edilebilir. Böylelikle sınıf içindeki tartışma, 

öğrencilerin öğretmene konu hakkında fikir bildiriminden bir adım daha ileriye gitmekte, öğrenciler arasındaki 

etkileşim olanağını artırmakta, düşüncelerin somutlaşmasına dönüşmektedir. Böylelikle sınıf içerisinde 

düşüncelerini ifade etmeyen ve sessiz kalan öğrenciler, çevrimiçi ortamda arkadaşlarının düşüncelerini 

görebilmekte, düşünmek için zaman kazanmakta ve sonunda bu düşüncelerini yazıya dönüştürmektedir.  
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EDOÖ modelinin son çevrimiçi bileşeni ise mini sınavlardır. Bu sınavlar, öğretmen tarafından paylaşılan içeriğe 

yönelik sorulardan oluşmaktadır. Çevrimiçi ortamda söz konusu hazırlıkları yapan öğrenciler, içeriğin 

derinlemesine tartışılacağı geleneksel sınıf ortamındaki derse hazır duruma gelmektedirler (Brown, 2012). 

 

EDOÖ modelinin geleneksel sınıf bileşeni, derinlemesine öğrenme imkanı sunan öğrenme etkinliklerinden 

oluşmaktadır. Derse belirli bir ön öğrenmeyle gelen öğrenciler, öğretmen tarafından düzenlenen sınıf içi 

etkinlikleri yapmaktadırlar. Bu noktada önerilen eylem planı ise şu dört aşamadan oluşmaktadır: Tespit et, 

Genişlet, Uygula, Dene. Bu plana göre; modelin sınıf içi bileşenini kullanan bir öğretmenin derse ilk olarak, 

öğrencilerin o ders için paylaşılan içeriğe hazırlanıp hazırlanmadıklarını tespit ederek başlaması gerekmektedir. 

Bir sonraki adımda ise öğrencilerin konu ile ilgili deneyimlerini paylaşmasını sağlamaktır. Bu adımda öğrencilerin 

deneyimleri aracılığıyla konuya katkı sağlamaları beklenilmektedir. Böylece öğrenciler geçmişte edindiği 

deneyimleri paylaşabilmekte, gerçek hayatta karşılaştığı durumları ifade edebilmektedir. Planın uygula 

basamağında öğrencilerin paylaşılan içerikle ilgili anladığını uygulayabileceği etkinlikler gerçekleştirilmektedir. 

Son aşama olan denemede de öğrencilerin kritik öğrenmeleri gerçekleştirebileceği grup çalışmaları 

yapılmaktadırlar. Bu etkinlikler çerçevesinde, öğretmenlerden yüksek etkileşimli ve öğrenenin aktif katıldığı 

kısacası zengin öğrenme ortamları tasarlamaları beklenilmektedir (Brown, 2012). 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 
 
Uygulamalar 
Harmanlanmış öğrenmenin hibrit modelleri başta Amerika olmak üzere birçok ülke tarafından uygulanmaktadır. 

Bu girişimlerin başında da KIPP Empower Academy, Rocketship Education ve Lake Elmo Elementary gelmektedir 

(Christensen ve diğerleri, 2013). EDOÖ modelinin kullanımının diğer iki modelden daha da hızlı yayıldığı 

söylenebilir. Öyle ki EDOÖ modeli Türkiye’de birkaç çalışmada yer almış hatta İstanbul’daki özel bir okul 

tarafından bazı derslerde de olsa iki senedir sürekli olarak uygulanmaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik 

ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen iTEC “Katılımcı Sınıf için Yenilikçi Teknolojiler” 

projesi kapsamında yürütülen projeler arasındadır (Muharremoğlu, 2012). Yükseköğretim düzeyinde ise İpek 

Üniversitesi İKUZEM Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve MEF üniversitesi tüm derslerinde 

EDOÖ modelini kullanacaklarını ifade etmektedirler. Bunun dışında Boğaziçi, Yıldız Teknik ve Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi’nde de EDOÖ modelinin kullanıldığı bazı derslere erişilmiştir. Aşağıda bu modelleri sürekli 

kullanan okulların genel özellikleri, hangi modeli nasıl kullandıkları ifade edilmektedir. 

 

KIPP Empower Academy, harmanlanmış öğrenme modellerinden istasyon rotasyon modelini kullanan okul 

öncesi öğrencilerine hizmet veren sözleşmeli bir anaokulu olarak eğitim sektörüne adımını atmıştır.  Sınıflardaki 

öğrenci sayısı ortalama 28’dir. Öğretmenler derslerinde bu modeli uygularken sınıfı 14’er kişilik iki gruba 

ayırmaktadır. Gruplar öğretim yılının başında yapılan özel bir test ile belirlenmektedir. Okul sekiz sınıf ve her 

sınıfta on beşer bilgisayar ile hizmet vermektedir. Öğretmen istasyon rotasyon modelini uygulama süresince 

öğrencileri e-öğrenme, küçük grup ve bireysel öğrenme istasyonlarına yönlendirmektedir. Geleneksel bir 

mantıkla başlayan ders bir müddet sonra grup çalışmalarına ve bireysel çalışmalara dönüşmektedir. E-öğrenme 

ortamlarında öğrencilere çeşitli uyarlanabilir öğrenme fırsatları da sunulmaktadır (Christensen ve diğerleri, 

2013). 

 

Rocketship Education, 2007’de kurulmuş sözleşmeli bir ilköğretim okuludur. Mevcut haliyle bünyelerine yedi 

okulu daha dâhil etmişlerdir. Okulun kuruluşu laboratuvar rotasyon modeli uygulaması ile başlamıştır. Buna 

göre öğrenciler derslerinin %75’ini sınıfta %25’ini de öğrenme laboratuvarında yapmaktadırlar. Öğrenciler bu 

laboratuvarda okuma ve matematik ile ilgili bilgiler edinmekte ve edindiklerini uygulamaya 

dönüştürmektedirler. Öğrenme laboratuvarı öğrencilere matematik, okuma yazma ve faaliyetler merkezi olarak 

üç kısımda hizmet vermektedir. Faaliyet merkezi beden eğitimi, müzik ya da resim etkinliklerinin yapılabilmesi 

için tasarlanmıştır. Faaliyet merkezinin konumu okulun dış bölgesindedir. Diğer kısımlar ise okulun içinde yer 

alan matematik ve okuma-yazma laboratuvarlarıdır. Bu laboratuvarlar aynı anda 130 öğrenciye kadar 

açılabilmektedir. Laboratuvarlarda altı bireyselleştirilmiş öğretim uzmanı görev almakta ve bu uzmanlar hem 

öğrenme laboratuvarından sorumlu tutulmakta hem de öğrencilere danışmanlık yapmaktadırlar. 

Laboratuvarlarda öğrencilere bireyselleştirilmiş öğrenme imkanlarını sunabilmek için RISE adlı bir program 
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kullanılmaktadır. Bu program aracılığıyla öğrencilerin performans bilgileri öğretmenlere rapor edilebilmektedir 

(Christensen ve diğerleri, 2013). 

 

Lake Elmo İlköğretim Okulu, EDOÖ modelini uygulayan bir okuldur. Model başlangıç safhasında pilot olarak 

dördüncü sınıf matematik dersleri için denenmiştir. Öğrencilerin okul dışı çalışmaları için öğrenme yönetim 

sistemlerinden Moodle kullanılmıştır. Öğrencilerden 10-15 dakikalık uzunluktaki içeriklere hazırlanmaları ve 

içerikle ilgili kavrama düzeyindeki soruları cevaplandırmaları istenilmektedir. Okula gelindiğinde de konu ile ilgili 

alıştırmaları tamamlamaları ve çeşitli etkinliklere katılmaları beklenilmektedir (Christensen ve diğerleri, 2013). 

Bu uygulama tarzı şu anda EDOÖ modelini tercih edip okullarında bunu uygulayan öğretmenlerin 

uygulamalarına benzemektedir.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Harmanlanmış öğrenmenin hibrit modelleri değerlendirildiğinde sonuç olarak; her üç modelin de geleneksel 

sistemi destekleyici öğrenme ortamlarında gerçekleştiği, geleneksel sistemi kullanmaktan vazgeçmediği hatta 

bu ortamın sağladığı avantajları maksimum düzeyde kullandıkları görülmektedir. Bunun yanı sıra EDOÖ 

modelini diğer hibrit modellerden ayıran en önemli fark ise uygulanışında öğretmene yardımcı birine ihtiyaç 

duyulmamasıdır. Buna göre EDOÖ modelinin Türk eğitim sisteminin mevcut yapılanması düşünüldüğünde 

yapıyla uyumlu, kuruma ek maliyet getirmeden kullanılabilirliğinin diğer modellerden daha yüksek olduğu 

söylenebilir. 

 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Öğrencilerin araştıran, sorgulayan, eleştirel ve yaratıcı düşünen, problem çözme becerisine sahip, derse ilişkin 

olumlu tutumlara sahip, bilgiyi günlük hayata aktarabilen ve fen okuryazarı bireyler olarak yetiştirilmesinde 

kullanılan yöntem önemlidir. Ortaokul düzeyinde birçok becerinin kazanılmasına olanak tanıyan, farklı öğrenme 

etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde ideal bir yöntem olan proje tabanlı öğrenme, öğrencinin bağımsızlığını 

desteklemekte, farklı yeteneklere sahip öğrencilere farklı yardımlar sağlamakta, programda esnek yaklaşım, 

etkinliklere izin vermekte ve diğer öğretim teknikleri ile birlikte kullanılabilmektedir. Kullanılabilecek 

tekniklerden biri de senaryo tekniğidir. Bu çalışmada da Madde ve Isı Ünitesine ilişkin senaryo destekli proje 

tabanlı çalışma yaprağı hazırlanmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışma betimsel bir çalışma niteliğindedir. 

Çalışmada; 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi Madde ve Isı ünitesinde, proje tabanlı öğrenme yönteminin senaryo 

tekniği ile kullanımına yönelik örnek etkinliklere bulunmaktadır. Bu çalışmada proje tabanlı öğrenme yöntemi 

senaryo tekniği ile desteklenerek hazırlanmış çalışma yaprağına yer verilecektir. Çalışma yaprağında toplam 17 

kazanımı kapsayan proje tabanlı öğrenme destekli 7 senaryo örneği bulunmaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: Proje tabanlı öğrenme, Senaryo, Madde ve Isı. 
 

 

ACTIVITY SAMPLE PROJECT BASED LEARNING SUPPORTED WITH SCENARIO  
ON THE UNIT OF MATTER AND HEAT IN 6TH GRADE 

 

Abstract 
Method used is essential for training pupils as individuals that search, ask, think creatively, criticize, have ability 

to solve and positive attitude to lessons, practise technical information in daily life and become science literate. 

Project-based method which is ideal for different learning activities and enabling students to get so many skills 

at secondary schools supports students' independence, provides various backings for pupils that have different 

capability. Flexible approach in this programme supports activities and these activities may be used with the 

other teaching methods. Scenario method is one of them. Worksheet about Matter and Heat based on this 

technique is prepared in this study, too. Concordantly, study has descriptive qualification. In this study, there 

are activity samples on Matter and Heat Unit for 6th grades that are upon Scenario Technique of project based 

method. Worksheet prepared by the way of Scenario Technique based upon project based method takes part 

in this study. On worksheet, there are seven scenario techniques based on project based method which have 

seventeen objectives. 

 

Key Words: Project based learning, Scenario, Matter and Heat. 
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GİRİŞ 
 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte fen ve fen eğitimine verilen önem artmıştır. Buna ilişkin olarak geliştirilen 

öğretim programlarında da öğretmenin rehber konumda olduğu, öğrencinin sürece aktif katıldığı yaklaşımlar 

benimsenmiştir. Öğrencilerin araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, yaratıcı düşünen, problem çözme 

becerisine sahip, derse ilişkin olumlu tutumlara sahip, bilgiyi günlük hayata aktarabilen ve fen okuryazarı 

bireyler olarak yetiştirilmesinde kullanılan yöntem ve teknikler önem kazanmaktadır. Çağımızda bilginin hızla 

artarak aşırı derecede uzmanlaşmanın olması bireylerin bu bilgileri amaçlarına uygun ve gerektiği zaman 

almalarını gündeme getirmiştir. Modern eğitim anlayışı bilgiyi öğrencilere doğrudan aktarmaktan ziyade onları 

“öğrenmeyi öğrenme” etkinliklerine doğru yöneltmiştir (Geçer ve Özel, 2012). Bu nedenle son yıllarda en çok 

ilgi gören ve birçok disiplin alanı ile öğrenme-öğretme yaklaşımını bir arada kullanma imkânı tanıyan yöntem 

proje tabanlı öğrenmedir (Korkmaz ve Kaptan, 2002). 

 

Proje tabanlı öğrenme; bireysel ya da küçük gruplar aracılığıyla doğal koşullar altında yaşama benzeyen bir 

yaklaşımla problemlerin çözümünü amaçlayan bir öğrenme yaklaşımıdır (Korkmaz ve Kaptan, 2001). Ayrıca 

proje tabanlı öğrenme, öğretim programını birbirinden bağımsız küçük bilgiler yığını olarak öğretilmesine karşı 

geliştirilmiş ve çağdaş ülkelerde uygulanmakta olan bir öğretim ve öğrenim yöntemidir (Aytekin ve Rasan, 

2001). Proje tabanlı öğrenme projeler oluşturma sürecinde öğrencilere araştırma, plânlama, tasarım ve 

düşünme olanağı verir (Doppelt, 2000). Proje tabanlı öğrenme, öğrenci açısından tasarı geliştirmeye, hayal 

etmeye, planlamaya, kurgulamaya dayalı bir öğrenme yaklaşımı; öğretmen açısından ise öğrenciyi merkeze alan 

ve gerçek yaşam ortamlarını sınıfa taşıyarak öğrencileri projeler çerçevesinde çalıştırırken, onların disiplinler 

arası ilişki kurmalarını sağlayan bir öğretim yöntemidir (Kalaycı, 2008). Proje tabanlı öğrenme, öğrenciye kendi 

kendine keşfetme olanağını sağlar. Proje tabanlı öğrenme sınıflarında öğrenciler problemleri çözmek için 

beraber çalışırlar, eleştirel düşünürler ve çözümleri gerçek hayatta uygularlar. Öğrenciler bilgileri ezberleyip 

emirlerle hareket eden kuklalar olmaktansa aktif öğrenmeyle eğitim sürecinin bir parçası olurlar (McMahon, 

2008). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında, öğrenciler yapacakları çalışmalar için kendileri karar verirler, 

önceden belirlenmiş gerçek yaşama dayalı problemler üzerinde; bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk 

alarak; işbirliğine dayalı olarak ve kendi ilgi ve yetenekleri çerçevesinde çalışabilirler, araştırmaya dayalı olarak 

bilgi toplar ve ulaşılan bilgiyi organize ederler, yaptıkları çalışmayı düzenli olarak sunar ve sergilerler(Demirhan, 

2002).  Bu süreçte çocukların görüş ve isteklerine değer veren araştırmacı bir öğretmen gerektirir (Burr, 2001).  

Öğretmen, çocukların işlerine yarayacak olan başvuru kitaplarını, çeşitli materyali, aletleri ve araçları temin 

eder, öğrencinin önüne koyar. Aynı zamanda öğretmen, proje üzerinde çalışan öğrenciye, karşılaştıkları 

sorunları yenmek için, alacakları çeşitli tedbirleri gösterir (Hesapçıoglu, 1998). Öğrenciler tarafından ortaya 

konulan ürünlerin ve sürecin değerlendirilme ölçütlerinin öğrencilerle birlikte oluşturulmasında da öğretmene 

büyük sorumluluk düşmektedir. Özellikle öğrencilere gelişim dosyası (portfolyo) hazırlatılmalı ve bu dosyalar 

geliştirilen puanlama yönergeleriyle (rubrik, kontrol listesi vb.) değerlendirilmelidir (Genç, Kazandırır ve Aytürk, 

2005). Öğrenciler ile bir araya gelerek yapılacak değerlendirmeler, değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi ve 

anlaşılmasına yardım ederken öğrencilerin sorumluluk duygularının gelişmesine de katkı sağlayacaktır (Özdener 

ve Özçoban, 2004). Proje tabanlı öğrenmenin diğer olumlu yönleri göz önüne alındığında (Korkmaz ve 

Çakmakçı, 2006; Marx, Blumenfeld, Krajcik ve Soloway, 1997; Özden, 2005; Tretten ve Zachariou, 1995); 

öğrencilere bilgileri günlük hayata uygulama fırsatı sağlar. Süreç içinde grupla çalıştıkları için yardımlaşmayı, 

dayanışmayı, paylaşmayı ve sorumluluk almayı öğrenirler. Fikirlerini özgürce ortaya koyma şansı verir. 

Araştırma yapma becerileri gelişir. Sunum yaparken öğrencilerin topluluk önünde konuşma ve hitap becerilerini 

geliştirirler. Üretim duygusu ile kendilerine olan inançları artar. Öğrenirken eğlenirler. Özgün ürünler ortaya 

koyabilmek için çalışan öğrenciler yaratıcılıklarını kullanmak zorunda kalırlar.     

 

Proje tabanlı öğrenmede hedef ürün oluşturma sürecinde öğrencinin kavramları kavraması ve konu içeriklerini 

anlamasıyla öğrenmenin meydana gelmesidir (Türkmen, 2009). Buradan da anlaşılacağı gibi proje tabanlı 

öğrenme; süreç odaklı ve sınıf içi etkileşimli ortamları gerektiren bir öğrenme yöntemidir (Saracaloğlu, Özyılmaz 

ve Yeşildere, 2006). Kısacası proje tabanlı öğrenme öğrencilerin proje çalışmaları yaparak bilgiyi adım adım 

yapılandırdıklarını sağlayan, gerçek yaşamla iç içe olan öğrenci merkezli bir süreçtir (Demir, 2013). Bu nedenle 

sürecin sonunda öğrencinin ortaya koyduğu öğrenme ürünü ile birlikte gösterdiği performansın da 

değerlendirilmesi önerilmektedir (MEB, 2013). 
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Yaman ve Yalçın (2005) çalışmalarında; öğrencilerin problemlerini belirleyeceklerini, problemi senaryoya 

biçimine dönüştüreceklerini, problem hakkında fikir ve düşüncelerini belirteceklerini, problemi çözmek için bilgi 

toplayacaklarını, problemin çözümüne ilişkin plan yapacaklarını, göreve paylaşımında bulunacaklarını ve süreç 

sonunda sunum yapacaklarını belirtmişlerdir. 

 

Proje konuları saptanıp bu konuları araştıracak çalışma grupları ya da konular üzerinde çalışacak öğrenciler 

belirlendikten sonra, bu öğrencilerin ilgilerini araştırmaya çekmek için problemler/senaryolar oluşturulmalıdır 

(Fırat, 2008). Senaryo ya da problemler farklı disiplinlerle ilişkili olmalıdır. Öğrenme ortamında kitaplar, 

internet, videolar, röportajlar, kişisel tecrübeler öğrencilerin bilgiye ulaşmasını sağlar. Kullanılan kaynak 

sayısının fazlalığı öğrencilerin farklı bilgiler edinmelerinde olanak sağlar. Böylece bir sınıf içerisinde oluşturulan 

farklı gruplar aynı projeler üzerinde çalışmış olsalar dâhi edinilen bilgilerin zenginliği farklı olabilir (Williams, 

1998). 

 

Öğretim programlarında yapılan değişikliklere paralel olarak yeni beklentilerden biri, öğretmenlerin bilgi ve 

beceri yönünden alanlarına daha egemen olmalarını; farklı yöntem-teknikleri derslerinde uygulayarak öğrenme-

öğretme sürecini daha verimli bir biçimde sürdürmelerini; çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarını 

kullanmalarını ve daha işlevsel olmalarını gerektirmektedir (Uzal, Erdem ve Ersoy, 2011). Programın vizyonunda 

belirtilen “araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, 

yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları” bireylerin yetiştirilmesi ancak proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen 

bilimlerinin öğretiminde kullanılması ile mümkün olacaktır (Kurnaz, Sünbül, Sulak ve Alan, 2005). 

 

Öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde ideal bir yaklaşım olan proje tabanlı öğrenme, öğrencinin 

bağımsızlığını desteklemekte, farklı yeteneklere sahip öğrencilere farklı yardımlar sağlamakta, programda esnek 

yaklaşım ve etkinliklere izin vermekte ve diğer öğretim yaklaşımları ile birlikte kullanılabilmektedir (Gültekin, 

2007). Proje tabanlı öğrenme çeşitli tekniklerle desteklendiğinde daha yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu 

teknikten biri de senaryo tekniğidir. Günlük hayatta yer alan problemler ilgi çekici senaryolar halinde 

öğrencilere sunulabilmektedir (Balım ve diğ., 2012). Proje tabanlı öğrenmenin de günlük yaşam problemlerine 

yönelik tasarılar olduğu dikkate alınarak çalışmada, ortaokul öğrencileri için fen bilimleri dersi kapsamında 

Madde ve Isı ünitesinde senaryo destekli proje tabanlı öğrenme (PTÖ) etkinlik örneklerinin hazırlanması 

amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM 
 
Öğrenenlerin, birincil derecede bilgi kaynaklarına ve bilgiye ulaşmaları ve birer fen okuryazarı olarak 

yetişmelerinin birey ve toplum geleceği için öneminin arttığı göz önüne alındığında öğrenme yöntem ve 

tekniklerinin faydaları yadsınamaz bir gerçektir (Balım ve diğ., 2012). Son yıllarda öğrenci merkezli öğretim 

yöntem ve teknikleri önem kazanmıştır. Bilgiyi hazır vermek yerine öğrenmeyi öğretmek amaçlanmaktadır. Bu 

çalışmada, proje tabanlı öğrenme yöntemi senaryo tekniği ile desteklenerek ilköğretim öğrencileri için etkinlik 

örneklerine yer verilmiştir. Bu nedenle çalışma betimsel bir çalışma niteliğindedir. 

 

Çalışmada; 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi Madde ve Isı ünitesinde, proje tabanlı öğrenme yönteminin senaryo 

tekniği ile kullanımına yönelik örnek etkinliklere bulunmaktadır. 

 

Çalışmada İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 6. Sınıf Madde ve Isı konusuna ait 17 kazanıma ilişkin 7 etkinlik 

bulunmaktadır. Hazırlanan etkinlik örnekleri aşağıda sunulmaktadır:  

 

1. Etkinlik: Sıcak Süt 

İçerdiği Kazanımlar: 
Gözlem yaparak maddeler ısındıkça moleküllerin hızlandığı sonucuna varır. 

Maddeler arası ısı aktarımı ile atom-moleküllerin çarpışması arasında ilişki kurar. 

 
Senaryo: Ata her sabah kalktığında süt içmektedir. Bir gün sabah kalktığında mutfağa, annesinin yanına gider ve 

annesinin süt ısıttığını görür. O esnada Ata’nın küçük kardeşinin uykudan uyanıp ağlaması üzerine annesi 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt: 3  Sayı: 3  Makale No: 32   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

344 

koşarak kardeşinin yanına gider. O sırada ocağın üstünde kalan süt önce hafifçe kabarıp sonra taşmaya başlar. 

Bu durum karşısında panikleyen Ata annesine seslenerek sütün taştığını söyler. 

 

Yukarıdaki senaryoya göre: 
1) Sizce süt neden taşmaktadır? Daha önce böyle bir durum gözlemlediniz mi?  

2) Fen ve teknoloji dersimiz kapsamında bu durum nasıl açıklanabilir?  

3) Bu senaryodaki duruma ilişkin bir deney tasarlanabilir mi tasarlanabilirse nasıl bir deney olabilir? 

4) Araştırmalarınız sonucu elde ettiğiniz bilgileri ve tasarladıysanız deneyinizi raporlaştırınız. 

 

Yukarıda verilen senaryoya ilişkin soruları farklı kaynaklar kullanarak araştırınız. Araştırmalarınız sonucunda 

oluşturacağınız projelerinizi 1 hafta sonunda istediğiniz yöntemi kullanarak sununuz. 

 

2. Etkinlik: El Yakmayan Kaşık 

İçerdiği Kazanımlar: 
Katılarda ısı iletimini deney ile gösterir. 

Isıyı iyi ileten katıları ısı iletkeni şeklinde adlandırır. 

Isıyı iyi iletmeyen katıları ısı yalıtkanı şeklinde adlandırır. 

Gündelik gözlemlerinden, doğrudan temas olmadan ısı aktarımı olabileceği çıkarımını yapar. 

Senaryo: Ata’nın annesi öğretmendir ve o gün veli toplantısı olduğu için eve her zamankine göre daha geç 

gelecektir. Eşinin geç geleceğini bilen Ata’nın babası akşam yemeği için çorba pişirmeye karar verir. Babasına 

yardımcı olmaya kararlı olan Ata metal kepçeyi alarak çorbayı karıştırmaya başlar. Bir süre sonra kepçeyi elinin 

yanmasından dolayı tutamamış ve babası ona tahta bir kaşık vermiştir. Ata tahta kaşıkla çorba pişene kadar 

karıştırabilmiştir. 

 

Yukarıdaki senaryoya göre: 
1. Ata’nın metal kaşıkla karıştıramadığı çorbayı tahta kaşıkla çorba pişene kadar karıştırabilmesinin nedeni ne 

olabilir? Günlük yaşamda bu duruma benzer farklı durumlar yaşadınız mı? 

2. Fen ve teknoloji dersimiz kapsamında bu durum nasıl açıklanabilir?  

3. Bu senaryodaki duruma ilişkin bir deney tasarlanabilir mi tasarlanabilirse nasıl bir deney olabilir? 

4.  Araştırmalarınız sonucu elde ettiğiniz bilgileri ve tasarladıysanız deneyinizi raporlaştırınız. 

  

Yukarıda verilen senaryoya ilişkin soruları farklı kaynaklar kullanarak araştırınız. Araştırmalarınız sonucunda 

oluşturacağınız projelerinizi 1 hafta sonunda istediğiniz yöntemi kullanarak sununuz. 

 

3. Etkinlik: Haydi Isınalım 

İçerdiği Kazanımlar: 
Isının ışıma yoluyla (görünmez ışınlarla) yayılabileceğini belirtir.  

Geceleri yeryüzünün neden soğuduğunu sorgulayıp açıklar. 

Senaryo: Ata o cumartesi tüm gün hava güzel olduğu için kısa kollu kıyafetleri ile kalmıştı. Akşam ailesiyle 

birlikte arkadaşı Erdemlere gidecekleri vakit annesi üzerine ceketini alması konusunda Ata’yı uyardı. Annesinin 

uyarısını dikkate alan Ata ceketini yanına aldı. Dışarıya çıktıklarında havanın gündüzle kıyaslanmayacak şekilde 

soğuk olduğunu fark eden Ata, yeryüzünün nasıl ısındığını, gece ve gündüz arasındaki bu sıcaklık farkının neden 

kaynaklandığını düşünmeye başladı. 

 

Yukarıdaki senaryoya göre: 
1. Ata’nın sorularına araştırmalar yaparak cevap bulmaya çalışınız. 

2. Fen ve teknoloji dersimiz kapsamında bu durum nasıl açıklanabilir?  

3. Bu senaryodaki duruma ilişkin bir model tasarlanabilir mi? 

4.  Araştırmalarınız sonucu elde ettiğiniz bilgileri ve tasarladıysanız modelinizi raporlaştırınız. 

  

Yukarıda verilen senaryoya ilişkin soruları farklı kaynaklar kullanarak araştırınız. Araştırmalarınız sonucunda 

oluşturacağınız projelerinizi 1 hafta sonunda istediğiniz yöntemi kullanarak sununuz. 

 

4. Etkinlik: Arabalar Arasındaki Fark 
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İçerdiği Kazanımlar: 
Yüzeyi koyu renkli cisimlerin, açık renklilerden daha hızlı ısınmasının sebebini açıklar. 

 
Senaryo: 
Ata, alt katlarında oturan arkadaşı Erdem ve aileleri pikniğe gitmeye karar verdiler. Arabaları yan yana park 

yerinde duruyordu. Piknik için gerekli malzemeleri taşımak için ailelerine yardım eden arkadaşlar Ataların 

arabasının içinin daha sıcak olduğunu fark ettiler. Oysaki arabaları önceki gün aynı saatte park edilmiştive aynı 

şekilde güneş ışığı alacak konumdaydı. Bu durum üzerine şaşıran Ata ve Emre bunun neden kaynaklandığını 

merak etmeye başladılar. 

 

Yukarıdaki senaryoya göre: 
1. Ata ve Emre’ye araştırmalar yaparak yardımcı olunuz.  

2. Fen ve teknoloji dersimiz kapsamında bu durum nasıl açıklanabilir?  

3. Bu senaryodaki duruma ilişkin bir deney tasarlanabilir mi tasarlanabilirse nasıl bir deney olabilir? 

4. Günlük hayatınızda senaryodaki durma benze durumlarla karşılaştınız mı? Açıklayınız. 

5. Araştırmalarınız sonucu elde ettiğiniz bilgileri ve tasarladıysanız deneyinizi raporlaştırınız. 

 

Yukarıda verilen senaryoya ilişkin soruları farklı kaynaklar kullanarak araştırınız. Araştırmalarınız sonucunda 

oluşturacağınız projelerinizi 1 hafta sonunda istediğiniz yöntemi kullanarak sununuz. 

 

5. Etkinlik: Sıcak Çay Soğuk Su 

İçerdiği Kazanımlar: 
Isı yalıtım kaplarının yüzeylerinin neden parlak kaplandığını izah eder. 

Senaryo: Ata, Erdem ve ailelerinin gittikleri piknikte yemeğin ardından çay içeceklerdi. Ata’nın babası çayları 

bardaklarına koymuştu fakat iki arkadaş top oynarken oyalandılar ve çayları içilemeyecek kadar soğumuştu. 

Bunun üzerine babası termostan yeniden sıcak çay doldurdu. Çok susayan arkadaşlara da Erdem’in annesi diğer 

bir termostan soğuk su verdi. Çay nasıl sıcak kalmıştı? Su nasıl soğuk kalmıştı? Bu duruma anlam veremeyen 

arkadaşlar termosu açıp içine baktılar ve iç yüzeyinin parlak olduğunu gördüler. 

 

Yukarıdaki senaryoya göre: 
1. Termostaki çay neden soğumamıştır? Su nasıl soğuk kalmıştı? 

2. Senaryo göre bir termos yapınız ve kendi seçeceğiniz bir yöntemle arkadaşlarınıza sunumunu yapınız. 

3. Fen ve teknoloji dersimiz kapsamında bu durum nasıl açıklanabilir?  

4. Bu senaryodaki duruma ilişkin bir deney ya da model tasarlanabilir mi tasarlanabilirse nasıl bir deney ya da 

model olabilir? 

5. Araştırmalarınız sonucu elde ettiğiniz bilgileri ve tasarladıysanız deneyinizi ya da modellerinizi 

raporlaştırınız. 

6. Yukarıda verilen senaryoya ilişkin soruları farklı kaynaklar kullanarak araştırınız. Araştırmalarınız sonucunda 

oluşturacağınız projelerinizi 1 hafta sonunda istediğiniz yöntemi kullanarak sununuz. 

6. Etkinlik: Nasıl Isınıyoruz? 

 
İçerdiği Kazanımlar: 
 Sıvılarda konveksiyon ile ısı yayılmasını deneyle gösterir. 

 Isının iletim, konveksiyon ve ışıma yolu ile yayıldığı durumları ayırt eder. 

 
Senaryo: Ataların evi kaloriferliydi ve kullanmadıkları odadaki peteği vanasından kapatıyorlardı. O oda daha 

soğuk oluyordu. Ata’nın odasında bir tane kalorifer peteği vardı ve tüm odanın ısınmasını sağlıyordu. Bu 

durumu anlamaya çalışan Ata’nın kafasında “Bir petek tüm odayı nasıl ısıtıyor?”, “Evlerin içini kalorifer, kombi, 

soba, klima vs. ısıtıyordu. Peki, binaların dışı nasıl ısınıyordu? gibi birçok soru oluşmuştu. 

 

Yukarıdaki senaryoya göre: 
1. Ata’nın sorularına vereceğiniz cevaplar neler olabilir?Nedenleriyle açıklayınız. 

2. Fen ve teknoloji dersimiz kapsamında bu durum nasıl açıklanabilir?  
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3. Bu senaryodaki duruma ilişkin bir deney ya da model tasarlanabilir mi tasarlanabilirse nasıl bir deney ya da 

model olabilir? 

4. Araştırmalarınız sonucu elde ettiğiniz bilgileri ve tasarladıysanız deneyinizi ya da modellerinizi 

raporlaştırınız. 

5. Yukarıda verilen senaryoya ilişkin soruları farklı kaynaklar kullanarak araştırınız. Araştırmalarınız sonucunda 

oluşturacağınız projelerinizi 1 hafta sonunda istediğiniz yöntemi kullanarak sununuz. 

6. Etkinlik: Sıcacık Evim Dertsiz Cebim 

 
İçerdiği Kazanımlar: 
Yalıtımın hangi durumlarda gerekli olabileceğini tahmin eder. 

Yalıtım yerine iletimin tercih edildiğidurumlara örnekler verir. 

Yaygın ısı yalıtım malzemelerine örnek verir 

Farklı amaçlar için kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçiminde, yalıtkanlık özellikleri yanında başka nelerin 

hesaba katılması gerektiğini irdeler. 

Binalarda yalıtımın enerji tüketimi ile ilişkisini açıklar. 

 
Senaryo: Ata bir gün sabah uyandığında boğazının yandığını ve çok üşüdüğünü hisseder. Hasta olduğu için okula 

gidememiştir. Kombiyi yüksek derecede çalıştırmasına karşın odasında bulunan termometrenin derecesi bir 

türlü yükselmemiştir. Battaniyesine sarılı bir şekilde dışarıda yağan kar manzarasını izlerken pencerenin 

kenarlarından soğuk havanın içeriye girdiğini fark etmiştir. Gün boyu evde kalan Ata evlerinin daha sıcak olması 

için neler yapılabileceğini düşünmeye başlar. 

 

Yukarıda verilen senaryoya göre: 
1. Yukarıdaki senaryoda Ata’nın yaşadığı problem nedir? 

2. Kombi yüksek derecede çalıştığı ve üstü örtülü olduğu halde Ata’nın üşümesinin nedenleri sizce neler 

olabilir? 

3. Ata’nın oda sıcaklığının yükselmemesinin nedenleri neler olabilir? 

4. Evlerinin daha sıcak olması için evlerinde ne gibi değişiklikler yapılabilirdi? 

5. Ev yapımında hangi malzemeler kullanılmaktadır? Hangi özellikte malzemelerin kullanımı Ataların evinin 

soruna çözüm olabilir? 

6. Senaryoda verilen sorunu ve çözüm önerilerinizi dikkate alarak nasıl bir bina maketi tasarlayabilirsiniz? 

 

Yukarıda verilen senaryoya ilişkin soruları farklı kaynaklar kullanarak araştırınız. Araştırmalarınız sonucunda 

oluşturacağınız projelerinizi 1 hafta sonunda istediğiniz yöntemi kullanarak sununuz. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Bu çalışmada Madde ve Isı ünitesine ilişkin 17 kazanımı kapsayan 7 senaryo destekli proje tabanlı öğrenme 

etkinliğine yer verilmiştir. Senaryoların oluşturulmasında günlük hayatta karşılaşılabilecek örneklerin olmasına 

dikkat edilmiştir. Proje tabanlı öğrenmenin öğreneni merkeze alan hayatın içinden problemlere çözüm üretmeyi 

hedefleyen bir tasarı süreci olduğu dikkate alınarak etkinlikler senaryolarla desteklenmiştir. 

 

Günümüzde öğrenenler öğrenme sürecinde pasif olmaktan çok aktif rol almaktadır. Eğitim, öğrencilerin yeni 

öğrendikleri bilgiler ile ön bilgilerini ilişkilendirebilmelerine, bir alandaki bilgilerini diğer alanlardakilerle 

birleştirebilmelerine ve sınıfta öğrendikleri bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirebilmelerine yardımcı olmalıdır 

(Özmen, 2004). Bu bağlamda öğrenenlerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri sorunları içeren senaryolar 

verilerek sorunların algılanmasında somutlaştırılmasında ve çözümünde etkili olacağı ve öğrencilerin bilgileri 

yapılandırmalarında ve kalıcı öğrenmeler sağlamalarında proje tabanlı öğrenme yaklaşımının kullanılmasının 

uygun olacağı düşünülmektedir. İlköğretim okullarında öğrencilerin öğrenme sürecinde ilgilerini kaybetmeden 

derse odaklanabilmeleri, ders süresince aktif rol oynamaktan zevk almaları ve fikirlerini belirtmekten 

çekinmemelerinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı içerisinde senaryo tekniğinin kullanılmasının faydalı 

olabileceği düşünülmektedir. 
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Öneriler 
 

1. Proje tabanlı öğrenme yöntemi içerisinde senaryoların kullanımının öğrencilerin sürece aktif katılmalarında 

ve konularla günlük hayat bağlantısı kurmalarına yardımcı olabileceği düşünülmektedir. 

2. 6. Sınıf Madde ve Isı ünitesine ilişkin hazırlanan senaryo destekli proje tabanlı öğrenme etkinliklerinin 

gelecekte yürütülecek bilişsel, duyuşsal değişkenler üzerine etkisini inceleyen nicel çalışmalarda ya da 

yönteme ilişkin öğrenci-öğretmen görüşlerini inceleyen deneysel çalışmalarda, fen bilimleri öğretmenleri 

tarafından derslerinde kullanılabileceği düşünülmektedir. 

3. Senaryo destekli proje tabanlı öğrenme yöntemine ilişkin öğretmen ve öğretmen adaylarına etkinlik 

hazırlamaya yönelik eğitimlerin verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

4. 6. Sınıf Madde ve Isı ünitesi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma farklı ünitelerde ve farklı sınıf 

seviyelerinde gerçekleştirilebilir. 

5. Bu çalışmada proje tabanlı öğrenmede senaryo desteğinden faydalanılmıştır. Gelecek çalışmalarda kavram 

karikatürü, zihin haritası, kavram haritası gibi farklı tekniklerle desteklenebilir. 

 
 
Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5

th
 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Bu araştırmada,  Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri 

becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Genel tarama modellerinden tekil ve 

ilişkisel tarama modelleri kullanılmıştır. Çalışma 58  Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerin 

katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formunun birinci bölümünde; 

öğrencilerin kişisel bilgilerini, bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) kullanma durumlarını betimsel olarak ortaya 

çıkartacak demografik bilgiler, ikinci bölümünde; bilgi iletişim teknolojileri becerilerini ölçmeye yönelik bir ölçek 

bulunmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS-21 aracılığıyla  frekans, yüzde dağılım, aritmetik ortalama, 

mod, medyan gibi betimsel istatistikler yanında parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U ve Kruskall-

Wallis testleri, kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre;  çalışma şekli, bilgisayar kullanma 

deneyimi ve internet kullanma sıklığı gibi değişkenler ile bilgi iletişim teknolojileri becerileri düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Cinsiyet değişkeni açısından bakıldığında Kız Teknik ve Meslek Lisesi 

öğrencilerinin BİT becerileri ölçeğinin bilgi teknolojileri alt faktöründe kız öğrenciler lehine anlamlı fark 

gözlenmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Bilgi ve iletişim araçları, mobil teknolojiler,  Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri. 

 

 

THE INVESTIGATION OF GIRLS' TECHNICAL AND VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS’ 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SKILLS I 

N TERMS OF DIFFERENT VARIABLES 
 

Abstract 
This study aims to determine girls’ technical and vocational high school students’ information and 

communication technology skills and investigate these in terms of different variables. Singular and relational 

surveymodel used in this study. The sample composed of 58 technical and vocational high school students’. The 

data were collected through a paper based survey composed of two parts. In the first part of  the survey there 

are fifteen items about personal information and demographic  information about students’. In the second part 

there is is a scale about information and communication technology skills. The data were analyzed by SPSS-21 
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by means of percent, frequency, mean, mode, median, Mann-Whitney U, Kruskall-Wallis. The results showed 

that there were not significant differences in the technical and vocational high school students’ information 

and communication technology skills with respect to gender, class level, experience in the use of  computers, 

internet use frequency, working style, learning style and motivation style. As for the gender variable, a 

significant difference in the “Mobile technology” sub factor of the information and communication technology 

skills scale was observed in favor of  female students.   

 

Key Words: Information and communication technology skills, Mobile technology, technical and vocational 

high school students. 

 

 

GİRİŞ 
 
Bilgi ve iletişim teknolojileri (BIT),  günlük yaşamın ve ekonomik faaliyetlerin önemli bir itici gücü haline 

gelmiştir. Avrupa’daki insanların ezici bir çoğunluğu,  bugün çok çeşitli amaçlar için bilgisayar kullanmaktadır;  

özellikle genç kuşak için,  bilgisayar kullanmak normal,  günlük bir aktivitedir (Avrupa Komisyonu, 2011:9). Bilgi 

ve iletişim teknolojileri, sınırları giderek genişleyen ve aynı zamanda her gün kapsadığı alan sayısını artıran bir 

çember halini almıştır (Çoklar, 2012). Ortaya çıkan teknolojik gelişmeler genel olarak yaşantımızın her alanını 

etkilediği gibi özelde de eğitim sistemimizi etkileyerek değişmesine sebep olmuştur. Teknolojik gelişmeler 

öğrenme-öğretme sürecinin her aşamasında etkisini hissettirmeye ve her öğretim kademesinde kullanılmaya 

başlamıştır (Kurtoğlu, 2009). Bilgisayarların eğitim alanına entegrasyonu çalışmaları ile teknoloji temelli öğretim 

sistemleri ortaya çıkmıştır. Bilgisayar ve özellikle internetin yaygınlaşması, bilgiyi elde etme yollarında ve 

iletişimde teknoloji kullanımını önemli ölçüde arttırmış ve bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kavramını giderek 

yaygınlaştırmıştır. 

 

Bilgiye ulaşmada kullanılan teknolojiler aynı zamanda iletişim amaçlı da kullanılabildiği için bilgi teknolojisi ve 

iletişim teknolojisi birlikte kullanılmaya başlanmış ve bilgi ve iletişim teknolojileri, kısaca BİT kavramı ortaya 

çıkmıştır (Haznedar, 2009). Bilgi ve düşüncenin zaman ve mekân sınırı tanımadan hızlı bir şekilde akışını 

sağlayan görsel, işitsel,  yazılı her türlü teknolojik araca  “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”  denmektedir (Kurtoğlu, 

2009). Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler hem toplumu hem de eğitim sistemini oluşturan ögeleri 

etkilemektedir. Eğitim sisteminin ögelerinden olan öğrenciler ve öğretmenler de bu değişime ayak uydurmak 

zorundadır. Bu bağlamda, Kurtoğlu (2009)’a göre BİT’in her öğrenci ve öğretmen tarafından kullanılması,  

gerektiği şekilde bütün okullarda ve sınıflarda kullanılması,  günümüzde oldukça önem kazanmaktadır.  

 

Avrupa Komisyonu (2011:9)’e göre de bütün Avrupa ülkelerinin, eğitime ayrılmış belirli bir strateji dahil olmak 

üzere, farklı alanlarda BIT’in kullanımını teşvik etmek üzere ulusal stratejileri bulunmaktadır.  Birçok durumda,  

bu stratejiler öğrencilere gerekli BIT becerilerini sağlama amacını gütmektedir. Öğrencilere BIT becerilerinin 

kazandırılabilmesi için öncelikle öğrencilerin BIT beceri düzeylerinin belirlenmesi ve BIT beceri düzeylerinin 

etkilendiği değişkenlerin belirlenmesi gerekir. Bu nedenle bu araştırmada öğrencilerin BIT beceri düzeyleri ve 

BIT beceri düzeyini etkileyen değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda bu çalışma olası 

çalışmalara ve düzenlemelere yön vermesi açısından önemlidir.   

 

Amaç 
Bu çalışmanın amacı,  Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri 

beceri düzeylerini belirlemektir. Ayrıca Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin demografik özellikleri ile 

motivasyon türü, internet kullanım sıklıkları, öğrenme şekli, çalışma şekli, bilgisayar kullanma deneyimleri, 

bilgisayar kullanma amaçları gibi farklı değişkenlerin öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri üzerinde 

etkisini incelemektir. 

 

Problem Cümlesi 
 Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri demografik 

özelliklerine göre anlamlı ölçüde farklılaşmakta mıdır? 
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Alt Problemler 
Bu araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.   

1.  Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin cinsiyet, bilgisayar kullanma deneyimi, internet kullanma sıklığı, 

bilgi iletişim teknolojilerini kullanma amaçları, öğrenme yöntemi, çalışma şekli, öğrenme şekli ve 

motivasyon türüne göre dağılımları nedir? 

2.  Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin bilgi iletişim teknolojileri beceri düzeyi nedir? 

3.  Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri; 

a. Cinsiyet, 

b. Haftalık internet kullanım süresi, 

c. Öğrenme yöntemleri, 

d. Öğrenme şekli, 

e. Bilgi iletişim teknolojilerini kullanım amacı, 

f. Motivasyon türü, 

g. Bilgisayar kullanım sürelerine   

göre anlamlı ölçüde değişmekte midir?  

4.  Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini yordayan değişkenler 

hangileridir? 

 
YÖNTEM 
 
Araştırmanın Modeli 
Öğrencilerin bilgi iletişim teknolojileri beceri düzeylerini ortaya çıkartmak için tekil tarama modeli ve bunları 

farklı değişkenler açısından incelemek için ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Tekil tarama modeli, araştırmayı 

tek değişkene odaklayarak onun belirli bir andaki durumunu ya da belirli bir dönemdeki değişimini inceler 

(Karasar, 2007). İlişkisel tarama modeli, genellikle birden çok değişken arasındaki etkileşimlerin belirlenmesinde 

kullanılır (Şimşek,1012). 

 

Veri Toplama Aracı 
Araştırmada veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 15 madde içermekte olup, 

öğrencilerin kişisel bilgilerini, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma durumlarını betimsel olarak ortaya 

çıkartacak demografik bilgilerden oluşmaktadır. İkinci bölüm Wilkinson, Roberts ve While (2010) tarafından 

geliştirilen e-öğrenmeye yönelik tutum ölçeğinden bazı maddeler adapte edilerek ülkemiz koşullarına uygun ve 

daha güncel olarak Haznedar (2012) tarafından hazırlanmış ölçektir. 

 

İkinci bölüm öğrencilerinin algılanan bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma becerilerini ortaya çıkartma amaçlı 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerileri anketi olup 28 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddelerine verilecek 

cevaplar için sıklıkla araştırmacılar tarafından kullanılan 5’li likert tipi dereceleme tercih edilmiştir. Buna göre; 

dereceleme “Kesinlikle Katılmıyorum” (1), “Katılmıyorum” (2), “İki aradayım” (3), “Katılıyorum” (4) ve 

“Kesinlikle Katılıyorum” (5) şeklindedir.  

 

“Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerileri”  ölçeği Bilgi teknolojileri, İletişim teknolojileri, Mobil teknolojiler olmak 

üzere üç boyutludur. Bu ölçeğin güvenirlik katsayısı  α= 0,933 dür. “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerileri” 

bölümünde 28 madde olması sebebiyle ölçekten alınacak en düşük puan 28, en yüksek puan 140’dır (Haznedar, 

2012). 

 

Katılımcılar 
Araştırma  Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde öğrenim gören 58 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin 

cinsiyete göre dağılımı şekil1 de verilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin 39’u (%67,2) kız ve 19’si (%32,8) 

erkektir. Bilgisayar kullanma deneyimine göre öğrencilerin %6,9 (n = 4)’u 1 yıldan az, %17,2 (n = 10)’si 1-3 yıl, 

%29,3 (n =17)’ü 4-5 yıl ve %25,9 (n =15)’u 6-7 ve %20,7 (n =12)’si 7 yıldan fazla deneyime sahiptir (Şekil 2). 
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Şekil 1: Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin     

Cinsiyete Göre Dağılım                                                                                       

      Şekil 2: Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin 

      Bilgisayar Kullanma Deneyimine Göre Dağılımı 

 
 

BULGULAR 
 
Demografik Özellikleri ile  İlgili Betimsel İstatistikler 
Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin demografik bilgileri kapsamında bilgisayar kullanma deneyimi, 

internet kullanma sıklığı, bilgi iletişim teknolojileri kullanma amaçları, öğrenme yöntemi, çalışma şekli, öğrenme 

şekli ve motivasyon türü incelenmiştir. Ankete katılan Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin demografik 

bilgilerinin yüzde dağılımları grafiklerle sunulmuştur.  

 

İnternet kullanma sıklıklarına öğrencilerin %43,1 (n=25)’ü haftada 0-7 saat, %24,1 (n=14)’i 8-21 saat, %20,7 

(n=12)’i 22-35 saat ve %2,1 (n=7)’i 36 saatten fazla internet kullanmaktadır (Şekil 3). 

 
Şekil 3: Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin 

İnternet  Kullanma Sıklığına Göre Dağılımı                                                          

 

        Şekil 4: Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin 

        İnternet Kullanma Sıklığına Göre Dağılımı 
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BİT kullanma amaçlarına göre öğrenciler, dersle ilgili araştırma yapmak, ödev yapmak, radyo-TV-gazete, film-

müzik-video, alışveriş, internet bankacılığı, oyun, iletişim, sosyal paylaşım, internette gezinti ve diğer 

seçeneklerinden bir veya daha fazlasını işaretlemiştir. Öğrencilerin %29,3 (n=17)’ü 11 amaçtan 0-3 arası, %53,4 

(n=31)’ü 11 amaçtan 4-6 arası, %17,2 (n=10)’si 11 amaçtan 7-11 arası amaç seçmiştir (Şekil 4). 

 
 

Şekil 5: Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin BİT Kullanma Amaçlarına Göre Dağılımı 

 

BİT kullanma amaçlarının sıklıklarına göre ise öğrencilerin %65,51 (f=38)’i dersle ilgili araştırma yapma, %67,24 

(f=39)’ü ödev yapma, %24,14 (f=14)’ü radyo-TV-gazete, %81,03 (f=47)’üfilm-müzik-video, %15,52 (f = 9)’si 

alışveriş, %0 (f = 0)’ı internet bankacılığı, %36,21 (f = 21)’i oyun, %26,55 (f=27)’i iletişim, %68,96 (f=40)’sı sosyal 

paylaşım, %29,31 (f=17)’i internette gezinti ve %1,74 (f=1)’ü diğer amaçlı bilgi iletişim teknolojileri 

kullanmaktadır (Şekil 5). Sonuçlara göre öğrenciler, bilgi ve iletişim teknolojilerini en çok film, müzik, video 

izleme ve dinleme amaçlı; en az internet bankacılığı kullanma amaçlı kullanmaktadır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin   

öğrenme yöntemine göre dağılımı                                      

 

Şekil 7: Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin 

çalışma şekline göre dağılımı 
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Öğrenme yöntemlerine göre öğrencilerin %41,4 (n = 24)’ü yüz-yüze eğitim, %51,7 (n = 30)’si harmanlanmış 

(yüz-yüze öğrenme + e-öğrenme) eğitim ve %6,9 (n = 4)’u e-öğrenmeyi tercih etmektedir (Şekil6). 

 

Çalışma şekillerine göre öğrencilerin %58,6 (n = 34)’ü bireysel, %41,4 (n = 24)’si grup şeklinde çalışmayı tercih 

etmektedir (Şekil 7).  Öğrenme şekillerine göre öğrencilerin %60,3 (n=35)’ü görsel, %31 (n =18)’i işitsel ve %8,6 

(n=5)’sı dokunsal şekilde daha iyi öğrendiklerini düşünmektedir (Şekil 8). Motivasyon türlerine göre öğrencilerin 

%53,4 (n = 31)’ü dışsal, %46,6 (n = 27)’ü içsel motivasyon türüne sahiptir (Şekil 9). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8: Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin    

Öğrenme Şekline Göre Dağılımı                       

    Şekil 9: Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin  

    Motivasyon Türüne Göre Dağılımı                                                                              

 

 

Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerileri puanlarına ait merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri Tablo 1’de, normal 

dağılımı gösteren histogram ve Q-Q grafiği Şekil 10’da verilmiştir.  

 

Tablo 1: Bilgi Ve İletişim Becerilerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler  

 
 
 

Birimler   Değer 

Ortalama   112,91 

Ortanca   114 

Mod   105 

Standart Sapma   15,29 

Çarpıklık Katsayısı(ÇK) ve ÇK Standart Hatası   -,923  ,314   

Basıklık Katsayısı(BK) ve BK Standart Hatası     ,986  ,618 

Ranj   69 

Minimum   68 

Maksimum   137 
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Şekil 10.:Normal dağılımı gösteren histogram ve Q-Q grafiği 

 

“Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerileri” ölçeğinden elde edilen en düşük toplam puan 68 ve en yüksek toplam 

puan 137 olarak çıkmıştır. Toplam puanın ortalaması 112,91 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, Kız Teknik ve 

Meslek Lisesi öğrencilerinin bilgi ve iletişim becerilerinin 5’li likert tipi ölçekte 4,03 olduğunu yani beceri 

düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

 
Verilerin Analizi 
Veri toplama araçlarından elde edilen sayısal veriler kodlanarak SPSS 21.0 paket programı aracılığıyla bilgisayara 

aktarılmış ve alt problemlere dayalı analizler yapılmıştır. Demografik verilerinin analizinde frekans, yüzde 

dağılımı, çapraz tablolama gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır. Analiz sonuçları tablolar halinde verilip, 

yorumlanmıştır. 

 

Öğrencilerin bilgi ve iletişim becerilerini çeşitli bağımsız değişkenler  açısından incelemek amacıyla öncelikle 

uygulanacak testlerin belirlenmesi için Kolmogrov-Smirnov testi yapılmış, puanların normalliğe uygunluğu test 

edilmiştir.  

 

Tablo 2:  BİT beceri puanları normallik testi 

Normallik Testi 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk  

İstatistik df Sig. İstatistik df Sig.

BECERİ 

 

,113 58 ,064 ,936 58 ,004

a. Lilliefors Anlamlılık Doğrulaması  

 

Tablo 2 incelendiğinde Kolmogrov-Smirnov testinin bilgi ve iletişim becerileri puanlarının  hesaplanan p 

değerinin .05’ten büyük olduğu görülmektedir. Yapılan Kolmogorov-Smirnov  normallik testinde hesaplanan p 

değerinin .05’ten büyük olması bu anlamlılık düzeyinde puanların normal dağılımdan anlamlı(aşırı) sapma 

göstermediği şeklinde yorumlanmaktadır (Büyüköztürk, 2002). Buna karşın, beceri puanlarının Şekil 10’daki Q-Q 

grafiğinde 45 derecelik doğru üzerindeki noktaların hem uç hem orta değerlerde doğrudan uzaklaştığı 

görülmektedir. Ayrıca  -,923 (SE=314) olan çarpıklık katsayısı dağılımın sola çarpık olduğunu göstermektedir. 

Neticede tüm veriler dikkate alındığında, öğrencilerin bilgi iletişim teknolojileri beceri puanlarının normal 

dağılım göstermediği şeklinde yorumlanmıştır. Bu nedenle, bilgi iletişim teknolojileri becerilerine farklı 

değişkenlerin etkisini incelemek amacıyla parametrik olmayan testlerden MannWhitney U ve Kruskall-Wallis 

testleri uygulanmıştır. Bağımsız değişkenlerden iki grubun karşılaştırılmasında Mann-Whitney U, ikiden fazla 

grubun karşılaştırılmasında Kruskall-Wallis testi yapılmıştır. 
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BİT Becerilerinin Cinsiyete Dayalı Farklılıkları  
“Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerileri”  ölçeğinin alt boyutları ve toplam puanlarının cinsiyete göre değişip 

değişmediği sorgulanmış ve sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. Cinsiyet değişkenine göre elde edilen analiz 

sonuçları incelendiğinde, Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin BİT becerileri cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir (U =255; p=0,056; p>0,05).  Kız öğrencilerin BİT becerileri sıra ortalamaları (35,53), 

erkek öğrencilerinin sıra ortalamalarına (26,54) göre daha yüksektir. Fakat bu fark istatistiksel olarak anlamlı 

değildir.  

 

Tablo 3: Cinsiyetin bilgi iletişim teknolojileri becerilerine etkisi 

Değişken Cinsiyet N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

Erkek 19 35,58 676,00 255,000 ,056 
BECERİ 

Kız 39 26,54 1035,00   

19 36,39 691,50  

239,500 

 

,030 Bilgi 

Teknolojileri 

Erkek 

Kız 
39 26,14 1019,50   

İletişim 

teknolojileri 

Erkek 

Kız 

19 

39 

32,32 

28,13 

614,00 

1097,00 

 

317,000 

 

,372 

Mobil 

teknolojileri 

Erkek 

Kız 

19 

39 

29,29 

29,60 

556,50 

1154,50 

 

366,500 

 

,940 

 

BİT becerilerini mobil teknolojileri alt boyutunda kız (29,60) ve erkek öğrencilerin (29,29) birbirine çok yakın sıra 

ortalamalara sahip oldukları ve aralarındaki farkın anlamlı olmadığı görülmüştür (U =366,5; p=0,094; p>0,05). 

İletişim teknolojileri alt boyutunda erkek öğrencilerin (32,32) sıra ortalamalarının kız öğrencilerininkinden 

(28,13) daha yüksek olduğu ve aralarındaki farkın anlamlı olmadığı görülmüştür (U =317,00; p=0,372; p>0,05). 

Bilgi teknolojileri (U =239,5; p=0,03; p<0,05) alt boyutunda erkek öğrencilerin sıra ortalamalarının (36,39) kız 

öğrencilerininkinden (26,14) daha yüksektir. Bu bulgu Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin BİT becerileri 

ölçeğinin bilgi teknolojileri alt boyutunda cinsiyet değişkenine bağlı olarak, istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde 

farklılaştığı şeklinde yorumlanabilir. Sonuç olarak elde edilen puanlardaki popülasyon ortalamalarının bilgi 

teknolojileri alt boyutunda cinsiyete göre kızlar lehine farklılaştığı kabul edilmiştir  

 

BİT Becerilerinin Bilgisayar Kullanma Deneyimine Dayalı Farklılıkları  
“Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerileri”  ölçeğinin alt boyutları ve toplam puanlarının bilgisayar kullanma 

deneyimi değişkenine göre değişip değişmediği sorgulanmış ve sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir. Bilgisayar 

kullanma deneyimi değişkenine göre elde edilen analiz sonuçları incelendiğinde, Kız Teknik ve Meslek Lisesi 

öğrencilerinin BİT becerileri bilgisayar kullanma deneyimine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (χ²(4) = 

4,601, p>.05). Öğrencilerin BİT becerileri sıra ortalamaları, bilgisayar kullanma deneyimi 1 yıldan az olan 

öğrenciler için 16,75, 1-3 yıl olan öğrenciler için 32,40, 4-5 yıl olan öğrenciler için 32,74, 6-7 yıl olan öğrenciler 

için 31,53, 7 yıldan fazla olan öğrenciler için 24,21 olarak belirlenmiştir. Bu bulgu, Teknik ve Meslek Lisesi 

öğrencilerinin bilgisayar kullanma deneyimleri değişkenine bağlı olarak, istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde 

farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Başka bir deyişle elde edilen puanlardaki popülasyon ortalamalarının bilgisayar 

kullanma deneyimine göre farklılaşmadığı kabul edilmiştir. 

 

BİT becerilerinin alt boyutlarından mobil teknolojileri (χ²(4) = 5,806,  p>.05), iletişim teknolojileri (χ²(4) = 9,326,  

p>.05) ve bilgi teknolojileri (χ²(4) = 1,339,  p>.05)  ile bilgisayar kullanma deneyimi arasında anlamlı bir farkın 

olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 4). 
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Tablo 4: Bilgisayar kullanma deneyiminin bilgi iletişim teknolojileri becerilerine etkisi  

 
Değişken 

Bilgisayar 
Kullanma 
Deneyimi 

 
N 

Sıra 
Ortalaması 

 
sd 

 
χ² 

 
p 

 1 yıldan az 4 16,75 4 4,601 ,331 

1-3 yıl 10 32,40    

4-5 yıl  17 32,74    

6-7 yıl 15 31,53    B
E

C
E

R
İ 

7 yıldan fazla  12 24,21    

1 yıldan az 4 13,75 4 5,806 ,214 

1-3 yıl 10 34,45    

4-5 yıl  17 29,56    

6-7 yıl 15 31,13    

M
O

B
İL

 

TE
K

N
O

LO
Jİ

LE
R

İ 

7 yıldan fazla  12 28,50    

1 yıldan az 4 11,50 4 9,326 ,053 

1-3 yıl 10 33,20    

4-5 yıl  17 34,88    

6-7 yıl 15 31,53    İL
E

Tİ
Şİ

M
 

TE
K

N
O

LO
Jİ

LE
R

İ 

7 yıldan fazla  12 22,25    

 1 yıldan az 4 16,75 4 1,339 ,855 

1-3 yıl 10 32,40    

4-5 yıl  17 32,74    

6-7 yıl 15 31,53    B
İL

G
İ 

TE
K

N
O

LO
Jİ

LE
R

İ 

7 yıldan fazla  12 24,21    

 
BİT Becerilerinin İnternet Kullanma Sıklığına Dayalı Farklılıkları 
İnternet kullanma sıklığı değişkenine göre elde edilen analiz sonuçları tablo 5’de sunulmuştur. Tablo5 

incelendiğinde, Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin BİT becerileri internet kullanma sıklığına göre anlamlı 

bir farklılık göstermemektedir (χ²(3) = 1,911,  p>.05). Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin BİT becerileri sıra 

ortalamaları, internet kullanma sıklığı 0-7 saat olan öğrenciler için 29,84, 8-21 saat olan öğrenciler için 29,61, 

22-35 saat olan öğrenciler için 24,92, 36 saatten fazla olan öğrenciler için 35,93 olarak belirlenmiştir. Ayrıca 

tablo5’e göre BİT becerilerinin alt boyutlarından mobil teknolojileri (χ²(3) = 1,478,  p>.05), iletişim teknolojileri 

(χ²(3) = 0,377,  p>.05) ve bilgi teknolojileri (χ²(3) = 3,081,  p>.05)  ile internet kullanma sıklığı arasında anlamlı bir 

farkın olmadığı görülmüştür. 

 

Sonuç olarak yapılan Kruskall-Wallis testine göre, internet kullanma sıklığı bağımsız değişkeninin BİT becerileri 

üzerinde  anlamlı  düzeyde  etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir. Başka bir deyişle elde edilen puanlardaki 

popülasyon ortalamalarının internet kullanma sıklığına göre farklılaşmadığı kabul edilmiştir. 
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Tablo 5: İnternet Kullanma Sıklığının bilgi iletişim teknolojileri becerilerine etkisi 

 
Değiş-

ken 

İnternet Kullanma Sıklığı  
N 

Sıra Ortalaması  
sd 

 
χ² 

 
p 

 Haftada 0 - 7 saat 25 29,84 3 1,911 ,591 

Haftada 8 - 21 saat 14 29,61    

Haftada 22 - 35 saat 12 24,92    

B
E

C
E

R
İ 

Haftada 36 saatten fazla 7 35,93    

Haftada 0 - 7 saat 25 30,76 3 1,478 ,687 

Haftada 8 - 21 saat 14 29,00    

Haftada 22 - 35 saat 12 31,00    

M
O

B
İL

 

TE
K

N
O

LO
Jİ

LE
R

İ 

Haftada 36 saatten fazla 7 23,43    

Haftada 0 - 7 saat 25 29,10 3 ,377 ,053 

Haftada 8 - 21 saat 14 27,93    

Haftada 22 - 35 saat 12 30,54    

İL
E

Tİ
Şİ

M
 

TE
K

N
O

LO
Jİ

LE
R

İ 

Haftada 36 saatten 

fazla 

7 32,29    

 Haftada 0 - 7 saat 25 16,75 3 3,081 ,379 

Haftada 8 - 21 saat 14 32,40    

Haftada 22 - 35 saat 12 32,74    

B
İL

G
İ 

TE
K

N
O

LO
Jİ

LE
R

İ 

Haftada 36 saatten 

fazla 

7 24,21 

 

   

 
BİT Becerilerinin Motivasyon Türüne, Çalışma Şekline ve Lise Türüne Dayalı Farklılıkları 
Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin motivasyon türünün, çalışma şeklinin ve lise türünün BİT becerilerini 

etkileyip etkilemediğini ortaya koymak amacıyla Mann-Whitney U  testi yapılmış ve analiz sonuçları Tablo6’da 

sunulmuştur.   

 

Tablo 6: Motivasyon, çalışma şekli ve Lise türünün BİT becerilerine etkisi 

DEĞİŞKENLER Cinsiyet N Sıra 
Ortalaması 

Sıra Toplamı U p 

İçsel 31 27,65 857,00 361,000 ,370 
MOTİVASYON 

Dışsal 27 31,63 854,00   

34 28,94 984,00  

389,000 

,727 

ÇALIŞMA ŞEKLİ 
Bireysel 

Grup 24 30,29 727,00   

Anadolu 33 28,80 950,50 
LİSE TÜRÜ 

Genel 25 30,42 760,50 

 

389,500 

 

,718 

 

Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin BİT becerileri sıra ortalamaları, dışsal motivasyona sahip olanlar için 

31,63, içsel motivasyona sahip olanlar için 27,65 bulunmuştur. Dışsal motivasyona sahip olanların sıra 

ortalamaları daha yüksektir. Ancak motivasyon türüne göre sıra ortalamaları arasındaki bulunan bu farkın 

anlamlı olmadığı görülmüştür (U =361,00; p=0,370; p>0,05). Çalışma şekline göre Kız Teknik ve Meslek Lisesi 

öğrencilerinin sıra ortalaması, grup çalışmasını tercih edenlerinkinin bireysel çalışmayı tercih edenlerden daha 

yüksek olduğu tespit edilmiş ve aralarındaki farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir (U =389,00; p=0,727; p>0,05). 
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BİT becerileri sıra ortalamaları, lise türüne göre Anadolu lisesi sınıfında okuyanların 28,80, Genel lise sınıfında 

okuyanlarınki ise 30,42’dir. Genel lise sıra ortalamaları daha yüksek bulunmuş olup  bu farkın anlamlı olmadığı 

tespit edilmiştir (U =389,50; p=0,718; p>0,05). Bu bulgular, Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin BİT 

becerilerinin motivasyon türü, çalışma şekli ve lise türü değişkenine bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı 

düzeyde farklılaşmadığı şeklinde yorumlanabilir. Sonuç olarak elde edilen puanlardaki popülasyon 

ortalamalarının  motivasyon türü, çalışma şekli ve lise türüne göre farklılaşmadığı kabul edilmiştir. 

 
BİT Becerilerinin Öğrenme Şekline Dayalı Farklılıkları 
Öğrenme şekli değişkenine göre elde edilen analiz sonuçları tablo 7’de sunulmuştur. Tablo7 incelendiğinde, Kız 

Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin BİT becerileri öğrenme şekline göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir 

(χ²(2) = 5,890,  p>.05). BİT becerileri sıra ortalamaları, öğrenme şekli görsel olan öğrenciler için 33,69, işitsel 

öğrenciler için 24,39, dokunsal/kinestetik öğrenciler için 18,60 olarak belirlenmiştir. Ayrıca tablo7’ye göre BİT 

becerilerinin alt boyutlarından mobil teknolojileri (χ²(2) = 1,050,  p>.05), iletişim teknolojileri (χ²(2) = 3,07,  

p>.05) ile öğrenme şekli arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. 

  

Tablo 7: Öğrenme Şeklinin BİT becerilerine etkisi 

 
Değiş-
ken 

İnternet Kullanma Sıklığı  
N 

Sıra Ortalaması  
sd 

 
χ² 

 
p 

 görsel  35 33,69 2 5,890 ,053 

işitsel  
18 24,39    

B
İT

 B
E

C
E

R
İ 

dokunsal/kinestetik 
5 18,60    

görsel  35 29,70 2 1,050 ,592 

işitsel  
18 30,86    

M
O

B
İL

 

TE
K

N
O

- 

LO
Jİ

LE
R

İ 

dokunsal/kinestetik 5 23,20    

görsel  35 30,17 2 3,037 ,219 

işitsel  
18 31,61    

İL
E

Tİ
Şİ

M
 

TE
K

N
O

- 

LO
Jİ

LE
R

İ 

dokunsal/kinestetik 5 17,20    

 görsel  35 34,56 2 7,972 ,019 

işitsel  
18 22,17    

B
İL

G
İ 

TE
K

N
O

LO
-

Jİ
LE

R
İ 

dokunsal/kinestetik 5 20,50    

  

Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin bilgi teknolojileri alt boyutunda öğrenme şekline göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir (χ²(2) = 7,792,  p<.05). öğrenme şekli görsel olan öğrencilerin sıra ortalamaları 34,56, 

işitsel öğrencilerin 22,17 ve dokunsal/kinestetik öğrencilerin 20,50’dir. Bu bulgu, Kız Teknik ve Meslek Lisesi 

öğrencilerinin BİT becerileri alt boyutunda bilgi teknolojileri ile öğrenme şekli arasında anlamlı bir farkın olduğu 

ve görsel öğrencilerin BİT becerilerinin daha yüksek olduğu şeklinde ifade edilebilir (Tablo 7). 

 

BİT Becerilerinin Öğrenme Yöntemine  Dayalı Farklılıkları 
Öğrencilerinin  BİT becerilerinin öğrenme yöntemine  göre  anlamlı  bir farklılık  gösterip  göstermediği,  

parametrik olmayan testlerden Kruskall-Wallis ile  test  edilmiştir.  Tablo 8’te bu analize ilişkin sonuçlar 

sunulmuştur. Tablo 7 incelendiğinde öğrenme yöntemi yüz-yüze olan öğrencilerin sıra ortalamaları (24,96) en 

düşük, e-öğrenme olan öğrencilerin sıra ortalamaları (36,33) en yüksektir. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı 
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değildir. Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin BİT becerileri öğrenme yöntemine göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir (χ²(2) = 3,29,  p>.05). 

 

Tablo 8: Öğrenme Şeklinin BİT becerilerine etkisi 

Değiş-
ken 

İnternet Kullanma Sıklığı N Sıra Ortalaması sd χ² p 

 Yüz-yüze eğitim 24 24,96 2 3,209 ,201 

Harmanlanmış eğitim 30 32,18    

B
İT

 

B
E

C
E

R
İ-

LE
R

İ 

E-öğrenme 
4 36,63    

Yüz-yüze eğitim 24 25,06 2 3,650 ,161 

Harmanlanmış eğitim 30 32,50    

M
O

B
İL

 

TE
K

N
O

- 

LO
Jİ

LE
R

İ 

E-öğrenme 4 33,63    

Yüz-yüze eğitim 24 27,50 2 2,827 ,243 

Harmanlanmış eğitim 30 32,48    

İL
E

Tİ
Şİ

M
 

TE
K

N
O

- 

LO
Jİ

LE
R

İ 

E-öğrenme 4 19,13    

 Yüz-yüze eğitim 24 25,04 2 3,216 ,200 

Harmanlanmış eğitim 30 32,02    

B
İL

G
İ 

TE
K

N
O

-

LO
Jİ

LE
R

İ 

E-öğrenme 4 37,38    

 
Tablo 8’e göre BİT becerilerinin alt boyutlarından mobil teknolojileri (χ²(2) =3,650,  p>.05), iletişim teknolojileri 

(χ²(2) = 2,827,  p>.05),  bilgi teknolojileri (χ²(2) = 3,216,  p>.05) ile öğrenme şekli arasında anlamlı bir farkın 

olmadığı görülmüştür. Bu bulgu, Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin BİT becerileri ve  alt boyutlarının 

öğrenme yöntemi değişkenine bağlı olarak farklılaşmadığı şeklinde yorumlanmıştır. Sonuç olarak elde edilen 

puanlardaki popülasyon ortalamalarının öğrenme yöntemine göre farklılaşmadığı kabul edilmiştir. 

 

BİT Becerilerinin BİT kullanma Amaçlarına  Dayalı Farklılıkları 
 
Tablo 9: BİT Kullanma amaçlarının BİT becerilerine etkisi 

Değiş-
ken 

İnternet Kullanma Sıklığı  
N 

Sıra Ortalaması  
sd 

 
χ² 

 
p 

 0-3 arası 17 27,62 2 ,858 ,651 

4-6 arası 31 29,16    

B
İT

 

B
E

C
E

R
İ-

LE
R

İ 

7-11 arası 10 33,75    

0-3 arası 17 25,71 2 1,815 ,404 

4-6 arası 31 31,74    

M
O

B
İL

 

TE
K

N
O

- 

LO
Jİ

LE
R

İ 

7-11 arası 10 29,00    

0-3 arası 17 25,47 2 1,795 ,408 

4-6 arası 31 30,23    

İL
E

Tİ
Şİ

M
 

TE
K

N
O

- 

LO
Jİ

LE
R

İ 

7-11 arası 10 34,10    

 0-3 arası 17 29,26 2 1,287 ,525 

4-6 arası 31 27,90    

B
İL

G
İ 

TE
K

N
O

-

LO
Jİ

LE
R

İ

7-11 arası 10 34,85    
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Bit kullanma amacı değişkenine göre elde edilen analiz sonuçları tablo 9’da sunulmuştur. BİT kullanma amaçları 

sayılarına göre 0-3, 4-6, 7-11 arası amaç şeklinde gruplanmıştır. Tablo8 incelendiğinde, Kız Teknik ve Meslek 

Lisesi öğrencilerinin BİT becerileri sıra ortalamaları, BİT kullanma amaç sayısı 0-3 olan öğrenciler için 27,62, 4-6 

olan öğrenciler için 29,16, 7-11 olan öğrenciler için 33,75 olarak belirlenmiştir. Bu bulgu, öğrencilerinin BİT 

kullanma amaçları arttıkça BİT becerilerinin de arttığı şeklinde ifade edilebilir. Ancak sıra ortalamaları arasındaki 

farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir (χ²(2) = 0,858,  p>.05). 

 

Tablo 9’a göre BİT becerilerinin alt boyutlarından mobil teknolojileri (χ²(2) =1,815,  p>.05), iletişim teknolojileri 

(χ²(2) = 1,795  p>.05),  bilgi teknolojileri (χ²(2) = 1,287,  p>.05) ile BİT kullanma amacı arasında anlamlı bir farkın 

olmadığı görülmüştür. Bu bulgu, Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin BİT becerileri ve  alt boyutlarının BİT 

kullanma amacı değişkenine bağlı olarak farklılaşmadığı şeklinde yorumlanmıştır. Sonuç olarak elde edilen 

puanlardaki popülasyon ortalamalarının BİT kullanma amacına göre farklılaşmadığı kabul edilmiştir. 

 

BİT Becerilerini Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi 
BİT becerisi ölçeğinden alınan toplam puan bağımlı değişken olmak üzere, öğrencilerin cinsiyet (kız, erkek), 

bilgisayar kullanma deneyimleri (1 yıldan az, 1-3 yıl, 4-5 yıl, 6-7 yıl, 7 yıldan fazla), internet kullanma sıklıkları 

(haftada 0-7 saat, haftada 8-21 saat, haftada 22-35 saat, haftada 36 saatten fazla), BİT kullanma amaçları (0-3 

arası, 4-6 arası, 7-11 arası), öğrenme yöntemleri (yüz-yüze eğitim, harmanlanmış eğitim, e-öğrenme), çalışma 

şekilleri (bireysel, grup),  öğrenme şekilleri (görsel, işitsel, dokunsal/kinestekik) ve motivasyon türleri (dışsal, 

içsel) bağımsız değişkenler olarak incelenmiştir. 

 

Beceri değişkeni üzerinde etki gösteren yordayıcı değişkenler ve bu değişkenlerin anlamlılık düzeyleri göz önüne 

alındığında, BİT becerisi üzerinde incelene değişkenlerin hiçbirinin etkili olmadığı görülmüştür. BİT becerisi bilgi 

teknolojileri alt boyutunda Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin görsel öğrenme şeklinin en yüksek etkiye 

sahip olduğu görülmektedir (χ²(2) = 7,792,  p<.05). BİT becerileri üzerinde cinsiyet, bilgisayar kullanma 

deneyimleri, internet kullanma sıklıkları, öğrenme yöntemleri, çalışma şekilleri, öğrenme şekilleri ve motivasyon 

türleri değişkenlerinin açıklayıcı bir rolü olmadığı söylenebilir 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
Yapılan bu çalışmada elde edilen verilerin analiz sonuçları,  Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin BİT 

becerilerinin 5’li likert tipi ölçekte 4,03 olduğunu yani beceri düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Bu 

bulgu üniversite öğrencileriyle yapılan bazı çalışmalarla benzerlik göstermektedir. 440 üniversite öğrencisinin 

BİT yeterliklerini inceleyen Dinçer ve Şahinkayası (2011) öğrencilerin %89,01’inin yüksek seviyede bilgisayar 

okuryazarı olduklarını belirlenmiştir. Haznedar (2012) tarafından 2949 üniversite öğrencisinin katılımıyla yapılan 

araştırmada öğrencilerinin BİT beceri düzeyleri incelendiğinde elde edilen analiz sonuçları, öğrencilerin BİT 

becerilerinin 5’li likert tipi ölçekte 4,2 olduğunu yani beceri düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. 

 

Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin ortalama 4-5 yıllık bir deneyime sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Bulunan bu sonuç toplam 345  ilköğretim  öğrencisi ile bir araştırma yapan Şanlı, Abacı ve Sünkür (2012)’ün 

sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Araştırma sonucunda  ilköğretim II. Kademe öğrencilerinin yüksek 

düzeyde bilişim teknolojilerinden yararlandıkları belirlenmiştir. Özden ve Fırat (2013) 487 ilköğretim 

öğrencisiyle gerçekleştirdikleri çalışmalarında öğrencilerin bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri 

ortalamasını 2.73  (4 üzerinden)  olarak bulunmuştur.  Bu ortalama,  öğrencilerin iyi düzeyde bilişim 

teknolojilerinden yararlandığını göstermektedir. Literatürdeki bazı çalışmalar ise sunulan bu araştırma 

sonuçlarıyla farklılık göstermektedir. Fen ve Teknoloji Lisesi 1. Sınıfındaki toplam 72 öğrenciyle bir araştırma 

yapan Gürcan (2008) lise öğrencilerinin ortalama 3-4 yıllık bilgisayar kullanıcısı olduğunu belirlenmiştir. Ankara 

il merkezindeki ilköğretim okullarında okuyan 6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerinin, bilgisayarı– interneti bilme ve 

kullanma durumlarını, farklı değişkenlere bağlı olarak inceleyen Tor ve Erden (2004)’e göre öğrencilerin %14’ü 

bilgisayarı– interneti kullanmayı hiç bilmiyor, %41,5’i biraz biliyor ve % 44,5’i çok iyi biliyor. İlköğretim 

okullarında okuyan 4.,5.,6.,7.  ve  8.  sınıf  öğrencilerinin  bilgi  teknolojilerinden  yararlanma  düzeylerini tespit 

etmeye çalışan Kanatlı ve Schreglman (2012)’e göre, 352 öğrenciden 27’i (%7,7) bilgisayar  kullanmayı  hiç  

bilmiyor, 153’ü (%43.5) bilgisayar kullanmayı biraz biliyor, 172’si (%48,8) bilgisayar kullanmayı çok iyi biliyor. 

734  ikinci  kademe  öğrencisiyle bir araştırma yapan  Özmusul (2008) ise , ilköğretim ikinci kademe 
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öğrencilerinin  bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeylerini, kendini ifade etme alt boyutunda düşük  

düzeyde  belirlerken;  bilgi  edinme,  araştırma-inceleme,  iletişim  ve  oyun-eğlence  alt boyutlarında  ise  orta  

düzeyde  belirlemiştir.   

 

Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin BİT becerileri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

oluşturmadığı,  ölçeğinin bilgi teknolojileri alt faktörde cinsiyet değişkenine bağlı olarak, istatistiksel açıdan 

anlamlı düzeyde kızlar lehine farklılaştığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak elde edilen puanlardaki popülasyon 

ortalamalarının bilgi teknolojileri alt faktöründe cinsiyete göre farklılaştığı kabul edilmiştir. Bulunan bu sonuç, 

araştırmasında ilköğretim II. kademe öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri ile 

bunun sosyal ve pedagojik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye çalışan Özmusul (2008)’un, 

cinsiyete göre bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri incelendiğinde; ölçeğin toplam puanları ile cinsiyet 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit etmediği çalışmasıyla paralellik  göstermektedir. 496 

üniversite personeli ile yaptığı çalışmada Özdemir (2010) cinsiyetin bilgi teknolojileri becerisi üzerindeki etkisi 

anlamlı bulunmamıştır. Fakat 9 fakülteden rastgele seçilen 157 öğretim üyesinin katılımıyla Kışla, Arıkan ve 

Sarsar (2009) tarafından yapılan çalışmada BİT kullanım sıklıkları cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Oldukça 

büyük sayıda üniversite öğrencilerinin katılımıyla Haznedar (2012) tarafından yapılan araştırma sonucunda 

cinsiyete göre erkek öğrencilerin kadın öğrencilerden daha yüksek beceriye sahip olduğu belirlenmiştir.  

 

İnternet kullanma sıkılığına, bilgi iletişim teknoloji kullanım amaçlarına, bilgisayar kullanma deneyimine, çalışma 

şekline, internet kullanım amacına, sınıf türüne, motivasyona, internet kullanma sıklığına göre Kız Teknik ve 

Meslek Lisesi öğrencilerinin BİT becerileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu sonuç beklenen bir 

durum değildir. BİT kullanma amacı, deneyim gibi değişkenler arttıkça BİT becerilerinin de artacağı 

umulmaktaydı. Literatür incelendiğinde motivasyon, çalışma şekli gibi değişkenlerin BİT becerilerine etkisinin 

incelendiği çok az sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Eğitim Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Fen Fakültesi, 

Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme 

Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesinde öğrenim gören 2949 öğrencinin 

katılımıyla Haznedar (2012) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, bilgisayar kullanma deneyimi, internet 

kullanma sıklığı ve BİT kullanma amaçlarına göre, üniversite öğrencilerinin bilgisayar kullanma deneyimleri, 

internet kullanma sıklıkları ve BİT kullanma amaçları arttıkça BİT becerilerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Bu araştırmaya yönelik iki öneride bulunulabilir. Birincisi, BİT becerileri düzeyi üzerinde hangi değişkenlerin 

etkili olduğuna yönelik benzer çalışmalar daha büyük örneklem grupları ile Meslek Liselerinde okuyan 

öğrenciler ile yapılabilir. Böylece elde edilen sonuçlar doğrultusunda eğitim sisteminin ögelerinden olan 

öğrencilerin bilgisayarların entegrasyonu ile değişen eğitim sistemine adaptasyonları sağlanmış olur. İkincisi ise 

benzer çalışmaların Anadolu Liselerinde yapılarak sonuçların karşılaştırılmasıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

entegre edildiği ulusal eğitim stratejilerinin geliştirilmesine baz oluşturulabilir. 

 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Uzaktan eğitimde öğrenim görmekte olan bireylerin bu ortamlara karşı görüşlerinin belirlenmesi ortamların 

daha etkili tasarlanması ve gerekli müdahalelerin yapılmasında oldukça önemli görülmektedir. Bu araştırmada 

uzaktan eğitim yöntemi ile öğrenim görmekte olan bireylerin uzaktan eğitime yönelik görüşlerini ortaya çıkaran 

bir ölçek geliştirme çalışması yapılmıştır. Uzaktan eğitim hizmetlerine yönelik görüşleri içeren çalışmalar temel 

alınarak geliştirilen 42 maddelik ölçek çevrimiçi olarak öğrencilere sunulmuştur. Çalışmaya Atatürk Üniversitesi 

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına kayıtlı 1040 öğrenci katılmıştır. Veriler Temel Bileşenler Analizi 

(Principal Component Analysis) ile incelenerek ölçeğe son şekli verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 18 

maddeden oluşan ve 4 faktör içeren (Ölçeği oluşturan faktörler, Kişisel Uygunluk, Etkililik, Öğreticilik ve 

Yatkınlık) bir ölçek elde edilmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler: Uzaktan eğitime yönelik öğrenci görüşleri, ölçek geliştirme, ölçek. 

 

 

PERCEPTION OF DISTANCE EDUCATION STUDENTS ABOUT DISTANCE EDUCATION:  
A SCALE DEVELOPMENT STUDY 

 
Abstract 
It is fairly important to determine opinions of students in distance education in terms of more effective design 

of learning environment and the execution of necessary interventions. İn this study, a scale development study 

was carried out to determine opinions of students in distance education about this program.  Students were 

presented with a 42- item scale that was developed on the basis of opinions about distance education. 1040 

students that are enrolled in Atatürk University Nursing Under-graduate Completion Program participated in 

this program. Data was analyzed through Principal Component Analysis and scale was completed. According to 
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the study results, an 18- item scale that includes 4 factors (personal suitability, effectiveness, instructiveness 

and familiarity) was obtained.  

 
Key Words:  Students’ opinions about distance education, scale development, scale.  

 

 
GİRİŞ 
 

Öğretim teknolojileri alanındaki değişim ve gelişmeler öğrenme ortamlarının çeşitlenmesinde ve gelişmesinde 

büyük rol oynamıştır. Özellikle internetin gelişmesi ve eğitim alanında daha sık kullanılması uzaktan eğitim gibi 

alternatif eğitim ortamlarının daha da yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bireylerin bilgiye daha fazla kaynaktan, daha 

kısa sürede ulaşmak istemesi, eğitim alanında yaşanan coğrafi uzaklıklar, sosyal ve sosyo-ekonomik dağılım 

eşitsizlikleri ve bireysel problemler gibi temel sorunların çözülmesi ve daha iyi şartların oluşturulması uzaktan 

eğitimin uygun bir öğretim şekli olarak kabul edilmesine neden olmuştur. (Odabaş, 2003).  Genel itibariyle 

uzaktan eğitim; öğrenenlerin öğrenme deneyimlerini bir kurum içerisinde değil de bulundukları yerden takip 

etmelerini sağlayan sistemler olarak nitelendirilebilir. Yani uzaktan eğitimde ana prensip öğrenme nesnelerinin 

bulunduğu bir ortam, öğretmen ve öğrenenin farklı konumlarda olmalarıdır. Uzaktan öğretim aktiviteleri 

öğrenmenin zamandan ve mekandan bağımsız olarak yürütülmesine imkan vermekte (İşman, Barkan, Demiray, 

2005) ve formal eğitimin çeşitli problemlerini ortadan kaldırma olanağı sunmaktadır (Yates & Bredley, 2000).  

 

Farklı seviyelerdeki öğrenenlerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamada kullanılabilen bir öğretim uygulaması olarak 

görülen uzaktan eğitime bir ortam veya ders tasarlarken; dağıtım ve ulaşılabilirlik, kontrol, etkileşim, ortamın 

karakteristikleri ve sosyal bulunuşluk gibi durumlar dikkate alınmalıdır. Öğrencilerin kendilerini ne kadar o 

ortama ait hissettikleri ve etkileşimlerin öğrenenleri ne kadar öğrenme aktivitelerinin içine çektiği önemli bir 

durumdur. Öğrenme ortamı; ulaşımı ve kullanımı kolay, öğrencinin ortam içerisinde kaybolmayacağı, ortamda 

öğrenilmesi gereken özellikleri iyi bir şekilde yansıtan bir yapıya sahip olması gerekmektedir. 

  

İyi tasarlanmış bir uzaktan eğitim ortamında öğrenci zaman ve mekan sınırlaması olmadan ders materyaline 

hızlı bir şekilde ulaşabilmelidir.  Ayrıca bu materyaller resim ve yazının yanısıra içinde video, ses ve animasyon 

gibi çoklu ortam öğeleriyle desteklenerek hazırlanmalıdır. Böylece farklı öğrenme stillerine sahip bireylerin ders 

materyallerinden en üst seviyede faydalanmaları sağlanmalıdır. Ayrıca hazırlanan içerikler ile öğrenenlere etkin 

geri dönütler verilmeli ve öğrenenler süreç içinde yalnız bırakılmamalıdır. Uzaktan eğitim sürecinde herhangi bir 

problemle karşılaşan öğrenci yeterli desteği göremediği zaman kendini yalnız hissetmekte ve öğrenmesi 

olumsuz yönde etkilenmektedir. Yani öğrenenlerin süreç içinde yalnız bırakılmaması ve yaşanabilecek teknik 

veya öğretimsel problemlerde rehberlik edilmesi uzaktan eğitimde başarının sağlanması açısından önemli 

görülmektedir.  

 

Uzaktan eğitimde öğrenen başarısını etkileyen unsurlardan biri de öğrenenlerin öz yeterlikleridir. Uzaktan 

eğitim uygulamalarına katılan öğrenenlerin öz yeterlilikleri uzaktan eğitimdeki başarılarını garanti etmese bile 

olumlu yönde etki edebilir (Dabbagh ve Ritland, 2005). Alanyazın incelendiğinde uzaktan öğrenenlerin 

geleneksel öğrencilere göre daha farklı özelliklerinin olması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Horton (2000), 

ideal bir uzaktan öğrencide bulunması gereken özellikleri genel olarak aşağıdaki gibi belirtmektedir.  

• Bağımsız öğrenebilme ve öğrenmeye karşı olumlu yaklaşım gösterme 

• Öz disiplin, zamanı iyi yönetme ve yalnız çalışmaktan hoşlanma becerilerine sahip olma 

• Yazarak kendini açık bir şekilde ifade edebilme  

• Temel bilgisayar becerilerine sahip olma 

• Geleneksel eğitimle ulaşamayacağı bilgilere ihtiyaç duyma 

• Küçük teknik problemleri giderebilme 

• Derece, sertifika veya diploma gibi belirli bir hedefe sahip olma 

• Öğretim görülecek alanın temel kavramlarından haberdar olma. 

 

Belirtilen özellikler dikkate alındığında uzaktan öğrenenlerin öğrenmeye karşı istekli olmaları ve kendilerini 

yönetebilmeleri özellikle önemli görülmektedir. Uzaktan öğrenmede öğrenenler süreç içinde geleneksel 

öğrenenlere göre yalnız kaldıkları düşünüldüğünde çalışma zamanlarını ayarlamada ve zamanlarını daha etkili 
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yönetme konularında istekli olmaları gerekmektedir. Ayrıca öğrenme ortamlarından öğrenenlerin 

faydalanabilmeleri için temel bilgisayar kullanım becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu durum hem 

içeriklere erişimde hem de öğrenme sırasında oluşabilecek basit hataların giderilmesinde önemlidir.  

 

Uzaktan eğitim ortamını oluşturan öğretmen, ortam ve içerik gibi bileşenler tüm standartları sağlayacak şekilde 

geliştirilse bile bir uzaktan eğitim ortamındaki başarıda en önemli etmen öğrenenin bu ortamlara yönelik tutum 

ve yaklaşımlarıdır. Tutum; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutları olan bir kavramdır (Tavşancıl, 2006). Tutum; 

“bireylerin herhangi bir nesne, insan ve konuya yönelik olumlu veya olumsuz duyguları”  olarak 

tanımlanmaktadır (Petty ve Cacioppo, 1996). Bu açıdan bakıldığı zaman bireyin uzaktan eğitim ve 

teknolojilerine karşı tutumu, kişinin öğrenmesi ile doğrudan ilişkilendirilebilir. Olumsuz tutum sergileyen 

öğrenenlerin ortama alışma ve başarı düzeyleri de bu duruma paralel olarak düşebilir (Birişçi, Metin ve 

Demiryürek, 2011). Bu açıdan bakıldığı zaman öğrenenlerin uzaktan eğitim ortamlarına yönelik tutumlarını 

geliştirmek için bu ortamlar hakkında neler düşündüklerini ve hissettiklerini bilmek önemlidir. Alanyazında bu 

yönde olan çalışmaların azlığı mevcut çalışmanın önemini artırmaktadır. Bu çalışmada, uzaktan eğitime katılan 

öğrenenlerin bu ortamlarda sunulan öğretime yönelik görüşlerini ortaya çıkaracak bir ölçeğin geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM 
 
Bu çalışmada, uzaktan eğitime katılan öğrenenlerin bu ortamlarda sunulan öğretime yönelik görüşlerini ortaya 

çıkaracak bir ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Literatüre bakılarak başlangıçta 42 madde oluşturulmuştur. 

 

Örneklem 
Bu çalışma kapsamında Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi lisans tamamlama 

programlarından olan Hemşirelik Lisans Tamamlama Programında öğrenim gören 116 bay ve 924 bayan olmak 

üzere toplam 1040 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışma 2012-2013 Eğitim – Öğretim yılının 

bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Örneklem bu programda öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak 

katılan öğrencilerden meydana gelmektedir. Bu araştırmada kullanılan örnekleme yöntemi, olasılıksız bir 

örnekleme çeşidi olan uygun örneklemedir. Uygun örnekleme yönteminde araştırmacılar gruba rahatlıkla 

erişebilir ve grup uygulama için hazırdır (Cochran, 1977).Bu yöntem gönüllü katılımın esas olduğu durumlarda 

sıklıkla başvurulan bir yöntemdir (Kish, 1995). Uygun örneklemenin kullanıldığı araştırmalarda araştırmacı 

yeterince temsil gücü olmadığı için örneklemi evrene genelleme yapmak için kullanmaz (Lohr, 1999). 

 

Ölçek Geliştirme Süreci  
Ölçek geliştirme süreci toplamda üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, alanyazın incelenmiş ve uzman 

görüşleri alınarak uzaktan eğitime yönelik öğrenci görüşlerini ortaya çıkaracak etmenler belirlenmiş ve 42 ön 

madde yazılmıştır. Hazırlanan maddelerinden değerlendirilmesi için 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Ölçek, 1 

(hiçbir zaman katılmıyorum), 2 (nadiren katılıyorum), 3 (bazen katılıyorum), 4 (genellikle katılıyorum), 5 (her 

zaman katılıyorum) şeklindedir.  

 

İkinci aşamada, geliştirilen maddeler iki dil uzmanın görüşüne sunulmuş ve pilot uygulama yapılmıştır. Pilot 

uygulamaya HELİTAM programına kayıtlı 597 öğrenci katılmıştır. İki uygulamadan elde edilen dönütler 

doğrultusunda ölçek ifadeleri düzeltilmiştir. Ölçek geliştirme sürecinin son aşamasında yapı geçerliliği test 

edilmiştir. Yapı geçerliliğinin test edilmesi için ölçek formu 1040 öğrenciye uygulanmıştır.  Temel Bileşenler 

Analizi yöntemi ile incelenerek ölçeğe son şekli verilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach’s alpha güvenilirlik 

testi ile ölçülmüştür.  

 

Veri Toplama Süreci ve Verilerin Analizi 
Çalışmaya katılan öğrencilerin tamamı uzaktan eğitim yöntemi ile öğrenim gördükleri için ölçeğin uygulanması 

web tabanlı olarak yapılmıştır. Çalışmanın tanıtımı kurumun web sayfasından yapılmıştır. Ayrıca programa 

kayıtlı tüm öğrencilere çalışmanın tanıtılması için e-posta gönderilmiştir. Görsel destekli olarak yapılan tanıtımın 

yanında çalışmanın amacını, ölçeğin nasıl doldurulacağını ve ölçeğe erişmek için neler yapılması gerektiği gibi 

tüm bilgilendirmeleri kapsayan bir video kullanılmıştır. Ölçek öğrencilere istedikleri anda doldurabilecekleri 

esneklikte sunulmuştur. Veri toplama süreci yaklaşık bir aylık süreç içerisinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 
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verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 18 istatistik paketi kullanılmıştır. Faktör analizi Temel Bileşen Analizi 

tekniği ve varimax döndürmesi kullanılarak yapılmıştır. Bu teknikte, birbirleri ile ilişkili olduğu düşünülen çok 

sayıda değişken, birbirleri ile ilişkili olmayan (ya da en az ilişkili olacak şekilde) daha az sayıda bileşenlere ayrılır.  

 

BULGULAR VE YORUM 
 
Bu çalışma uzaktan eğitim yöntemi ile öğrenim gören öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik görüşlerini ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında elde edilen bulgular faktör analiz sonuçları üzerinden 

değerlendirilmiştir.   

 

Faktör (Temel Bileşenler) Analizi 
Faktör analizi sonucunda 4 faktör ve 18 ifadeden oluşan bir ölçek meydana gelmiştir. Ölçekte yer alan ön 

ifadelerden 24 tanesi düşük yük değerleri nedeniyle ölçekten çıkarılmışlardır. Tablo 1’de dönüştürülmüş temel 

bileşenler analizinin sonuçları yer almaktadır.  

 

Tablo 1: Faktör Analizi (Döndürülmüş Temel Bileşenler Analiz) Sonuçları 

Döndürme Sonrası Yük Değeri Madde No Faktör Ortak 
Varyansı 

Faktör-1 
Yük Değeri 

Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 

1 0,721 0,652 0,836 0,139 0,044 -0,014 

2 0,745 0,707 0,834 0,206 0,075 0,011 

3 0,700 0,681 0,806 0,222 0,035 0,029 

4 0,613 0,641 0,757 0,177 0,066 0,063 

5 0,477 0,563 0,669 0,151 0,058 0,053 

6 0,492 0,577 0,668 0,116 0,168 -0,066 

7 0,609 0,626 0,162 0,742 0,174 0,042 

8 0,625 0,662 0,241 0,736 0,138 0,075 

9 0,585 0,612 0,229 0,725 0,082 -0,004 

10 0,609 0,684 0,216 0,687 0,299 0,025 

11 0,557 0,646 0,153 0,613 0,389 0,077 

12 0,743 0,597 0,099 0,266 0,812 0,061 

13 0,663 0,462 0,017 0,148 0,800 0,005 

14 0,585 0,462 0,070 0,114 0,750 0,063 

15 0,557 0,554 0,153 0,223 0,693 0,063 

16 0,753 0,128 -0,010 -0,001 0,060 0,866 

17 0,712 0,173 0,044 0,044 0,030 0,841 

18 0,688 0,198 0,011 0,094 0,074 0,821 

Açıklanan Toplam Varyans:%63, 51 
Faktör 1: %20.88, Faktör 2: %15.61, Faktör 3: %14.96, Faktör 4: %12.04 

 

Faktör analizi sonuçlarına göre, uzaktan eğitime yönelik öğrenen görüşleri 4 faktörlüdür. Birinci faktör, 6 

maddeden oluşan ve uzaktan eğitimin kişisel yaşantısına uygunluk durumlarını ortaya koymaktadır. Toplam 

varyansın % 20.88’ini açıklamaktadır. Faktör 1 araştırmacılar tarafından “Kişisel Uygunluk” olarak 

isimlendirilmiştir. İkinci faktör uzaktan eğitim ortamlarında yürütülen öğretim faaliyetlerinin öğrenci başarısı 

üzerindeki etkilerine yönelik görüşleri ortaya koymaktadır. 5 maddeden oluşan bu faktör toplam varyansın 

%15.61’ini açıklamaktadır. Faktör 2 “Etkililik” olarak isimlendirilmiştir. Üçüncü faktör geleneksel öğretim ile 

uzaktan eğitimi öğrenme özellikleri açısından karşılaştırmaya imkan tanımaktadır. Toplam varyansın %14.96’lık 

bölümünü açıklayan bu faktörün altında 4 madde yer almaktadır. Faktör 3, “Öğreticilik” olarak isimlendirilmiştir. 

Dördüncü faktör öğrenenlerin öğrenme sürecinde yerine getirmesi gereken çalışmalara yönelik yaklaşımlarını 

ortaya koyan 3 maddeyi içermektedir. Araştırmacılar tarafından “Yatkınlık” olarak isimlendirilen bu faktör 

toplam varyansın %12.04’lük kısmını oluşturmaktadır. Ölçeği oluşturan maddeler ve bu maddelerin yük 

değerleri Tablo 2’de yer almaktadır. 
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Tablo 2: Ölçek Faktörleri, Maddeler ve Maddelerin Yük Değerleri 

 Kişisel Uygunluk  

 Kişisel işlerimin yoğunluğundan dolayı uzaktan eğitim benim için uygundur. 0,836 

 Uzaktan eğitim yaşam stilime uygundur. 0,834 

 Uzaktan eğitim ihtiyaç duyduğum eğitimler için uygun bir alternatiftir. 0,806 

 Uzaktan eğitim zaman kaybetmeksizin eğitim alabilmemi sağlamaktadır. 0,757 

 İstediğim zamanda istediğim yerden derse katılma esnekliğine ihtiyacım var. 0,669 

 Eğitim almak için üniversite kampüsüne gitmek benim için zordur. 0,668 

  

 Etkililik  

 Uzaktan eğitim öğretim uygulamaları açısından öğrenciyi daha aktif hale getirir. 0,742 

 Uzaktan eğitim kişiler için iyi bir öğrenme fırsatı sunar. 0,736 

 Uzaktan eğitim öğrencinin kendi hızında öğrenmesini sağlar. 0,725 

10. Uzaktan eğitim öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamaktadır. 0,687 

11. Uzaktan eğitim geleneksel eğitimden etkilidir. 0,613 

  

 Öğreticilik  

12. Eğitimimin en iyi şekilde gerçekleşmesi için yüz yüze etkileşim gereklidir. 0,812 

13. Uzaktan eğitime nazaran geleneksel eğitimde fikirler, anında ve daha anlaşılır bir şekilde ifade 

edilmektedir. 
0,800 

14. Uzaktan eğitime nazaran geleneksel eğitimle daha etkili bir öğrenme sağlanır. 0,750 

15. Öğrenmek için yüz yüze iletişime ihtiyaç duyarım. 0,693 

  

 Yatkınlık  

16. Verilen görevleri ertelemeyi alışkanlık haline getirmiş bir kişiyim.  0,866 

17. Çoğunlukla verilen görevleri yarım bırakırım. 0,841 

18. Ödevlerimi yapmak için son ana kadar beklerim.  0,821 

 

İç Tutarlılık 
Ölçeğin değerlendirilmesi amacıyla iç tutarlılık analizleri yapılmıştır. İç tutarlılık durumunu belirlemek amacıyla 

Cronbach’s alpha katsayısı kullanılmıştır. İç tutarlılık analizleri ölçeğin tamamını ve her bir faktörü ayrı ayrı 

açıklayacak şekilde yapılmıştır. Ölçeğin bütününe ait iç tutarlılık analizi Cronbach’s alpha katsayısı 0,864 olarak 

hesaplanmıştır. Faktörlere göre alpha katsayıları aşağıda sıralanmıştır. 

• Faktör 1: 0,862 

• Faktör 2: 0,818 

• Faktör 3: 0,807 

• Faktör 4: 0,799 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Temel bileşenler analizi neticesinde 18 maddeden oluşan 4 faktörlü bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğinin 

bütününe yönelik iç tutarlılık değeri ölçeğin güvenilirliğinin yeterli olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar 

ölçeğin uzaktan eğitim alan öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi için yeterli 

olduğunu göstermektedir. 

 

Bu ölçek büyük bir bölümü bayan olan bir grup üzerinde yapılan çalışma ile geliştirilmiştir. Farklı profil yapılarına 

sahip gruplar ile benzer çalışmaların yapılması ölçeğim gücünü artırabilir.  

 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin maddenin tanecikli yapısına yönelik sahip oldukları alternatif kavramaların 

tespitinde kullanılacak iki aşamalı bir testin geliştirilmesi ve etkililiğinin belirlenmesidir. Çoktan seçmeli testlerle 

öğrencilerin alternatif kavramaları hakkında bilgi sahibi olunabilirken, verilen cevapların nedenleriyle ilgili bilgi 

sahibi olunamamaktadır. İki aşamalı teşhis edici testler öğrencilerin sahip oldukları kavramaların ve bu 

kavramaların nedenlerinin ortaya çıkarılmasında kolaylık sağlamaktadır. Temelde iki bölümden oluşan iki 

aşamalı sorularda, birinci bölüm öğrencilerin durum hakkında tahminde bulundukları, ikinci bölüm ise birinci 

kısımda verilen cevabın nedeninin araştırıldığı bölümdür. Bu çalışmada, iki aşamalı çoktan seçmeli (two-tier 

multiple choice) 20 sorudan oluşan “Maddenin Tanecikli Yapısı Kavram Testi (MTYKT)” geliştirilmiş ve testin 

geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Test, Trabzon ilindeki bir ortaokulda toplam 80 adet 6. Sınıf 

öğrencisine uygulanmış ve öğrencilerin alternatif kavramaları belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Maddenin tanecikli yapısı, iki aşamalı çok tan seçmeli test, alternatif kavrama. 

 

 
 

DEVELOPING AND IMPLEMENTING A TWO-TIER MULTIPLE CHOICE TEST FOR THE 
PARTICULATE NATURE OF MATTER 

 
 
Abstract 
The aim of this study is to develop a two-tier multiple choice test for using to determine students’ alternative 

conceptions on the particulate nature of matter and to determine the effectiveness of it. Although multiple 

choice tests give information on students’ alternative conceptions, they are not useful to determine the reason 

the response. Two-tier multiple choice tests are useful for diagnosing the students’ conceptions and their 

reasons. Two-tier multiple choice questions consist of two  tiers and the first-tier of each item consists of a 

content question having two, three, or four choices; the second part of each item contains four possible 

reasons for the answer given in the first-tier response. In this study, “The Particulate Nature of Matter Concept 

Test (PNMCT)”, which consisted of 20 two-tier multiple choice questions, was developed and validity and 

reliability of it have been provided. The test was implemented 80 grade 6 students in Trabzon and tried to 

determine students’ alternative conceptions. 

 

Key Words: The particulate nature of matter, two-tier multiple choice test, alternative conception. 
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GİRİŞ 
 
Testler, eğitim araştırmalarında, öğrencilerin kavramsal anlamalarını belirlemek ve onların ön fikirlerini ve 

alternatif kavramlarını tespit etmek amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır (Palmer, 1998). Çoktan seçmeli testler, 

amacına uygun olarak hazırlandığında, öğrencilerin sahip oldukları alternatif kavramları belirlemede önemli bir 

veri toplama aracı olarak kullanılabilir. Bu tür testler, bu amaçla birçok araştırmacı tarafından etkili bir yöntem 

olarak tanımlanmıştır (Tamir, 1989; Linke ve Venz 1978; 1979; Helm, 1980; Halloun ve Hestenes, 1985). Ancak, 

bu amaçla kullanılacak çoktan seçmeli testlerin oluşturulmasında standart testlerin oluşturulmasından farklı bir 

yol izlenmelidir. Çoktan seçmeli test maddelerindeki cevap seçenekleri içerisine yerleştirilen çeldiriciler, konuyla 

ilgili literatürün gözden geçirilmesiyle ya da öğrencilerin daha önceden sorulan açık uçlu sorulara verdikleri 

cevaplardan faydalanılarak hazırlanmalıdır (Tamir, 1971). Bu yaklaşım diğer araştırmacılar tarafından da kabul 

görmüştür. Nitekim öğrencilerin doğru olduğunu düşündüğü yanlış ve ilginç bilgilere test seçeneklerinde yer 

verilmesi önerilmektedir (Treagust, 1988).  

 

Çoktan seçmeli testlerle öğrencilerin taşıdıkları alternatif kavramlar hakkında bilgi sahibi olunabilirken verilen 

cevapların nedenleriyle ilgili bilgi sahibi olunamaz (Ayas, 1995). Bu nedenle çoktan seçmeli testlerin olumlu 

yönlerini taşıyıp olumsuz yönlerini en aza indiren iki aşamalı teşhis edici testler geliştirilmiş ve fen bilimleri 

eğitiminde yaygın bir biçimde kullanılmıştır (Tan, Goh, Chia ve Treagust, 2002; Voska ve Heikkinen, 2000). Bu tip 

testler öğrencilerin sahip oldukları kavramaların ve bu kavramaların nedenlerinin ortaya çıkarılmasında kolaylık 

sağlamaktadır (Treagust, 1988; Tan, Taber, Goh ve Chia, 2005). Temelde iki bölümden oluşan bu tür testlerde, 

birinci bölüm öğrencilerin durum hakkında tahminde bulundukları, ikinci bölüm ise birinci kısımda verilen 

cevabın nedeninin araştırıldığı bölümdür (Tan ve diğ., 2005). İkinci kısım çoktan seçmeli seçeneklerden 

oluşabileceği gibi açık uçlu seçeneklerden de oluşabilir. Eğer ikinci kısım çoktan seçmeli ise kullanılan çeldiriciler 

önceki çalışmalardan elde edilen kavram yanılgılarını içerir (Treagust, 1988).  

 

Literatüre bakıldığında solunum ve fotosentez (Haslam ve Treagust, 1987; Treagust, 1988), gaz değişimi ve 

solunum (Mann ve Treagust, 1998), çözeltiler (Çalık, 2006), MTY (Özalp, 2008), madde (Gürdal, 2008),  kimyasal 

bağlanma (Baykan, 2008),  temel kimya kavramları (Çakmak, 2009), asit ve bazlar (Demirci, 2011) ve kimyasal 

bağlar (Ulusoy, 2011) gibi farklı konularla ilgili öğrencilerin alternatif kavramlarının belirlenmesinde iki aşamalı 

testlerin son yıllarda sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada da hem fen bilimlerinin hem de kimyanın 

en temel konularından birisi olan maddenin tanecikli yapısı konusu ele alınarak, bu konuyla ilgili öğrencilerin 

sahip oldukları alternatif kavramaları ortaya çıkarma amacıyla kullanılabilecek bir test geliştirilmesi ve 

uygulanması amaçlanmıştır. Literatürde maddenin tanecikli yapısı konusunda yönelik çok sayıda araştırma olsa 

da (Çakmak, 2009; Kenan, 2005; Yezierski, 2003), iki aşamalı çoktan seçmeli sorular içeren veri toplama 

araçlarına çok sık rastlanmamaktadır. Bu nedenle çalışmada verilen cevapların nedeninin de belirtilmesini 

gerektiren iki aşamalı çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir testin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik 

çalışmalarının yapılması ve etkiliğinin belirlenmesi yoluna gidilmiştir.  

 

YÖNTEM 
 
Bu çalışmada, maddenin tanecikli yapısı ünitesine yönelik olarak, seçeneklerde cevabın nedeninin yer aldığı iki 

aşamalı çoktan seçmeli (two-tier multiple choice) sorulardan oluşan “Maddenin Tanecikli Yapısı Kavram Testi 

(MTYKT)” geliştirilmiştir. MTYKT’nin geliştirilmesinde, Treagust (1988) tarafından önerilen metodolojiye göre 

Treagust ve Chandrasegaran (2007) tarafından ortaya konulan model kullanılmıştır. Bu model, geliştirilen 

içeriğin belirlenmesi, öğrencilerin alternatif kavramaları hakkında bilgi edinilmesi ve iki aşamalı teşhis testinin 

geliştirilmesi basamaklarından ve bu basamaklara ait alt basamaklardan oluşmaktadır. MTYKT’nin 

geliştirilmesinde takip edilen adımlar Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1: MTYKT’nin geliştirilme aşamaları 

 

İlk olarak içeriğin belirlenmesi aşamasında maddenin tanecikli yapısı ünitesi ile ilgili öğretim programında yer 

alan temel kavramlar ve kavramlar arası ilişkiler Fen ve Teknoloji Öğretim Programından (MEB, 2006) ve çeşitli 

ders kitaplarından (Ercan, 2009; Taşar, 2011) yararlanılarak belirlenmiştir. Kavramların ve kavramlar arası 

ilişkilerin gösteriminde Şekil 2’de verilen Fen ve Teknoloji Öğretim Programında (MEB 2006) yer alan üniteyle 

ilgili kavram haritası kullanılmıştır.  

 

 
 

1. Aşama: İçeriğin 
Belirlenmesi 

Temel kavramların belirlenmesi 

Kavramsal ilişkilerin belirlenmesi 

Kavram haritasının geliştirilmesi 

2. Aşama: Alternatif 

Kavramaların 
Belirlenmesi 

Literatürün taranması 

3. Aşama: MTYKT’nin 
geliştirilmesi 

Araştırmacının deneyimleri 

Testin ikinci aşamasının açık uçlu olarak 
geliştirilmesi 

Çoktan seçmeli gerekçelerin yazılması 

 

Düzeltmelerin yapılması 

Geçerlilik ve güvenirliğinin incelenmesi 

Uzman-
öğretmen 
görüşleri 

Testin pilot uygulaması 

İkinci aşaması açık uçlu olan testin uygulanması 
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Şekil 2. MTYKT’nin geliştirilmesinde kullanılan kavram haritası 

 

Test, başlangıçta birinci aşaması farklı sayıda seçenek içeren çoktan seçmeli, ikinci aşaması ise öğrencilerin 

cevaplarının gerekçesini yazmalarına olanak sağlayacak şekilde boşlukların bırakıldığı toplam 18 soru içerecek 

şekilde hazırlanmıştır. Uzman görüşleri dikkate alınarak birinci aşaması doğru-yanlış türü sorulara 

dönüştürülmüş ve soru sayısı 20’ye çıkarılmıştır. Böylece bütün soruların aynı formatta olması sağlanmıştır. Test 

bu haliyle öğrencilerin mevcut alternatif kavramalarının belirlenmesi amacıyla 38 kişilik öğrenci grubuna 

uygulanmıştır. Öğrencilerden, soruların birinci aşamasında verilen yargının doğru ya da yanlış olduğunu 

belirtmeleri, ikinci aşamada ise düşüncelerinin sebebini yazmaları istenmiştir. Bu uygulama sonucu elde edilen 

cevaplar listelenerek cevapların frekansları belirtilmiştir. Elde edilen yüksek frekansa sahip alternatif kavramalar 

testin ikinci aşamasının çoktan seçmeli olarak düzenlenmesinde kullanılmıştır. 

 

 Birinci kısmı doğru-yanlış, ikinci kısmı dört seçenekli çoktan seçmeli 20 sorudan oluşan testin ilk hali 

geliştirilmiştir. Testin çoktan seçmeli ikinci aşamasında kullanılan alternatif kavrama içeren çeldiriciler, ilgili 

literatürden ve ilk uygulamada soruların ikinci aşamasına yazılan gerekçelerden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Bazı sorularda (19. ve 20. sorular) tanecik düzeyinde gösterimlere yer verilmiştir. Bazı soru kökleri ve 

seçenekleri literatürde kullanılan (Çakmak, 2009; Kenan, 2005; Yezierski, 2003) MTY ile ilgili öğrenci 

anlamalarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan testlerden yararlanılarak hazırlanmıştır. 1, 4, 9, 10, 11, 12. 

sorular Çakmak (2009) tarafından geliştirilen testten, 20. soru ise Yezierski (2003) tarafından geliştirilen testten 

alınarak yeniden düzenlenmiştir. Testte yer alan soruların ilgili olduğu alternatif kavramalar Tablo 1’de 

verilmiştir. Tablo 1’de bazı sorularda seçenek sayısından az alternatif kavramaların olmasının nedeni, diğer 

seçeneklerde doğru fakat soru kökü ile ilişkisiz cevapların yer almasıdır. 

Tablo 1. MTYKT Sorularının Alternatif Kavramalara Göre Dağılımı 

Soru 

No 
Soru Kökündeki Alternatif Kavrama İlgili Olduğu Alternatif Kavrama 

1 Bazı maddeler tanecikli yapıda 

değildir. 

Bazı maddeler tanecikli yapıdadır. 

2 Katı ve/veya sıvı maddeler 
sıkıştırılabilir. 

Katı ve sıvılar bütünsel yapıda, gazlar ise tanecikli ve boşluklu yapıdadır.  
Katı ve sıvılar tanecikli yapıda olup tanecikleri arasında boşluk yoktur.  

Sadece sıvı ve gaz tanecikleri arasında boşluk vardır. 

3 Maddeler sıkıştırıldığında 
taneciklerinin şekli değişir. 

Sıkıştırmanın etkisiyle hava tanecikleri küçülür. 
Sıkışmanın etkisiyle hava tanecikleri birbiriyle birleşir. 

Sıkıştırmanın etkisiyle hava tanecikleri ezilir. 

4 Maddeler kesilince atomları da 

bölünür 

Maddenin her türlü bölünmesinde atomları da bölünür. 

Atomlar da madde gibi bütünsel yapıdadır.  
Makas, atomlar arasındaki boşluğa denk gelirse bölünmez. 

5 Maddelerin genleşmesinin nedeni 

taneciklerinin büyüklüğünün 
değişmesidir. 

Isı etkisi ile tanecikler birbiri ile birleşir, büyür. 

Isınma etkisiyle tanecikler genleşir.  
Isı etkisiyle tanecikler parçalanır, sayıları artar.  
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6 Sıvı içerisinde çözünen katı madde 
yok olur. 

Tuzun su içerisinde çözünmesi sırasında; 
Katı maddenin tanecikleri buharlaşır. 

Katı maddenin tanecikleri erir. 

Katı tanecikleri su taneciklerine dönüşür. 

7 Sıvı karışımlarının hacmi karışımı 

oluşturan maddelerin hacimlerinden 
farklı olamaz. 

İki sıvı karıştırıldığında; 

Her bir sıvı kendi hacmini her zaman muhafaza eder. 
Bir sıvının tanecikleri diğerinin taneciklerini ezerek küçültür. 

Tanecikler birbirini sıkıştıracağı için tanecikler arası boşluklar azalır. 

8 Taneciklerin rengi vardır. Birbirini 
etkiler. 

Suya yeşil gıda boyası damlatıldığında; Yeşil renkli boya tanecikleri 
renksiz su taneciklerini boyar. 

Yeşil renkli boya tanecikleri su tanecikleriyle birleşir ve onları da yeşil 
yapar. 

Yeşil renkli boya tanecikleri su taneciklerini içine alır. 

9 Mikroskop altında tanecikleri detaylı 
görebiliriz. 

Mikroskoplar, atom gibi küçük nesneleri gözle görülebilir hale getirebilir.  
Sadece çapı büyük olan atomlar görülebilir. 

10 Atomun rengi vardır. Oluşturduğu 
maddeyle aynı renktedir. 

Maddelere fiziksel özelliklerini atomların fiziksel özellikleri kazandırır. 
Ayrılan atom rengini kaybeder. 

Atomların rengi ışığı yansıtma özelliğine göre değişir. 

11 Farklı elementlerin atomları aynıdır. Farklılık, atomların diziliş şeklinden kaynaklanır. 
Doğadaki bütün maddeler aynı atomlardan oluşur. 

Demir atomları bakır atomlarından daha serttir. 

12 Atomlar maddelere uygulanan 
fiziksel etkilerden etkilenir. 

Atomların şekilleri değişir. 
Atomların hacmi küçülür.  

Atomların bazıları ezilerek farklı atomlara dönüşür. 

13 Farklı bileşiklerdeki aynı atomlar 

farklı özelliktedir. 

Aynı elementin farklı bileşiklerdeki atomlarının özellikleri de farklıdır. 

14 Bir bileşiğin molekülleri birbirinden 
faklı olabilir. 

Bütün su moleküllerindeki hidrojen ve oksijen atomlarının sayısı aynı 
olsa da, atomların dizilişi farklı olabilir. 

Her bir su molekülü, farklı sayıda oksijen ve hidrojen atomlarından 
oluşabilir. 

15 Bileşikler saf madde değildir. Bileşikler daha basit yapılı maddelere ayrılabilir. 

Bileşikler farklı cins atomlardan oluşur. 
Bileşikler farklı elementlerden meydana gelir. 

16 Sıvı haldeki madde donunca 
tanecikleri de donar. 

Donan sıvının tanecikleri hareketsiz kalır. 
Donan sıvının tanecikleri birbirine yapışır ve aralarında boşluk kalmaz. 

Donma etkisiyle tanecikler büzülür. 

17 Atomlar canlıdır. Oluşturdukları 
canlılar ölünce atomlarda ölür. 

Atomlar hareket ettiğine göre onlar da canlıdır. 

Atomlar bölünerek çoğalabilirler. 

18 Buharlaşan maddenin taneciklerinin 
ağırlığı azalır. 

Gaz halde maddelerin molekülleri en hafiftir. 
Su buharlaşınca moleküllerinin hacmi küçülür. 

19 Bileşikler saf madde değildir(Çizim). Saf maddeler farklı taneciklerden meydana gelir. 

20 Buharlaşan maddenin kimliği değişir 

(Çizim).  

Su buharlaşınca; Atomları birbirinden ayrılır, 

Atomlar birbirinden ayrılır ve tekrar farklı şekilde birleşir. 
Isınan su molekülleri genleşerek büyür. 

 

BULGULAR, TARTIŞMA VE SONUÇ 

Geliştirilen iki aşamalı MTYKT’nin geçerliğinin sağlanmasında uzman ve öğretmen görüşlerine başvurulmuştur. 

Bu amaçla test kimya eğitimi alanında uzman üç öğretim üyesi ve dört fen bilimleri öğretmeninin incelemesine 

sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler 

kapsamında bazı sorulardaki ifadeler genel ifadelerle değiştirilmiştir. 3. sorudaki “Elimizdeki şişmiş balonu 

sıkıştırıp hacmini küçülttüğümüzde balonun içerisindeki gaz taneciklerinin şekli değişir” ifadesi “Hava dolu 

şırınga içerisindeki havayı sıkıştırdığımızda, hava taneciklerinin şekli değişir” ifadesiyle, 5. sorudaki “Bir öğrenci, 

soğuk iken halkadan geçebilen metal kürenin ısıtıldığında halkadan geçmediğini görüyor. Bunun nedeni kürenin 

taneciklerinin büyüklüğünün artmasıdır” ifadesi “Isınan maddenin taneciklerinin büyüklüğünde meydana gelen 

değişimlerden dolayı, maddeler genleşir ve daha çok yer kaplar” ifadesiyle değiştirilmiştir. 6. soruda “Su 
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içerisine şeker atılıyor. Karıştırılınca görünmez hale gelen şeker yok olur” ifadesi “Su içerisine tuz atılıp 

karıştırıldığında, tuz zamanla su içerisinde yok olur” ifadesiyle, 7. sorudaki “Bir öğrenci 100ml su üzerine 10ml 

alkol döküyor. Bu durumda alkol-su karışımının hacmi 105ml olabilir” ifadesi ise “Su ile alkol karıştırıldığında, 

karışımın toplam hacmi, su ve alkolün hacimlerinin ayrı ayrı toplamından daha azdır” ifadesiyle değiştirilmiştir. 

Ayrıca 8. soruda “Bir bardak su içerisine birkaç damla mürekkep damlatıldığında mürekkep tanecikleri su 

taneciklerini etkisi altına alır ve suyun rengi maviye dönüşür” ifadesi “Bir bardak suya birkaç damla yeşil renkli 

gıda boyası damlatıldığında boya tanecikleri suyun taneciklerini yeşile boyar” ifadesiyle değiştirilmiştir. 15. 

soruda ise “Bir bileşik olan su saf maddedir” ifadesi yerine “Bileşikler saf madde değildir” ifadesi, 17. soruda ise 

“Yolda yürüyen karıncanın üzerinden bir araba geçer, karınca ezilir ve ölür. Karınca ölünce karıncayı meydana 

getiren atomlar da ölür” ifadesi yerine “Canlı bir varlık ölünce onu meydana getiren atomlar da ölür” ifadesi 

yazılmıştır. Soru köklerinde yapılan bu değişikliklere paralel olarak seçeneklerde de değişiklikler yapılmıştır. 

Ayrıca dikkatten kaçan harf, kelime, seçenek ve çizim hataları düzeltilmiş ve cevap anahtarı oluşturulmuştur.  

Yapılan düzeltmelerin ardından test, iki farklı sınıfta öğrenim gören toplam 80 (40+40) 6. sınıf öğrencisine pilot 

olarak uygulanmıştır. Pilot uygulamada kullanılan testten bir bölüm Şekil 3’te verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3: MTYKT’den bir bölüm 

 

Testin güvenirliğine Cronbach alfa güvenirlik katsayısı yöntemiyle bakılmıştır. Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 

yönteminin, maddeler doğru-yanlış olacak şekilde puanlanmadığında, dereceli puanlamanın kullanılması 

durumunda uygun olan bir iç tutarlılık tahmin yöntemi olduğu ifade edilmektedir (Öncü, 1994). Cronbach alfa 

güvenirlik katsayısının hesaplanmasında pilot uygulamada elde edilen puanlar kullanılmıştır. İki aşamalı çoktan 

seçmeli sorulardan oluşan MTYKT, öğrencilerin işaretledikleri cevap seçeneklerine göre değerlendirilerek tüm 

öğrencilerin testten aldıkları toplam puanlar hesaplanmıştır. Tüm test maddelerine doğru cevap verilmesi 

durumunda testten alınabilecek en yüksek puan 60’tır. Öğrencilerin testlerden aldıkları puanlar hesaplandıktan 

sonra, bu puanlar 100’lük sisteme dönüştürülerek yeniden hesaplanmıştır. Öğrencilerin test puanları 

hesaplanırken, ilk aşamada kavramlarla ilgili yargıların doğru ya da yanlış olup olmadıkları tespit edilmeye 

çalışılırken, ikinci aşamada ise öğrencilerin birinci aşamaya verdikleri cevabın nedeninin ne olduğu 

araştırılmıştır. Soruların değerlendirilmesinde doğru cevap-doğru neden (3 puan), yanlış cevap-doğru neden (2 

puan), doğru cevap-yanlış neden (1 puan), yanlış cevap-yanlış neden (0 puan) şeklinde kategorilere ayrılıp 

puanlanmıştır. Bu tür puanlamalar literatürde de kullanılmaktadır (Çakmak, 2009; Çalık, 2006; Demircioğlu, 

2003; Karataş, Köse ve Costu, 2003). MTYKT’deki maddelerde doğru cevap seçeneğinin yanı sıra, literatürden 
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belirlenen alternatif kavramaları içeren seçenekler (çeldiriciler) de yer almaktadır. Çeldiricilerden herhangi birini 

işaretleyen öğrencinin, o çeldiricide ifade edilen alternatif kavramalara sahip olduğu (Demircioğlu, 2003; 

Karataş ve diğ., 2003; Kenan, 2005; Treagust, 1988; Ünal, 2007) sayıltısından yola çıkarak, testten elde edilen 

verilerin öğrencilerin araştırılan kavramlarla ilgili alternatif kavramalarını gösterdiği söylenebilir. Bu nedenle, 

her iki aşamada teste verilen cevaplar analiz edilirken, her bir test maddesindeki tüm cevap seçeneklerinin 

öğrenciler tarafından doğru cevap olarak işaretlenme yüzdeleri de hesaplanmıştır. Elde edilen puanların 

istatiksel paket programına (SPSS 16.0) girilmesiyle Testin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,887 olarak 

hesaplanmıştır. 

 

Çoktan seçmeli testlerde başarının ölçülmesi amaçlanıyorsa seçeneklerden biri doğru cevabı, diğer seçenekler 

çeldiricileri içerir. Çeldiriciler ise öğrencilerin en çok yaptıkları hatalardan seçilir. Amaç alternatif kavramaların 

belirlenmesi ise çeldiriciler, belirlenen ya da literatürde var olan alternatif kavramalardan oluşturulur. Hata ile 

alternatif kavramaları birbirinden ayıramadığı ve alternatif kavramaların gerekçelerini ortaya koyamadıkları 

düşüncesinden dolayı, çoktan seçmeli test maddeleriyle alternatif kavramaların belirlenmesi tartışma 

konusudur. Her ne kadar tartışılsa da özellikle büyük örneklemlere uygulanmasının ve analizinin kolay olması 

nedeniyle tercih edilmektedir. Bu nedenle alternatif kavramaların belirlenmesinde, çoktan seçmeli testlerin 

yerine, bu testlerin dezavantajlarını en aza indiren iki ya da üç aşamalı çoktan seçmeli testlerin kullanılması 

önerilmektedir. 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin akademik başarılarının akademik güdülenme, akademik erteleme ve 

bazı demografik değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya 2012-2013 eğitim öğretim yılında İzmir’de 

faaliyet gösteren yatılı bir lisede öğrenim gören 323 öğrenci katılmıştır. Lisenin öğrenim süresi (Hazırlık + 4) 

toplam 5 yıldır. Araştırmada Akademik Güdülenme Ölçeği (Bozanoğlu, 2004), Akademik Erteleme Ölçeği      

(Çakıcı, 2003) ve araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır ve bu ölçekler yoluyla 323 

öğrenciden veri toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde Betimsel İstatistik, Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) ve Kruskal Wallis Testi kullanılmış ve Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon Katsayısı hesaplanmıştır. 

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin akademik güdülenmeleri ile akademik başarıları arasında 

düşük düzeyli ve pozitif yönlü bir ilişki (r= .24) olduğu görülmüştür. Akademik erteleme ve akademik başarıları 

arasında ise düşük düzeyli ve negatif yönlü bir ilişki   (r= -.09) olduğu görülmüştür. Ayrıca, Akademik Güdülenme 

Ölçeğinin alt faktörleri olan kendini aşma (r= .27), bilgiyi kullanma (r= .16) ve keşif (r= .20) faktörleri ile 

akademik başarı arasında düşük düzeyli ve pozitif yönlü ilişkilerin olduğu görülmüştür. Bunun yanında, 

öğrencilerin sınıf düzeyleri ile akademik başarıları arasında (p < .01) istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu 

görülürken; anne eğitim düzeyi ile akademik başarı, baba eğitim düzeyi ile akademik başarı ve algılanan aile 

gelir durumu ile akademik başarı arasındaki farkın (p > .01)  istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür.  
  
Anahtar Sözcükler: Akademik başarı; akademik güdülenme; akademik erteleme. 

 
 

EXAMINING THE HIGH SCHOOL STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT IN TERMS OF 
ACADEMIC MOTIVATION AND ACADEMIC PROCRASTINATION 

 
Abstract 
The purpose of this investigation is to examine the high school students’ academic achievement in terms of 

academic motivation, academic procrastination and some demographic variables. 323 students studying at a 

boarding high school in İzmir in academic year 2012-2013 participated in this research. Period of study of the 

high school (Preparatory Class + 4) is totally five years. Academic Motivation Scale (Bozanoğlu, 2004), Academic 

Procrastination Scale (Çakıcı, 2003) and Personal Information Form developed by the researcher was used in 

the research and the data was collected from 323 students in this way. Descriptive Statistics, One-Way Analysis 

of Variance (ANOVA) and Kruskal Wallist Test was conducted for the analysis of the data, and Pearson Product-

Moment Correlation Coefficient was calculated. According to the results obtained from the research it was 

found a low level and positive relation (r= .24) between the academic achievement and academic motivation of 

the students. A low level and negative relation (r= -.09) was found between the academic achievement and 

academic procrastination of the students. Besides, low level and positive relations was found between self-

challenging, information use and discovery that are the subfactors of academic motivation scale and academic 

achievement. Moreover, while there is statistically a meaningful significance (p < .01) between academic 
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achievement and class levels of the students; there isn’t a meaningful significance (p > .01) between mother 

education level and academic achievement, father education level and academic achievement,  perceived 

family income state and academic achievement.   

 

Key Words: Academic achievement; academic motivation; academic procrastination. 

 
 
GİRİŞ 
 
‘’Eğitim sistemi, ulusun tüm üyelerinin eğitim gereksinmelerini karşılamak, eğitim haklarını gerçekleştirmek ve 

devletin eğitimden beklediği yararları sağlamak için devletçe kurulan ve ülke düzeyinde yayılan eğitim örgütleri 

ve okullar bütünüdür.’’ (Başaran, 2006).  

 

Eğitim sisteminin amacı hem bireyin başarılı ve mutlu olması, hem de toplumdaki diğer bireylerin birbirleriyle 

daha uyumlu bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Şimdiye kadar eğitimin birçok tanımı yapılmış olmakla birlikte 

eğitimi; bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci 

şeklinde ifade edebiliriz.  

 

Başarı, istenen sonuca ulaşma, güdülen amaca erişme, isteneni elde etme olarak tanımlanabilir. Eğitim 

açısından düşündüğümüzde başarı; program hedefleriyle tutarlı davranışlar bütünüdür. Başka bir deyişle, bir 

öğrenci programdaki hedef davranışları sergilemesi halinde başarılı sayılabilir. Okul başarısı, öğrencinin 

bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir (Demirtaş ve 

Güneş 2002). 

 

Eğitim sisteminde başarı odak kavram haline gelmiştir. Yıldırım (2006)’ a göre Türk Eğitim Sistemi akademik 

başarı odaklıdır ve öğrencinin üniversiteye girmesi en önemli hedef haline gelmiştir. Öyle ki, öğretmenlerin, 

anne babaların tüm çabaları öğrencinin derslerden yüksek notlar almasına yöneliktir. Anne babalar, 

çocuklarının üniversitede "iyi" bir lisans programına yerleşmesi için her türlü özveride bulunmaktadırlar 

(Yıldırım ve Ergene, 2003). 

 

Eğitimde akademik başarının ölçüsü eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerin sınavlarda aldıkları sonuçların 

notlara dökümüdür. Dolayısıyla öğrencilerin akademik açıdan başarılı olup olmadıkları elde ettikleri somut not 

ortalamalarına göre belirlenmektedir. Eğitim sistemimizde ilkokuldan başlayan ve yükseköğretim 

mezuniyetinden sonra bile devam eden sınavlarda öğrencilerin sergileyecekleri akademik performans sağlıklı 

bir meslek hayatı için büyük önem taşımaktadır.  Özellikle ülkemizde var olan bu yoğun sınav temposunda bu 

sınavlardan elde edilen akademik başarı hem öğrenciler hem de aileler için hayati önem taşımaktadır. 

Öğrenciler ve aileler eğitim ve öğretimin başından itibaren iyi bir istikbal için akademik başarıya 

kilitlenmektedirler. 

 

Akademik başarıyı etkileyen çeşitli zihinsel, duyuşsal ve çevresel etmenler bulunmaktadır. Akademik başarı ile 

akademik güdülenme arasındaki ilişki birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu araştırmalar neticesinde 

öğrencilerin akademik başarıları ile güdülenme arasında pozitif ilişki olduğu belirlenmiştir.  

 

Güdülenme kişinin davranışlarının ve beklentilerinin bütünüdür. Güdülenmişlik, isteklerin sonucunda oluşan 

davranışları içermektedir. Güdülenmiş bir kişi bilgisini, inançlarını başarılı davranışlarla bütünleştirmiş bir kişidir. 

Güdü, beklentilere bağlı olmasına rağmen, kişinin kendi yeterliklerini algılamasını ve çabasını kontrolünü de 

içermektedir (Stipek’ten (1998) akt. Büyüköztürk, 2004). 

 

Güdülenme, öğrenmede temel bir öğedir; bir eylemin, harekete geçirilinceye kadar teşvik edilmesi ya da bir 

uyarıcı ile başlatılarak eyleme yön verilmesi olarak tanımlanmaktadır (McClelland’tan (1996) akt. Terzi vd. 

2012). Schunk (1990) güdülenmeyi, belirli bir amaca yönelik davranış sürecine yönelme ve o süreci devam 

ettirme olarak tanımlarken, Chun ve Choi (2005) ise bir bireyin bir aktiviteyle meşgul olmasını sağlayacak güç 

olarak tanımlamaktadır (Akt: Terzi vd., 2012). Pintich ve Schunk (2002) ise güdülenmeyi bir işi yerine getirmede 

bireyin göstermiş olduğu çaba, ısrarlılık ve beceri yönetimi olarak ifade etmektedirler (Akt: Terzi vd., 2012).   
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Keller (2000) güdülenmeyi öğrencinin öğrenmeye istek duymasını sağlayan çabanın yönü ve içsel bir güç olarak 

açıklamaktadır. Bozanoğlu ( 2004) ise akademik güdülenmeyi kısaca “akademik işler için gerekli enerjinin 

üretilmesi” olarak tanımlamaktadır.  

 

Fidan’a (1986) göre güdülenme, okuldaki öğrenci davranışlarının yönünü, şiddetini, kararlılığını belirleyen en 

önemli güç kaynaklarından biri olarak belirtilmiştir. (Akt: Terzi vd., 2012). Öğrenciyi öğrenme sürecine aktif 

olarak katan ve öğrenmesinin sorumluluğunu alması gerektiğini öne süren yaklaşımlar, öğrenme ile başarı 

arasındaki süreçte güdülenmenin önemli bir yeri olduğunu kabul etmektedirler (Wittrock’tan (1986) akt. Terzi 

vd., 2012). 

 

Güdülenmişlik düzeyi yüksek olan birey, akademik yaşantısı boyunca gereken görevleri (sınava hazırlanma, 

dönem ödevi hazırlama, okuma ödevi yapma vb.) yerine getirirken daha başarılı bir süreç geçirebilmektedir. Bu 

nedenle, akademik yaşantıda güdülenme önemli bir yere sahiptir. Akademik anlamda güdü eksikliği durumunda 

ise, zorluklar karşısında hemen vazgeçme, sabırsızlık, sebatsızlık, yaptığı işte zevk almama “uyumsuz akademik 

davranışlar” olarak kabul edilmektedir (Colengelo, 1997). 

 

Öğrencinin öğrenme sürecinde aktif olarak yer alması için, onun bu sürece katılmaya istekli olması, yani 

güdülenmiş olması gerekir. Okul öğrenmelerinin başarıyla sonuçlanması, öğretme sürecine bağlı olduğu kadar, 

bu süreçte yer alan öğrenenin niteliklerine de büyük ölçüde bağlıdır. Öğrencilerin öğrenmeye karşı olan 

isteksizliği, hedeflerin öğrenci düzeyine uygun olmasına, öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan tekniklerin 

uygun ve yerinde olmasına rağmen, sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açabilir (Kelecioğlu, 1992).  

 

Akademik başarıyı etkilediği düşünülen bir diğer etmen ise akademik ertelemedir. Akademik başarı ile akademik 

erteleme arasındaki ilişki birçok araştırmaya (Semb vd., 1979; Rothblum, Solomon ve Murakami, 1986; Tice and 

Baumeister, 1997; Senecal v.d., 1995) konu olmuştur. Bu araştırmalar neticesinde öğrencilerin akademik 

başarıları ile erteleme arasında negatif ilişki olduğu belirlenmiştir (Kaya, 2007). 

 

Erteleme davranışı zaman yönetimi probleminden çok daha fazlasını içeren bilişsel, duygusal ve davranışsal 

boyutlardan oluşan karışık bir fenomendir (Solomon ve Rothblum, 1984; Rothblum, Solomon, Murakami, 1986). 

Erteleme davranışı tanımlarına bakıldığında ortak bir tanım olmadığı görülmektedir. Flett, Blankstein ve Martin 

(1995) erteleme davranışını; tamamlanması gereken görevleri tipik olarak geciktirmede irrasyonel bir eğilim 

olarak tanımlamaktadır (Akt: Aydoğan, 2012). Haycock, McCharty ve Skay (1998), erteleme davranışını; işleri 

son ana geciktirme, yapılması gereken işlerin, alınması gereken kararların ve sorumlulukların son ana 

bırakılması olarak tanımlamışlardır (Akt: Aydoğan, 2012). Şirin (2011) e göre akademik sorumlulukların 

ötelenmesi şeklinde ifade edilen ertelemenin birçok nedeni vardır. Bazı araştırmacılar ise erteleme davranışını 

amaçlı olarak bir kaçınma stratejisi olarak tanımlamışlardır (Eerde-Van, 2003).  

 

Erteleme eğilimi, bireyin yapma kapasitesine sahip olduğu ve yapmaya daha önce karar verdiği önemli bir işi, 

mantıklı bir gerekçeye dayandırmadan ertelemesi olarak tanımlanabilir (Greco’dan (1984) akt. Balkıs, 2010). Ev 

ödevlerinin, sınavlara hazırlanmanın ya da dönem sonunda teslim edilecek ödevlerin son dakikada yapılması 

olarak tanımlanan akademik erteleme eğilimi, akademik yaşam surecinde oldukça yaygın olarak 

görülebilmektedir. (Solomon ve Rothblum, 1984). 

 

Akademik ortamda her öğrencinin yerine getirmesi gereken görevler vardır. Dönem ödevi hazırlama, sınavlara 

hazırlanma, günlük ya da haftalık okuma ödevlerini tamamlama bu görevlerden bazılarıdır. Ancak, öğrencilerin 

bu görevleri yerine getirmesi, çoğu zaman başka bir zamana bırakılmaktadır. Yapılması planlanan akademik 

görevlerin ileriki bir zamana bırakılıp ertelenmesi akademik erteleme olarak adlandırılır (Lay’den aktaran Özer, 

B; 2009). Akademik alanda öğrencilerin başarılarını engelleyen önemli etmenlerden biri olarak ele alınan 

ertelemenin sıklığı, kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. (Dewitte ve Schouwenburg, 2002). 

 

Alan yazın incelediğinde erteleme eğiliminin, düşük akademik performans (Balkıs ve Duru, Buluş ve Duru, 2008; 

Beswick, Rothblum ve Mann, 1988; Fritzsche, Young ve Hickson, 2003; Orpen, 1998; Tice ve Baumeister, 1997; 

Tuckman, 2002), dersten kaçma (Rothblum, Solomon ve Murakami, 1986), başarı için düşük çaba (Saddler ve 
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Buley, 1999), ile ilişkili olduğu görülmüştür (Akt: Balkıs, M. 2010).  Yukarıdaki çalışmalar bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde akademik erteleme eğiliminin, öğrencilerin akademik yaşamları üzerinde olumsuz etkileri 

olduğu söylenebilir. 

 

Akademik ertelemenin öğrencilerin akademik performansları üzerinde dersten çekilme ve düşük akademik 

ortalama gibi olumsuz etkileri olmasına rağmen (Keller, 1968; Semb, Glick ve Spencer, 1979), erteleme 

davranışı sergileyen öğrenci sayısı oldukça fazladır (Akt: Özer, 2009). 

 

Bu alanda yapılan çalışmalar, lise öğrencilerinin akademik görevlerini sıklıkla ertelediklerini ve bu davranışın 

onların akademik performansı üzerinde bazı olumsuzluklara neden olduğu yönündedir (Wesley, 1994). Owens 

ve Newbegin (1997), bu dönemde başlayan erteleme eğiliminin ileriki dönemlerde üstesinden gelinmesi zor, 

güçlü bir alışkanlık olabildiğini belirtmiştir (Akt: Özer, 2009). 

 

Erteleme eğilimi akademik başarı ilişkisine bakıldığında da, birçok çalışmada, iki değişken arasında olumsuz 

yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu rapor edilmektedir (Çakıcı, 2003).  Balkıs, Duru, Buluş ve Duru (2008) 

öğrencilerin akademik başarılarıyla akademik erteleme davranışı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Sonuç olarak, 

öğrencilerin erteleme davranışları ile akademik başarıları arasında olumsuz bir ilişki bulunmuştur. Rothblum, 

Solomon ve Mukarami (1986) akademik ertelemeci öğrencilerin genel not ortalamasının ertelemeci 

olmayanlara göre daha düşük olduğunu bulmuştur.   

 

Öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata hazırlamak ve hem kendilerine hem de 

topluma yarar sağlayacak meslekler edinmelerini sağlamak eğitim sürecinde okulların temel amaçlarıdır. 

Öğrencileri gelecekteki meslek hayatlarına donanımlı ve başarılı şekilde hazırlamak, ailelerin ve eğitimcilerin en 

büyük çabasıdır. Gelecekteki başarılı meslek yaşamının temelleri eğitim ve öğretim yıllarındaki başarıyla sıkı bir 

ilişki içerisindedir.  

 

Akademik başarıyla ilgili araştırmalar incelendiğinde lise öğrencileri üzerinde akademik güdülenmenin ve 

akademik ertelemenin akademik başarı üzerindeki etkisi ayrı ayrı ele alınıp incelendiği halde tümünün bir arada 

çalışılmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlayabilmek için akademik 

başarıyla ilişkili değişkenleri bilmek gerektiği düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin 

akademik başarılarını, akademik güdülenme, akademik erteleme eğilimi ve bazı demografik değişkenlere göre 

incelemektir. 

 

Araştırmadan elde edilen bulguların akademik güdülenme, akademik erteleme ve söz konusu demografik 

değişkenlerle ile ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bunların yanında araştırmadan elde edilen 

bulguların, okul ortamında yöneticilerin ve öğretmenlerin, öğrencilerin akademik güdülenmelerinin, akademik 

erteleme eğilimlerinin ve bazı demografik özelliklerinin öğrencilerin başarılarını nasıl etkilediğini daha iyi 

anlamalarını sağlayacağına inanılmaktadır. Ayrıca bu kişilerin güdülenme ve erteleme konularında sıkıntı 

yaşayan öğrencileri anlamalarına ve onlara yardımcı olmalarına yarar sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Araştırmanın Amacı 
Araştırmanın amacı lise öğrencilerinin akademik başarılarını akademi güdülenme ve akademik erteleme 

eğilimleri ve bazı demografik değişkenlere göre incelemektir. Araştırmanın genel amacı doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Lise öğrencilerinin akademik başarılarına, akademik güdülenmelerine ve akademik ertelemelerine ilişkin   

görüşleri nelerdir? 

2. Lise öğrencilerinin sınıf düzeyleri ile akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3. Lise öğrencilerinin anne eğitim düzeyleri ile akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

4. Lise öğrencilerinin baba eğitim düzeyleri ile akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

5. Lise öğrencilerinin aile gelir durumları ile akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

6. Lise öğrencilerinin akademik güdülenmeleri, akademik başarıları ve akademik erteleme eğilimleri arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır?   
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YÖNTEM 
 
Araştırmanın Modeli 
Bu araştırmanın modeli ilişkisel tarama modelidir. İlişkisel tarama birden fazla değişkenin birbiri ile olan ilişkisini 

incelemeyi sağlayan bir modeldir.  

 

Çalışma Grubu 
Bu araştırma 2012-2013 eğitim öğretim yılında İzmir’de faaliyet gösteren yatılı bir lisede uygulanmıştır. Tek 

liseye uygulanmasının nedeni o bölgede benzer yapıda başka bir okulun bulunmamasıdır. Bu çalışmanın çalışma 

evrenini araştırmaya konu olan okulda eğitim gören toplam 872 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem olarak 323 

öğrenci seçilmiş ve uygulanmıştır. Bu sayı çalışma evrenini temsil edecek büyüklüktedir. Örneklem seçiminde 

tabakalı örneklem seçme yöntemi kullanılmıştır. Bu 323 öğrencinin 63’ü hazırlık sınıfı, 89’u 9. sınıf, 71’i 10. sınıf, 

66’sı 11. sınıf ve 34’ü 12. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanlara ilişkin demografik dağılım 

tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Bazı Demografik Değişkenlere Göre Dağılımları 

Değişkenler  Toplam 

 Hzr 9 10 11 12  

N 63 89 71 66 34 323 Sınıf düzeyi 

% 19.5 27.6 22 20.4 10.5 100 

 Okuryazar değil İlkokul Ortaokul Lise Üniversite  

N 10 166 52 74 21 323 
Anne eğitim 

düzeyi 
% 3.1 51.4 16.1 22.9 6.5 100 

 Okuryazar değil İlkokul Ortaokul Lise Üniversite  

N 4 86 53 100 80 323 
Baba eğitim 

düzeyi 
% 1.2 26.6 16.4 31 24.8 100 

 Düşük Orta Yüksek  

N 30 284 9 323 
Algılanan aile 

gelir düzeyi 
% 9.3 87.9 2.8 100 

 Orta  İyi  Çok iyi   

N 82 198 43 323 
Genel Not 

Ortalaması 
% 25.4 61.3 13.3 100 

 

Tablo 1 de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin % 19.5 i (N=63) hazırlık sınıfı,      % 27.6 sı (N=89) 9. 

sınıf, % 22 si (N =71) 10.sınıf, % 20.4 ü (N =66) 11. sınıf ve % 10.5 i (N =34) 12. sınıf öğrencisidir.  Anne eğitim 

düzeyleri incelendiğinde öğrencilerin annelerinin % 3.1 inin (N = 10) okuma yazma bilmediği, % 51.4 ünün (N = 

166) ilkokul, % 16.1 inin (N =52) ortaokul, % 22.9 unun (N =74) lise ve % 6.5 inin (N =21) üniversite mezunu 

olduğu görülmektedir. 

 

Baba eğitim düzeyleri incelendiğinde ise öğrencilerin babalarının % 1.2 sinin (N =4) okuma yazma bilmediği, % 

26.6 sının (N =86) ilkokul, % 16.4 ünün (N =53) ortaokul, % 31 inin (N =100) lise ve % 24.8 inin (N =80) üniversite 

mezunu olduğu görülmektedir.  

 

Aynı tabloda algılanan aile gelir düzeyi incelendiğinde öğrencilerin ailelerinin % 9.3 ü (N =30) düşük, % 87.9 u (N 

=284) orta ve % 2.8 i (N =9) yüksek gelirli olduğu görülmektedir.  

 

Genel not ortalamaları incelendiğinde öğrencilerin % 25.4 ünün (N=82) orta, % 61.3 ünün (N=198) iyi ve % 13.3 

ünün (N=43) çok iyi düzeyde akademik başarıya sahip oldukları görülmektedir. Bu durumda öğrencilerin % 25.4 

ü bir üst sınıfa düz geçerken, % 61.4 ü teşekkür belgesi ve % 13.3 ü ise takdir belgesi alarak geçmektedir. 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin akademik başarıları tablo 2’de verilmiştir. 

 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt: 3  Sayı: 3  Makale No: 36   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

384 

 

Tablo 2: Öğrencilerin Sınıf Düzeyine Göre Akademik Başarılarının Frekans ve Genel Ortalamaları Tablosu 

Sınıf Düzeyi N 
 

SS 

Hazırlık 63 4.03 .52 

9 89 3.76 .55 

10 71 3.70 .57 

11 66 3.96 .47 

12 34 3.79 .45 

Toplam 323 3.84 .54 

 

Tablo 2’ de görüldüğü gibi en yüksek genel not ortalaması (4.03) hazırlık sınıfı öğrencilerinindir, onları sırasıyla 

11. sınıf öğrencileri (3.96), 12. sınıf öğrencileri (3.79) ve 9. sınıf öğrencileri takip etmektedir. En düşük genel not 

ortalaması (3.7) ile 10. sınıf öğrencilerinindir.    

 

Veri Toplama Araçları 
Akademik Güdülenme Ölçeği: Araştırmada lise öğrencilerinin akademik başarılarının akademik güdülenmeleri 

açısından incelenmesi amacıyla Bozanoğlu (2004) tarafından geliştirilen Akademik Güdülenme Ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçek 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki her bir madde yanıtlayıcıya kendisine uygun olup 

olmadığı bakımından Likert tipi 5’li dereceleme olanağı sunmaktadır (1= Kesinlikle uygun değil, 5= Kesinlikle 

uygun). Ölçekten alınabilecek en düşük puan 20 ve en yüksek puan 100’dür. Elde edilen puanın yüksekliği, 

akademik güdülenmenin yüksekliğine işaret etmektedir. Ölçekte sadece bir madde (4. madde) tersine 

puanlanmaktadır. Akademik Güdülenme Ölçeği’nin yapı geçerliğini belirlemek üzere yapılan faktör analizi 

sonuçları, ölçeğin kendini aşma, bilgiyi kullanma ve keşif olarak adlandırılan 3 alt boyuttan oluşmaktadır. 

Araştırmacı tarafından bu çalışmada da güvenirlik hesaplaması yapılmıştır ve AGÖ toplam puanı için Cronbach –

Alpha değeri .85 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin alt boyutları olan Kendini Aşma boyutunun Cronbach- 

Alpha değeri .81, Bilgiyi Kullanma boyutunun Cronbach- Alpha değeri .74 ve Keşif boyutunun Cronbach- Alpha 

değeri .76 olarak bulunmuştur.  

 

Ölçek üç faktörden oluşmaktadır. Maddeler içerikleri bakımından incelendiğinde birinci faktör “Kendini Aşma” 

16,8,10,9,7,6 ve 2 numaralı maddelerden, ikinci faktör “Bilgiyi Kullanma” 15,1,12,18,5 ve 14 numaralı 

maddelerden ve üçüncü faktör “Keşif” 11,13,43,17,19 ve 20 numaralı maddelerden teşekkül etmektedir. 

Kendini aşma, bireyin ders ve ders dışı konuları öğrenme, ödev hazırlama durumlarında kendisinden 

beklenenden daha iyisini yapma isteği ile ilgilidir. Bireyin akademik konularda kendini geçme ve geliştirme 

isteğini ifade eder. Bilgiyi kullanma, bireyin yeni ve farklı eğitim konularını öğrenme isteği ve öğrendiklerini 

okulda ve okul dışında kullanabilme isteğiyle ilgilidir. Bireyin akademik konularda yeni konular öğrenmedeki 

heyecanını ve hevesini ifade eder. Keşif, bireyin karşılığında ödül beklemeden merak ettiği ve daha iyisini 

yapmak istediği için öğrenme isteğidir. Bireyin öğrendiğine tatmin olabilmesi için öğrenmeye ve araştırmaya 

devam etmesini ifade eder.  

 

 Akademik Erteleme Ölçeği: Araştırmada lise öğrencilerinin akademik başarılarının akademik erteleme 

eğilimleri açısından incelenmesi amacıyla Çakıcı (2003) tarafından geliştirilen Akademik Erteleme Ölçeği 

kullanılmıştır. Akademik Erteleme Ölçeği, öğrencilerin öğrenim yaşantılarında yapmakla sorumlu oldukları 

görevleri içeren (ders çalışma, sınavlara hazırlanma, proje hazırlama gibi) 12 olumsuz, 7 olumlu olmak üzere 

toplam 19 ifadeden oluşmaktadır. Bu ölçekte yer alan ifadelere verilen tepkiler “beni hiç yansıtmıyor”, “beni 

çok az yansıtıyor”, “beni biraz yansıtıyor”, “beni çoğunlukla yansıtıyor”, “beni tamamen yansıtıyor” biçiminde 

olmak üzere beş basamaklı Likert tipinde derecelendirilmektedir. Ölçek akademik erteleme içeren bir ifadeye 

“beni hiç yansıtmıyor” diyenler 1, “beni tamamen yansıtıyor” diyenler 5 puan alacak biçimde tek yönlü 

puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 95, en düşük puan 19’dur. Ölçekten alınan yüksek 

puan, öğrencilerin akademik ertelemeci olduklarını göstermektedir. 

 

Kişisel Bilgi Formu: Lise öğrencilerinin akademik başarılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla 

araştırmacı tarafından öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin Kişisel Bilgi Formu oluşturulmuştur. Bu bilgi 

formu öğrencilerin genel not ortalamaları, sınıf düzeyleri, anne/ baba eğitim durumları ve aile gelir durumlarına 
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yönelik bilgiler içermektedir. Genel not ortalaması 5.00 lik sisteme göre doldurulmuştur ve genel not ortalaması 

değerlendirilmesinde okulun standartları gereği 2.5 - 3.49 ortalama aralığı ‘’orta’’, 3.50 – 4.49 ortalama aralığı 

‘’iyi’’ ve    4.50 – 5.00 ortalama aralığı ‘’çok iyi’’ olarak ele alınmıştır. Not ortalaması çok iyi seviyede olan 

öğrenciler sınıfını ‘’takdir belgesi’’ ile, iyi seviyede olanlar ‘’teşekkür belgesi’’ ile, orta seviyede olanlar ise ‘’düz’’ 

geçmektedir.  

 

Aile gelir durumu ise öğrencilerin algılarına göre düşük, orta ve yüksek şeklinde doldurulmuştur.  

 
İşlem 
Veriler, Akademik Güdülenme Ölçeği, Akademik Erteleme Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu ile araştırmaya katılan 

lise öğrencilerinden doğal sınıf ortamında ve tek oturumluk uygulamalarla toplanmıştır. Uygulama esnasında 

araştırmanın amacı hakkında bilgiler öğrencilerle paylaşılmıştır.  

 
Verilerin Analizi 
Veri toplama işlemleri tamamlandıktan sonra elde edilen tüm veriler gerekli istatistiksel işlemlerin yapılması 

amacıyla hazır hale getirilmiştir ve analiz için SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde 

Betimsel İstatistik, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Kruskal Wallis Test kullanılmış ve Pearson Momentler 

Çarpımı Korelâsyon Katsayısı hesaplanmıştır. 

 

BULGULAR 
 
Araştırmanın amacına uygun olarak yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular aşağıda sunulmuş ve 

değerlendirilmiştir. 

 

Tablo 3: Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Güdülenmelerine ve Erteleme Eğilimlerine İlişkin Betimsel 

İstatistikler 

Ölçek 
Boyutlar Sd X 

Akademik Başarı  0,540 3,84 

Kendini Aşma 4,982 4,94 

Bilgiyi Kullanma 3,848 3,92 Akademik Güdülenme 

Keşif 4,887 3,95 

Akademik Erteleme  8,149 3,12 

 

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılanların genel görüşleri aritmetik ortalama düzeyinde görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin akademik başarıları iyi (x= 3,84) düzeyindedir. Akademik güdülenmeleri 

incelendiğinde kendini aşma boyutunda öğrenciler kendileri kesinlikle güdülenmiş (x= 4,94) görürken, bilgiyi 

kullanma (x= 3,92) ve keşif (x= 3,95) boyutlarına ilişkin görüşleri biraz uygun düzeyindedir. Akademik erteleme 

eğilimleri (x=3,12) incelendiğinde öğrencilerin görüşlerinin beni biraz yansıtıyor seçeneğinde yoğunlaştığı 

görülmektedir.  

 

Tablo 4: Öğrencilerin Akademik Başarılarının Sınıf Düzeyine İlişkin Tek Yönlü Varyans Testi Tablosu  

 Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 

Ortalaması 
F P Farkın 

Kaynağı 

Gruplar Arası 5.170 4 1.292 4.627 .001 a-b 

Gruplar İçi 88.819 318 .279   a-c Sınıf Düzeyi 

Toplam 93.988 322     

a=hazırlık, b=9. sınıf, c=10. sınıf, d=11. sınıf, e= 12. Sınıf,  p<.01 

 

Tablo 4’ de verilen analiz sonuçlarına göre öğrencilerin akademik başarıları ile sınıf düzeyleri arsındaki farkın 

istatistiksel olarak .01 düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. (F=4.627; p<.01). Bu anlamlılığın hangi gruplar 

arasında olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan Tukey HSD analizi sonuçlarına göre hazırlık sınıfının akademik 
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başarısı ile 9. sınıfın akademik başarısı arasındaki farkın ve yine hazırlık sınıfının akademik başarısı ile 10. sınıfın 

akademik başarısı arasındaki farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 

 
Tablo 5: Öğrencilerin Akademik Başarıları ile Anne Eğitim Düzeyleri Arasındaki Farkların  Kruskal Wallis Test 

Sonuçları 

Anne Eğitim Düzeyi N Sıra Ortalaması sd X² p 

Okuryazar Değil 10 184.95 4 1.675 .795 

İlkokul 166 165.61    

Ortaokul 52 156.92    

Lise 74 153.34    

Üniversite 21 165.62    

Toplam 323     

      

 

Tablo 5’ te verilen analiz sonuçlarına göre öğrencilerin akademik başarıları ile anne eğitim düzeyleri arasındaki 

fark (p>.05) istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  

 

Tablo 6: Öğrencilerin Akademik Başarıları ile Baba Eğitim Düzeyleri Arasındaki Farkların  Kruskal Wallis Test 

Sonuçları 

Baba Eğitim Düzeyi N Sıra Ortalaması sd X² p 

Okuryazar Değil 4 240.25 4 3.848 .427 

İlkokul 86 159.90    

Ortaokul 53 151.07    

Lise 100 162.18    

Üniversite 80 167.37    

Toplam 323     

      

 

Tablo 6’da verilen analiz sonuçlarına göre öğrencilerin akademik başarıları ile baba eğitim düzeyleri arasındaki 

fark (p>.05) istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  

 

Tablo 7: Öğrencilerin Akademik Başarıları ile Algılanan Aile Gelir Durumları Arasındaki Farkların  Kruskal Wallis 

Test Sonuçları 

Algılanan Aile Gelir 

Durumu 
N Sıra Ortalaması sd X² p 

Düşük  30 179.98 2 1.417 .492 

Orta  284 159.74    

Yüksek  9 173.50    

Toplam 323     

      

 

Tablo 7’de verilen analiz sonuçlarına göre öğrencilerin akademik başarıları ile algılanan aile gelir düzeyleri 

arasındaki fark (p>.05) istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  
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Tablo 8: Öğrencilerinin Akademik Başarıları,  Akademik Güdülenme ile Akademik Erteleme Eğilimleri Arasındaki 

İlişkiye İlişkin Korelasyon Analizi Tablosu 

Akademik Güdülenme  

    
Akademik 

erteleme 

Akademik 

Güdülen-
me 

Toplam 

Kendini 

Aşma 

Bilgiyi 

Kullanma Keşif 

Akademik 

Başarı 

R 1 -,457(**) -,364(**) -,440(**) -,420(**) -,097 

P  ,000 ,000 ,000 ,000 ,080 
Akademik erteleme 

  

  N 323 323 323 323 323 323 

R -,457(**) 1 ,882(**) ,866(**) ,908(**) ,248(**) 

P ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

Akademik 

Güdülenme 
Toplam 

N 323 323 323 323 323 323 

R -,364(**) ,882(**) 1 ,632(**) ,678(**) ,278(**) 

P ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

Kendini 

Aşma 

N 323 323 323 323 323 323 

R -,440(**) ,866(**) ,632(**) 1 ,724(**) ,161(**) 

P ,000 ,000 ,000  ,000 ,004 

Bilgiyi 

Kullanma 

N 323 323 323 323 323 323 

R -,420(**) ,908(**) ,678(**) ,724(**) 1 ,207(**) 

P ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

 

 
 

Akademik 
Güdülenme 

Keşif 

N 323 323 323 323 323 323 

R -,097 ,248(**) ,278(**) ,161(**) ,207(**) 1 

P ,080 ,000 ,000 ,004 ,000  

Akademik Başarı 

N 323 323 323 323 323 323 

**  Korelasyon anlamlılık düzeyi  0.01  

 

Akademik erteleme ile akademik güdülenme ve alt boyutları (Bilgiyi kullanma, keşif, kendini aşma) arasında 

negatif ve orta düzeyde ilişki vardır. Akademik erteleme ile akademik güdülenme arasındaki ilişki katsayısı 

(Pearson r korelasyon katsayısı) -0,457 olarak bulunmuştur. Akademik erteleme ile bilgiyi kullanma alt boyutu 

arasındaki ilişki katsayısı (Pearson r korelasyon katsayısı) -0,440 olarak bulunmuştur. Akademik erteleme ile 

keşif alt boyutu arasındaki ilişki katsayısı (Pearson r korelasyon katsayısı) -0,420 olarak bulunmuştur. Akademik 

erteleme ile kendini aşma alt boyutu arasındaki ilişki katsayısı (Pearson r korelasyon katsayısı) -0,364 olarak 

bulunmuştur (Tablo 8). 

 

Tablo 8’de verilen analiz sonuçlarına göre akademik başarı ile akademik güdülenme arasındaki ilişki katsayısı 

(Pearson r korelasyon katsayısı) 0,248 olarak bulunmuştur. Pearson r korelasyon katsayısı istatistiksel olarak .01 

düzeyinde öğrencilerin akademik başarısı ile akademik güdülenmeleri arasında düşük düzeyli ve pozitif yönlü bir 

ilişkinin olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 8’de verilen analiz sonuçlarına göre akademik başarı ile akademik güdülenme ölçeğinin alt faktörlerinden 

olan kendini aşma arasındaki ilişki katsayısı (Pearson r korelasyon katsayısı) .278, bilgiyi kullanma alt faktörü 

arasındaki ilişki katsayısı .161, keşif alt faktörü arasındaki ilişki katsayısı .207 olarak bulunmuştur. Pearson r 

korelasyon katsayısı istatistiksel olarak .01 düzeyinde öğrencilerin akademik başarısı ile akademik güdülenme 

ölçeğinin alt faktörleri olan kendini aşma, bilgiyi kullanma ve keşif arasında  düşük düzeyli ve pozitif yönlü bir 

ilişkinin olduğunu göstermektedir. 

 

Korelasyon sonuçlarına göre akademik başarı ile akademik erteleme eğilimi arasındaki ilişki katsayısı (Pearson r 

korelasyon katsayısı) -.097 olarak bulunmuştur (Tablo 8). Pearson r korelasyon katsayısı öğrencilerin akademik 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt: 3  Sayı: 3  Makale No: 36   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

388 

başarısı ile akademik erteleme eğilimleri arasında düşük düzeyli ve negatif yönlü bir ilişkinin olduğunu 

göstermektedir. 

 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
 
Bu araştırmada lise öğrencilerinin akademik başarıları; akademik güdülenme, akademik erteleme eğilimi ve bazı 

demografik değişkenlere göre incelenmiştir ve akademik başarı ile bu değişkenler arasındaki farklar ortaya 

konmuştur.  

 

Araştırmada öğrencilerin akademik başarıları ile sınıf düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 

bulunmuştur. Hazırlık sınıfı ile 9. sınıf ve hazırlık sınıfı ile 10. sınıfın akademik başarıları arasındaki farkların 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada hazırlık sınıfının akademik başarısının diğer sınıflardan daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Literatürde bu bulguları destekleyen ya da desteklemeyen araştırma sonucu 

bulunamamıştır.   Ancak hazırlık sınıfı öğrencilerinin hem okuldaki ilk yılları olması hem de ders sayılarının diğer 

sınıflara nazaran daha az olması nedeniyle araştırmadaki bu bulgunun anlamlı olduğu düşünülmektedir.  

 

Bunun yanında yine araştırmadan elde edilen bulgulara göre bütün sınıfların genel not ortalaması 3.50 – 4.49 

arasında olup okul standartlarına göre ‘’iyi’’ seviyededir. Bu durum genel anlamda bütün sınıfların akademik 

açıdan ‘’iyi’’ düzeyde başarılı olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin bu okulu kazanmak için SBS de yüksek 

puan aldıkları ve tercih sırasına göre okulda okumaya hak kazandıkları hususu göz önünde bulundurulunca elde 

edilen bulguların anlamlı olduğu düşünülmektedir. 

 

Araştırmada öğrencilerin akademik başarıları ile anne/baba eğitim düzeyi arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuç ilgili literatürdeki araştırma bulgularıyla 

örtüşmemektedir. Literatür incelendiğinde bu yöndeki araştırmalar (Bölükbas 1989; Coleman ve diğ, 1966; 

Hurn, 1993; Jencks ve diğ, 1972; Mıhçıoglu,1969; Şemin 1975; Kaya, 1988; Yavru, 1998; Yıldız, 1999; Yıldırım, 

1972) anne/babanın eğitim seviyesi ile öğrencilerin akademik başarısı arasında anlamlı ilişkilerin olduğunu 

göstermektedir. (Akt: Pakır, 2006).  Mevcut araştırma bulgularıyla literatürdeki bulguların farklı olmasının 

nedeninin bu araştırmanın yürütüldüğü okulun farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Öncelikle okul 

yatılıdır, dolayısıyla öğrenciler anne ve babanın etki, kontrol ve denetiminden uzaktırlar. Bu nedenle 

öğrencilerin akademik başarı açısından sürekli olarak beraber oldukları arkadaş çevrelerinden, üst sınıflardaki 

öğrencilerden ve kendileriyle yoğun mesai geçiren öğretmenlerinden etkilendikleri düşünülmektedir. Okulun 

yapısı göz önüne alınınca mevcut araştırma bulgularının literatüre katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir.   

 

Araştırmada öğrencilerin akademik başarıları ile algılanan aile gelir durumu arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuç ilgili literatürdeki araştırma bulgularıyla 

örtüşmemektedir. Literatür incelendiğinde bu yöndeki araştırmalar aile gelir durumu ile öğrencilerin akademik 

başarısı arasında anlamlı ilişkilerin olduğunu göstermektedir (Beare vd., 1989; Drucker ve Rembers, 1952; 

Terman,1954; Frankel 1958; Astin 1964; Türk, 1999; Türkan, 1990; Köse, 2004; Yıldırım’ın (1972); Kaya, 1988; 

Bölükbas 1989; Kasatura 1991; Serter, 1997; Yavru 1998’dan akt: Pakır, F; 2006). Mevcut araştırma bulgularının 

literatürdeki sonuçlarla uyumlu çıkmamasının nedeninin araştırmanın yürütüldüğü okulun öğrencilerine 

sağladığı ekonomik imkânlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Okulun yatılı olduğu bilgisi daha önce 

verilmişti, buna ek olarak öğrencilerin günlük yeme, içme ve giyinme gibi zorunlu ihtiyaçları devlet tarafından 

karşılanmaktadır. Aynı zamanda yine devlet tarafından öğrencilere aylık belli miktarlarda nakdi para ödemesi 

yapılmaktadır. Böylece, okuldaki öğrencilerin tamamı ailelerin gelir durumu hangi düzeyde olursa olsun yeme, 

içme, giyinme, barınma ve eğitim gibi zorunlu ihtiyaçlardan aynı standartlarda faydalanmaktadırlar ve 

ekonomik açıdan devlet tarafından aynı ölçüde desteklenmektedirler.  Bu etmenler göz önünde 

bulundurulduğunda öğrencilerin, ailelerinin gelir durumundan çok fazla etkilenmedikleri ve bu nedenle 

akademik başarıları ile ailelerinin gelir durumları arasındaki farkın anlamlı olmadığı düşünülmektedir. Okulun 

yapısı göz önüne alınınca mevcut araştırma bulgularının literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.   

 

Araştırmada akademik erteleme ile akademik güdülenme ve alt boyutları arasında negatif ve orta düzeyde ilişki 

bulunmuştur. Bunun sebebi başarılı olmanın temelinde düzenli ve planlı çalışmanın yatmasıdır. Düzenli ve planlı 

çalışan öğrenci hayatındaki önemli konuları ertelemez.  
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Araştırmada öğrencilerin akademik başarıları ile akademik güdülenmeleri arasında düşük düzeyli ve pozitif 

yönlü bir ilişki bulunmuştur.  Buna göre akademik güdülenme düzeyinin yüksek olduğu öğrencilerde akademik 

başarının da yüksek olduğu ve buradan hareketle, akademik alanda başarıya ulaşmak için maksimum düzeyde 

güdülenmenin önemli olduğu ifade edilebilir. Araştırmadan elde edilen bu sonuç ilgili literatür tarafından 

desteklenmektedir (Guay, Ratelle, Roy, ve Litalien, 2010; Broussard, 2002;    Gottfried, 2001; Mardan, 2006; 

Şahin ve Çakar, 2011;Yumuşak, 2006).  

 

Araştırmada aynı zamanda akademik güdülenme ölçeğinin alt faktörleri olan kendini aşma, bilgiyi kullanma ve 

keşif faktörleri ile öğrencilerin akademik başarıları arasında düşük düzeyli ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. 

Öğrencinin ders başarısı üzerinde etkili olan pek çok değişken bulunmaktadır. Öğrencinin akademik 

performansına etki eden fizyolojik, psikolojik, toplumsal durum ve koşullar gibi birçok faktör vardır. Bu 

faktörlerden biri de akademik güdülenmedir. Öğrencinin akademik güdülenme düzeyinin gerekli akademik 

başarıyı getirecek boyutta yüksek olması gerekmektedir. Bu şekilde, öğrenciler akademik hedeflerine 

ulaşabilmek için gerekli çaba harcama, plan program yapma ve uygulama, problem çözme ve süreçleri 

değerlendirme gibi bilişsel faaliyetleri sağlıklı bir şekilde icra edeceklerdir. 

 

Araştırmada öğrencilerin akademik başarıları ile akademik erteleme eğilimleri arasında düşük ve negatif yönlü 

bir ilişki olduğu bulunmuştur. Buna göre akademik erteleme eğilimi gösteren öğrencilerin akademik 

başarılarının düşük olduğu, bu noktadan hareketle öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için onlardaki 

akademik erteleme eğiliminin minimum düzeye indirgenmesi ve ertelemenin davranış haline getirilmemesi 

gerektiği vurgulanabilir. Araştırmadan elde edilen sonuç literatürdeki benzer araştırmalarla uyum 

göstermektedir  (Beswick, Rothblum ve Mann, 1988;  Rothblum, Solomon ve Mukarami 1986;  Owens ve 

Newbegin 1997). Rothblum, Solomon ve Mukarami (1986) tarafından yapılan araştırmada akademik ertelemeci 

öğrencilerin genel not ortalamalarının, ertelemeci olmayanlara göre daha düşük olduğu bulunmuştur (Akt; 

Özer, B;  2009).  

 

Araştırmada elde edilen tüm sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, öğrencilerin akademik başarısı ile ilişkili 

olduğu düşünülen değişkenlerin üzerinde durulmasının önemli bir konu olduğu düşünülmektedir. Elde edilen 

bulgulara göre akademik başarı ile akademik güdülenme arasında düşük düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki 

vardır. Yani akademik güdülenme arttıkça akademik başarı da artmaktadır. Öğrencilerin kısa ve uzun vadeli 

akademik hedeflerinde başarıya ulaşmaları için akademik güdülenmeleri önemli bir etmendir. Bu nedenle 

akademik güdülenme düzeylerinin akademik hedeflerini gerçekleştirebilecek seviyede olması gerekir. Diğer 

bulgulara göre akademik başarı ile akademik erteleme eğilimi arasında düşük düzeyde ve negatif yönlü bir ilişki 

vardır. Yani erteleme eğilimi arttıkça akademik başarı düşmektedir. Öğrencilerin akademik performanslarının 

artırılabilmesi için erteleme eğiliminin asgari düzeye çekilmesi ve akademik ertelemenin, davranış haline 

getirilmemesi yönünde bir takım tedbirler alınmasının önemli olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın temel 

sınırlılığı uygulamanın bir tek yatılı devlet okulunda yapılmasıdır ve diğer yatılı okullarla bir kıyaslama imkânının 

olmamasıdır. Bu nedenle sonuçlar genelleştirilememekle birlikte elde edilen bulgular, akademik başarı ile ilişkisi 

olduğu düşünülen değişkenlerin vurgulanması açısından dikkat çekicidir. Bu sonuçlar ışığında aşağıdaki öneriler 

geliştirilebilir:  

1. Bu çalışmada akademik başarı ile akademik güdülenme, akademik erteleme ve demografik bazı 

değişkenlerin ilişkisi incelendiği için bundan sonra yapılacak çalışmalarda yatılı okullarda akademik başarı 

üzerinde etkili olan diğer değişkenlerin incelenmesi önerilebilir. 

2. Okullarda akademik erteleme eğilimini ortadan kaldırmak için gerekli önlemler alınmalı ve zaman kullanımı 

ile ilgili olarak öğrencilere eğitimler verilmelidir. 

 
 
 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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Özet 
Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Kurumsal Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri Yönetişim Sistemi ‘UKEY’in tanıtımı, 

kullanılabilirlik ölçütlerine göre değerlendirilmesi ve sistemi kullanan öğretmen adaylarının görüşleri ele 

alınmaktadır. Altyapısı Uludağ Üniversitesi Bilgi İşlem Biriminin olanaklarıyla geliştirilen yazılıma dayalı olan 

UKEY, 2013-2014 güz döneminde Eğitim Fakültesinde başlatılan pilot uygulamayla hayata geçirilmiştir ve ders, 

hizmet içi eğitim, danışma, toplantı, seminer vb. gibi çeşitli eğitimsel ve yönetsel etkinlikler için 

kullanılmaktadır. Sürekli geliştirilme aşamasında olan UKEY’in bu çalışmada 1.0 sürümü esas alınmıştır. Sistemin 

teknik ve yönetsel özelliklerine yönelik veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen kullanılabilirlik kontrol listesi 

ile toplanmıştır. Eğitim/öğretim sürecine içeriksel ve yönetsel katkılarına yönelik bilgiler ise Eğitim Fakültesinin 

farklı bölümlerinden öğretmen adaylarına uygulanan bir anket aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar 

UKEY’in amaca uygun biçimde kullanılabilir durumda olduğunu, öğrenci motivasyonunu olumlu yönde 

etkilediğini ve eğitim sürecine olumlu katkıda bulunma potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. 

Bu çalışmadan elde edilen bulgular öğretim platformlarının geliştirilmesi ve bu sistemler üzerinden yürütülen 

karma eğitim etkinliklerinin daha verimli hale getirilmesi açısından önem taşımaktadır. 

  

Anahtar Sözcükler: UKEY, LMS, Öğretim Yönetim Sistemi, Karma Öğretim, Kullanılabilirlik, Kullanıcı 

Memnuniyeti  

 

 

EVALUATING THE USABILITY OF UKEY LEARNING MANAGEMET SYSTEM  
AND STUDENT TEACHERS’ OPININIONS 

 

 

Abstract 
The present study aims at introducing UKEY (Uludağ University Research and Education Activities Management 

System), evaluating the system based on usability criteria, and identifying teacher trainees’ perceptions who 

are using the system. UKEY that is developed by Uludağ University Information Technologies Center has been 

launched during 2013-2014 fall semester at the Faculty of Education as a pilot practice. It is being used for 

educational and managerial purposes such as teaching, pre-service training, supervision, conducting meetings, 
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and seminars. As UKEY is in a constant development process this study reports on its 1.0 version. Data related 

to the technical and managerial aspects of the system are collected via a usability checklist developed by the 

researchers, whereas data related to UKEY’s contribution to the instructional process are gathered via a 

questionnaire from the teacher trainees who used the system and who are enrolled in different departments of 

the faculty. The results indicate that UKEY can be used according to its purpose. It has a high potential to 

contribute to the learning process positively and increase students’ motivation.  The results of the study are 

prominent to develop similar learning management systems and to improve blended learning activities that are 

carried on via such systems. 

 

Key Words: UKEY, LMS, Learning Management System, Blended Learning, Usability, Learner Satisfaction. 

 
 
GİRİŞ 
 
Dijital teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak son yıllarda dünyada ve ülkemizde eğitim ve öğretim 

sistemlerinin başarısını artırmak üzere bilişim teknolojilerinden yararlanma eğilimi ivme kazanarak devam 

etmektedir. Internet’in yaygınlaşmasıyla bilgiye erişim geçmişe oranla göreceli olarak daha kolay hale gelmiş, 

sistematik eğitim, öğretim, ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin dersliklerle ve ders saatleriyle sınırlı 

kalmayıp, öğretmenlerin ve öğrencilerin gereksinim duydukları anda bilgiye rahatça ulaşabilecekleri sanal 

platformlara taşınması ise öğretim yönetim platformları (Learning Management System = LMS) olarak 

adlandırılan sanal ortamlar sayesinde mümkün olmuştur. LMS’ler ders etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, ders 

materyallerinin paylaşılması, duyuruların yapılması, ödev teslimi, grup çalışmaları ve iletişim amacı ile kullanılan 

web tabanlı sistemlerdir (Malikowski, Thompson ve Theis, 2007, p. 150). Sadece ders materyallerinin web 

ortamında daha kolay ulaşılabilir hale getirilmesinden ziyade, LMS’ler derslerin daha ilgi çekici ve zengin bir 

içerikle sunumu, öğrencilerin ve eğitmenlerin etkileşim içinde bilgi paylaşması ve öğrenmenin kalıcılığının 

artırılması için yardımcı teknolojiler olarak (West, Waddoups ve Graham, 2007) ve kurumsal yeniliklerin 

yaygınlaştırılması amacı ile kullanılabilir (Dutton, Cheong ve Park, 2003). LMS’ler bilginin iletilmesinin yanı sıra 

öğrenmenin kolaylaştırılması yönünde de bir değişimi sağlarlar (Coaldrake ve Stedman, 1999). Fakat bu 

değişimin gerçekleşebilmesi öğrenci ve öğretmenlerin böylesi bir sistemin sunduğu olanakları fark etmeleri ile 

doğru orantılıdır (Lonn ve Teasley, 2009).  

 

Teknolojinin getirdiği bu sözü geçen imkanları kurum içinde kullanmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Uludağ 

Üniversitesi bir LMS uygulaması olan UKEY 1.0’ı (Kurumsal Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri Yönetişim Sistemi) 

geliştirmiş ve 2013-2014 akademik yılının Güz döneminde kullanıma sunmuştur. UKEY ekibi açık kodlu ve kapalı 

kodlu yazarlık platformlarının yüksek maliyetli olması, bunların getirdiği zaman ve teknik bilgi yükünün fazla 

olması, esnek olamamaları, kurumun, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının beklentilerini karşılayamaması gibi 

dezavantajları (Stary, 1996; Kerkau, 2003) göz önüne alarak eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar, proje 

yönetimi gibi süreçlerin daha verimli yürütülmesini sağlamak ve teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 

Uludağ Üniversitesi’ne özgü bir sistemin geliştirilmesini tercih etmiştir. UKEY öğrenciler ve akademik personel 

tarafından benimsenmiş ve kullanıma sunulduktan kısa bir süre içerisinde 2013 güz dönemi itibarıyla üniversite 

çapında 17777 öğrenci, 1057 akademik personel sisteme giriş yapmış ve 2960 ders ve 94 proje UKEY sistemine 

aktarılarak 760 ödev sistem üzerinden paylaşılmış ve öğrencilere 3556 dijital materyal sunulmuştur. Aynı 

dönemde 64 e-sınav ve 279 çevrimiçi ders/toplantı etkinliği gerçekleştirilmiştir. Sistemin kurum içi ve kurum 

dışından kullanıcılara açılmasıyla ve UKEY ekibinin tanıtım ve destek toplantılarıyla UKEY’in kullanıcı sayısı her 

geçen gün artmaktadır. Bu çalışma UKEY 1.0 sürümünün değerlendirilmesinde ilk adımı oluşturmaktadır. Sistem 

her geçen gün geliştirilmekte ve kullanıcı sayısı artmakta olduğundan nihai değerlendirmenin daha sonraki 

dönemlerde diğer fakültelerdeki çalışmalar da dâhil edilerek yapılması planlanmaktadır.  

 

Öğretim yönetim sistemlerinin tarihsel gelişimi kavramın tanımlanmasındaki bakış açısına bağlı olarak yüzyılın 

başında geliştirilen ilk mekanik donanımlardan, 60’lı yılların Intranet sistemi PLATO’ya ve ARPA-NET projesine 

ve 80’li yıllarda MIT’de geliştirilen Athena projesine kadar dayandırılmakla beraber çağdaş öğretim yönetim 

platformlarının ilk örnekleri 90’lı yılların ortalarında geliştirilen FirstClass, WebCT ve CECIL’dir (Sheridan, 

Gardner ve White, 2002). 2000’li yıllardan sonra sanal öğretim yönetim sistemlerinin geliştirilmesi önemli bir 
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ivme sergilemiş ve üniversitelerin yanı sıra özel kuruluşlar tarafından çok sayıda platform geliştirilmiştir: ANGEL, 

Blackboard, Taleo, aTutor, ILIAS, Moodle, Sakai, eCollege vd. bunların arasında sayılabilir.  

 

Bu tür sistemler yaygın olarak kullanılmalarına rağmen sistemleri değerlendiren çalışmalar teknik ve pedagojik 

konularla sınırlı kalmış (Maslowski, Visscher, Collis ve Bloemen 2000; Parker, Bianchi ve Cheah, 2008; 

Samarawickrema, 2007; Yohon, 2004), kullanılabilirlik ve erişilebilirlik çalışmaları yetersiz kalmıştır (Al-Khalifa, 

2010).  Yükseköğretim kurumları karma eğitimi desteklemek amacı ile LMS kullanımı için yüksek miktarlarda fon 

ayırmaktadır. Fakat bu çabanın yerinde olduğunu öğrenebilmek için öğretmen ve öğrencilerin LMS kullanım 

durumları ve sistem hakkındaki memnuniyetleri ile sistemin kullanılabilirlik durumunu muhakkak göz önünde 

bulundurmak ve incelemek gerekmektedir (Lonn ve Teasley, 2009).  Kullanılabilirlik çalışmalarının yapılması 

LMS’ler için kalite değerlendirme tekniği olarak görülmektedir (Al-Khalifa, 2010).  Literatürde karşılıklı 

görüşmelerden, alan notlarına, performans değerlendirmelerine ve memnuniyet anketleri uygulanmasına kadar 

farklılık gösteren değişik kullanılabilirlik ölçme yöntemleri bulunmaktadır (bkz. Melton 2006; Samarawihkrema, 

2007; Tufts University LMS Usability Evaluation Report, 2010).  

 

LMS’lerin kullanıcılar üzerinde yarattığı memnuniyeti ve kullanım alanlarını belirlemeye yönelik birçok çalışma 

yapılmıştır. Yapılan araştırmalar öğrenci ve öğretmenlerin farklı alanlarda memnuniyet bildirdiklerini ortaya 

koymuştur. Kullanıcıların memnuniyetleri arasında farklılıklar olsa da ortak görüşler genellikle LMS kullanımının 

pratik alanlarda (zaman tasarrufu, materyal paylaşımı ve materyale erişim gibi) fayda sağladığı yönünde 

birleşmektedir. Örneğin, Twente Üniversitesinin kendi geliştirdiği TeLeTOP LMS üzerinden sunulan 25 ders 

incelenmiş ve en çok kullanılan özelliğin dosya yönetimi ve özellikle de PowerPoint sunu çıktıları olduğu 

belirlenmiştir (Maslowski, Visscher, Collis ve Bloemen, 2000). Naveh, Tubin ve Pliskin (2010) LMS ortamında 

sunulan 1212 ders için yaptıkları çalışmada öğrencilerin LMS kullanımı ve memnuniyeti ile kurumsal yapının 

ilişkisini incelemiş ve değişik seviyelerde kullanımın gerçekleştiğini fakat sadece kullanımın tek başına 

memnuniyetle ilişkili olmadığını, ders içeriğinin kullanıma ve memnuniyete etki ettiğini, sınıf büyüklüğü, 

öğretim üyesinin LMS kullanım tarzı ve forum kullanılıp kullanılmamasının öğrencilerin LMS kullanımına ve 

memnuniyete doğrudan etkisinin olduğunu ortaya çıkarmışlardır. 

 

Bir diğer çalışmada Hanson ve Robson (2004) WebCT ve Blackboard kullanılan üç değişik Amerikan kolejinde 

öğrencilerin ve öğretmenlerin LMS’e karşı tutumlarını, LMS’in hangi özelliğinin öğrenmeyi daha verimli hale 

getirdiğinin düşünüldüğünü ve öğretmen ve öğrenciler arasında görüş farkı olup olmadığını incelemişlerdir. 

Çalışmanın sonucunda hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin LMS’lerin zaman tasarrufu sağladığını ve 

öğrenmeyi geliştirdiğini düşündükleri, ders materyallerinin çevrimiçi ortamda sunulmasının, e-sınav ve ders 

notlarına LMS üzerinden ulaşılmasının öğrenciler açısından memnuniyetle karşılandığı, öğretmenlerin ise en çok 

çevrimiçi tartışma ortamlarını beğendikleri ortaya çıkmıştır. LMS’lerin zaman tasarrufu sağladığı sonucuna 

ulaşılan bir diğer çalışma da Yohon, Zimmerman ve Keeler (2004) tarafından 172 öğretim üyesi ile yapılmıştır. 

Buna göre, araştırmada derslerde WebCT kullanımının günlük iş yoğunluğu açısından zaman tasarrufu sağladığı 

ve öğretim süreçlerine yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır. Herse ve Lee’nin (2005) yaptıkları çalışma ise 

öğrencilerin en çok ders materyallerinin LMS ortamında paylaşılmasından memnun olduklarını göstermiştir. 

 

Bir başka çalışmada (Parker, Bianchi ve Cheah, 2008) büyük bir devlet üniversitesinde WebCT destekli yapılan 

dersler hakkında öğrenci ve öğretmen görüşleri alınmış, öğretmenlerin LMS’i öğrencilerin birbirleri ile iletişimini 

artıran bir araç olarak gördükleri, fakat tam aksine öğrencilerin LMS’i birbirleri ile iletişim kurmak için 

kullanmadıklarını rapor ettikleri sonucu çıkmıştır. LMS’in ders materyallerinin paylaşıldığı bir alan olarak 

kullanıldığının ve problem çözme tabanlı etkinlikleri tercih eden öğrenciler için LMS’lerin öğrenme sürecine 

katkıda bulunamayacağı sonucuna varılmıştır. 

 

Bu çalışma alanyazındaki LMS’lerin pedagojik özelliklerini inceleyen diğer çalışmalardan farklı olarak 

kullanılabilirliğini incelemektedir. Sistemin kullanılabilirliği ile ilgili veriler hem öğretmen adaylarından hem de 

öğretim elemanlarından toplanmıştır. Ancak burada sadece öğretmen adaylarının görüşlerine yer verilecektir. 

Kurumun ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen UKEY’in kullanılabilirliğinin irdelendiği bu çalışma daha önce 

alanyazında belirtilen bu eksikliğin giderilmesine yönelik atılmış bir adımdır (Al-Khalifa, 2010). Yeni geliştirilen 

ve ilk kez uygulanan bir sistem olması dolayısıyla UKEY’in teknik özellikleri de incelenmiştir. Sistemin teknik ve 

yönetsel özelliklerine yönelik veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen kullanılabilirlik kontrol listesi ile elde 
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edilmiştir. Kullanılabilirlik ve erişilebilirlik ile ilgili veriler ise eğitim fakültesinin farklı bölümlerinden öğretmen 

adaylarına uygulanan bir anket aracılığı ile toplanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular kuruma özgü 

platformların geliştirilmesi ve bu sistemler üzerinden yürütülen karma eğitim etkinliklerinin daha verimli hale 

getirilmesi açısından önem taşımaktadır.  

 

Uludağ Üniversitesi Kurumsal Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri Yönetişim Sistemi (UKEY) 

UKEY, öğrencilerin sisteme aktarılması, ders planlarının, materyallerinin ve uygulamalarının hazırlanması ve 

öğrenciye sunulması/iletilmesi, öğrenci performansının takip edilmesi, öğrencilerle ve öğrencilerin birbiriyle 

iletişim kurmasına olanak sağlayan 6 temel işleve sahiptir. Bu işlevler dört ana modül üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. Öğretim elemanının verdiği dersler, dersi alan öğrenciler ve bu derslerin Bologna 

sürecinde tanımlanmış içerik, kredi vb. tüm özellikleri otomatik olarak sisteme aktarılmaktadır. Öğretim elemanı 

ders planlarını güncelleyebilmekte, gruplar, grup değerlendirme formları, ödev-proje, e-sınav hazırlayabilmekte, 

dijital ders materyalleri yüklemekte ve öğrencilerle mesaj ve forum üzerinden artzamanlı iletişim 

kurabilmektedir. Öğretim elemanı öğrenci ödev ve projelerini sistem üzerinde değerlendirerek öğrenciye 

geribildirimde bulunabilmektedir. Proje yönetim modülünde proje adı, özeti, proje tipi, çalışma grupları, üyeler, 

yetkilendirme ve ortak paylaşım için çalışma alanı tanımlanarak dönemsel proje raporları, toplantı ve görüşme 

notları, laboratuvar defteri gibi birçok uygulamayla söz konusu projenin tüm işlemleri sanal ortamda 

gerçekleştirilmektedir. Projelere Bursa’daki okullar, firmalar gibi dış paydaşlar da UKEY üzerinden 

katılabilmektedirler.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: UKEY’in öğrenci, ödev/proje takibi ve çevrimiçi ders ve toplantı etkinliği düzenleme modülleri 

 

Toplantı modülü ile ders, hizmet içi eğitim, seminer, sertifika programı vb. amaçlarla sanal toplantılar 

düzenlenebilmektedir. Sanal toplantıda tüm katılımcılar birbirleriyle yazılı iletişim kurabilmekte ve söz isteme, 

içeriği onaylama, alkışlama, karşı çıkma vb. düşüncelerini/tavırlarını sistemin ‘durum’ ikonu aracılığıyla ifade 

edebilmektedirler. Toplantı sahibinin yetkilendirdiği katılımcılar toplantıya/derse sesli-görüntülü olarak 

katılabilmektedirler (Şekil 1). Toplantı arayüzünde bulunan tartışma panosu, ortak tartışma alanı vb. öğelerle 

tüm katılımcıların etkin iletişimi sağlanmaktadır. Katılımcılara toplantı/ders esnasında çoktan seçmeli, birden 

çok yanıtlı ve kısa cevap türü sorular yöneltilerek anket çalışması yapılmakta anlık olarak 

değerlendirilebilmektedir. UKEY üzerinden gerçekleştirilen ders veya toplantı görüntüleri, tartışma notları, 

ekran ve dosya paylaşımı gibi etkinlik isteğe bağlı olarak kaydedilip tekrar kullanılabilmektedir. UKEY’in en 

önemli modüllerinden olan ajanda, öğretim elemanına, öğrenciye ve tüm paydaşlara UKEY üzerindeki 

etkinliklerini (ders, sınav, toplantı, ödev teslimi) hem haftalık/aylık tablo olarak sunmakta hem de yerine 
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getirilmesi gereken tarihe 7 gün kala her gün otomatik olarak e-posta ile hatırlatmakta, böylece öğretim 

elemanı veya öğrencinin sistemi sık sık kontrol etmesine gerek kalmamaktadır. 

 

YÖNTEM 
 

Bu çalışma ile UKEY’in ilk kullanım sürecinde kullanılabilirlik ve kullanıcı memnuniyetine ilişkin verileri ortaya 

koyarak hem UKEY’in geliştirilmesine, hem de öğrencilerin ve paydaşların UKEY’i daha verimli 

kullanabilmelerine ve diğer kurumların sanal öğretim platformu geliştirme ve kullanma süreçlerine katkıda 

bulunulması hedeflenmektedir. Araştırma tarama modelinde düzenlenmiş, verilerin analizinde nicel ve betimsel 

yönteme başvurulmuştur. Böylelikle UKEY’i hali hazırda kullanan öğretmen adaylarının görüşlerinin 

belirlenmesine çalışılmıştır. 

 
UKEY’in kullanılabilirlik ve kullanıcı memnuniyet anketine yabancı diller eğitimi bölümü ve BÖTE bölümlerinden 

toplam 160 öğretmen adayı (1. sınıf = 33; 2. sınıf = 35; 3. sınıf = 36; 4. sınıf = 56 / 132 kız ve 28 erkek) katılmıştır. 

Öğretmen adaylarının yaş dağılımı 18 ile 42 arasında değişmektedir (18-21 yaş % 40 (64); 22-25 yaş % % 51,3 

(82) ve 26 yaş ve üzeri % 8,8 (14)). Adayların % 91,3’ü (146) kendine ait bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefona 

sahiptir. Adayların sahip olduğu donanım oranları ise % 21,4 (48) masaüstü bilgisayar, % 46,4 (104) dizüstü 

bilgisayar, % 29,9 (67) Android tablet, % 8,5 (19) iOS tablet, % 26,8 (60) Android tabanlı akıllı telefon, % 5,5 (8) 

iOS tabanlı akıllı telefon, % 2,7 (6) diğer (Windows vd.) işletim sistemli akıllı telefon şeklindedir. Hem masaüstü 

hem dizüstü bilgisayara sahip öğretmen adaylarının oranı % 14,7’dir (33).  

 
Veri Toplama Araçları ve Veri Toplama Yöntemi 
UKEY’in değerlendirilmesinde kullanılabilirlik ve kullanıcı memnuniyeti ölçeği olmak üzere iki çeşit veri toplama 

formu kullanılmıştır. Kullanılabilirlik için geliştirilen kontrol listesi Melton (2006), Nielsen (2003), Shehu, Besimi, 

Abazi ve Shaqiri’nin (2009) ölçeklerinden derlenmiştir ve ‘erişilebilirlik’,  ‘dolaşım’ (navigasyon), ‘uyumluluk’, 

‘etkileşim, ‘iletişim’, ‘yönetim’ ve ‘ölçme ve değerlendirme’ olmak üzere 7 ana başlık altında 25 öğe 

içermektedir. Erişilebilirlik özellikleri olan giriş seçenekleri, kaç adımda girilebildiği (fare tıklaması sayısı) ve 

bağlantı süresi ile dolaşım kolaylığı seçenekleri olan arayüz tutarlılığı, arayüz sözcüklerinin anlaşılırlığı, 

öğrenilebilirlik ve sezgisel keşfedilebilme özellikleri sistemin incelenmesi, öğretim elemanı ve öğretmen 

adaylarının kullanım deneyimlerinin yüz yüze görüşmeler yoluyla derlenmesiyle belirlenmiştir. Uyumluluk, 

etkileşim ve iletişim özellikleri ise sistem bileşenlerinin incelenmesiyle ve ilgili yazılımlarla sınanmasıyla 

belirlenmiştir. 2) Kullanılabilirlik ve kullanıcı memnuniyetinin belirlenmesi için Brooke (1996), Zins vd. (2004),  

Chang (1999) ve Sauro’nun (2011) ölçeğinden uyarlanan bir ölçek kullanılmıştır. Uyarlanan ölçek ‘öğrenme 

süreci’, ‘kullanım/motivasyon’ ve ‘kullanım/sistem bileşenleri’ olmak üzere 3 kategori altında (3 tanesi ters 

kodlanan) toplam 23 adet öğe içermektedir.  Araştırmacılar tarafından farklı ölçekler incelenerek oluşturulan 

anket 50 öğretmen adayına uygulanarak pilot çalışması yapılmıştır. Öğretmen adaylarından alınan dönütlerin 

sonucunda anket tekrar revize edilmiş ve içerik ve görünüm geçerliğinin sağlanabilmesi amacıyla Lawshe (1975) 

tekniği esas alınarak 5 uzmana verilerek değerlendirmeleri istenmiştir. Uzmanlar her bir maddeyi “yapıyı 

ölçmektedir, yapı ile ilintilidir ancak gerekli değildir veya yapı ile ilgili değildir” seçeneklerinden birini seçerek 

değerlendirmişlerdir. Buna göre 23 adet kapalı uçlu madde içeren anket son halini almıştır. Beş basamaklı Likert 

tipi olarak düzenlenen ankette yanıtların 1-5 arası bir değer seçilerek, ‘Kesinlikle Katılmıyorum ’(1), 

‘Katılmıyorum’ (2), ‘Kararsızım’(3), ‘Katılıyorum’ (4) ve ‘Kesinlikle Katılmıyorum’ (5) şeklinde belirtilmesi 

istenmiştir. 

 

Anketin ilk bölümünde öğretmen adaylarının profil bilgileri ile sahip oldukları dijital donanım hakkında bilgiler 

toplanmış, son bölümünde ise UKEY ve uzaktan eğitim uygulamaları konusunda görüşlerini belirtebilecekleri 6 

adet açık uçlu soru sorulmuştur. Ayrıca sisteme erişim ve kullanım deneyimlerini belirlemek amacıyla farklı 

zamanlarda toplam 50 öğretmen adayı ile karşılıklı görüşme yoluyla veri toplanmıştır.  

  
Verilerin analizi 
Sistemin teknik özelliklerini öğrenmeye yönelik kullanılan kontrol listesinden ve öğretmen adaylarıyla yapılan 

yüz yüze görüşmelerden elde edilen veriler betimsel olarak yorumlanmıştır. Kullanılabilirlik ve kullanıcı 

memnuniyeti ölçeğinden elde edilen veriler SPSS 18.0.0 istatistik yazılımıyla değerlendirilmiştir. Verilerin 

analizinde sayı, sıklık, standart sapma, ortalama ve gruplar arası karşılaştırmada tek yönlü varyans analizi 
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(ANOVA) ve Scheffe testleri uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının yaş, cinsiyet bölüm değişkenlerine göre 

sayıları çok farklılık gösterdiğinden gruplar arası farklılıkların belirlenmesinde sayısal olarak diğer değişkenlere 

göre homojen olan sınıf değişkeni esas alınmıştır. Ters kodlanan öğeler SPSS yazılımına tersine çevrilerek 

girilmiştir. Bu durumda elde edilecek en düşük puan 23, en yüksek puan 115’tir. Ölçekten elde edilen puanlar 

arttıkça kullanıcı memnuniyeti artmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri .861 olarak bulunmuştur. Bu değer 

ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. 

 
BULGULAR 
 
Bu çalışmadan elde edilen bulgular ‘kullanılabilirlik’, ‘kullanıcı memnuniyeti’ ve ‘öğretmen adayı görüşleri’ 

olmak üzere üç bölüm olarak ele alınmıştır. 

 
Kullanılabilirlik  
 
UKEY’in kullanılabilirlik özelliklerine yönelik elde edilen bulgular ile öğretmen adaylarıyla yapılan yüz yüze 

görüşmeler ve deneyimlerle elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.  

 
Erişilebilirlik: Kullanıcı, üniversitenin öğrenci otomasyon sistemi, mail vb. diğer web hizmetlerinden yararlanmak 

için kullandığı kullanıcı adı ve şifre ve kullanıcı türü (öğrenci, idari/akademik personel, misafir) bilgilerini 

belirleyerek 4 tıklamayla (veya TAB tuşuyla) kampüs içinden 1 saniyeden daha kısa sürede UKEY’e giriş 

sağlamaktadır. Kampüs dışından 5-20 km. mesafeden yapılan denemelerde kablolu internet bağlantısında yine 

1 saniye gibi kısa sürede bağlanılabilmektedir. Kablosuz veya 3G bağlantılarında kullanıcının internet 

sağlayıcısına ve mesafesine göre bağlantı 1-3 saniye sürebilmektedir. Almanya’dan yapılan giriş denemesinde 

sisteme bağlanma süresi 2 saniye, 3G üzerinden ve şehirlerarası bir otobüste seyahat halindeyken yaklaşık 3 

saniye sürmüştür. Bu değerler aynı zamanda UKEY’in diğer modüllerine erişimde de geçerlidir. 10 MB’lık bir 

dosyanın sisteme yüklenmesi kampüs içinden (kullanılan donanıma ve bağlantıya bağlı olarak) 3-7 saniye, 

kullanıcı bilgisayarına indirilmesi kampüs içinde 3-10 saniye, 5-20 km mesafede 8-12 saniye ve 3G bağlantı ile 

10-65 saniye sürmüştür. Söz konusu işlemlerin kablolu bağlantı ve masaüstü bilgisayarlarla daha kısa sürede 

gerçekleştiği belirlenmiştir. Bilindiği gibi eşzamanlı işitsel-görsel veri paylaşımı normal internet protokolleri 

(http) çerçevesinde veri iletimini en çok zorlayan ve gerçek zamanlı medya aktarım protokolleri (rtsp) sunucusu 

gerektiren uygulamadır. UKEY üzerinden ve normal https üzerinden yapılan sanal derslerde öğretim elemanı 

dâhil aynı anda 12-15 kişi ile kesintisiz eşzamanlı görsel-işitsel bağlantı gerçekleştirilmiştir.  

 

UKEY’in çevrimiçi telekonferans modülüyle yapılan ders ve toplantılarda zaman zaman katılımcıların 

bağlantısının kesilmesi, mikrofonu veya kamerayı çalıştırmaması gibi sorunlarla karşılaşılmış, gerekli 

müdahaleler yapılarak katılımcı kaynaklı donanımsal sorunlar büyük oranda giderilmiştir. Ancak bazı 

katılımcıların donanım ve yazılım konfigürasyonları, bulunduğu semtteki telekomünikasyon alt yapısına (bakır-

fiber optik kablo) ve internet sağlayıcısına (sağlayıcı kurum, limit-kota seçenekleri), bağlantı tipine (kablolu-

kablosuz) göre işitsel-görsel veri aktarım hızında ve kalitesinde katılımcı tarafında düşüş olabildiği 

gözlemlenmiştir. Bursa’nın bazı semtlerinden yapılan katılımlarda az da olsa bu tür sorunlarla karşılaşılmış 

ancak Almanya’dan ve Finlandiya’dan katılımda görsel-işitsel veri aktarım kalitesi ve hızında hiçbir olumsuzluk 

yaşanmamıştır. Limit-kota sorunu olmayan 3G üzerinden bağlantılarda da bir sorunla karşılaşılmamıştır. 

Telekonferans dışındaki modüllerin (ödev, sınav, grup çalışması, forum, proje vd.) büyük oranda metne dayalı 

olmasından dolayı öğrencinin bulunduğu mesafeden veya bağlantı seçeneklerinden hiçbir şekilde olumsuz 

etkilenmediği belirlenmiştir. 
  

Dolaşım: UKEY’in arayüzü bilgisayar destekli öğretimde ekran tasarımı ve yazılım ergonomisi ilkeleri (Stary 1996; 

Herczeg, 1994; Zeidler ve Zellner 1992) gözetilerek tasarlandığından gözü yormayacak pastel renklerin/renk 

tonlarının ve az sayıda çizgi öğesinin kullanıldığı sade bir arayüz alt yapısı ile oluşturulmuştur. Arayüz temel 

olarak üç bölümden oluşmaktadır. Renk kombinasyonlarında ve yazılım mimarisinde DIN standartlarında 

öngörülen mantıksal yakınlık/algı, ilintili öğeler, vurgu vb. tasarım ilkeleri (Thomé, 1988) dikkate alınmıştır. 

Arayüz komutları, sekmeler ve düğmeler anlaşılır sözcüklerle ve bilgisayar okuryazarlığı seviyesindeki her 

kullanıcının anlayabileceği evrensel semboller ve ikonlarla temsil edilmekte ve bütün sistem boyunca tutarlı 

olarak kullanılmaktadır. Sistemin sunduğu bütün işlemlere en fazla 3 adımda ulaşılabilmekte ve herhangi bir 
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aşamada sistemden çıkılabilmektedir. Öğretmen adaylarıyla yapılan yüz yüze görüşmelerde ve yazılı anket 

çalışmalarında UKEY’in bu özellikleriyle öğrenilebilirlik, sezgisel keşfedilebilirlik ve kolay kullanılabilirliğinde 

hiçbir zorluk yaşanmadığı belirlenmiştir. 

  
Uyumluluk: UKEY’in yazılımı ana sunucuda Linux ortamında sunulmakta, PC (masaüstü, dizüstü, netbook), 

tablet, akıllı telefon, dijital kişisel yardımcı (PDA) vb. cihazlarla, dolayısıyla Windows, Linux, Mac OS X 10.6/8, 

iOS ve Android gibi tüm yaygın işletim sistemleriyle ve IE, Chrome, Opera, Firefox, Safari, Flock vb. tüm yaygın 

web tarayıcılarla ve mobil sürümleriyle uyumlu biçimde çalışabilmektedir. Sisteme yüklenebilen dosya türünde 

herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. UKEY aynı zamanda Uludağ Üniversitesi’nin diğer yazılımlarıyla da 

uyumlu çalışabilmektedir. Öğrenci, öğretim elemanı ve ders bilgilerini öğrenci ve personel otomasyon sistemi 

veri tabanından otomatik olarak almaktadır.  

  
İnsan-bilgisayar etkileşimi (arayüz dili, diyalog kutuları vd.): İşlemin tamamlanması, hata ve uyarı mesajları ve 

dönütler sistem tarafından kullanıcıya diyalog kutularında veya durum çubuğu gibi yüzeylerde uygun 

semboller/renkler eşliğinde anlaşılır cümlelerle iletilmektedir.  

  

İletişim: UKEY eşzamanlı ve artzamanlı öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci iletişimine olanak sağlayan bir 

altyapıya sahiptir. Toplantı, ders vb. etkinlikler ajandaya aktarılarak ve otomatik olarak toplantı sahibine ve 

katılımcılara belli aralıklarla hatırlatma e-postası gönderilmektedir. Eşzamanlı görsel-işitsel iletişim için aynı 

zamanda ortak beyaz tahta, tartışma panosu, yazılı mesajlaşma, ekran ve dosya paylaşımı ve anket benzeri 

olanaklar sunan telekonferans modülü oldukça esnek bir iletişim olanağı sağlamaktadır. Öğretmen adaylarının 

dersle ilgili deneyimlerini paylaşabilmeleri ve tartışabilmeleri için çeşitli grup başlıkları içeren forum ortamı da 

mevcuttur. 

 

Yönetim: UKEY sunucusu öğretim elemanının ve öğretmen adaylarının materyallerini iletebilmeleri için her bir 

uygulama ve her bir dosya için 20 megabayt dosya depolama alanı sunmaktadır. Ders notları, ödevler/projeler 

vb. tüm materyaller bu şekilde sistem üzerinden paylaşılabilmektedir. Ders programı, içerik oluşturma, web 

içeriği ekleme, bunların paylaşılması ve arşivlenmesi gibi yönetimsel işlevler yapılabilmektedir. 

 
Ölçme ve Değerlendirme: UKEY ölçme ve değerlendirme amacıyla alıştırma, test ve e-sınav üretme modülüne 

sahiptir. Görsellerin de eklenebildiği alıştırma ve testlerdeki soruların ve şıkların dizilişleri her açılışta otomatik 

olarak rasgele değiştirilmektedir. Üretilen sorular bir soru bankasında toplanarak çok amaçlı 

kullanılabilmektedir. Söz konusu ölçme ve değerlendirme araçları ayrıca telekonferans sisteminde eşzamanlı 

olarak da kullanılabilmektedir. Çoktan seçmeli veya doğru/yanlış türü kapalı sorular içeren sınavların sonucu 

sistem tarafından değerlendirilerek notlandırılmaktadır. Açık uçlu sorular sisteme dosya (belge) olarak 

yüklenerek öğrencilerin yanıtlamaları ve değerlendirilmek üzere yine sistem üzerinden öğretim elemanına 

iletmeleri şeklinde değerlendirilmektedir. Açık uçlu soruların ve standart alfabede bulunmayan karakterler 

(matematik sembolleri, müzik notaları, fonetik alfabe vd.) UKEY ortamında dijital olarak işlenebilir biçimde 

kullanılamadığından bunların sisteme görsel olarak entegre edilmesi yoluna gidilmiştir.  

 
Kullanıcı Memnuniyeti 
Öğretmen adaylarına uygulanan kullanıcı memnuniyeti ölçeğinden elde edilen bulgular ‘öğrenme süreci’, 

‘motivasyon’ ve ‘sistem bileşenleri’ne yönelik memnuniyetleri olmak üzere üç grup olarak sunulmuş, ölçeğin 

varyans analizinde ise bu üç gruptaki bütün öğelerin ortalaması esas alınmıştır.  

 

Tablo 1’deki bulgulara göre öğretmen adaylarının UKEY’in öğrenme sürecine ilişkin değerlendirmelerinde 

‘Katılıyorum’ ve ‘Kesinlikle Katılıyorum’ oranları % 26,2 (UKEY’in diğer öğrencilerle iletişim kurma amacıyla 

kullanılması) ile % 85,6 (materyallere UKEY üzerinden erişim) arasında değişmektedir. UKEY’in kullanımına 

yönelik öğelerin tümünde memnuniyet oranı % 74’ün üzerindedir. Katılmıyorum’ ve ‘Kesinlikle Katılmıyorum’ 

oranları % 4,4 (materyallere UKEY üzerinden erişim) ile % 41,2 (diğer arkadaşlarla UKEY üzerinden iletişim) 

arasında değişmektedir. ‘Karasızların’ oranı % 8,8 ile (materyallere UKEY üzerinden erişim) % 32,5 (diğer 

arkadaşlarla UKEY üzerinden iletişim) arasında değişmektedir.   
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Tablo1: Öğretmen adaylarının UKEY’in öğrenme sürecini değerlendirme öğelerine verdikleri yanıtlar 
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 Öğrenme süreci değerlendirme öğeleri 

N % N % N % N % N % 

1 
UKEY, öğrenme sürecine genel anlamda 

olumlu katkıda bulunuyor.  
7 4,4 17 10,6 22 13,8 86 53,8 28 17,5 

2 UKEY, zaman tasarrufu sağlıyor.  5 3,1 8 5,0 26 16,3 87 54,4 34 21,3 

3 

UKEY’le işlemleri (ödev teslimi, duyuru 

forum paylaşımı vb. ) hızlı bir şekilde 

gerçekleştirebiliyorum. 

6 3,8 14 8,8 21 13,1 76 47,5 43 26,9 

4 
UKEY, ders içeriğini daha iyi öğrenmeme 

imkân sağlıyor. 
6 3,8 27 16,9 31 19,4 79 49,4 17 10,6 

5 
UKEY, diğer öğrencilerle iletişim kurmamı 

kolaylaştırıyor. 
13 8,1 53 33,1 52 32,5 33 20,6 9 5,6 

6 

UKEY üzerinden materyallere herhangi bir 

zamanda herhangi bir yerden 

erişebiliyorum. 

2 1,3 7 4,4 14 8,8 76 47,5 61 38,1 

7 
UKEY’in kullanılması derse olan ilgimi 

artırıyor. 
18 11,3 29 18,1 28 17,5 73 45,6 12 7,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Öğretmen adaylarının UKEY’in kullanım/öğrenim süreci öğelerine verdikleri yanıtlar 

 

 

Öğretmen adaylarının UKEY’den memnuniyeti motivasyon açısından değerlendirmelerine ilişkin bulgular Tablo 

2’de ve Şekil 3’te gösterilmiştir. 
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 Tablo 2: Öğretmen Adaylarının UKEY’in kullanım/motivasyon öğelerine verdikleri yanıtlar 
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Motivasyon boyutunu değerlendirme öğeleri 

N % N % N % N % N % 

1 UKEY’in arayüzü hoşuma gidiyor. 11 6,9 10 6,3 16 10,0 93 58,1 30 18,8 

2 
Ders materyallerine UKEY üzerinden 

ulaşmak günlük hayatımı kolaylaştırıyor. 
5 3,1 16 10,0 24 15,0 83 51,9 32 20,0 

3 
Arkadaşlarımla UKEY’in kullanılması 

konusunda birbirimizi teşvik ediyoruz. 
28 17,5 52 32,5 29 18,1 42 26,3 9 5,6 

4 
UKEY’in uzaktan eğitim ortamı sağlaması 

derse katılımı artıran bir etmendir. 
8 5,0 29 18,1 42 26,3 53 33,1 28 17,5 

5 UKEY’i sıkça kullanmak isterim. 12 7,5 10 6,3 20 12,5 95 59,4 23 14,4 

6 
Derslere UKEY’i kullanarak uzaktan eğitim 

yoluyla da katılmayı tercih ederim. 
11 6,9 27 16,9 18 11,3 67 41,9 37 23,1 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının UKEY’in motivasyon boyutunu değerlendirmelerinde 

‘Katılıyorum’ ve ‘Kesinlikle Katılıyorum’ oranları % 31,9 (diğer arkadaşları sistemi kullanmaya teşvik) ile % 76,9 

(sistemin arayüzü) arasında değişmektedir. Motivasyon öğelerine yönelik öğelerin değerlendirilmesine ilişkin 

‘Katılmıyorum’ ve ‘Kesinlikle Katılmıyorum’ oranları  % 13,1 (materyallere UKEY üzerinden erişim) ile % 50 (diğer 

arkadaşları sistemi kullanmaya teşvik) arasında değişmektedir. ‘Kararsızların’ oranı ise % 10 (sistemin arayüzü) 

ile % 26,3 (diğer arkadaşları sistemi kullanmaya teşvik) arasında değişmektedir. UKEY’in bireysel kullanımına 

yönelik öğelerin tümünde memnuniyet oranı % 71’9’un üzerindedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Öğretmen adaylarının UKEY’in kullanım/motivasyon öğelerine verdikleri yanıtlar 

  

Öğretmen adaylarının UKEY’den memnuniyeti sistem bileşenleri açısından değerlendirmelerine ilişkin bulgular 

Tablo 3’te ve Şekil 4’te gösterilmiştir. 
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 Tablo 3: Öğretmen adaylarının UKEY’in sistem bileşenlerine ilişkin verdikleri yanıtlar 
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 Sistem bileşenlerini değerlendirme öğeleri 

N % N % N % N % N % 

1 
UKEY kolay kullanılabilir bir 

platformdur. 
7 4,4 8 5,0 12 7,5 96 60,0 37 23,1 

2 

UKEY’i kullanabilmem için teknik bir 

personelin bana yardım etmesi 

gerekmektedir. 

51 31,9 85 53,1 9 5,6 10 6,3 5 3,1 

3 

UKEY’in arayüz öğeleri (semboller, 

ikonlar, düğme isimleri vb.) anlaşılır 

niteliktedir. 

8 5,0 15 9,4 17 10,6 78 48,8 42 26,3 

4 
Öğrencilerin büyük çoğunluğu UKEY’i 

kullanmayı çabucak öğrenebilirler. 
6 3,8 10 6,3 15 9,4 88 55,0 41 25,6 

5 UKEY çok kullanışsız bir sistemdir. 54 33,8 85 53,1 7 4,4 10 6,3 4 2,5 

6 
UKEY’i kullanırken kendimi rahat 

hissediyorum. 
5 3,1 9 5,6 11 6,9 98 61,3 37 23,1 

7 
UKEY’in tüm derslerde ve sürekli 

kullanılmasını isterim. 
19 11,9 22 13,8 41 25,6 45 28,1 33 20,6 

8 

Kâğıt tasarrufu sağlayarak çevre dostu 

bir uygulama olduğu için UKEY’in daha 

yaygın kullanılmasını isterim. 

0 0 7 4,4 4 2,5 89 55,6 60 37,5 

9 UKEY oldukça karmaşık bir sistemdir. 59 36,9 66 41,3 17 10,6 12 7,5 6 3,8 

10 
UKEY’in online kullanım kılavuzu, 

sistemi öğrenmemde çok yararlı oldu. 
10 6,3 19 11,9 32 20,0 79 49,4 20 12,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Öğretmen adaylarının UKEY’in kullanım/sistem bileşenleri öğelerine verdikleri yanıtların oranı 
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Öğretmen adaylarının UKEY’e ilişkin tutumlarının sınıflara göre farklılaşıp farklılaşmadığının tek yönlü varyans 

analizi sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir.  

 

Tablo 3’teki bulgulara göre öğretmen adaylarının sistem bileşenlerine yönelik öğelerin değerlendirilmesine 

ilişkin ‘Katılmıyorum’ ve ‘Kesinlikle Katılmıyorum’ oranları  % 48,7 (sistemin tüm derslerde ve sürekli 

kullanılması) ile % 92,5 (sistemin kâğıt tasarrufu sağlaması) arasında değişmektedir. Sistem bileşenlerinin 

değerlendirilmesine yönelik öğelerde memnuniyet oranı % 75,1’in üzerindedir. Bu oran, ters kodlanan 2. ve 9.  

öğelerden elde edilen ‘Katılmıyorum’ ve ‘Kesinlikle Katılmıyorum’ oranlarıyla da (% 82,9 ve 78,2) uyumludur. 

‘Kararsızların’ oranı % 2,5 (sistemin kâğıt tasarrufu sağlaması) ile % 25,6 (sistemin tüm derslerde ve sürekli 

kullanılması) arasında değişmektedir. UKEY’in yapısal bir bileşeni olmayan kullanım kılavuzunu yararlı bulan 

öğretmen adaylarının oranı % 61,9 ve ‘kararsızların oranı % 20’dir. 

 

 Tablo 4: Öğretmen adaylarının UKEY’e ilişkin tutumlarının sınıf değişkenine göre karşılaştırılması 

İstatistik 

Sınıf 

Öğretmen 

Adayı Sayısı Ortalama Standart Sapma Standart Hata F = (3,156) p 

1 33 93,33 7,83 1,92181 

2 35 92,94 7,79 1,97308 

3 36 91,33 10,51 2,02726 

4 56 94,08 7,47 1,50173 

Toplam 160 93,06 8,37 ,90593 

.558 .643 

P < .05      

 

1. sınıf öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması  = 93,33, 2. sınıf öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması  

= 92,94, 3. sınıf öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması  = 91,33 ve 4. sınıf öğretmen adaylarının aritmetik 

ortalaması  = 94,08 değerleriyle birbirine oldukça yakındır. Ortalamalar arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığını test etmek için uygulanan Post Hoc Scheffe testi sonuçlarına göre sınıflar arasında anlamlı bir fark 

ortaya çıkmamıştır (F(3, 156,0) = .558, p=.643). Genel aritmetik ortalama (  = 93,06) öğretmen adaylarının 

çoğunluğunun tutumunun ‘Katılıyorum’a daha yakın bir değere sahip olduğunu göstermektedir.  

 

Öğretmen Adaylarının UKEY ve Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri   

‘UKEY’i kullanmak için kişisel bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb. olanağınız yoksa veya çeşitli zorluklarla 

karşılaşıyorsanız, UKEY üzerinden çevrimiçi telekonferans yöntemiyle yapılan derslere bilgisayar laboratuvarları 

veya merkez kütüphanedeki bilgisayar odasından yararlanarak katılmak ister misiniz?’ sorusuna öğretmen 

adaylarının % 76,3’ü (122) görüş bildirmiş ve bunların % 57,4’ü (70) söz konusu ortamlardaki bilgisayarlardan 

yararlanarak derse sanal ortamda katılmak istediğini, % 42,6’sı (52) katılmak istemediğini belirtmiştir (Şekil 5).  

 

‘Uzaktan sanal ortamda eğitimi gerekli/yararlı buluyor musunuz?’ öğretmen adaylarının % 91,9’u (148) görüş 

bildirmiş ve bu görüşlerde 3 farklı yaklaşım ortaya çıkmıştır. Görüş bildiren öğretmen adaylarının % 65,5’i (97) 

uzaktan eğitimi gerekli/yararlı bulduğunu ve zamana ve mekâna bağlı kalmayan öğretim olgusunun avantajı, 

maliyet ve zaman tasarrufu, çağdaş teknolojiyi izleme ve teknoloji içerikli derslerin ve sınavlarının tamamen 

sanal ortamda yapılmasının gerekliliği, sanal ortamda internetin diğer hizmetlerinden dersin içeriğine yönelik 

anında yararlanabilme (bilgi arama) gibi gerekçeler belirtmiştir. Öğretmen adaylarının % 21,6’sı (33) uzaktan 

eğitimi yararlı/gerekli bulmadığını ve öğretimin sınıf ortamında yüz yüze yapılması gerektiğini, uzaktan eğitimin 

yeterince etkili olmayacağını ve bilgisayar ve internet olanağı olmayanların bundan olumsuz etkileneceğini 

belirtmiştir. Öğretmen adaylarının % 12,2’si (18) uzaktan eğitimi kısmen (derslerin belli oranda sanal ortamda 

yapılması) veya bazı derslerde (seçmeli dersler, kuramsal dersler vb.) veya özel durumlarda (sağlık durumu 

okula gelmeye elverişli olamayan öğrenciler tarafından) kullanılmasının yararlı olabileceğini veya yarar 

konusunda kararsız olduğunu, yararın sistemi kullanan öğretmen ve öğrenci etkenlerine bağlı olduğunu 

belirtmiştir (Şekil 6). 
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Şekil 5: Öğretmen adaylarının derslere UKEY üzerinden katılmayı tercih etme oranı 

 

 

 
Şekil 6: Öğretmen adaylarının uzaktan ve sanal ortamda eğitim ilişkin görüşleri  

 

Öğretmen adaylarının % 89’u (143) ‘Derslerin karma eğitim (blended learning) biçiminde yapılmasının yararlı 

olacağına inanıyor musunuz?’ sorusuna görüş bildirmiş ve verilen yanıtlardan karma eğitime ilişkin ‘olumlu’, 

‘olumsuz’, ‘olumlu -  eşit oranda’, ‘olumlu - sanal ortam ağırlıklı’ ve ‘olumlu - sınıf ortamı ağırlıklı’ olmak üzere 5 

farklı yaklaşım ortaya çıkmıştır. Görüş bildiren öğretmen adayının % 79,7’si (114) karma eğitimin bütün dersler 

için yararlı olacağını ve böylece hem uzaktan eğitimin hem de sınıf ortamının avantajlarından 

yararlanılabileceğini, derslerin kuramsal konularının UKEY üzerinden, uygulamaların ise sınıf ortamında 

yapılmasının katılımı ve verimliliği artıracağını belirtmiş ve bunların % 76,3’ü (87) sınıf ve sanal ortamdan eşit 

veya yakın oranda yararlanılması, % 18,4’ü (21) sanal ortam uygulamalarına, % 5,3’ü ise (6) sınıf ortamına ağırlık 

verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının % 20,3’ü (29) karma eğitimin yararsız bulduğunu, 

karmaşaya neden olacağını, bilgisayar ve internet olanağı olmayanların bundan olumsuz etkileneceğini 

belirtmişlerdir (Şekil 7). 
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Şekil 7: Öğretmen adaylarının karma eğitime ilişkin görüşleri 

 

‘UKEY’in şu anda katıldığınız eğitim öğretim etkinliklerinden başka hangi öğretim faaliyetlerine adapte 

edilebileceğini düşünüyorsunuz?’ sorusuna öğretmen adaylarının % 11,9’ü (19) görüş bildirmiş, mevcut 

uygulamalara ek olarak bölüm dışı seçmeli derslerin, beş öğretmen adayı derslerinin ve yaz okulu derslerinin, 

özel firmalara sunulacak eğitim hizmetlerinin, yabancı dil kurslarının, öğrenciye yönelik rehberlik hizmetlerinin, 

öğrenci topluluklarının etkinliklerinin ve duyuruların da UKEY üzerinden gerçekleştirilmesini, sanal ortamda 

telekonferansla işlenen derslerin sesli ve görüntülü kaydının yanı sıra müfredattaki derslerden ayrıca yabancı dil 

öğretimi amacıyla öğretmen olmaksızın da başvurulabilecek seviye belirleme testleri ve dinleme-anlama 

materyallerinin de UKEY üzerinden sunulmasını önermişlerdir. 

 

Öğretmen adaylarının % 13,1’i (21) ‘UKEY’in daha verimli olabilmesi için eklenmesini, değiştirilmesini, 

geliştirilmesini istediğiniz özellikleri yazınız.’ ifadesine görüş belirtmiş ve telekonferans etkinliklerinin sadece 

öğretim elemanı tarafından başlatılmasının yeterli olmadığını, öğrencilerin de yönetici olarak telekonferans 

düzenleyebilmelerini, fakülte öğrenci işleri bürosuyla UKEY’in bağlantılandırılmasını, arayüzdeki renk 

seçeneklerinin ve görsellerin daha çekici hale getirilmesini önermişlerdir. 

  

TARTIŞMA VE SONUÇ  
 
Yapılan denemeler, öğretim elemanı ve öğretmen adayı deneyimleri ‘erişilebilirlik’, ‘dolaşım’, ‘uyumluluk’, 

‘etkileşim, ‘iletişim’, ‘yönetim’ ve ‘ölçme ve değerlendirme’ konularında UKEY’in alanyazında öngörülen, bir 

sanal öğretim platformunun yerine getirmesi gereken işlevleri sorunsuz biçimde yerine getirdiği, kolay erişim 

sağlanabilen ve kolay kullanılabilen ergonomik bir platform olduğu belirlenmiştir.  

  

Öğretmen adaylarının UKEY’in eğitim sürecine olumlu katkısı konusundaki memnuniyet oranı oldukça yüksektir 

(Tablo 1, Şekil 2). Sistemin ilk kez kullanıldığı göz önüne alındığında bu olumlu bir sonuç olarak 

değerlendirilebilir. Bu sonuç alanyazındaki diğer çalışmalar (Klobas ve McGill, 2010; Lonn and Teasley, 2009; 

Naveh, Tubin ve Pliskin, 2010) ile uyumludur. Öğretmen adaylarının UKEY’i kendi aralarında yaygın bir iletişim 

ortamı olarak görmediği belirlenmiştir (Tablo 1, Şekil 2). Bu durumun sanal toplantıların diğer modüllere oranla 

göreceli olarak daha az kullanılmasından ve öğretmen adaylarının kendi aralarında iletişim için sosyal medya 

ortamlarını tercih etmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir ve bu sonuç Dean’ın (2010) ve DeSchryver, 

Mishra, Koehleer ve Francis’in (2009) çalışmalarında öğretim platformları üzerinden öğrenci-öğrenci iletişimine 

ilişkin elde ettikleri sonuçlarla uyumludur. UKEY’in kullanılması öğrenci motivasyonuna olumlu katkıda 

bulunmaktadır (Tablo 2, Şekil 3). Bu sonucun, genç kuşağın dijital teknoloji ortamlarına daha yaktın 

olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir ve alanyazındaki çalışmalardan (Munoz- Organero, Munoz-

Merino ve Kloos, 2010; Wang, Woo, Quek, Yang ve Liu, 2011) elde edilen sonuçlarla uyumludur. Öğretmen 

adayları UKEY’i ve bileşenlerini kullanıcı dostu bir sistem olarak görmektedirler (Tablo 3, Şekil 4). Bu sonuç 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt: 3  Sayı: 3  Makale No: 37   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

405 

öğrenim sürecine katkı (Tablo 1, Şekil 2) ve motivasyon konusundaki sonuçlarla (Tablo 2, Şekil 3) paralellik 

göstermektedir.   

  

Öğretmen adayları UKEY’in en çok zamandan ve mekândan bağımsız ders olanağı ve kaynaklara erişim sunması, 

zaman ve kâğıt tasarrufu sağlaması avantajlarından memnun oldukları sonucu elde edilmiştir. UKEY’e ilişkin bu 

sonuçlar, Dean’ın (2010) EHU platformunu, Çavuş, Uzunboylu ve Doğan’ın (2008) NEU-VLE sistemini 

değerlendirmesinde sistemin kullanıcı memnuniyetinin yüksek olduğu ve öğrencilerin sistemin en önemli 

avantajının zamana ve mekâna bağlı kalmayan bir öğrenme süreci sunması olduğunu belirtmeleri sonucuyla 

uyumludur. Öğretmen adaylarının karma eğitime uzaktan eğitimden daha olumlu baktıkları ve sanal ortam ile 

sınıf ortamının eşit veya birbirine yakın oranlarda kullanılmasını yararlı buldukları belirlenmiştir. Bu sonuç, açık 

uçlu anket sorularına verilen yanıtlarda belirtildiği gibi karma eğitim sayesinde her iki eğitim ortamının 

avantajlarından yararlanılabileceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır.  

  

UKEY’in arayüz bileşenlerinden, uzaktan eğitim uygulamalarından memnun olmayan veya bunların 

yararlarından emin olmayan (kararsızlar) bu durumu açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlarda da belirtmişlerdir. 

Bu olumsuz tutumların veya sorunların bireysel gerekçelerin yanı sıra öğretmen adaylarının sahip oldukları 

donanım olanaklarıyla ve internet alt yapısıyla da ilgili olduğu düşünülmektedir.  
  

UKEY’in ölçme ve değerlendirme modülünde açık uçlu soruların desteklenmemesi bilgisayar destekli öğretimin 

(hazır yazılımların, yazarlık sistemlerin ve platformların) en yaygın ve çözülememiş sorunlarından biridir 

(McTear, 1987; Haack, 1995, Kiss, 1998; Amtrup, 2001). Açık uçlu soruların ve standart alfabede bulunmayan 

karakterlerin (matematik sembolleri, müzik notaları, fonetik alfabe vd) dijital sistemler tarafından işlenebilir 

biçimde desteklenmemesi ve diğer yazılımlarla uyumluluk hemen hemen bütün platformların karşı karşıya 

olduğu bir sorundur. Bu sorunların çözümsüzlüğü bir yandan bilgisayar teknolojisinin eriştiği güncel seviyenin 

(yapay zekâ, dilbilim, sibernetik vb.) yetersizliğinden, öte yandan üretici firma standartları çeşitliliğinden 

kaynaklanmaktadır. 

  

UKEY kullanıcı kılavuzunu yararlı bulan öğretmen adayı oranının göreceli olarak düşük olduğu (% 61,9) 

belirlenmiştir. Bu sonucun öğretmen adaylarının dijital yardım yönergelerini veya basılı materyalleri kullanma 

eğiliminde olmamalarıyla ilintili olduğu düşünülmektedir.   

  

Sistemin incelenmesi ve öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmeler sonucu elde edilen kullanılabilirlik testi 

sonuçları, açık uçlu anket sorularına verilen yanıtlardan ve tutum ölçeğinden elde edilen olumlu sonuçlar 

birbiriyle ve alanyazındaki diğer çalışmalardan elde edilen sonuçlarla genel olarak uyumludur. UKEY 1.0 

sürümünde öngörülen sistem kullanılabilirlik ve kullanıcı memnuniyeti ölçütlerini büyük oranda yerine 

getirmektedir. UKEY üzerine yapılan bu çalışmanın hem UKEY üzerine yapılacak daha sonraki çalışmalara hem 

de sanal öğretim platformu kullanmaya veya geliştirmeye karar verecek olan diğer üniversitelere ve kurumlara 

katkıda bulunması hedeflenmektedir. Bu tür uygulamalar ve bu uygulamalar üzerine yapılacak çalışmalar 

arttıkça ve yaygınlaştıkça sanal öğretim platformlarının Türkiye’de kullanımının ve verimliliğinin artacağı 

düşünülmektedir.    

 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 

 
 
KAYNAKÇA 
 
Amtrup, W., J. (2001). Aspekte der Computerlinguistik und Sprachtechnologie. Eine Einführung, Carstensen et. 

al. (Hrsg), p. 10-23. Heidelberg, Berlin (Spektrum Akademischer Verlag).  

 

Al-Khalifa, H. S. (2010 ). A First Step in Evaluating the Usability of JUSUR Learning Management System. Paper 

presented at The 3rd Annual Forum on e-Learning Excellence in the Middle East 2010: Bringing Global Quality  

to a Local Context. February 1st - 3rd, Dubai, U.A.E. 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt: 3  Sayı: 3  Makale No: 37   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

406 

 

Brooke, J. (1996). A “quick and dirty” usability scale. In: Jordan, P. W., Thomas, B., Weerdmeester, B. A., 

McClelland (eds.) Usability Evaluation in Industry pp. 189-194. Taylor & Francis, London, UK.  

 

Coaldrake, P.,ve Stedman, L. (1999). Academic work in the twenty-first century. Occasional paper series, higher 

education division, DETYA, no. 99H. Canberra: Australian Government Publishing Service. 

 

Chang, V. (1999). Evaluating the effectiveness of online learning using a new web based learning instrument. 

Proceedings Western Australian Institute for Educational Research Forum. Retrieved February 05, 2014 from 

http://www.waier.org.au/forums/1999/chang.html.  

 

Çavus, N., Uzunboylu, H. ve İbrahim, D. (2008) Cypriot  Journal of Educational Sciences, 3(2), 120-129. 
Dean, M. (2010). SOLSTICE: EHU Students’ eLearning Survey 2009/10. Retrieved January 30, 2014 from 

http://www.blackboard.com/getdoc/c469d501-9bfd-4d4c-8388-2e26567d6cb2/EHU-Students-eLearning-

survey-2009-2010.aspx.  

 

DeSchryver, M., Mishra, P., Koehleer, M. ve Francis, A. (2009). Moodle vs. Facebook: Does using Facebook for 

Discussions in an Online Course Enhance Perceived Social Presence and Student Interaction?. In I. Gibson et al. 

(Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2009 

(pp. 329-336). Chesapeake, VA: AACE. 

 

Dutton, W. H., Cheong, P. H., ve Park, N. (2003). The social shaping of a virtual learning environment: The case 

of a university-wide course management system. The Electronic Journal of e-Learning, 2(1), 69-80. 

 

Haack, J. (1995). Interaktivität als Kennzeichen von Multimedia und Hypermedia. In Information und Lernen mit 

Multimedia, Issing, L. J., Klimsa, P. (Hrsg). p.151-167. Weinheim.  

 

Hanson, P., & Robson, R. (2004). Evaluating course management technology: A pilot study. Educause Center for 

Applied Research, Research Bulletin, (24), Boulder, CO: EDUCAUSE. Retrieved March 03, 2014 from 

http://www.educause.edu/library/ERB0424.  

 

Herczeg, M. (1994). Software-Ergonomie, Grundlagen der Mensch-Computer- Kommunikation, 1. Aufl., 

Addison-Wesley (Deutschland) GmbH, Bonn, Paris.  

 

Herse, P., & Lee, A. (2005). Optometry and WebCT: A student survey of the value of web-based learning 

environments in optometric education. Clinical and Experimental Optometry, 88(1), 46–52. 

 

Kakasevski, G., Mihajlov, M., Arsenovski, S., ve Chungurski, S.(2008). Evaluating usability in learning 

management system Moodle. Proceedings from ITI 2008 30th International Conference on Information 

Technology Interfaces.  Cavtat, HR: IEEE. 

 

Kerkau, F. (2003). Autorenwerkzeuge für Online-Lernangebote. In L. J. Issing und P. Klimsa (Hrsg), Information 

und Lernen mit Multimedia und Internet. Weinheim: Beltz, p. 218-226. 

 

Kiss, T. (1998). RECALL - Demonstrating a System Architecture for Repairing Errors in Computer Aided Language 

Learning. In: Linguistik und neue Medien, Heyer G., Wolff, D. (Hrsg), p. 23-32. Wiesbaden (Deutscher 

Universitätsverlag). 

 

Klobas, J.E. ve McGill, T.J. (2010). The role of involvement in learning management system success. Journal of 

Computing in Higher Education, 22(2), 114-134. 

 

Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28, 563–575. 

 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt: 3  Sayı: 3  Makale No: 37   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

407 

Lonn, S. ve Teasley, S.D. (2009). Saving time or innovating practice: Investigating perceptions and uses of 

Learning Managemnt Systems. Computers & Education, 53, 686-694. 

 

Malikowski, S.R., Thompson, M.E., ve Theis, J.G. (2007). A model for research into course management 

systems: Bridging technology and learning theory. J. Educational Computing Research, 36(2) 149-173. 

 

Maslowski, R. and Visscher, A.J. and Collis, B.A. ve Bloemen, P.P.M. (2000) The formative evaluation of a Web-

based course-management system within a university setting. Educational Technology, 40(3), 5-20. 

 

McTear, M. (1987). The Articulate Computer, Blackwell Ltd., New York.  

 

Melton, J.(2006). The LMS Moodle: A Usability Evaluation. Languages Issues, 11/12(1), 1-24. 

 

Munoz- Organero, M .,Munoz-Merino, P.J., ve Kloos, C.D. (2010). Student behavior and interaction patterns 

with an LMS as motivation predictors in e-learning settings Education, IEEE Transactions, 53 (3), 463-470. 

 

Naveh, G., Tubin, D., ve Pliskin, N. (2010). Student LMS use nd satisfaction in academic institutions: The 

organizational perspective. Internet and Higher Education, 13, 127-133. 

 

Nielsen, J. (2003). Usability 101: Fundamentals and definitions-what, why, how? Retrieved March 28, 2014 from 

http://www.useit.com/alertbox/20030825.html 

 

Parker, R. E., Bianchi, A. ve Cheah, T. Y. (2008). Perceptions of instructional technology: Factors of influence and 

anticipated consequences. Educational Technology and Society, 11(2), 274–293. 

 

Samarawickrema, G. ve Stacey, E. (2007). Adopting web-based learning and teaching: A case study in higher 

education. Distance Education, 28(3), 313-333. 

 

Sauro, J. (2011). Measuring Usability with the System Usability Scale (SUS). Retrieved February 11, 2014 from 

http://www.measuringusability.com/sus.php 

 

Shehu, V., Besimi, A., Abazi, L. ve Shaqiri, M. (2009). Usability Issues While Building a New LMS  Proceedings of 

the ITI 2009 31st Int. Conf. on Information Technology Interfaces, June 22-25, 2009, Cavtat, Croatia. 

 

Sheridan, D. P., Gardner, L. ve White, D. (2002). CECIL: The First Web-Based LMS, Proceedings of the 19th 

Annual Conference of the Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education (ASCILITE): 8-11 

December 2002. 

 

Stary, C. (1996) : Interaktive Systeme, Software-Entwicklung und Software-Ergonomie, 2. verbesserte und 

erweiterte Aufl., Wieweg Verlag, Braunschweig / Wiesbaden.  

 

Thomé, D. (1988). Kriterien zur Bewertung von Lernsoftware, Hüthig Verlag, Heidelberg. 

 

Tufts University LMS usability evaluation report (2010). Retrieved March 03, 2014 from 

https://wikis.uit.tufts.edu/confluence/download/attachments/17105334/Tufts+LMS+Usability+Evaluation+Rep

ort.pdf. 

 

Wang, Q., Woo, H. L., Quek, C. L., Yang, Y. ve Liu, M. (2011). Using the Facebook group as learning management 

system: An exploratory study. British Journal of Educational Technology. doi: 10.1111/j.1467-

8535.2011.01195.x. 

 

West, R. E., Waddoups, G. ve Graham, C. R. (2007). Understanding the experiences of instructors as they adopt 

a course management system. Educational Technology Research and Development, 55 (1), 1–26. 

 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt: 3  Sayı: 3  Makale No: 37   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

408 

Yohon, T., Zimmerman, D. ve Keeler, L. (2004). An exploratory study of adoption of course management 

software and accompanying instructional changes by faculty in the liberal arts and sciences. Electronic Journal 

of e-Learning, 2(2), 313–320. 

 

Zeidler, A., ve Zellner, R. (1992). Softwareergonomie, Techniken der Dialoggestaltung. Oldenburg Verlag, 

München.  

 

Zins, A., Bauernfeind, U., Missier, F., Venturini, A ve Rumetshofer, H. (2004). An Experimental Usability Test for 

Different Recommender Systems. In Frew, A. J. (ed.): Information and Communication Technologies in Tourism 

(pp 228~238). Proceedings of the International Conference in Cairo, Egypt, Springer, Vienna-New York.  



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt: 3  Sayı: 3  Makale No: 38   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

409 

 

OKUL ÖNCESİNDE KAPALI VE AÇIK HAREKET ALANLARININ  
YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BAŞKENT ANKARA ÖRNEĞİ 

 

Prof. Dr. Mübeccel Gönen 

Hacettepe Üniversitesi 

Ankara 

mgonen@hacettepe.edu.tr 
 

 

 Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı 

, TED Üniversitesi 

Ankara 

gsaranli@gmail.com 
 

 

 
Özet 
Ülkemizde çocuklar için mevcut hareket alanlarının hem nitelik hem de nicelik açısından çocuğun bedensel, 

zihinsel ve sosyal gereksinimlerini karşılamada ne kadar yeterli olduğunun araştırılması oldukça önemli bir 

konudur. Bu noktadan yola çıkıldığında bu çalışmanın amacı Ankara ili merkez ve yakın ilçelerindeki devlete ve 

özel sektöre bağlı okul öncesi eğitim kurumlarının kapalı ve açık hareket alanlarını materyal açısından 

değerlendirmektir. Bu çalışmada birinci elden veri toplanması amaçlandığından alan araştırması (survey) 

yöntemi kullanılmıştır. Açık ve kapalı hareket alanlarında bulunan materyallerle ilgili bilgileri toplamak amacıyla 

gözlem listesi oluşturulmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden kurum ilgilileriyle yüz yüze görüşme yöntemi ve 

hareket ortamlarında gözlem yapılarak bilgiler gözlem listelerine kaydedilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunda 

44 özel anaokulu, 17 resmi kuruma bağlı anaokulu, 10 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bağımsız anaokulu ve 17 

özel kolej anaokulu olmak üzere toplamda 88 okul öncesi kurumu yer almıştır. Elde edilen veriler yukarıda 

belirtilen kurumlar ve araştırmanın kriterleri açısından ayrı ayrı değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitimi, kapalı ve açık hareket alanı, materyal, yeterlilik. 

 

 
 

EVALUATION OF THE ADEQUACY OF INDOOR AND OUTDOOR MOVEMENT SPACES  
IN EARLY CHILDHOOD SETTINGS: CASE OF CAPITAL CITY ANKARA 

 
 

Abstract 
Investigating the quality and quantity of possible movement environments in order to understand their 

adequacy in supporting motor, cognitive and social development of children is a very important research topic. 

The main goal of this research is evaluating the adequacy of indoor and outdoor movement environments in 

early childhood settings in Ankara, the capital city of Turkey. The main method of this research was first hand 

data collection, so survey method is used for this research. Observation lists were prepared for collecting 

information about materials found in indoor and outdoor movement environments in early childhood settings. 

These observation lists were used to collect information on materials found in these movement spaces  by 

conducting face to face interviews with administrators and making observations on early childhood settings. A 

total of 44 preschools participated in our study, among which there were 44 private, 17 state, 10 Ministry of 

National Education and 17 special colleges. Results were analyzed for different types of preschool settings and 

criterias for this study. 

 
Key Words: Early childhood education, indoor and outdoor movement environments, material, adequacy. 
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GİRİŞ 
 
Çocuklar hareket etmeyi severler. Doğumlarından itibaren hareket onların hayatının bir parçasıdır. Küçük 

çocuklar okula başlamadan önce dünyayı sözel olmayan dille yani çoğunlukla hissederek, çekerek, iterek, atarak 

veya dönerek deneyimler ve keşfederler. Hiç kimsenin çocuklara neşeyle zıplamayı, tepelerden aşağıya 

yuvarlanmayı veya bir öfke nöbeti sırasında kendini yerden yere atmayı öğretmesine gerek yoktur. Çocuklar 

dünyaya karşı tepkilerini fiziksel yollarla yani hareketle verirler (Griss, 1994).Gallahue ve Ozmun çocukların 

öğrenmek için hareket ettiklerini, böylece hareket etmeyi öğrendiklerini savunmaktadırlar (Akt. MacDougall, 

Schiller ve Darbyshire, 2004). Çocuklar hareket etmeyi ve kendilerini bu şekilde ifade etmeyi sevdiklerinden 

dolayı hareketin etkileri doğal olarak başka alanlara da yansır. Hareket becerilerinin uyarılması çocukların 

bunları başka alanlardaki öğrenmelerine de uygulamalarını sağlar (Clements, 1995; Gilbert, 1992; Pica, 1990a, 

1997, 2000). Örneğin hareket yaşantıları çocukların kişilik gelişimlerinin ayrılamaz parçasıdır ve benliğin 

oluşumunda belirleyici bir etki yaratır. Hareketin etkilerinin görüldüğü bir başka alan iletişim kurmadır çünkü 

okul öncesi dönemdeki bir çocuğun ana iletişim aracı harekettir.  Hareket hem fonksiyonel, hem de 

düşünceseldir.  Çocuklar hareketi içgüdüsel olarak kullanarak duygu, düşünce ve isteklerini ani ve yaratıcı 

şekillerde vücutları aracılığı ile gösterirler (Taylor, 1975). Temel öğrenme ve gelişmenin hareket aracılığı ile 

gerçekleştiğini ve çocuğun duygularını hareket ile yansıttığını gösteren çalışmalar vardır (Andress, 1991; 

Liselott, 1991). Bir uyarana karşı gösterilen hareket tepkileri nitel, nicel veya daha önceden oluşturulmuş bir 

sorunun cevabı şeklinde olabilirler. Bu süreç bireydeki hem farklı düşünme hem de kritik düşünme alanlarını 

aktive eder (Zachopoulou ve Makri, 2005). Hareket, yaşantımızın ayrılmaz parçasıdır; ancak, eğitim 

kurumlarında, bunlara gereken önem ve değer yeterince verilmemektedir. İnsanoğlu dünyaya fiziksel olarak 

tepkide bulunur. Yani hisseder, çeker, iter, fırlatır, yürür, koşar, zıplar, taşır, tutar, objeleri kavrayıp koyar. İnsan 

beyni, psiko-motor becerileri ve problem çözme becerilerini hafızanın aynı bölgesinde -yargılama sistemi- 

barındırır. Ne sınıf öğretmenleri ne de beden eğitimi öğretmenleri, öğrencilerinin bilişsel gelişimine yardımcı 

olmak için, muntazaman, psiko-motor beceriler, problem çözme becerileri ve aralarındaki bu bağı kullanır. 

Eğitimciler halen bu yanlış anlamanın – insan zihni ve bedeninin temelde birbirinden bağımsız hareket ettiği 

düşüncesi – sıkıntısını çekmektedirler.   

 

Ülkemizde çocuklar için mevcut hareket alanlarının hem nitelik hem de nicelik açısından çocuğun bedensel, 

zihinsel ve sosyal gereksinimlerini karşılamada yetersiz olduğu birçok araştırmacı tarafından belirtilmiştir 

(Yılmaz ve Bulut, 2002; Bal, 2005). Fiziksel çevre çocuğun gelişimi ve korunmasında önemli bir faktör olarak 

kabul edilir. 0-6 yaşta çevresini düzenlemesi beklenemeyen çocuk gelişimi açısından yeterli imkânı sunması için 

yetişkine bağımlıdır. Çocuğun bulunduğu çevre neresi olursa olsun yeterli imkânı sunmak yetişkinin görevidir. 

Mekân düzenlenmesinde çocuğun gelişimi ve eğitimi, öncelikli olarak ele alınması gereken faktörlerdir. Bu 

nedenle okul öncesi kurumlarındaki mevcut açık ve kapalı hareket alanlarının çocuğun eğitimi ve gelişimi 

açısından değerlendirilmesi gereklidir. Kentsel alanda çocukların ihtiyacı olan hareket gelişimini desteklemeyen, 

küçük ve büyük kas motor gelişimlerini destekleyecek materyallerin bulunmadığı hareket alanları 

tasarlanmaktadır. Çeşitli eğitim kurumlarında yer alan kapalı ve açık hareket alanları da çocukların özgürce 

hareket etme isteğini karşılayamamakta, çocukların hem motor gelişimleri hem de yaratıcılıklarının gelişimi 

sekteye uğramaktadır. Hem eğitim kurumlarındaki hem de kentsel alanlardaki mevcut durumun çocukluk 

döneminden itibaren insanın hareket içeren her türlü aktiviteyle etkileşimini azalttığı ortadadır. Özellikle okul 

öncesi dönemdeki çocuğa odaklandığımızda bu yaş çocukların eğitim gördükleri kurumun onların hareket 

gelişimlerini sağlamaktaki rolü çok büyüktür. Bu yaş çocuğunun kendisini ve dünyayı ancak hareket eylemi 

içinde yer alan her türlü aktiviteyi- büyük ve küçük motor hareketler, drama, dans, yaratıcı hareket vb.- 

gerçekleştirerek tanıyacağı pek çok uzman tarafından belirtilmiştir (Mengütay, 2006).  

 

Araştırma konusuyla ilgili yurtiçindeki alan yazına baktığımızda okul öncesi dönem çocuklarının kullandığı 

hareket alanlarını yalnızca güvenlik açısından inceleyen çalışmalar (Çevik, 2007) açık ve kapalı hareket 

alanlarının yeterliliğinin sınırlı sayıda çalışma grubuyla incelendiği araştırmalar (Çay, 2006), iç ve dış mekân 

organizasyonlarını eğitim yaklaşımları çerçevesinde inceleyenler (Uysal, 2006) ve farklı şehirlerdeki hareket 

alanlarının yeterliliğine odaklanmış araştırmalar (Akkülah, 2008) olduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışma yukarıda 

özetlenen bilgiler ve bu konuda geliştirilen teoriler ışığında ülkemizdeki okul öncesi yaş çocuklarına hizmet 
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veren özel ve devlete bağlı eğitim kurumlarında bulunan kapalı ve açık hareket alanlarının materyal yönünden 

yeterliliğini geniş bir çalışma grubuyla Ankara ili merkez ve yakın ilçeleri örneğinde ortaya koymayı ve öneriler 

geliştirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle başkent olma özelliği gösteren bir ildeki okul öncesi eğitim kurumlarının 

çocuklara sağladıkları hareket alanlarının niteliğinin ve niceliğinin tespiti hem bu konudaki eksiklerin 

kapatılmasında hem de iyi örneklerin ortaya çıkmasında geleceğe ışık tutacaktır. 

 

YÖNTEM 
 
Araştırma modeli 
Bu çalışmada birinci elden veri toplanması amaçlandığından alan araştırması yöntemi kullanılmıştır 

(Büyüköztürk ve diğ., 2008). Araştırmada özel anaokulu, devlete bağlı resmi kurum anaokulu, Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı bağımsız anaokulu ve özel kolej anaokullarının açık ve kapalı hareket alanlarında bulunan 

materyallerin yeterlilikleriyle ilgili bilgileri toplamak amacıyla gözlem listesi oluşturulmuş ve çalışmaya katılmayı 

kabul eden kurumların hareket ortamlarında gözlem yapılarak elde edilen bilgiler gözlem listelerine 

kaydedilmiştir. 

 

Çalışma grubu 
Araştırmanın çalışma grubu Ankara ili merkez ve yakın ilçelerinde bulunan özel anaokulu, devlete bağlı resmi 

kurum anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokulu ve özel kolej anaokullarıdır. Bu çalışma için 

öncelikle bu dört çeşit anaokulunun belirtilen bölgelerdeki listeleri çıkarılmıştır. Daha sonra bu kurumlarla 

iletişim kurularak araştırmacılar tarafından ilgili kurumlara ziyaretler düzenlenmiştir. Bu kurumlar arasından 

araştırmaya katılmayı kabul edenlerin açık ve kapalı hareket alanları yerinde gözlemlenerek önceden 

hazırlanmış olan gözlem listesine ve ankete kaydedilmiştir. Sonuç olarak bu araştırmada 44 özel anaokulu, 17 

resmi kuruma bağlı anaokulu, 10 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bağımsız anaokulu ve 17 özel kolej anaokulu yer 

almıştır. 

 

Veri toplama aracı 
Okul öncesi dönem çocuklarının hareket ve motor gelişimleri ile açık ve kapalı alan hareket gelişimi 

mekânlarının özellikleri uzman görüşleri ve alan yazın bilgileri kullanılarak taranmıştır. Çıkarılan bilgilere bağlı 

olarak okul öncesi yaş çocuklarının sağlıklı motor ve hareket gelişimlerini sağlamaları için gerekli kriterler 

belirlenmiştir. Bu kriterlerden yola çıkılarak okul öncesi eğitim kurumlarının açık ve kapalı hareket alanlarında 

bulunması gereken materyallerin var olma durumunu ve hareket gelişimine verilen önemi ölçecek sorulardan 

oluşan bir gözlem listesi ve görüşme formu hazırlanmıştır. Kurumların okul öncesi dönem çocuklarının hareket 

gelişimlerine verdikleri önemi anlamamızı sağlayacak ek sorular kurumlardaki açık ve kapalı hareket alanlarının 

zemin çeşidi, hareket eğitimini kimin verdiği, hareket eğitimine haftada kaç saat ayrıldığı vb. sorular olmuştur. 

 

Verilerin toplanması ve analizi 
Hazırlanan gözlem listeleri araştırmacılar tarafından Ankara ili merkez ve yakın ilçelerde bulunan devlete ait 

bağımsız anaokullarına, devlete bağlı kamu kurumlarının anaokullarına, özel kolejlerin anaokullarına ve özel 

anaokullarına ziyaretler düzenlenerek doldurulmuştur. Araştırmaya katılmayı kabul eden kurumların açık ve 

kapalı hareket alanları birebir gözlemlenerek listeler doldurulmuştur. Elde edilen veriler yukarıda belirtilen 

kurumlar açısından ayrı ayrı değerlendirilerek frekans ve yüzde değerleri çıkarılmıştır.  

 

BULGULAR 
 
Bu bölümde okul öncesi eğitim kurumlarının açık ve kapalı hareket alanlarında bulunması gereken materyallerin 

var olma durumunu ve hareket gelişimine verilen önemi ölçecek sorulardan oluşan gözlem listesi ve anket 

formunun sonuçları sayı ve frekans değerlerine çevrilmiş ve tablolar halinde sunulmuştur. 
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Tablo 1: Kurumların Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İhtiyacına Uygun Kapalı Hareket Alanına Sahip Olup 

Olmama Durumu 

Kurum çeşidi Var Yüzde Yok Yüzde 

Özel  

Anaokulu (n=44) 

 

13 

 

% 29,54 

 

31 

 

% 70,46 

Resmi Kurum 

Anaokulu (n=17) 

 

2 

 

% 11,76 

 

15 

 

% 88,24 

MEB’e bağlı Bağımsız 

Anaokulu (n=10) 

 

4 

 

% 40 

 

6 

 

% 60 

Özel Kolej Anaokulu 

(n=17) 

 

17 

 

% 100 

 

0 

 

% 0 

 

Tablo 1. de de görüldüğü gibi bu araştırmanın çalışma grubunda yer alan kurum çeşitleri arasında okul öncesi 

çocukları için özel olarak ayrılmış kapalı hareket alanı bulunma oranı en fazla olan kurum Özel Kolejlerin 

anaokulları olmuştur (n=17, %100).  Özel anaokullarının neredeyse 1/3 ünde, MEB’e bağlı Bağımsız 

anaokullarının yaklaşık yarısında çocukların hareket ihtiyaçlarını gidermek için mekânlar olduğu göze 

çarpmaktadır. Araştırmaya katılan 17 resmi kurum anaokulundan yalnızca 2 sinde kapalı hareket alanı 

bulunması göze çarpmaktadır. 

 

Tablo 2: Hareket Faaliyetleri İçin Kapalı Alanı Olmayan Okul Öncesi Kurumlarının Hareket Aktivitelerini 

Gerçekleştirdikleri Mekânlar 

 Özel Anaokulu 
N=31 

Resmi Kurum 
Anaokulu 

N=15 

MEB’e bağlı bağımsız anaokulu 
N=6 

 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Oyun Salonu 10 % 32,25 2 % 11,8 3 % 30 

Drama Salonu 7 % 22,58 3 % 17,6 0 % 0 

Koridor 1 % 3,22 2 % 11,8 1 % 10 

Çok amaçlı 
salon 

7 % 22,58 3 % 17,6 1 % 10 

Sınıf 6 % 19,35 5 % 29,4 1 % 10 

 

Tablo 2. de hareket faaliyetleri için özel bir kapalı alanı bulunmayan okul öncesi kurumlarının hareket 

aktivitelerini gerçekleştirdikleri alternatif mekânların nereleri olduğu görülmektedir. Bu tabloda görüldüğü 

üzere özel anaokullarının alternatif olarak en çok kullandığı kapalı alanlar sırasıyla oyun salonu (% 32,25), drama 

salonu (% 22,58), çok amaçlı salon(% 22,58) ve sınıf ortamları (% 19,35)dır. En az kullanılan kapalı hareket alanı 

alternatifinin ise koridor (% 3,22) olduğu görülmektedir. Resmi kurum anaokulları açısından bakıldığında en 

fazla kullanılan kapalı hareket alanının çocukların tüm günlerini geçirmekte olduğu sınıf ortamı (% 29,4) olduğu, 

diğer alternatif ortamların birbirlerine yakın oranda kullanıldığı görülmektedir. MEB ‘e bağlı bağımsız 

anaokulları arasında ise kapalı alandaki hareket aktiviteleri için en fazla oranda oyun salonlarının (%30) 

kullanıldığı, koridor, çok amaçlı salon ve sınıf ortamlarının az miktarda olmasına karşın kullanıldığı, buna karşın 

drama salonunun hiç kullanılmadığı görülmektedir. Bu araştırmaya dâhil edilmiş olan tüm özel kolej 

anaokullarında okul öncesi dönem çocuklarının hareket gelişimleri için özel kapalı hareket alanları bulunmakta 

olduğundan bu kurumlar bu tabloya dâhil edilmemişlerdir. 
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Tablo 3: Kapalı Hareket Alanına Sahip Kurumlardaki Alanın Zemin Kaplama Çeşidi 

 Özel Anaokulu 
N=13 

Resmi Kurum 
Anaokulu 

N=2 

MEB’e bağlı bağımsız 
anaokulu 

N=4 

Özel Kolej anaokulu 
N=17 

 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Parke 7 % 53,8 1 % 50 2 % 50 7 % 41,2 

Çim halı 2 % 15,4 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 

Halı 4 % 30,8 1 % 50 1 % 25 1 % 5,9 

PVC 
Kaplama 

0 % 0,0 0 % 0,0 1 % 25 9 % 52,9 

 

Tablo 3. de kapalı hareket alanına sahip olan kurumların bu alanlarda ne tür zemin kaplaması kullandığına ilişkin 

sayı ve yüzdeler görülmektedir. Özel anaokulları arasında sırasıyla parke (%53,8), halı(%30,8) ve çim halı(% 

15,4), resmi kurum anaokulları arasında parke(%50) ve halı(%50), MEB’e bağlı bağımsız anaokullarında ise 

parke(% 50), halı (% 25)ve çim halı (%25) en çok tercih edilen zemin kaplama çeşitlerindendir. Özel kolej 

anaokullarında ise PVC (%52,9) ve parke (%41,2) , ve halı (%5,9) kaplama zeminler kapalı hareket alanlarında en 

fazla tercih edilen zemin kaplama çeşitleri olarak görünmektedir. 

 

Tablo 4: Farklı Kurum Çeşitlerine Göre Kurumların Sahip Oldukları Kapalı Hareket Alanı Materyalleri 

 Özel Anaokulu 
n=44 

Resmi Kurum 
Anaokulu 

n=17 

MEB e Bağlı Bağımsız 
Anaokulu 

n=10 

Özel Kolej Anaokulu 
n=17 

 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Küp vebloklar 32 % 72,7 5 % 29,4 7 % 70,0 5 % 29,4 

Tırmanma 
merdiveni 

24 % 54,5 5 % 29,4 7 % 70,0 11 % 64,7 

Çeşitli toplar 29 % 65,9 10 % 58,8 7 % 70,0 14 % 82,4 
Atlama ipleri 21 %47,7 4 % 23,5 1 % 10,0 3 % 17,6 

Çemberler 22 % 50,0 3 % 17,6 5 % 50,0 4 % 23,5 

Plastik 
tüneller 

20 % 45,5 4 % 23,5 5 % 50,0 8 % 47,1 

Atlamatahtası 5 % 11,4 1 % 5,9 4 % 40,0 1 % 5,9 

Futbol kalesi 15 % 34,1 3 % 17,6 2 % 20,0 4 % 23,5 

Raket oyunu 
malzemeleri 

7 %15,9 0 % 0,0 0 % 0,0 5 % 29,4 

Denge tahtası 15 % 34,1 3 % 17,6 6 % 60,0 2 % 11,8 

Tırmanma 
duvarı 

16 % 36,4 4 % 23,5 3 % 30,0 3 % 17,6 

Kasalar 8 % 18,2 2 % 11,8 1 % 10,0 4 % 23,5 

Basket potası 17 % 38,6 4 % 23,5 2 % 20,0 3 % 17,6 

Labut 8 % 18,2 3 % 17,6 3 % 30,0 2 % 11,8 

Tramplen 7 %15,9 6 %35,3 0 % 0,0 1 % 5,9 

Minderler 9 % 20,5 8 % 47,1 2 % 20,0 11 % 64,7 
Bale barları 4 % 9,1 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 

Oyuncak 
bebek 

1 % 2,3 2 % 11,8 1 % 10,0 0 % 0,0 

Oyuncak 
arabalar 

2 % 4,5 2 % 11,8 2 % 20,0 2 % 11,8 

Mutfak 
malzemeleri 

3 % 6,8 0 % 0,0 3 % 30,0 0 % 0,0 

Oyun evi 5 % 11,4 1 % 5,9 2 % 20,0 0 % 0,0 

Dev top 5 % 11,4 3 % 17,6 4 % 40,0 7 % 41,2 

Yaylı at 3 % 6,8 0 % 0,0 1 % 10,0 0 % 0,0 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt: 3  Sayı: 3  Makale No: 38   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

414 

Ayna 6 %13,6 2 % 11,8 4 % 40,0 0 % 0,0 

Top havuzu 11 % 25,4 3 % 17,6 4 % 40,0 4 % 23,5 

Tırmanma ağı 0 % 0,0 1 % 5,9 0 % 0,0 4 % 23,5 

 

Tablo 4 de farklı kurum çeşitlerine göre kurumların sahip oldukları kapalı hareket alanı materyallerinin bulunma 

sayıları ve yüzdeleri görülmektedir. Kurumların yarısından fazlasında bulunan materyaller kalın şekilde 

vurgulanmış ve %10 undan azında bulunan materyaller altı çizilerek vurgulanmıştır ve açıklamalarda bu 

materyallere değinilecektir. Buna göre özel anaokullarında kapalı hareket alanlarında en çok bulundurulan 

materyallerin küpler, bloklar (%72,7), çeşitli toplar (%65,9), tırmanma merdiveni (%54,5), çemberler (%50) 

olduğu görülmektedir. En az kullanılan materyallerin ise bale barları (%9,1), oyuncak bebek (%2,3), oyuncak 

arabalar (%4,5), mutfak malzemeleri (%6,8), yaylı at (%6,8), bank (%4,5) ve tırmanma ağı (%0) olduğu 

görülmektedir. Resmi kurum anaokullarının kapalı hareket alanlarında en çok bulundurulan materyalin sadece 

çeşitli toplar (% 58,8) olduğu, en az bulunan veya hiç bulunmayan materyallerin ise atlama tahtası (%5,9), raket 

oyunu malzemeleri (%0), bale barı (%0), mutfak malzemeleri (%0) ,yaylı at (%0), ve tırmanma ağı (%5,9) olduğu 

görülmektedir.MEB e bağlı bağımsız anaokullarında kapalı hareket alanlarında en çok bulundurulan 

materyallerin küp ve bloklar (%70), tırmanma merdiveni (%70), çeşitli toplar (%70), çemberler(%50) , plastik 

tüneller (%50), denge tahtası (%60) olduğu, en az bulunan veya hiç bulunmayan materyallerin ise atlama ipi 

(%10), raket oyunu malzemesi (%0), kasa (%10), tramplen (%0), bale barı (%0), oyuncak bebek (%10), tramplen 

(%0), yaylı at (%10) ve tırmanma ağı (%0) olduğu görülmektedir.Özel kolej anaokullarının kapalı hareket 

alanlarında en çok bulundurulan materyallerin tırmanma merdiveni (%64,7), çeşitli toplar (%82,4) ve minderler 

(%64,7) olduğu görülmektedir. En az bulunan veya hiç bulunmayan materyallerin ise atlama tahtası (%5,9), 

tramplen (%5,9), bale barı (%0), bebek (% 0), mutfak malzemeleri (% 0), oyun evi (% 0), yaylı at (%0) ve ayna 

(%0) olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 5: Açık Hava Oyun Alanına Sahip Olma Durumu 

 Var Yok 

 Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Özel Anaokulu 40 % 90,9 4 % 9,1 

Resmi Kurum 
Anaokulu 

16 % 94,1 1 % 5,9 

MEB e bağlı Bağımsız 
Anaokulu 

10 % 100,0 0 % 0,0 

Özel Kolej Anaokulu 17 % 100,0 0 % 0,0 

 

Tablo 5 de kurumların açık hava oyun alanına sahip olma durumları sayı ve frekans şeklinde belirtilmiştir. 

Tabloda da görüldüğü üzere genellikle tüm kurumlarda okul öncesi çocuklarının hareket etme ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere bir açık alan ayrıldığı görülmektedir. Özellikle MEB e bağlı bağımsız anaokullarında ve Özel 

kolej anaokullarında bu oran %100 olmakla birlikte özel anaokulu (%9,1) ve resmi kurum anaokullarında (%5,9) 

az da olsa açık hava hareket alanı bulunmayan kurumlar da olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 6: Açık Hava Hareket Alanı Zemini Çeşitleri 

 Özel Anaokulu 
N=40 

Resmi Kurum 
Anaokulu 

N=16 

MEB e bağlı Bağımsız 
Anaokulu 

N=10 

Özel Kolej Anaokulu 
N=17 

 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Beton 6 % 15 1 % 6,25 0 % 0,0 6 % 35,29 

Çim 11 % 27,5 6 % 37,5 0 % 0,0 3 % 17,64 

Çim halı 13 % 32,5 1 % 6,25 4 % 40,00 0 % 0,00 

Çakıl 1 % 2,5 6 % 37,5 2 % 20,00 0 %0,00 

Kum 13 % 32,5 2 %12,50 4 % 40,00 1 % 5,88 

Tartan 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 6 % 35,29 

 

Tablo 6 da kurumların açık hava hareket alanlarında kullandıkları zemin çeşitlerinin sayı ve frekans olarak 

dağılımları görülmektedir. Bu tablodan da görüldüğü üzere kurumların özellikle sıklıkla kullandıkları ortak bir 
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açık hava hareket alanı zemin tercihine rastlanmamaktadır. Özel anaokulları arasında sırasıyla kum (%32,5), çim 

halı (%32,5), çim (%27,5), beton (&15) ve çakıl (%2,5), resmi kurum anaokullarında sırasıyla çim (% 37,5), çakıl(% 

37,5), kum (%12,50) beton(% 6,25) ve çim halı ((% 6,25), MEB e bağlı bağımsız anaokullarında çim halı(% 40), 

kum(%40) ve çakıl(%20) kullanıldığı görülmektedir. Değişik olarak açık hava hareket alanı zemininde tartan 

malzemesi kullanan tek kurum özel kolej anaokulu grubu olmuştur. Bu grubun yaklaşık %35,3 ünde tartan 

malzemesi kullanılmıştır. Bunun dışında sırasıyla beton(% 35,29), çim (%17,64) ve kum (%5,88) özel kolejlerde 

en çok kullanılan açık alan zemini olmuşlardır. 

 

Tablo 7: Açık Hava Materyalleri 

 Özel Anaokulu 
n=44 

Resmi Kurum 
Anaokulu 

n=17 

MEB e Bağlı 
Bağımsız Anaokulu 

n=10 

Özel Kolej Anaokulu 
n=17 

 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Voleybol filesi 27 % 61,4 3 % 17,6 7 % 70,0 2 % 11,8 

Basket potası 13 %29,5 3 %17,6 3 %30,0 2 %11,8 

Futbol kalesi 4 %9,1 4 %23,5 3 %30,0 1 %5,9 

Raket oyunu 

malzemeleri 

1 %2,3 0 %0,0 0 %0,0 2 %11,8 

Tahterevalli 25 %56,8 8 %47,1 7 %70,0 3 %17,6 

Salıncak 31 % 70,5 11 % 64,7 9 % 90,0 9 % 52,9 
Kaydırak 37 %84,1 14 %82,4 10 %100,0 11 %64,7 

Dönme dolap 13 %29,5 5 %29,4 3 %30,0 1 %5,9 

Tırmanma ipi 4 %9,1 3 %17,6 3 %30,0 2 %11,8 

Tırmanma direği 6 %13,6 4 %23,5 3 %30,0 1 %5,9 

El arabası 3 % 6,8 0 % 0,0 1 % 10,0 0 % 0,0 

Su havuzu 5 %11,4 0 %0,0 1 %10,0 1 %5,9 

Kum havuzu 17 %38,6 4 %23,5 6 %60,0 3 %17,6 

Top havuzu 1 %2,3 1 %5,9 1 %10,0 0 %0,0 

Frizby 1 %2,3 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 

Bahçearaçları 29 % 65,9 6 % 35,3 8 % 80,0 1 % 5,9 

Lastik 

tekerlekler 

1 %2,3 1 %5,9 0 %0,0 3 %17,6 

Hamak 1 %2,3 0 %0,0 1 %10,0 0 %0,0 

Masa ve 

sandalyeler 

1 %2,3 0 %0,0 4 %40,0 1 %5,9 

Yaylı at 3 % 6,8 1 %5,9 8 %40,0 1 %5,9 

Tırmanma ağı 9 % 20,5 2 % 11,8 1 % 10,0 1 % 5,9 

Üç tekerlekli 

bisiklet 

21 %47,7 0 %0,0 6 %60,0 2 %11,8 

Boş variller 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 

Plastik tüneller 4 %9,1 1 %5,9 4 %40,0 3 %17,6 

Oyuncak 

bebek/hayvanlar 

19 %43,2 1 %5,9 6 %60,0 1 %5,9 

Oyuncak araba 16 % 36,4 4 % 23,5 7 % 70,0 1 % 5,9 

Oyun evi 25 %56,8 3 %17,6 2 %20,0 9 %52,9 
Bank 4 %9,1 2 %11,8 2 %20,0 0 %0,0 

 

Tablo 7 de farklı kurum çeşitlerine göre kurumların sahip oldukları açık hareket alanı materyallerinin bulunma 

sayıları ve yüzdeleri görülmektedir. Kurumların yarısından fazlasında bulunan materyaller kalın şekilde 

vurgulanmış ve %10 undan azında bulunan materyaller altı çizilerek vurgulanmıştır ve açıklamalarda bu 

materyallere değinilecektir Buna göre özel anaokullarında  açık hareket alanlarında en çok bulundurulan 

materyallerin sırasıyla voleybol filesi (%61,4), tahteravalli (%56,8), salıncak (%70,5), kaydırak (%84,1) bahçe 

araçları (%65,9) ve oyun evi (%56,8) olduğu görülmektedir. En az kullanılan materyallerin ise  futbol 

kalesi(%9,1),  raket oyunu malzemeleri(%2,3), tırmanma ipi (%9,1), el arabası (%6,8),  top havuzu (%2,3),  frizby 
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(%2,3) hamak  (%2,3) lastik tekerlek (%2,3) ve masa sandalye (%2,3) yaylı at (%6,8), boş variller (%0), plastik 

tüneller (%9,1) ve bank (%9,1) olduğu görülmektedir. Resmi kurum anaokullarının açık hareket alanlarında en 

çok bulundurulan materyallerin salıncak (%64,7) ve kaydırak (%82,4) olduğu, en az bulunan veya hiç 

bulunmayan materyallerin ise raket oyunu malzemeleri (%0), el arabası (%0), su havuzu (%0), top havuzu 

(%5,9),  frizby (%0), lastik tekerlekler (%5,9), hamak (%0), masa ve sandalye (%0), yaylı at (%5,9), üç tekerlekli 

bisiklet(%0), boş varil (%0), plastik tünel (%5,9) ve oyuncak bebek/hayvanlar (%5,9) olduğu görülmektedir.MEB 

e bağlı bağımsız anaokullarında açık hareket alanlarında en çok bulundurulan materyallerin voleybol filesi 

(%70), salıncak (%70), kaydırak (%90), tahteravalli (%100), kum havuzu (%60), bahçe araçları (%80),üç tekerlekli 

bisiklet (%60), oyuncak bebek/hayvanlar (%60) ve oyuncak araba (%70) olduğu, en az bulunan veya hiç 

bulunmayan materyallerin ise raket oyuncaklar (%0),  el arabası (%10), su havuzu (%10), top havuzu (%10), 

frizby (%0), lastik tekerlek (%0), hamak (%10), tırmanma ağı (%10) ve boş variller (%0) olduğu 

görülmektedir.Özel kolej anaokullarının açık hareket alanlarında en çok bulundurulan materyallerin ise salıncak 

(%52,9), kaydırak (%64,7) ve oyun evi (%52,9) olduğu görülmektedir. En az bulunan veya hiç bulunmayan 

materyallerin ise futbol kalesi (%5,9), dönme dolap (%5,9), tırmanma direği (%5,9), el arabası (%0), su havuzu 

(%5,9), top havuzu (%0), frizby (%0), bahçe araçları (%5,9), hamak (%0), masa ve sandalye (%5,9), yaylı at 

(%5,9), boş varil (%5,9), tırmanma ağı (%0), oyuncak bebek/hayvan (%5,9), oyuncak araba (%5,9) ve bank (%0) 

olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 8: Kurumda Hareket Eğitimini Kimin Verdiği 

  
Özel Anaokulu 

N=44 

Resmi Kurum 
Anaokulu 

N=17 

MEB e bağlı 
Bağımsız 
Anaokulu 

N=10 

Özel Kolej 
Anaokulu 

N=17 

 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Okul Öncesi 
Öğretmeni 

26 % 60,00 10 % 58,82 7 % 70 2 % 11,76 

Beden Eğitimi 
Öğretmeni 

17 % 40,00 7 % 41,17 3 % 30 15 % 88,23 

 

Tablo 8 de kurum çeşitlerine göre hareket eğitiminden sorumlu olan kişilerin kimler olduğu ve bunların sayı ve 

frekans açısından dağılımı görülmektedir. Hem özel anaokulları ve hem de resmi kurum anaokullarında hareket 

eğitimini veren kişi sayıları okul öncesi öğretmeni ve beden eğitimi öğretmeni arasında neredeyse yarı yarıya bir 

dağılım göstermektedir.  MEB e bağlı bağımsız anaokulları açısından bakıldığında hareket eğitiminin daha çok 

okul öncesi öğretmenlerinin (%70) sorumluluğunda olduğu görülmektedir. Özel kolej anaokullarında ise durum 

tam tersi şekildedir ve okul öncesi çocuklarının hareket gelişimleriyle ilgili kişiler çoğunlukla Beden eğitimi 

öğretmenleri olarak görülmektedir (%88,23). 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Çocuk durmadan hareket eden, tümüyle etkin bir varlıktır. Özellikle yürümeye başladıktan sonra  sürekli 

hareket hâlindedir. Çocuk, organlarını çalıştırmak, iskelet yapısını kuvvetlendirmek, ciğerlerini geliştirmek, 

kanını harekete geçirmek ve sinir-kas bağlantılarını kuvvetlendirmek için harekete muhtaçtır. Bu hareketlilik 

çocuğun hem fazla enerjisinin harcanmasını, hem de bol bol besin ve oksijen alarak büyümesini sağlar. 

Görüldüğü gibi çocuğun gelişmesi için hareket son derece önemlidir. Hareket, sadece benliğin bir görüntüsü 

değil aynı zamanda bilincin gelişmesinde de kaçınılmaz bir etkendir. Benliği dış gerçekle açık seçik ilişkiye koyan 

şey harekettir. Çocuk hareket ederek büyüdüğü için, beden hareketi ona alacağı besin kadar gereklidir. Bu 

bakımdan onun koşmasına, tırmanmasına, zıplamasına, atlamasına uygun bir ortam hazırlamak ve bunları 

yapabilmesi için çocuğa izin vermek zorunlu görünmektedir. Gerek evde gerekse okulda çocuğu zorla hareketsiz 

bırakmak ailenin ve okulun yaptığı en büyük hatalardan biridir. Oysa biyolojik bir anlam taşıyan hareket, doğal 

bir istektir. Bu doğal isteğin önüne geçilemeyeceği gibi tam tersine uygun olan her imkan ve mekanın ve 

hareketle ilgili materyalin çocuğa sağlanması neredeyse bir çocuk hakkı durumundadır. Bu araştırmada çocuğun 

bu en doğal ihtiyacı ve hakkı olan hareket etme ihtiyacının nasıl ve hangi mekanlarda hangi materyaller 

eşliğinde karşılanmaya çalışıldığı başkent Ankara örneğinden yola çıkılarak keşfedilmeye çalışılmıştır. 
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Bu araştırmanın sonuçlarının tartışılması ulaşılan okul öncesi kurumlarında kapalı ve açık hareket alanlarının 

varolup olmama durumu ve yeterliliği alt başlıkları altında ele alınacaktır. Öncelikle kurumların kapalı hareket 

alanlarına sahip olup olmama durumuna baktığımızda eğitim-öğretim yılının çoğunu kapalı alanda geçirme 

ihtimali bulunan bu kurumların çoğunda çocukların hareket etme ihtiyaçlarına yönelik olarak özel olarak 

ayrılmış mekanların olmadığı veya sadece üst sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin devam ettiği okullarda bu 

mekanlara ayrı bir alan ayrıldığı görülmektedir. Bu durum genellikle okul öncesi kurumu olarak kullanılan 

binaların bu amaca hizmet edecek şekilde planlanmamış ve inşa edilmemiş olması ile açıklanabilmektedir. Okul 

öncesi eğitimi veren kurumların nasıl bir mimarisi olması gerektiği özel ve resmi pek çok yönetmelikle 

belirlenmiş olmasına karşın halihazırda açık bulunan kurumların kuruluş aşamalarında bu kuralların 

uygulanmamış veya uygulanamamış olduğu akıllara gelmektedir. Bununla birlikte bu araştırma sonucunda 

hareket faaliyetleri için uygun alanı olmayan okulların ise genellikle oyun salonu, drama salonu, çok amaçlı 

salon gibi alternatif yöntemlerle çocukların bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaları bir nebze de olsa hareketin 

çocuğun dünyasındaki öneminin okullar tarafından yadsınmadığı izlenimini vermektedir. Araştırmanın verilerine 

bakıldığında gerektiği yerde koridor ve sınıfların da hareket alanları olarak değerlendirildiği görülmektedir. 

Mekan imkanlarının kısıtlı olduğu ortamlarda bile varolan mekanların yaratıcı şekillerde kullanılması okul öncesi 

dönem çocuklarının gelişimlerini devam ettirebilmelerini desteklemek açısından alternatif bir uygulamadır ve 

okul öncesi eğitimiyle ilgili başucu kaynaklarında da kullanımları vurgulanmaktadır. Kapalı hareket alanına sahip 

olan kurumların bu alanlarda ne tür zemin kaplaması kullandığına ilişkin bilgiler analiz edildiğinde de genellikle 

üst sosyo ekonomik düzey öğrencilerin devam ettiği okul öncesi kurumları olan özel anaokulları ve özel kolej 

anaokullarının genellikle ahşap parke ve pvc kaplama tercih ettikleri dikkat çekmiştir. Okul öncesi kurumlarının 

neredeyse tümünde kapalı hareket alanı materyalları olarak küp ve blokların, tırmanma merdiveninin ve çeşitli 

topların sıklıkla tercih edildiği görülmüştür. Kullanımı ve bakımının kolay olması, özellikle küp, blok ve topların 

birden çok hareket alanına ve aktiviteye uyarlanabilmesi nedeniyle tercih nedeni olmuş olabileceği 

düşünülmektdir. Özel anaokulu ve MEB’e bağlı anaokullarında ayrıca çemberler ve plastik tünellerin de 

bulundurulduğu görülmektedir. Özellikle minderlerin özel kolej anaokullarında yüksek oranda bulundurulmakta 

olması serbest saatler dışında farklı hareket aktiviteleri için de bu minderlerden faydalanıldığını 

düşündürmektedir. Özellikle çocuk yogası ve minderin kullanıldığı beden eğitimi aktivitelerinin özel okul öncesi 

kurumlarında yaygınlaşmaya başladığı düşünüldüğünde bu malzemenin oranının yüksek çıkmasının nedeni daha 

anlaşılır olmaktadır. Bununla birlikte bale barları ve mutfak malzemeleri gibi kapalı alan hareket alanı 

materyallerinin hemen hemen tüm kurumlarda çok düşük oranda bulunduğu dikkat çekmektedir. Bunun nedeni 

olarak da kurum yönetcilerinin her iki cinsiyetin de aynı oranda yararlanabileceği materalleri seçmeye dikkat 

ederken bu iki materyalin streotipik cinsiyetçi algıya sahip olmaları nedeniyle tercih edilmemesi olabileceği akla 

gelmektedir. 

 

Ülkemizde özellikle okul öncesi dönem çocuklarının hareket gelişimi açık hava hareket alanları , ve okul öncesi 

kurumlarındaki açık oyun parkı sayesinde desteklenmektedir.Bu bilgi bu araştırmada çalışma grubuna katılan 

neredeyse tüm okul öncesi kurumlarında çocukların hareket gelişimi için ayrılmış bir açık hava hareket alanının 

organize edilmiş olduğu gözlemiyle desteklenmiştir. Ancak varolan açık hareket alanlarında bulunan zemin 

malzemesi ve diğer materyallere baktığımızda zeminin sağlıklı hareket etmeye elverişli olmayabileceği ve 

materyallerin de birbirine benzer olduğu dikkat çekmektedir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre açık hava 

hareket alanları için zemin seçimi yapılırken göz önünde bulundurulması gereken; zeminde hangi aktivitelerin 

yapılacağı, alanın kullanım sıklığının ne olacağı,zeminin yüzeyinin bakımının kolaylığı ve zeminin kendi başına bir 

oyun materyali olarak kullanılıp kullanılmayacağı gibi endişelerin kurumlar tarafından göz önüne alınmadığı 

söylenebilir. Özellikle yumuşak kum, bazı yerlerde çakıl, saman ya da kuru yaprak örtüsü veya kauçuk gibi açık 

alan zemin malzemelerinin hemen hemen hiç tercih edilmediği görülmüştür. Bunun yerine çim, çim halı gibi 

yüzeyler genellikle  uzun süre kullanılabilirliği açısından tercih edilmiş gibi görünmektedir. Özellikle tartan 

zeminin sadece özel kolej anaokullarında tercih edilmiş olması maddi açıdan bu zemin türünü kullanmanın 

pahalı olduğu, dolayısıyla yalnızca özel okulda kullanılabildiği izlenimini desteklemektedir.Açık hava hareket 

alanları çocuğun bütün duyularına hitap etmeli, çocuğun kendini özgürce ifade etmesine olanak sağlamalı, 

sosyal gelişimi desteklemeli, büyük ve küçük kas becerilerini destekleyici nitelikte olmalı, zihinsel becerilerini 

geliştirmeli ve yaratıcılığın gelişimine açık bir ortam olmalıdır. Bu araştırma sonucunda ortaya konan  okul 

öncesi kurumlarındaki hareket gelişimine yönelik açık alan materyallerine baktığımızda yukarıda sayılan 

nitelikler açısından bu malzemelerdeki sınırlılık dikkati çekmektedir. Alan ve mekan bakımından yeterlilik 

gösteren okullarda bile malzeme ve materyal kısıtlılığı yaşanmaktadır. Her kurum çeşidinde tahteravalli, 
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salıncak ve kaydırak gibi klasik ve çocuğa serbest hareket imkanı tanımaktan uzak açık alan hareket 

materyallerinin bulunduğu, buna karşın boş variller, frizby, raket oyunu malzemeleri gibi farklı motor gelişim ve 

yaratıcılık gelişimi ortamlarına imkan verecek materyallerin neredeyse hiç bulunmadığı dikkat çekmektedir. 

MEB e bağlı bağımsız anaokulları açısından bakıldığında hareket eğitiminin daha çok okul öncesi 

öğretmenlerinin sorumluluğunda olduğu, özel kolej anaokullarında ise durumun tam tersi şekilde olduğu  ve 

okul öncesi çocuklarının hareket gelişimleriyle ilgili kişilerin çoğunlukla Beden eğitimi öğretmenleri olduğu 

görülmektedir. Bu durum özel kurumların aile istekleri ve sosyo ekonomik imkanlar sayesinde farklı branşlardan 

çeşitli öğretmenleri bünyelerine alabiliyor olmalarıyla açıklanabilir. 

 

Bu araştırmanın sonunda kapalı ve açık hareket alanlarının geliştirilmesi konusundaki öneriler arasında öncelikle 

farklı ve çeşitli materyal kullanımı gelmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında örnek alınan açık hava hareket alanlarına 

baktığımızda pek çok farklı, yaratıcı ve doğal materyal dikkati çeker. Ağaç kütükleri, telefon direkleri, farklı 

tırmanma malzemeleri, çeşitli taşlar, kaya parçaları, kum havuzları, su birikintileri, hareket ettirilebilir ahşap 

bloklar, araba lastikleri, eski arabalar, taşıtlar gibi bu tip pek çok farklı malzeme ve materyalin serbest ve yaratıcı 

hareket imkanları yaratacağı ve  yaratıcı harekete olanak tanıyacağı ortadadır.Hareket alanları yaş, yetenekler 

ve ilgileri yönünden farklı çocuklara hizmet eder, ancak tüm çocukların aynı zamanda ihtiyaç duyduğu genel 

özellikler de vardır. Örneğin açık ve kapalı hareket alanlarının düzenlemesi gelişimsel olmalı, çocukların hayal 

güçleri ve yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak vermeli, sadece lokomotor becerilere yönelik materyallerle 

sınırlandırılmamalı, kapalı oyun evi, çadır gibi çocukların gizlenmeyi, saklanmayı sevdiği kapalı oyun alanları da 

bulunmalıdır. Kapalı ve açık hareket alanlarının sadece aktif oyun alanları olarak değil, çocuğun bütünsel 

gelişimini destekleyen yapıda olması gerektiği unutulmamalıdır. 

 

 

Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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TÜRKİYE’DE OKUL KIYAFETLERİ VE SOSYO- POLİTİK DEĞİŞİMİN ETKİSİ 
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Özet 
Türkiye’de okul kıyafetleri devletin resmi kurumu olan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir komisyonun kararıyla 

belirlenmiş ve öğrenciler için kılık kıyafet yönetmeliği hazırlanmıştır. Burada bireysel bir tercih söz konusu 

değildir. Öngörülen kıyafetin giyilmek zorunda oluşu bile çocuğa artık kendi tercihleri dışında belirlenen 

kurallara uyulması gerektiği vurgusunu yapar. Tarihsel süreç içerisinde ülkedeki ve dünyadaki siyasi değişimlere, 

yaşanan ekonomik gelişmelere, uygulanan eğitim politikalarına göre okullarda giyilen kıyafetler de etkilenmiş, 

değişim ve dönüşüm göstermiştir. Geçmişi bilmenin bu günü anlamaya hizmet edeceği düşüncesiyle, geçmişten 

günümüze okul kıyafetlerindeki değişimi değerlendirmek bize hem kültürel hem de tarihsel süreç hakkında 

önemli bilgiler verebilir.  

 

Bu araştırmada Türkiye’de özellikle ilköğretim okul formalarının tarihsel süreç içinde giysi olmasının dışındaki 

temsiliyetini belgelemek suretiyle kıyafet üzerinden değişimin sebepleri tartışılacaktır. Amaç, siyasal değişim, 

ilköğretim okullarının yapısal değişimi ile öğrencilerin giydiği okul formalarının değişimi arasındaki bağlantıyı 

ortaya çıkarmaktır. Okul kıyafetlerinin kişilerin zihinlerine nasıl yerleştiği, kişiselleşme ve 

toplumsallaşmalarındaki etkisi bu çalışmanın bir diğer ağırlık noktasını teşkil etmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Türkiye’de okul kıyafetleri, okul kıyafetleri, okul kıyafetlerinde değişim. 

 

 

SCHOOL UNIFORMS IN TURKEY AND THE EFFECT OF SOCIO-POLITICAL CHANGE 
 

 

Abstract 
In Turkey, school uniforms are specified and uniform regulations are prepared for students according to 

decision of a commission subordinate to the Ministry of National Education. Personal preference is not a 

matter of discussion. Even having to put on prespecified uniform emphasizes the obligation that the child has 

to obey the rules determined regardless of his preferences. In history, uniforms worn in schools have been 

affected, changed and transformed according to political changes in the country and in the world, economic 

developments and educational policies implemented. Based on the idea that knowing about 

the past helps understand the present, evaluation of change in school uniforms may give us important 

information about cultural and historical process. 

 

In this research, the reasons of change in primary school uniforms will be discussed through documentation of 

what uniforms represent in history other than simple clothings. The aim is to reveal the relationship between 

the political changes, the structural changes in primary schools and the changes in school uniforms worn by 

students. How school uniforms are imprinted on people’s mind, and its effect on their  individualization and 

socialization are other  emphasizing points of this study. 

 

Key Words: School Uniforms in Turkey, School Uniforms, School Uniforms and Transfiguration 
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GİRİŞ 
 
Türk resmi yazılı tarihinde başka ülkelerde uygulanan politikaların ve uygulamaların yansımalarını gördüğümüz 

ilk dönem (1839-1876) Tanzimat Dönemi’dir. Osmanlı Devleti kendi ülke bütünlüğünü sağlamak ve diğer 

ülkelerle olan bağlarını kuvvetlendirmek için devletin her kurumunda değişiklikler yapmıştır, eğitim kurumu da 

bunlardan biridir. Cumhuriyet her ne kadar yeni bir toplumsal proje olsa bile Tanzimat’ın birikimiyle hayatiyet 

bulduğu iddia edilebilir. Tanzimat’ın vizyonu imparatorlukken Cumhuriyet’in ulus devlettir. Bu vizyon farklılığı 

üretilen politikaları olduğu gibi eğitim politikasını da doğrudan etkilemesi kaçınılmazdı. 

 

Tanzimat hareketi ile birlikte Fransız modeli alınarak okul yapıları ve müfredatlarında yenileşmeler başlamıştır. 

Okul kıyafetlerinde de Tanzimat Dönemi’ne kadar yaygın olarak kullanılan okul kıyafeti görülmemekle birlikte 

öncelikle yabancı misyoner okullarında kısmen de olsa karşılaşılmaktadır. 1925’li yıllardan itibaren kısmen 

uygulanmakla birlikte 3 Aralık 1934 yılından itibaren kanunen ilk ve ortaokul çocuklarında resmi kıyafet 

kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Buna etken olan düşünce Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte “Milli Devlet” 

yaratma fikri ve eğitimin birleştirilmesi düşüncesidir. Böylece Kurtuluş savaşından sonra ilkokullarda giyilen 

siyah renkli, beyaz yakalı önlükler ile kız ve erkeklerin kullanabileceği tek tip kıyafet uygulamasına geçilmiştir. 

 

03 Mart 1892 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanununda yer alan ve 1930 tarihli İlk Mektep Programında genç neslin 

“iyi” vatandaşlar olarak yetiştirmek amacında olduğu belirtilmektedir. Terbiye ve Tedris başlığı altında yer alan 

bölümde kıyafet birliği terimi geçmekte ve öğrencilerin kıyafetleri genel olarak tanımlanmaktadır.  (Sakaoğlu, 

2003: 293). 

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2012 yılında Tanzimat’tan bu yana iktidar ve/veya ideolojinin güdümündeki okul 

kıyafeti konusunda aldığı “serbest” kıyafet giyme kararına siyasi tarih açısından incelendiğinde; eğitime 

yansıması muhtemel kırılma noktaları;  

1- 1840- 1925 Tanzimat Döneminden Cumhuriyet Yönetimine geçiş, eğitimin birleştirilmesi ve  kıyafet devrimi 

(85 yıl) 

2- 1925-1960 Cumhuriyet yönetimi ve yeni anayasa (35 yıl) 

3- 1960-2012  Yeni anayasanın uygulanması, 1980 askeri darbesi ve anayasasının getirdikleri (50 yıl). 

 

Tarihsel arka plan açısından literatür taraması yapıldığında; bu çalışmada Tanzimat Dönemi’ni başlangıç olarak 

almamın en önemli nedeni dönemin belirgin özelliği olan yenileşme hareketinin en başarılı faaliyetlerinden olan 

eğitim reformlarıdır. 

 

Tanzimat’taki batılı modellerin uygulanmaya başlanması ulus devlet oluşumunun Osmanlı cephesindeki 

etkilerine çözüm üretme çabasıdır. Tanzimat’la başlayan bu süreç 1856 Islahat ve 1876 I. Meşrutiyet 

dönemleriyle devam etmiştir. Islahat 19. yüzyılın ikinci yarısında Tanzimat’ın bir devamı olarak kaçınılmaz 

olurken; her ikisinde de temel amaç ülke topraklarında yaşayan gayr-i müslim tebaaya yeni haklar tanımak (-ki 

bu ilk kez Tanzimat’la gerçekleşir.) ve sonrasında ise bu hakları genişletmek olmuştur. Özellikle sosyal alanda 

tanınan haklar daha sonra siyasi, hukuki ve ekonomik alanlara doğru genişletilmiştir. Tanzimat ve Islahat’tan 

sonraki en büyük adım ise “Kanun-i Esasi” ile Meşrutiyet Dönemi olmuştur. Bu da 19.yüzyılın son çeyreğinde 

meydana gelen bir gelişme olarak imparatorluk tarihinin bir dönüm noktasıdır. Özellikle siyasi alandaki bir 

farklılık olarak görülse de yansımalar incelediğimiz konu olan eğitim alanında da kendini gösterecektir. Bunun 

en güzel ve önemli örneklerinden biri II. Abdülhamit döneminde kurulan Aşiret mektepleridir. Bu yaklaşımda 

farklı ulusların Osmanlı çatısı altından ayrılma söylemi geliştirdiği bir dönemde özellikle Araplarla olan ilişkilerin 

daha sıcak sürdürülmesi için aşiret reislerinin çocuklarına yönelik bir eğitim sistemi oluşturarak devlete 

bağlılıklarının sürdürülmesi amaçlanmıştır. Bu okullarda üniforma kullanımı dikkati çekmektedir.  

 

Tanzimat Dönemi’ne ait bir Aşiret mektebi fotoğraf okumasında öğrencilerin ayrı ayrı veya gruplar halinde 

stüdyoda poz verdikleri resimlerde kıyafetleri yorumlanmaktadır. Bu geleneksel kıyafetleriyle öğrenciler çeşitli 

kesim ve kumaşlardaki cübbe ve başlıklarıyla- sert ve gülümsemeden kameraya bakmaktadırlar. Yine fotoğrafın 
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tamamında 28 erkek çocuk okulun önünde Avrupa’dan modifiye edilmiş uzun-sıkı beş düğmeli ceket ve aynı 

kumaştaki pantolondan oluşan modern üniformalarını giyerek poz vermektedirler (Rogan, 1996: 91).  

 

Batı’daki Rönesans etkisi ile yönetimin yenileşme hareketine olan yatkınlığı ilk olarak kamu ve eğitim 

kurumlarına yansımış, böylece yeni eğitim kurumları ile birlikte mazinin geleneksel kurumları yeniden ele 

alınmış ve modernize etmek için yapısal düzenlemelere gidilmiştir. Osmanlı’nın çöküş dönemi diye nitelenen 19. 

yüzyılda İmparatorluktaki okullar için mektepler ve medreseler,  II. Abdülhamit zamanında kurulan (1876-1909) 

ve yaygınlaştırılan laik devlet okulları, yabancı milletlerin kurdukları okullar, Katolik, Protestan misyoner okulları 

yer almaktaydı. 1839 yılında Maarif Nizamnamesi’ne göre köy ve kasabalara Rüşdiye, kentlere Sivil İdadi, vilayet 

merkezlerine Sultaniye kurulması kararı alınmıştı. Bunlar sadece erkekler içindi. Sultan Abdülhamit döneminde 

Sıbyan Mektepleri ve İdadiler yaygınlaşıyordu. (Zürcher, 2004:100). 

 

Bu tez çalışmasında sıbyan mekteplerinde gündelik hayat ve eğitim politikalarının çocuklara nasıl yansıdığı 

belgeler üzerinden görünür kılınacaktır. Ayrıca bu dönemin en önemli yansıması,  kız öğrenciler için okulun 

zorunlu hale getirilmesi olmuştur; ki o güne kadar münferit çevreler hariç kızların eğitimi düşünülemezdi bile. 

Tanzimat döneminden Cumhuriyet dönemine kadar eğitim kurumlarında büyük gelişmeler görülmekle birlikte 

sistemli değildi.  Bu dağınık gelişme Cumhuriyet yönetiminin girişimi ile tek bir kurum altında toplanmış ve “Milli 

Eğitim” düşüncesi altında birleşmiştir. Osmanlı’da din temelli olan eğitim sonrasında laik bir sisteme 

oturtulmaya çalışılmış ve bunun içinde farklılıklar yurttaşlık ortak paydası altında birleştirilmiştir.  

 

II. Mahmud tarafından girişilen reformları geliştirmek ve devamlılığını sağlayabilmek için gerekli teşebbüslere 

girişilmiştir. Her ne kadar Tanzimat Fermanı’nda eğitim ve öğretim konuları üzerinde diğer alanlar hakkında 

söylenenlerin yanında hemen hiçbir işaret görülmemekle beraber Tanzimat, denilebilir ki en büyük başarısını 

kim ne derse desin eğitim alanında göstermiştir (Koray,1991: 26).  

 

Tanzimat maarifi ve okulları Türk eğitiminde bir başlangıçtır. Bugün bile hangi önemli eğitim kurumumuzun 

tarihini incelesek Tanzimat’ın izlerini ya da temelini buluruz. İlköğretimin zorunlu kılınması ve yaygınlaştırılması, 

yüzlerce yıllık öğretim metodunun değiştirilmesi, dernekler, vakıflar aracılığı, hatta imecelerle okullaşma 

sürecinin başlatılması, din eğitiminin yanında temel eğitimin, bir ölçüde de laik eğitimin ve yabancı dil 

öğretiminin gündeme gelmesi, kızlara ortaokul, öğretmen okulu, meslek okulu kapılarının açılması, öğrencilere 

özel kıyafetler öngörülmesi, okul binaları yapılması, Türkçe eğitimin esas alınması, halk dilinin (kaba Türkçe’nin) 

öğretilecek kadar önemli olduğu üzerinde durulması, halka kara cümle yazı ve hesap öğretme siyaseti, o kısa 

dönemi saygıyla anmamızı gerektiriyor (Sakaoğlu, 2003:93).  

 

Okul Kavramı 
Okul, toplumsal bir kurum olan eğitimin öğelerinden biridir. Eğitim, toplumun hemen her katmanında 

gerçekleştirilen bir olgudur. Okul, modernleşme ile birlikte çocuğun ya da kişinin toplumsallaştırılma sürecinde 

ana aktör olarak karşımıza çıkmaktadır (Althusser, 2003: 54). 

 
Çocukluk sürecinde topluma ait öğrenilen kültürel kodlar, doğru-yanlış, iyi-kötü gibi norm ve değerlerdir. Bu 

sayede çocuk nasıl davranırsa toplum tarafından kabul göreceğini az çok anlar hale gelir.  Son yıllarda önemi 

artan kreş ve anaokullarını kapsayan okul öncesi eğitimi dışarıda bırakırsak bir çocuğun sosyal bir kurumla ilk 

tanışması ilkokul sürecinde başlar. O güne kadar edindiği sözlü ve kurum dışı eğitimin yanı sıra devletin 

şekillendirdiği öğretim kurumunun yazılı eğitimini de alacaktır. Burada eğitim ve öğretimi birbirinden 

ayrıştırmak gerekir. Eğitim hayatın her anında vardır ve hayat boyu devam eder. Oysa öğretim, planlı faaliyetler 

bütünüdür. Öğretim önceden hazırlanmış bir programla okullarda yapılır ve bir amacı vardır. Öğretim seçilmiş 

kontrollü kurumsal çerçevelerdir. Böylece çocuk okulda kendi sınırlı çevresinde öğrendiği sosyal ilişkilerin daha 

karmaşık halini, yaşadığı dönemden daha önceki dönemlerde neler yaşandığını hatta dünyada neler olup 

bittiğini anlayacak bir dönüşüm geçirecek ve kültürel, zihinsel, sosyal ve duygusal açıdan gelişim gösterecektir. 

En azından arzu edilen ve kurumsal eğitimle amaçlanan budur. Bu yönüyle bakıldığında devlet artık çocukları bir 

kuruma mensup görür, çocuklar da kendileri adına, gelecekleri adına ilk adımı atmış olurlar. Okula başlamak 

öğrenci adayının tercihi dışında gelişen kurumsal öğretim süreci, yeni bir hayata geçişi de simgeler. 6-7 

yaşlarında okula başlayan çocuklar artık ders saati ayrımını öğrenmek, sınıfta öğretmenini dinlemek, sırasında 

ders süresince oturmayı öğrenmektedir. Artık okula başlayan çocuk kendisinden yaşça küçük olan çocuklardan 
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farklıdır. Hayatındaki eşiklerden birinden geçmektedir. Bu süreci hem kendisi hem de çevresindekiler için 

görünür kılan en somut örnek genelde önlük olarak bilinen okul kıyafetidir. 

 

Mimari, okula indirgendiğinde mekan giydirilmiş “biçim”dir. Okul deyince akla ilk olarak mekan olgusu 

gelmektedir. Zihinlerde yer alan okul binası ya da yapısı kavramından uzak ya da klişelere benzemeyen bir 

örnekle karşılaşıldığında sıklıkla yadırganır; çünkü okulun, türevi olan kavramlarla bir bütünlük arz etmesi 

beklenir. Okul kompozisyonunu bozan bir örnek, amacına uygun olması düşünülmeden ve sorgulanmadan ilk 

tepki olarak yadırganır; çünkü amacına uygun bulunmaz: amaç, klişelerle özdeşleştirilmiştir. Okul mekanı, 

tanımlı mekansallıklar toplamıdır ve içinde yine çerçevesi çizilmiş resmi eğitim hizmeti üretilmektedir. Eğitim, 

artık okulun yarattığı mekansallık içinde düşünülmektedir.  

 

Örgün eğitimin yapıldığı bu süreçte biçimlendirme işlevi aile ile birlikte okullarda gerçekleştirilir. Bu 

biçimlendirme yapısının içinde kıyafet ya da formanın etki düzeyine ele alındığında aslında giysi bir kılıf, beden 

ise mekana hapsedilmiş bir obje olarak düşünülebilir. Giysi bir yapı olarak ele alınırsa parçalar (ön/arka/kol vb.), 

renk (siyah/beyaz vb.), cinsiyet (kız/erkek.), yer (ev/okul/iş vb.) bu yapının öğeleridir. Okul böylece çocuğu bir 

kılıfa sokar; bireysellikten toplumsallığa geçişin sağlandığı, amaçların şekillendirildiği ideolojik bir aygıta 

dönüştürülür. Okul kavramının somut tanımları içinde bina, sıra, tahta, kitap, defter, kalem, öğrenci, öğretmen, 

hiyerarşik ilişki, normlar gibi bileşenler yer alır. Bunların hiçbirinin olmaması halinde bile eşyanın tabiatı gereği 

etkileyen ve etkileşen karşıt gruplar, zorunlu olarak bu ilişkinin taraflarını meydana getirirler.  

 
Sosyo Politik Değişim ve Türkiye’de Okul Kıyafetine Yansıması  
Bu çalışmanın önemli bir bölümünü teşkil eden okul kıyafeti, ilk olarak Avrupa’da kimsesiz ve yoksul çocukların 

temiz ve düzgün giydirilmesi, forma içindekileri aynılaştırarak eşitlemek amacı ile başladığı ileri sürülebilir. 

Türkiye’de ise Cumhuriyet sonrası devletin okullarda kıyafet uygulamalarına dair yayınladığı ve uygulama şartı 

koyduğu yasa, yönetmeliklerle uygulamalara başlanmıştır. Cumhuriyet öncesi ise ilkokul statüsündeki sıbyan 

mekteplerindeki okul öğrencilerinde yaygın olarak gündelik kıyafetlerle karşılaşılmaktadır. Ancak askeri 

niteliklerdeki okullarda tek tip üniformaların kullanıldığı belirlenmiştir.  

 

1925 yılından günümüze ilkokul kıyafetleri artık devletin resmi kurumu olan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir 

komisyon kararıyla belirlenmektedir. Komisyon kararı bakanlık aracılığıyla tüm Türkiye’de aynı anda 

uygulanmaktadır. Bu komisyon Milli Eğitim Bakanlığı içinde yetkilendirilen uzmanlardan oluşmaktadır.  Bu 

uygulamada öğrencinin bireysel seçimi söz konusu değildir. Artık okula giden çocukların hepsi aynıdır. Zengin-

fakir, doğulu- batılı gibi kimlikler okul dışında kalarak tüm çocuklar eşittir. Öngörülen kıyafetin giyilmek zorunda 

oluşu okullu çocuğa, belirlenen kurallara uyması gerektiği vurgusunu yapar. 

 
Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte kanunen başlatılan bu kılık kıyafet zorunluluğu yıllar itibariyle değişim 

göstermiştir. Böylece Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ilkokullarda giyilen siyah renkli, beyaz yakalı önlükler ile kız ve 

erkeklerin kullanabileceği tek tip kıyafet uygulamasına geçilmiştir. Halifeliğin kaldırılması ve eğitimin 

birleştirilmesinin ortak amacı; yönetimde ve eğitimde eşitlikçi sisteme geçiş sağlamak olarak kurgulanmaktadır. 

Bu da hem siyasi hem de eğitim alanında devrimdir. 

 

Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na 1930 tarihinde ilave edilen 4. Madde İlk Mektep Programı 

Kanunu’dur. Bu kanun genç nesli “iyi” vatandaşlar olarak yetiştirme hedefini ayrıntılarıyla açıklamaktadır. 

“Terbiye ve Tedris” başlığı altında yer alan bölümde de sıkça “kıyafet birliği” terimi geçmekte ve öğrencilerin 

kıyafetleri biçimin dışında da yüklenen anlam olarak da tanımlanmaktadır. Okullardaki kıyafet birliği ve 

tanımlamalarından on yıl sonra da 1934 tarihli  “Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini 

Gösterir Nizamname” başlıklı kanunla kılık kıyafete kanun nezdinde düzenlemeler getirilmiştir (Maarif Vekaleti, 

İlk Mektep Müfredat Programı, İstanbul,1930).   

 

Sonrasında iki askeri darbe ve bir muhtıra Türkiye’nin kimyasını etkilemiş içte ve dışta meydana gelen “siyasi” 

gelişmeler ülkeyi yorgun düşürmüş, eğitim bir yana bırakılmış genel siyaset üzerinde durulmuştur. Gelişmeler 

ülkemizde siyaset tabanlı olduğundan anayol siyaset tali yollarda da eğitim, hukuk, sosyal haklar olarak 

ilerlemektedir.  
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Aradan geçen 47 yılın ardından 1981 yıllında çıkan “Milli Eğitim Bakanlığı İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki 

Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme her derece ve 

türdeki okullarda; (askeri okullar, polis kolejleri gibi resmi üniforması bulunan okullar hariç) öğrencileri ile bu 

kurumlarda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin kılık kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları 

kapsamaktadır. Bu Yönetmelik 2413 sayılı "Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri ile ilgili Kararname" ile; 

2596 sayılı "Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun"un 6. maddesine göre hazırlanan 1958 sayılı "Bazı 

Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir Nizamname"ye dayalı olarak hazırlanmıştır. 

Bu nizamnameye göre; yönetici, öğretmen ve diğer görevlilerle, öğrencilerin; Atatürk İnkılap ve İlkeleri’ne 

uygun, uygar, aşırılıklara kaçmayan ve sade bir kıyafette olmaları şeklinde ifade edilmiştir. Gerekçesi; kıyafette 

birlik, bütünlük, uyum ve düzen sağlamaktır. Amaç olarak öğrencilere kılık kıyafet yönünden toplumun 

özelliklerine uygun tavır, tutum ve alışkanlıklar kazandırmanın hedeflendiği belirtilmektedir. Kız ve erkek 

öğrencilerin kıyafetleri ayrı ayrı, detaylı olarak tanımlanmıştır(Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun 

Tatbik Suretini Gösterir Nizamname, II. Bölüm, ana ilkeleri 10. Madde). 

 

2012- 2013 eğitim öğretim yılına gelindiğinde, halen giyilmekte olan okul kıyafetlerinin ani bir gelişmeyle 07 

Ekim 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından zorunluluğunun ortadan kaldırıldığı duyurulmuştur. Bu 

karara istinaden anılan tarihlerde yazılı ve görsel basında tartışmalar yol açarak bunun kılık kıyafette bir devrim 

olduğu belirtildiği görülmektedir. 

 

• Kasketli Okul Kıyafetleri Dönemi  
Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte 1925’li yıllardan itibaren kısmen uygulanmakla birlikte 3 Aralık 1934 tarihinden 

itibaren kanunen ilk ve ortaokul çocuklarında resmi kıyafet kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Buna etken olan 

düşünce Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte milli devlet yaratma fikri ve eğitimin birleştirilmesi düşüncesidir.  

 

1921’de daha Cumhuriyet ilan edilmeden Atatürk ve Meclis Hükümeti, “Maarif Kongresi’ni yaparak eğitimin 

temellerini oturtmuştur. Eğitim zorunlu hale getirilmiş ve tek çatı altında toplanmıştır. Necdet Sakaoğlu’nun 

belirttiği gibi, okullarda kıyafetlerle ilgili kızlarda yalnız pantolon yerine eteklik giyilmesi, başa kasket ayrıca 

berenin de kızlar içinde gösterişli olacağı belirtilmektedir. Kızlar için koyu renkli bir göğüslük, hem ucuz hem 

kullanışlı hem de yapılışa göre pek zarif olabilir. Oğlan çocukları için, kısa bir pantolon yazın bolca bir bluz veya 

gömlek, kışın kalınca bir ceket hafif bir kasket, sağlam ve ayağa uygun bir çift iskarpin ile kalınca, uzun konçlu 

çorap çok el verişlidir (Sakaoğlu, 2003: 293). 

 

• Siyah Önlük Beyaz Yakalı Okul Kıyafetleri Dönemi 
Böylece Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Maarif Vekaleti, İlk Mektep Müfredat Programı yürürlüğe girerek, 

ilkokullarda giyilen siyah renkli, beyaz yakalı önlükler ile kız ve erkeklerin kullanabileceği tek tip kıyafet 

uygulamasına geçilmiştir(Çizim 3). Halifeliğin kaldırılması ve eğitimin birleştirilmesinin ortak amacı, yönetimde 

ve eğitide laik sisteme geçiş sağlamaktır. Bu da hem siyasi hem de eğitim alanında devrimdir (Maarif Vekaleti, 

İlk Mektep Müfredat Programı, İstanbul ). 

 

Bahriye Yalçınkaya’nın çalışmasında belirttiği gibi; siyah önlük ve beyaz yaka 1925’li yıllarda yavaş yavaş,1934 

yılından itibaren kanunen, ilk ve ortaokul çocuklarında resmi kıyafet olarak kullanılmıştır. Neden siyah kumaştan 

önlük sorusuna ise, dönemin Mussolini İtalya’sından etkilenildiği söylemesi bu çalışmada üzerinde durulması 

gereken önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır (Yalçınkaya 2009: 2). Yani aynı dönemde diğer ülkelerde 

yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin bu kıyafetlerin belirlenmesindeki etkisi çalışma açısından dikkate değer 

bir konu olarak ele alınmalıdır. 

 

1934 Tarihinde uygulamaya koyulan “Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir 

Nizamname” de detaylı bir şekilde okul öğrencilerinin kıyafetleri tarif edilmektedir. Kız öğrenciler için “siyah 

önlük giyerler, beyaz yaka takarlar. Okul içinde baş açık saçlar temiz olup düzgün taranır. Saçlar, uzatılması 

halinde, örülür, imkan varsa beyaz kordela takılır” denilmektedir. Erkek öğrencileriçin ise “siyah önlük giyerler, 

beyaz yaka takarlar. Okul içinde başı açık, saçlar kısa kesilmiş ve temiz olur” şeklinde yer almaktadır. Her iki grup 

öğrencilerinde mevsime göre değişiklik gösterecek kıyafetlerinin de 14. Madde ile tanımlandığı belirlenmiştir. 

Bu  maddenin  III. Bölüm “diğer hükümler” başlığı altında “okullardaki giyimle ilgili hükümlerinde belirlenen, 

diğer tamamlayıcı türdeki giyeceklerin tipi, modeli ve rengi okul yönetimince, varsa okul aile birliği görüşleri 
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alınarak tesbit edilir” maddesi yer alır. Madde 17 ile de öğrenim görülen okulun rozeti dışında hiçbir şey 

takılmayacağı belirtilir. Bu kurallara uyulmaması halinde “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaokul, Lise ve Dengi 

Okulların Disiplin Yönetmeliği” uygulanacağı belirtilmektedir  (2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair 

Kanun, 1935, http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/2933.pdf). 
 

• Mavi Önlük Beyaz Yakalı Okul Kıyafeti Dönemi 
Bu nizamnamenin ardından 1988 yılında okul kıyafetlerinin renk değişimi gerçekleşmiştir. “Mavi önlük beyaz 

yakalı dönem” olarak adlandırdığımız bu dönem de 2009 yılına kadar devam etmektedir. Yalçınkaya 

çalışmasında; 1988 yılının sonlarına doğru önlük rengi maviye döndüğünü beyaz yakalardaki motiflerin 

güncelleşerek, yeni bin yıla yenirenk ve modellerle girilmesi kararı alındığını belirtmektedir. Karar 

mekanizmalarının gerekçesini ortaya koyarken; uygulanan tek tip kıyafet’in öğrencilerin psikoloji ve 

başarılarının olumsuz yönde etkilediği belirtmektedir. Ayrıca öğrencinin kendisini en rahat hissettiği kıyafetle 

okula gitmesi gerektiği konusunda birleşen uzmanların modernleşme rüzgarlarına dayanamayan mavi renkli 

okul önlüklerinin de 2009-2010 ders yılından itibaren değiştirilmesi konusunda birleştiğini ifade etmektedir. 

Ayrıca Yalçınkaya; dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in “siyah önlük aslında bizim sefaletimizi örtmek 

içindi” şeklindeki vurucu tespitine gönderme yapmıştır (Yalçınkaya 2009:1). 

 

 

• Yarı Serbest / Esnek Okul Kıyafetleri Dönemi 
2009-2010 ders yılından itibaren, okul kıyafetlerinde okul yönetimi, okul aile birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı ile 

ortak karar sonucunda belirlenen kıyafetlerin kullanılması kararı alınmıştır. Bu dönemde ayrıca okul yapıları da 

değişikliğe uğramış ve ilköğretim olarak 8 yıl zorunlu eğitim şartı getirildiği görülmektedir. Öğrencilerin 

kıyafetleri açısından bakılacak olursa kış ve bahar mevsimleri için hazırlanan tavsiye modeller Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından çizimleri yapılarak okullara ilan edilmiştir. Ancak bu tavsiye kararın okullarda uygulanması 

serbestisi yüzünden her okulda farklı kıyafet kullanımı yaygınlaştığından “esnek okul kıyafetleri dönemi” olarak 

anılabilmektedir. Özellikle vakıf ve özel okullarda kurumsal kimlik altında giyilen okul kıyafetleri görülmeye 

başlanmaktadır. Azınlık okullarında ise kendi içinde kısmen bağımsız kıyafetler giyildi. Burada dikkati çeken en 

önemli nokta devlet okulları dediğimiz direkt Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim öğretimi devam ettiren 

okulların, bu değişiklerden bire bir etkilenmesine rağmen özel okullar ve azınlık okullarının etkilenmediği 

belirlenmektedir.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Çocukluk tarihini ayrıştıramadığımız genel tarih içinde “Cumhuriyet Çocukları” diye bir kavram yer almaktadır. 

Cumhuriyet’in kurulması ile birlikte dev bir dalga olarak yayılan bu çocuk modeli araştırmam için çok önemlidir. 

Bu kavram o dönem için kurgulanmış, kılık kıyafeti ve davranışları ile topluma örnek teşkil etmiştir. 1990’lar ve 

sonrasından günümüzdeki eğitime bakıldığında ise çocukluk  bir sektör gibi algılanıp pazarlanan bir araç 

konumuna dönüşmüştür. Çocuklar çok eskilere yani çocukluk kavramının hiç başlamadığı yetişkinin küçük haline 

dönüştürülmüşlerdir.  

 
 
Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5

th
 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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ORTAOKUL 5. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABININ İNCELENMESİ 
 

Doç. Dr. Damla Bulut 

 Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 GSEB, Müzik Eğitimi ABD. 

Nigde 

dbulut@nigde.edu.tr 

Özet 
Araştırmanın amacı, ortaokul müzik dersi 5. sınıf öğretmen kılavuz kitabının konu adı-öğrenme alanı-kazanım-

içerik ilişkisini değerlendirmektir. Belirtilen amaç doğrultusunda ortaokul 5. sınıf müzik dersi öğretmen kılavuz 

kitabının ilgili boyutları ayrı ayrı ve birbirleriyle ilişkisi yönünden bir bütün olarak incelenmiştir. Bu incelemeler 

ışığında söz konusu kılavuz kitabın konu adı-öğrenme alanı-kazanım-içerik ilişkisi ile bu boyutların örtüşme 

durumu tespit edilmiştir. Araştırmada veriler literatür taraması ve doküman analizi yapılarak elde edilmiştir. 

Araştırma bulguları doğrultusunda, ortaokul 5. sınıf müzik dersi öğretmen kılavuz kitabının; 13 farklı konuyu 

içerdiği, konuların öncelik-sonralık, hazırlayıcılık-tamamlayıcılık ilişkisi olmadan birbirinden bağımsız konular 

olarak ele alındığı, konuların birbirinin devamı nitelikte olmadığı, konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin düşük bir 

düzeyde olduğu, konu adı-kazanım ilişkisinin tam olarak sağlanmadığı, konu adlarının ilgili içeriği yansıtmadığı, 

öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin tam olarak sağlanmadığı, öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde 

olduğu, kazanım-içerik ilişkisinin tam olarak sağlanamadığı, konu adı-öğrenme alanı-kazanım-içerik ilişkisinin 

düşük bir düzeyde olduğu ve bu boyutların tam olarak örtüşmediği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Ortaokul, 5. Sınıf, Müzik Dersi, Öğretmen Kılavuz Kitabı. 

 

 

REVIEW OF TEACHER GUIDEBOOK FOR SECONDARY SCHOOL 5th CLASS MUSIC LESSON 
 

Abstract 
The aim of this research is to review teacher guidebook for secondary education fifth class music education and 

assess relations between subject name-learning field-acquisition-content of said guidebook. In the path to this 

aim, the extents of teacher guidebook for secondary school fifth class music lesson have been separately and 

interrelatedly reviewed as a whole. In the light of these reviews, the relation between subject name-learning 

field-acquisition-content of this guidebook and the congruence of these factors have been determined. The 

data in research has been obtained with literature scanning and document analysis. According to research 

findings, it's been concluded that teacher guidebook for secondary education school fifth class music lesson 

comprises of 13 different subjects; these subjects are considered as independent subject names without a 

relation between priority-recency, preparatory-complementarity; the subject names are not complementary; 

the relation between subject name and learning field is low, but the relation between subject name and 

acquisition cannot be completely provided; subject names do not reflect the related content; the relation 

between learning field and acquisition cannot be provided, the relation between learning field and content is 

low, but the relation between acquisition and content cannot be completely provided; relation between 

subject name-learning field-acquisition-content are low, finally these factors are not well-suit.  

 
Key Words: Secondary School, 5th Class, Music Lesson, Teacher's Guidebook. 

 
 

GİRİŞ 
 

Bir eğitim sürecinin her aşamasında farklı düzey ve içerikle düzenlenerek bu sürecin niteliğini etkileyen temel iki 

kavram öğrenme ve öğretimdir. Binbaşıoğlu (2003:87) öğrenmeyi, öğrenen kimsenin daha önceden bilmediği 

bilgi ve beceriyi bilmek veya yapmak için gereken yetenekleri kazanması şeklinde tanımlamaktadır. Mayer 

(1987) ve Woolfolk (1990) göre öğrenme ise bireyin bilgisinde ya da davranışlarında yaşantı yoluyla meydana 

gelen az çok kalıcı izli değişikliktir (Ün Açıkgöz, 2003:8). Dolayısıyla kalıcı bir öğrenmeden söz edebilmek için 

bireyin eğitim sürecinde yaşantısından hareket ile bilmediği bilgi ve becerileri edinmesi bir gerekliliktir. Öğretim 
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ise bu gerekliliğin okulda planlı ve programlı bir şekilde yapılması sürecidir (Demirel, 2002:9) ve aynı zamanda 

öğrenme-öğretme ortamının içerdiği etkinlikleri tanımlamaktadır (Yanpar Yelken, 2011:7).  

 

Ataünal (2000:7) öğretimin amacını, öğrenmeyi sağlamak şeklinde açıklamaktadır. Öğretim sürecinin başarılı 

olabilmesi için, gerekli ön koşulu, öğrencinin tanınması, öğretimin planlanması ve öğrenciye rehberlik edilmesi 

şeklinde sıralamakta, bunların yanında zorunlu bir adım olarak, öğretmen-öğrenci etkileşiminde verimliliğin ve 

güvenliğin sağlanması gerektiğini belirtmektedir. Bu bağlamda ile öğrenme ve öğretim kavramları öğrenci ile 

öğretmenin davranış edinme/geliştirme ile davranış edindirme/geliştirtme aşamalarında buluşmalarını 

sağlamaktadır denilebilir. Ancak, eğitim sürecinin nitelikli bir şekilde yürümesi ve başarıya ulaşması, bu 

kavramların içerik ve işlevlerinin yerine getirilmesiyle mümkündür.  

 

Eğitim sürecinde öğretmenin, öğrencinin ilgisini çekmesi, doğru yanıtlarını pekiştirmesi, yanlışlarını düzeltmesi, 

öğrencilere dönüt vermesi ve öğrencilerin etkin olarak öğretim sürecine katılmasını sağlaması beklenir 

(Gözütok, 2004:51). Bu beklentinin gerçekleşmesinde öncelikle ders öğretim programının ve bu program 

doğrultusunda hazırlanan ders kitabının önemi büyüktür. Çünkü örgün eğitim kapsamında öğrenci, öğretmen, 

ders içeriği ve çevreyi bir araya getirip, onları etkileştiren ve eğitimi sistematik bir işleyişe yönelten ders öğretim 

programıdır (Uçan, 2005:60). Bu program Oktay ve diğerlerine göre (2003) bir eğitim kurumundaki öğrencilerin 

yaşantılarını düzenler (Akçay, 2006:135). Dolayısıyla Demirel (2005) ders öğretim programını okulda-okul 

dışında bireye kazandırılması planlanan bir dersi öğretimi ile ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar 

düzeneğidir şeklinde tanımlamaktadır (Sabancı ve diğerleri, 2011:31). 

 

Ders öğretim programının başarısını etkileyen önemli unsurlardan biri ders kitaplarıdır. Çünkü ders kitapları, 

programla öğrenci arasında köprü kuran ve programdan etkilenen herkese programın diğer boyutları hakkında 

fikir veren temel materyallerdir (Küçükahmet, 2011:13). Çakmak ve diğerleri (2001, 5) bu materyallari, belirli bir 

dersin programında öngörülen konuları ele alınıp işleyen, öğrencilere bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırmak 

amacıyla hazırlanan kaynaklar olarak tanımlamıştır. Bu kaynaklar ders konularına ait bilgileri, sıralı ve doğru bir 

biçimde, öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan (Duman ve Çakmak, 

2011:18) ve öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel becerilerinin gelişmesinde katkısı en yüksek olan eğitim-

öğretim araçlarıdır (Kılıç ve diğerleri, 2005, 38).  

 

İyi hazırlanmış bir ders kitabı, öğretmen öğrenci için yaralıdır. Çünkü, hem öğretmenin öğretim etkinliklerine 

büyük ölçüde yön verir ve ona yardım eder, hem de öğrencinin o güne kadar kazandığı öğretim yaşantılarının 

sentezini yapmasına ve yeni öğrenme yaşantıları kazanmasına yardımcı olur (Binbaşıoğlu, 2003:123) Ders 

kitapları, zorunlu eğitimin Batı Avrupa’da ortaya çıkmaya başladığı 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren eğitim ve 

öğretim sürecinin en önemli unsurlarından birisidir. Öğretmen ve öğrenciler için rehber olan bu materyaller, 

farklı bilim alanlarında farklı özelliklere sahiptirler (Demircioğlu, 2013:120).  

 

Müzik öğretimi, öğrenciyi, kendisi için hazırlanmış olan çevrenin öğeleriyle etkileştirerek, davranışında müzikle 

ilgili istendik değişmeyi gerçekleştirmeye yönelik “öğrenme yaşantısı oluşturma süreci” dir (Uçan, 2005:62). Bu 

süreçte ilköğretim müzik dersinin amacı çocukların bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal alanlarda gelişimini 

sağlayarak bir müzik kültürü oluşturmalarını sağlamaktır (Kocabaş ve Selçioğlu, 2003:139). deVries (2004) 

öğrencinin müzik eğitimi ile edindiği kişisel kazanımları; Öğrenciler bu yolla enerjilerini boşaltma ve fiziksel-

bedensel olarak buluyor, öğrencilerin devinim (motorik) becerileri gelişiyor, öğrencilerin sosyalleşmesi 

sağlanıyor, öğrenciler kendilerini ifade etmek için fırsat buluyor, öğrencilerin iletişimde çok önemli bir öğe olan 

dinleme becerileri gelişiyor, şeklinde sıralamaktadır (Kılıç, 2012:2). Söz konusu kazanımlar yoluyla birey ile 

toplumsal ve kültürel çevresi, özellikle birey ile müziksel çevresi arasındaki iletişim ve etkileşimin daha düzenli, 

daha etkili, daha verimli ve daha yararlı olması beklenmektedir (Uçan, 2005:60). Bu beklentinin gerçekleşmesi 

her bilim ve eğitim alanında olduğu gibi müzik eğitiminin içeriğini ve işleyişini etkileyen ders öğretim programı 

ve ders kitabının niteliğine bağlıdır. 

 

Günümüz ilköğretim müzik dersi öğretim programı incelendiğinde Cumhuriyet döneminden itibaren pek çok 

değişim geçirdiği ve bu değişim kapsamında farklı öğretim modellerine göre şekillendiği görülmüştür. Bu 

değişikliklerin sonuncusu 2006 yılında yapılmıştır. İlgili değişiklik ile müzik dersi öğretim programı 

yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda hazırlanmıştır. Değişen ilköğretim programının temel özelliği, dayandığı 
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yapılandırmacı yaklaşım gereği, öğrencilere bilgi ezberletmemesi, öğretme ve öğrenme sürecinin her aşamasına 

aktif olarak katılmasını sağlaması, uyaranları yorumlamalarını, anlamlandırmalarını ve bilgileri bizzat 

kendilerinin yapılandırarak öğrenmelerini sağlayıcı nitelikte olmasıdır (duabpo.dicle.edu.tr). Yapılandırmacılık, 

temelini felsefe ve psikolojiden alan ve bilişsel kuramlara dayanan bir öğrenme yaklaşımıdır. Yapılandırmacı 

öğrenmede Perkins’e göre (1999) bilginin tekrarı değil, bilginin transferi ve yeniden yapılandırılması söz 

konusudur. Bireyin bilgiyi algılaması, yorumlaması ve kalıcı bilgi edinmesi onun zihinsel süreçleriyle ilgilidir. Bu 

süreçte bireyin geçmiş yaşantıları, deneyimleri ve değer yargıları onun bilgiyi anlamlandırmasında büyük öneme 

sahiptir. Bu anlamda öğrenme sürecinde tek bir doğru yoktur, farklı bakış açılarından ele alınan ve yorumlanan 

çoklu gerçekler vardır (Demirel, 2008:17). Çünkü yapılandırmacı yaklaşımda her birey, kendi zihinsel süreçleri, 

geçmiş yaşantıları, deneyimleri ve değer yargıları doğrultusunda bilgiyi anlamlandıracaktır.  

 

Yapılandırmacı yaklaşım temelli ilköğretim müzik dersi öğretim programı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim 

Genel Müdürlüğünce teşkil edilen Müzik Özel İhtisas Komisyonu tarafından geliştirilmiş ve 2007-2008 öğretim 

yılı itibariyle yürürlüğe girmiştir. Programın genel amaçları, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel 

ilkelerine uygun olarak öğrencilerin; müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek; duygu, düşünce ve deneyimlerini 

müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak; yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek; 

yöresel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak, kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak; 

müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak; müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini 

geliştirmek; bireysel ve toplu olarak, nitelikli değişik türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine 

katılımlarını sağlamak; müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek; Türkçe’yi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak; 

İstiklâl Marşı başta olmak üzere milli marşlarımızı özüne uygun olarak seslendirmelerini sağlamak; müzik yoluyla 

sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek; milli birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile 

bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine sahip olmalarını sağlamak; Atatürk’ün Türk müziğinin 

gelişmesine ilişkin görüşlerini kavramak ve Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, kültürlü bireyler olarak 

yetişmelerini sağlamak olarak belirlenmiştir (MEB, 2007:6). Bu program ile ilköğretim müzik derslerinde ders 

kitabı uygulaması kaldırılmış, yerine yardımcı kaynaklar olarak Öğretmen Kılavuz Kitabı (ÖKK) ve Öğrenci 

Çalışma Kitabı (ÖÇK) getirilmiştir
*
.  

 

İlköğretim müzik dersi yardımcı kaynaklarından biri olan ÖKK’nin temel amacı, programın gerektirdiği etkinlik, 

çalışma, alıştırma ve bunların öğretimine ilişkin öğretmenlere gerekli açıklamaları belirli bir plan dâhilinde 

yapmaktır (duabpo.dicle.edu.tr.). Bu kitap, konu adı, öğrenme alanı, kazanım, içerik (etkinlikler), diğer dersler 

ile ilişkilendirme, süre, araç ve gereçler, ders öncesi hazırlık ve ölçme ve değerlendirme boyutlarından 

oluşmaktadır. Bu boyutların öğretim sürecinde, müzik öğretimiyle öğrencilere kazandırılmak ya da onlarda 

geliştirilmek istenen hedefler ve hedef davranışlarla ilgili, tutarlı ve kenetli olarak ele alınması, işlenmesi ve 

üzerinde durulması gerekmektedir (Uçan, 2005:63).  

 

İlgili boyutlar içerisinde öğrenciye kazandırılması gereken müziksel bilgi ve davranışların bir bütün olarak ele alıp 

işlenmesini sağlayan, konu adı, öğrenme alanı, kazanım ve içerik boyutlarının kapsamı, her bir boyutun birbiri 

ile ilişkisi, birbirlerini çağrıştırma ve birbirleri ile örtüşme durumu, müzik öğretiminin istenen hedeflere ulaşması 

açısından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu kitaplardaki konu adı, öğrenme alanı, kazanım ve içerik 

boyutlarının müzik öğretimi sürecindeki niteliği ve işlevselliği, öğrencilere nitelikli bir müzik öğretimi 

verilebilmesinin bir ön şartıdır denilebilir. Söz konusu kitaplardaki konuların müzik öğretimi sürecindeki 

niteliğinin ve işlevselliğinin değerlendirilmesi ise nitelikli bir müzik öğretim sürecinin sağlanabilmesi için bir 

gerekliliktir. 

 

Bu gereklilik doğrultusunda araştırmanın amacı, ortaokul müzik dersi 5. sınıf ÖKK’nın konu adı-öğrenme alanı-

kazanım-içerik ilişkisini değerlendirmektir. Belirtilen amaç doğrultusunda ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nın 

ilgili boyutları ayrı ayrı ve birbirleriyle ilişkisi yönünden bir bütün olarak incelenmiştir. Bu incelemeler ışığında 

                                                 
*
2012 yılında 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik sonucu getirilen yenilikler doğrultusunda eğitim 4+4+4 olmak üzere 12 yıl 

zorunlu hale getirilmiştir (MEB, 2012a). Öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yıl (1, 2, 3, 4. sınıflar) ilkokul, ikinci 4 yıl (5, 6, 7, 8. sınıflar) ortaokul ve üçüncü 4 

yıl (9, 10, 11, 12. sınıflar) ise lise şeklinde isimlendirilmiştir (MEB, 2012b). Bu sistem dâhilinde müzik dersleri incelendiğinde; ilk 4 yılı ve ikinci 4 yılı kapsayan 

müzik derslerinin yürütülmesinde esas alınan ders öğretim programında bir değişiklik olmadığı, hâlen ilköğretim müzik dersi öğretim programı (1-8. Sınıflar) 

olarak uygulandığı, ÖKK’nın ise yine ilköğretim ÖKK şeklinde aynı isimle ancak farklı yazarlar tarafından yeniden ele alındığı görülmüştür. 
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söz konusu kılavuz kitabın konu adı-öğrenme alanı-kazanım-içerik ilişkisi ile bu boyutların örtüşme durumu 

tespit edilmiştir. 

 

YÖNTEM 
 
Araştırma betimsel nitelikte, nitel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini MEB İlköğretim Genel Müdürlüğünce 

teşkil edilen Müzik Özel İhtisas Komisyonu tarafından geliştirilerek 2007-2008 öğretim yılı itibariyle de yürürlüğe 

giren, 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik sonucu getirilen yenilikler 

doğrultusunda düzenlenerek 2012-2013 öğretim yılı itibariyle yeniden basılan ortaokul (ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. 

sınıf) müzik dersi yardımcı kaynakları, örneklemini ise belirtilen kaynaklardan olan ortaokul 5. sınıf (ilköğretim 5. 

sınıf) müzik dersi ÖKK oluşturmaktadır. 

 

Araştırmada konunun kuramsal temellerinin oluşturulması aşamasında literatür taraması yapılmıştır. Bunun 

yanında doküman analizi yapılarak ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nda yer alan konu adı-öğrenme alanı-

kazanım-içerik ilişkisi incelenmiştir. Doküman analizi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi 

içeren yazılı materyallerin incelenmesini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2005:187). Bu incelemeler doğrultusunda 

söz konusu ÖKK’de yer alan konuların;  

• Konu adı-öğrenme alanı ilişkisi, konu adlarının ilgili öğrenme alanını çağrıştırma ve bu öğrenme alanı ile 

örtüşme durumu,  

• Konu adı-kazanım ilişkisi, konu adlarının ilgili kazanımı çağrıştırma ve bu kazanım ile örtüşme durumu,  

• Konu adı-içerik ilişkisi, konu adlarının ilgili içeriği çağrıştırma ve bu içerik ile örtüşme durumu,  

• Öğrenme alanı-kazanım ilişkisi, öğrenme alanı ve ilgili kazanımın örtüşme durumu, 

• Öğrenme alanı-içerik ilişkisi, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin örtüşme durumu, 

• Kazanım-içerik ilişkisi, kazanım ve ilgili içeriğin örtüşme durumu değerlendirilmiştir.  

 

Araştırmanın problem cümlesi “Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi ÖKK’nın Konu Adı-Öğrenme Alanı-Kazanım-İçerik 

İlişkisi Nasıldır?” olarak tespit edilmiştir. 

 
BULGULAR VE YORUM 
 
Bu bölümde araştırma bulguları tablolar oluşturularak yorumlanmıştır. 

 
Tablo 1: Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi ÖKK’nın Birinci Sıradaki Konu Adı-Öğrenme Alanı-Kazanım-İçerik Boyutları 

ve Bu Boyutların Kapsamı 

Konu 
Adı 

Öğrenme 
Alanı 

Kazanım İçerik 

İstiklâl 

Marşı 
 

Dinleme, 

Söyleme, 

Çalma 

İstiklâl Marşı’nı anlamına 

uygun söylemeye özen 

gösterir 

İstiklâl Marşı’nı söylerken yapılması ve 

yapılmaması gerekenler ile ilgili bilgiler verilmesi 

3 vuruş uzatılan heceler ve nefes yerlerinin 

işaretlenmesi, 

Pianissimo, mezzoforte gürlük terimlerinin 

anlaşılmasının sağlanması 

 

Tablo 1 incelendiğinde; 

• Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin bulunmadığı, konu adının ilgili öğrenme alanını çağrıştırmadığı ve bu 

öğrenme alanı ile örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, konu adı “İstiklâl Marşı” şeklinde genel olarak 

verilmiştir. Dolayısıyla konu öğrenme alanı olarak “müzik kültürü”, “müziksel algı ve bilgilenme” ve 

“müziksel yaratıcılık” öğrenme alanlarının kapsamına da girebilir. 

• Konu adı-kazanım ilişkisinin bulunmadığı, konu adının ilgili kazanımı çağrıştırmadığı ve bu kazanım ile 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, belirtilen kazanıma ulaşılması istenen konu adı “İstiklâl Marşı” şeklinde 

genel olarak verilmiştir. Kazanım duyuşsal alana yönelik bir kazanımdır. Ancak ilgili konu adı buna yönelik 

değildir. Bilişsel, devinişsel ve sezgisel alanlarla ilgili bir ad olarak da değerlendirilebilir.  
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• Konu adı-içerik ilişkisinin bulunmadığı, konu adının ilgili içeriği çağrıştırmadığı ve bu içerik ile örtüşmediği 

söylenebilir. Çünkü, ilgili içerikte, konu adı “İstiklâl Marşı” şeklinde genel olarak verilmiştir. Bu ad her türlü 

içeriğe yönelik olabilir. Ayrıca konunun, ilgili içerik ile yüzelsel olarak geçildiği ve böyle bir içerik ile tam 

öğrenmenin gerçekleştirilmesinin mümkün olamayacağı düşünülmektedir.  

• Öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili kazanımın tam olarak 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, öğrenme alanı dinleme-söyleme-çalma şeklinde üç farklı boyutu 

kapsamaktadır. Kazanım ise bu boyutlardan sadece bir tanesi olan söyleme boyutuna yöneliktir. 

• Öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, içerikteki ilgili etkinlikler ile öğrenme alanının sadece söyleme boyutu 

ilişkilidir. Oysa ki, öğrenme alanı dinleme-söyleme-çalma şeklinde üç farklı boyutu kapsamaktadır. Dinleme 

ve çalma boyutlarına içerikteki hiç bir etkinlikte yer verilmediği görülmektedir.  

• Kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği 

söylenebilir. Çünkü, belirlenen kazanım duyuşsal alana yönelik bir kazanımdır. İlgili içerikte yer alan ikinci ve 

üçüncü etkinlik sadece söyleme boyutunda kalmış, duyuşsal alanla ilişkilendirecek etkinlikler ile 

desteklenmemiştir. Dolayısıyla, bu etkinliklerin bilişsel alana yönelik kazanımları içerdiği düşünülmektedir. 

 

Tablo 2: Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi ÖKK’nın İkinci Sıradaki Konu Adı-Öğrenme Alanı-Kazanım-İçerik Boyutları 

ve Bu Boyutların Kapsamı 

Konu Adı Öğrenme Alanı Kazanım İçerik 

Ses Nasıl 

Oluşur? 
Müziksel Algı ve 

Bilgilenme 

Sesin oluşumunu 

açıklar 

Sesin oluşumunun farklı örnekler ile açıklanması 

Çalışma kitabı 1. etkinlikte sesin oluşumu ile ilgili 

boşlukların doldurulması 

 

Tablo 2  incelendiğinde; 

• Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili öğrenme alanını çağrıştırdığı ve bu öğrenme 

alanı ile örtüştüğü söylenebilir. Çünkü, konu adı sesin oluşumuyla ilgili bilgileri kapsayan belli bir konuya ve 

bilişsel alana yönelik olarak verilmiştir. Dolayısıyla konu öğrenme alanı olarak “müzik kültürü”, “dinleme-

söyleme-çalma” ve “müziksel yaratıcılık” öğrenme alanlarının kapsamına girmemektedir. 

• Konu adı-kazanım ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili kazanımı çağrıştırdığı ve bu kazanım ile örtüştüğü 

söylenebilir. Çünkü, “sesin oluşumunu açıklar” kazanımına ulaşılması istenen konu adı “Ses Nasıl Oluşur?” 

şeklinde birebir kazanıma yönelik olarak belirlenmiştir. Kazanım bilişsel alana yönelik bir kazanımdır. İlgili 

konu adı da buna yöneliktir.  

• Konu adı-içerik ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili içeriği çağrıştırdığı ve bu içerik ile örtüştüğü 

söylenebilir. Çünkü, ilgili içerikte, sesin oluşumunun farklı örnekler ile açıklanmasına ve çalışma kitabı 1. 

etkinlikte sesin oluşumu ile ilgili boşlukların doldurulmasına yönelik etkinliklere yer verilmiştir. Dolayısıyla 

konu adı içeriğe yöneliktir. Konunun, ilgili içerik ile tam öğrenmeyi gerçekleştirebileceği düşünülmektedir.  

• Öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin kurulduğu, öğrenme alanının ilgili kazanım ile örtüştüğü söylenebilir. 

Çünkü, hem öğrenme alanı hem de kazanım bilişsel alana yöneliktir. 

• Öğrenme alanı-içerik ilişkisinin kurulduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak örtüştüğü söylenebilir. 

Çünkü, içerikteki ilgili etkinlikler ile öğrenme alanı bilişsel alana yöneliktir ve birebir ilişkilidir. 

• Kazanım-içerik ilişkisinin kurulduğu, kazanım ve ilgili içeriğin tam olarak örtüştüğü söylenebilir. Çünkü, 

belirlenen kazanım bilişsel alana yönelik bir kazanımdır. İlgili içeriğin de bu alana yönelik olduğu 

görülmektedir. 

 
Tablo 3: Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi ÖKK’nınÜçüncü Sıradaki Konu Adı-Öğrenme Alanı-Kazanım-İçerik Boyutları 

ve Bu Boyutların Kapsamı 

Konu Adı Öğrenme Alanı Kazanım İçerik 

Müzikte Yeni Sesler, 

Yeni Notalar 

Öğreniyorum 

Müziksel Algı 

ve Bilgilenme 

Temel müzik yazı 

ve ögelerini 

kullanır 

Fa, sol, la notalarının hatırlanması 

Re, mi notalarının, ikilik nota değerinin, 8’lik sus 

değerinin, dolap ve bitiş işaretlerinin ve “Müzik 

Sevgisi” adlı şarkının öğretimi 
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Tablo 3. incelendiğinde; 

• Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili öğrenme alanını çağrıştırdığı ve bu öğrenme 

alanı ile örtüştüğü söylenebilir. Çünkü, konu adı müzikte yeni sesler ve yeni notalar ile ilgili bilgileri 

kapsayan belli bir konuya ve bilişsel alana yönelik olarak verilmiştir. Dolayısıyla konu, öğrenme alanı olarak 

“müzik kültürü”, “dinleme, söyleme, çalma” ve “müziksel yaratıcılık” öğrenme alanlarının kapsamına 

girmemektedir. 

• Konu adı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili kazanımı çağrıştırdığı fakat bu 

kazanım ile birebir örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, gerek konu adında gerekse ilgili kazanımda öğrenilecek 

bilgiler ile ilgili bir belirsizlik vardır. Her iki başlıkta da neyin öğrenileceği veya neyin kazandırılmak istendiği 

tam olarak belli değildir. Bu anlamda hem başlık hem de ilgili kazanımın genel olarak ifade edildiği 

söylenebilir. Bunun yanında konu adı bilişsel alana yönelik bir görünüm sergilemekte iken ilgili kazanım 

hem bilişsel hem de devinişsel alana yönelik olarak değerlendirilebilir.  

• Konu adı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili içeriği çağrıştırdığı fakat bu içerik ile 

tam olarak örtüşmediği söylenebilir. Çünkü konu adının ilgili içerikte birinci etkinlik ile ikinci etkinliğin dolap 

ve bitiş işaretlerinin öğretimi kısmına kadar olan bölümüne yönelik olduğu görülmektedir. Dolap ve bitiriş 

işaretleri müzikte yeni sesler yeni notalar konusu kapsamında değil müzikte kısaltmalar konusu kapsamında 

değerlendirilmelidir. “Müzik Sevgisi” adlı şarkının öğretimi ise içerdiği sesler ve notalar doğrultusunda konu 

ile ilişkilendirilebilir ancak bu şarkı kitapta mevcut değildir. Dolayısıyla şarkının ilgili içerikte olup 

olmamasına yönelik bir değerlendirme yapmak mümkün değildir. Ayrıca konunun, ilgili içerik ile yüzelsel 

olarak geçildiği ve böyle bir içerik ile tam öğrenmenin gerçekleştirilmesinin mümkün olamayacağı 

düşünülmektedir.  

• Öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili kazanımın tam olarak 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, öğrenme alanı müziksel algı ve bilgilenme şeklinde bilişsel alana yöneliktir. 

Ancak ilgili kazanım “temel müzik yazı ve ögelerini kullanır” şeklinde genel olarak ifade edildiği için sadece 

bilişsel alanı değil devinişsel alanı da çağrıştırmaktadır. 

• Öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, ilgili öğrenme alanı “müziksel algı ve bilgilenme” şeklinde sadece bilişsel 

alan ile ilişkilidir. Oysa ki, ilgili içerikte yer alan “Müzik Sevgisi” adlı şarkının öğretimi dinleme-söyleme-

çalma öğrenme alanın kapsamındadır. Ancak bu öğrenme alanı konu dâhiline alınmamıştır. 

• Kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği 

söylenebilir. Çünkü, belirlenen kazanım genel olarak ifade edildiğinden hem bilişsel hem de devinişsel alana 

yönelik bir kazanımdır. İlgili içerik ise genel değil, belirli notalarının hatırlanmasına ve öğretimine, belirli 

nota değerinin, sus değerinin, dolap ve bitiş işaretlerinin ve şarkının öğretimi şeklinde bilişsel alana yönelik 

belirli etkinlikleri içermektedir.  
 
Tablo 4: Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi ÖKK’nın Dördüncü Sıradaki Konu Adı-Öğrenme Alanı-Kazanım-İçerik 

Boyutları ve Bu Boyutların Kapsamı 

Konu Adı Öğrenme Alanı Kazanım İçerik 

Ezgiler 

Çalıyorum 
Dinleme, 

Söyleme, Çalma 

Müziksel Algı 

 

Öğrendiği seslerin uzunluk ve 

kısalık özelliklerini ayırt eder 

Öğrendiği seslerin incelik ve 

kalınlık özelliklerini ayırt eder 

Müzikteki ses yüksekliklerini 

grafikle gösterir 

Re, mi, fa, sol, la seslerini çalgı ile 

seslendirilmesi 

“Masal” adlı şarkının söylenmesi ve 

çalınması 

Şarkının notalarının incelik-kalınlık 

özelliklerine göre grafiklendirilmesi 

Şarkının notaları üzerinde seslerin 

uzunluk ve kısalıklarının işaretlenmesi  

 

Tablo 4 incelendiğinde; 

• Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili öğrenme alanını tam olarak 

çağrıştırmadığı ve bu öğrenme alanı ile tam olarak örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, konu adı müzikte belirli 

ezgilerin çalımına yönelik bir izlenim vermektedir. İlgili öğrenme alanı ise “dinleme, söyleme, çalma” ve 

“müziksel algı ve bilgilenme” olarak iki farklı boyutu kapsamaktadır. Konu adı “dinleme, söyleme, çalma” 

olan birinci öğrenme alanının sadece çalma boyutu ile ilişkilidir. Bu öğrenme alanı kapsamında yer alan 
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dinleme ve söyleme boyutları ile bir ilişkisi yoktur. Konu adı hiçbir şekilde “müziksel algı ve bilgilenme” 

öğrenme alanını çağrıştırmamaktadır ve bu öğrenme alanı ile örtüşmemektedir. Konu adı devinişsel, 

öğrenme alanı bilişseldir. Ayrıca, müzikte eseri çalabilmek için öncelikle konuyla ilgili bilgilenmenin 

gerçekleşmiş-tamamlanmış-pekişmiş olması gerekmektedir. Daha sonra bu bilgiler çerçevesinde çalma 

eyleminin gerçekleşmesi beklenir. Dolayısıyla konu “müziksel algı ve bilgilenme” öğrenme alanının 

kapsamına girmemektedir. Bunun yanında “müziksel algı ve bilgilenme” öğrenme alanının “müziksel algı” 

şeklinde eksik ve yanlış olarak yazıldığı da görülmüştür.  

• Konu adı-kazanım ilişkisinin olmadığı, konu adının ilgili kazanımları çağrıştırmadığı ve bu kazanımlar ile 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, konu adı, öğrencilerin istenen, belirlenen, içerikte yer alan ezgileri 

çalmalarına yönelik devinişsel kazanımları çağrıştırırken ilgili kazanımların bilişsel alanı kapsaması 

düşündürücüdür. Dolayısıyla konu adının ve ilgili kazanımların birbiriyle ilişkisi olamayan farklı alanlara 

yönelik olduğu söylenebilir.  

• Konu adı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili içeriği çağrıştırdığı fakat bu içerik ile 

tam olarak örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, konu adı ilgili içerikte yer alan birinci etkinlik ve ikinci etkinliğin 

çalma boyutunu kapsasa da, üçüncü ve dördüncü etkinlik ile bir ilişkisinin bulunmadığı görülmektedir. Her 

iki etkinlik de çalma boyutu ile yani devinişsel alan ile değil bilişsel alan olan müziksel algı ve bilgilenme 

boyutu ile ilişkilidir. Ayrıca konunun, ilgili içerik ile yüzelsel olarak geçildiği ve böyle bir içerikle tam 

öğrenmenin gerçekleştirilmesinin mümkün olamayacağı düşünülmektedir.  

• Öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili kazanımın tam olarak 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, öğrenme alanı dinleme, söyleme, çalma olarak sezgisel, duyuşsal ve 

devinişsel alanlar ile müziksel algı ve bilgilenme şeklinde bilişsel alana yönelik olarak belirlenmiştir. Ancak 

ilgili kazanımlar daha çok bilişsel alanı çağrıştırmaktadır. Her ne kadar ilk iki kazanım dinleme, söyleme, 

çalma öğrenme alanının dinleme boyutu ile yani sezgisel alanla ilişkili gibi görünse de kazanımlarda bu 

alanın değil bilişsel alanın hâkimiyeti yüksektir.   

• Öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, dinleme, söyleme, çalma öğrenme alanı üç farklı boyutu kapsamaktadır. 

İlgili içerikte, birinci etkinliğin çalma boyutu, ikinci etkinliğin ise söyleme ve çalma boyutları bu öğrenme 

alanına yöneliktir. Ancak dinleme boyutuna içerikteki etkinliklerde yer verilmemiştir.  

• Kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği 

söylenebilir. Çünkü, belirlenen kazanımlar bilişsel alana yönelik kazanımlardır. İlgili içerik ise hem devinişsel 

hem de bilişsel alana yönelik etkinlikleri içermektedir. Konu eserler çalmaya yönelik olduğundan gerek 

içeriğin gerekse kazanımların bütünüyle devinişsel alana yönelik olması beklenmektedir. İlgili içerikte yer 

alan bilişsel alana yönelik etkinliklerin burada yer almaması gerektiği düşünülmektedir. 
 
Tablo 5: Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi ÖKK’nın Beşinci Sıradaki Konu Adı-Öğrenme Alanı-Kazanım-İçerik Boyutları 

ve Bu Boyutların Kapsamı 

Konu 
Adı 

Öğrenme 
Alanı 

Kazanım İçerik 

Belirli 

Gün ve 
Haftalar 

Dinleme, 

Söyleme, 
Çalma 

 

Belirli gün ve 

haftalarla 
ilgili müzik 

etkinliklerine 
katılır 

Bilinen belirli gün ve haftaların yazımı, eksiklerin tamamlanması 

“Ata’m” şarkısının sözlerinin okunması ve sözlerin ne anlatmak 

istediğinin konuşulması, şarkının kulaktan yansılama yoluyla öğretimi, 

hangi belirli gün ve haftalarda söylenmesi gerektiği ile ilgili öğrenci 

görüşlerinin alınması 

Çanakkale Zaferi hakkında bilinenlerin konuşulması, yanlış ve eksik 

bilgilerin düzeltilmesi, türkünün sözlerinin okunması ve sözlerin ne 

anlatmak istediğinin konuşulması, türkünün kulaktan yansılama yoluyla 

öğretimi, blok flüt ile çalınması, hangi belirli gün ve haftalarda 

söylenmesi gerektiği ile ilgili öğrenci görüşlerinin alınması 

“Cumhuriyet” marşının sözlerinin okunması ve Cumhuriyet yönetimi ile 

ilgili bilgi aktarımı, marşın kulaktan yansılama yoluyla öğretimi, hangi 

belirli gün ve haftalarda söylenmesi gerektiği ile ilgili öğrenci 

görüşlerinin alınması 

 



   

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2014  Cilt: 3  Sayı: 3  Makale No: 40   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

435 

Tablo 5 incelendiğinde; 

• Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin bulunmadığı, konu adının ilgili öğrenme alanını çağrıştırmadığı ve bu 

öğrenme alanı ile örtüşmediği söylenebilir. Çünkü konu adı “Belirli Gün ve Haftalar” şeklinde genel olarak 

verilmiştir. Dolayısıyla konu öğrenme alanı olarak “müzik kültürü”, “müziksel algı ve bilgilenme” ve 

“müziksel yaratıcılık” öğrenme alanlarının kapsamına da girebilir. 

• Konu adı-kazanım ilişkisinin bulunmadığı, konu adının ilgili kazanımı çağrıştırmadığı ve bu kazanım ile 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, belirtilen kazanım duyuşsal alana yönelik bir kazanımdır. Ancak ilgili konu 

adı buna yönelik değildir. Bilişsel, devinişsel ve sezgisel alanlarla ilgili bir ad olarak da değerlendirilebilir.  

• Konu adı-içerik ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili içeriği çağrıştırdığı ve bu içerik ile örtüştüğü 

söylenebilir. Çünkü, ilgili içerikte, bilinen belirli gün ve haftaların yazımına, eksiklerin tamamlanmasına ve 

bu gün ve haftalara ilişkin şarkı, türkü ve marş örneklerinin öğretimi ile ilişkilendirilmeleri gereken gün ve 

haftalar üzerinde durulmuştur.  

• Öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanının ilgili kazanım ile tam olarak 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, öğrenme alanı dinleme, söyleme, çalma boyutlarında ve duyuşsal, 

sezgisel, devinişsel alanlara yöneliktir. İlgili kazanımda ise bu alanlara yönelik bir belirsizlik olmakla birlikte 

sadece duyuşsal alana yönelimin daha ağır bastığı düşünülmektedir.  

• Öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, öğrenme alanı dinleme, söyleme, çalma olarak üç boyutludur ve duyuşsal, 

sezgisel, devinişsel alanlara yöneliktir. İlgili içerikte yer alan birinci etkinlik müzik kültürü öğrenme alanı ile 

ilişkilendirilebilir ve bilişsel alana yöneliktir, ikinci etkinlik dinleme, söyleme, çalma öğrenme alanı 

kapsamındadır, fakat sadece söyleme boyutunda oluşturulmuştur, üçüncü etkinlik dinleme, söyleme, çalma 

öğrenme alanı kapsamındadır fakat sadece çalma boyutunda oluşturulmuştur, dördüncü etkinlikte yine 

dinleme, söyleme, çalma öğrenme alanı kapsamındadır fakat sadece söyleme boyutunda oluşturulmuştur. 

Bu doğrultuda birinci etkinlik dışındaki etkinliklerin tümünde dinleme, söyleme, çalma öğrenme alanı 

kapsamında her üç boyutu da kapsayan etkinliklerin bulunmadığı görülmektedir. Ayrıca ilgili etkinliklerde 

öğrencilerin konuyla ilgili bilgilerini ölçen değerlendiren, konuyla ilişkili yeni bilgiler veren etkinliklerin 

olduğu da gözlenmiştir. Ancak konu müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanı kapsamında değildir.  

• Kazanım-içerik ilişkisinin bulunmadığı, kazanım ve ilgili içeriğin örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, belirlenen 

kazanım konuyla ilgili müzik etkinliklerine katılmayla ilişkilidir. Müzik etkinlikleri ders dışı eğitim-öğretim 

etkinliklerini çağrıştırmaktadır. Ancak söz konusu etkinliklere katılımın ders içi etkinlikler ile sınırlandırıldığı 

görülmüştür. 

 

Tablo 6: Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi ÖKK’nın Altıncı Sıradaki Konu Adı-Öğrenme Alanı-Kazanım-İçerik Boyutları 

ve Bu Boyutların Kapsamı 

Konu Adı Öğrenme 
Alanı 

Kazanım İçerik 

Farklı 

Ritimler, 

Farklı 

Ezgiler 

Dinleme, 

Söyleme, 

Çalma 

Müziksel 

Yaratıcılık 

 

Farklı ritmik yapıdaki 

ezgileri seslendirir 

Farklı ritmik yapıdaki 

ezgilere uygun 

hareket eder 

5/8’lik aksak ölçünün hatırlanması 

7/8’lik ve 9/8’lik aksak ölçünün öğretimi 

“Ha Buradan Aşağı” adlı 7/8’lik, “Dere Geçit 

Vermezse” adlı 9/8’lik ve “Uzun Uzun Kavaklar” adlı 

5/8’lik türkünün kulaktan yansılama yoluyla öğretimi 

 

Tablo 6. incelendiğinde; 

• Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili öğrenme alanlarını tam 

olarak çağrıştırmadığı ve bu öğrenme alanları ile tam olarak örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, konu adı 

“Farklı Ritimler, Farklı Ezgiler” şeklinde genel olarak verilmiştir. Dolayısıyla konu öğrenme alanı olarak 

“müzik kültürü”, ve “müziksel algı ve bilgilenme” öğrenme alanlarının kapsamına da girebilir. 

• Konu adı-kazanım ilişkisinin bulunmadığı, konu adının ilgili kazanımı çağrıştırmadığı ve bu kazanım ile 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, belirtilen kazanımlara ulaşılması istenen konu adı “Farklı Ritimler, Farklı 

Ezgiler” şeklinde genel olarak verilmiştir. Kazanımlar devinişsel alana yöneliktir. Ancak ilgili konu adı buna 

yönelik değildir. Bilişsel, duyuşsal ve sezgisel alanlarla ilgili bir ad olarak da değerlendirilebilir.  

• Konu adı-içerik ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili içeriği çağrıştırdığı ve bu içerik ile örtüştüğü 

söylenebilir. Çünkü, ilgili içerikte, farklı ritimlere ve farklı ezgilere yönelik etkinliklere yer verilmiştir.  
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• Öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanının ilgili kazanım ile tam olarak 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, dinleme, söyleme, çalma boyutlarındaki öğrenme alanına yönelik “farklı 

ritmik yapıdaki ezgileri seslendirir” kazanımı bu öğrenme alanının sadece söyleme boyutunu 

kapsamaktadır. Dinleme ile söyleme boyutlarına yönelik bir kazanımın olmaması bir eksiklik olarak 

değerlendirilebilir.  

• Öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, ilgili içerik incelendiğinde müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanı 

kapsamına giren yeni bilgilerin öğretimine yer verildiği ancak bu öğrenme alanının konu dâhiline alınmadığı 

görülmüştür. Ayrıca içerikte dinleme, söyleme, çalma olarak üç boyutlu olan öğrenme alanının sadece 

söyleme boyutunu içeren etkinlikler bulunmaktadır. Dolayısıyla, konuyla ilgili dinleme ve çalma boyutlarını 

kapsayan etkinliklerin ve müziksel yaratıcılık öğrenme alanına yönelik olarak oluşturulan etkinliklerin 

bulunmaması da bir eksiklik olarak yorumlanabilir.  

• Kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin örtüşmediği söylenebilir. Çünkü 

belirlenen kazanımların ilki farklı ritmik yapıdaki eserlerin seslendirilmesiyle ilişkilidir. İlgili içerikte yer alan 

üçüncü etkinlik bu kazanıma yöneliktir fakat birinci ve ikinci etkinlik bu kazanımla ilişkili değildir. Bu 

etkinliklere yönelik “7/8’lik aksak ölçüyü tanımlar”, “9/8’lik aksak ölçüyü tanımlar” gibi bilişsel alana yönelik 

bir kazanıma yer verilmemiştir. Farklı ritmik yapıdaki ezgilere uygun hareket eder kazanımına yönelik ise 

her hangi bir etkinlik bulunmamaktadır.  

 
Tablo 7: Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi ÖKK’nın Yedinci Sıradaki Konu Adı-Öğrenme Alanı-Kazanım-İçerik 

Boyutları ve Bu Boyutların Kapsamı 

Konu Adı Öğrenme 
Alanı 

Kazanım İçerik 

Müziklerde 

Hız ve 

Gürlük 

Dinleme, 

Söyleme, 

Çalma 

Müziksel Algı 

ve Bilgilenme 

Seslendirdiği 

müziklerde hız ve 

gürlük değişikliklerini 

uygular 

Müziklerde temel hız ve 

gürlük basamaklarını 

ayırt eder 

Müziğin belirtilen hız terimlerine göre çalınıp 

söylenmesi gerektiğinin anlatılması, orta hız 

(moderato) hakkında bilgi verilmesi ve dizek 

üzerinde yazıldığı yerin belirtilmesi 

Müziğin belirtilen gürlük terimlerine göre çalınıp 

söylenmesi gerektiğinin anlatılması, orta gürlük 

(mezzo forte) hakkında bilgi verilmesi ve dizek 

üzerinde yazıldığı yerin belirtilmesi 

Orta gürlükte çalınıp söylenen “Güzel Anadolu” ve 

“Madımak” adlı şarkıların kulaktan yansılama 

yoluyla öğretimi 

 

Tablo 7 incelendiğinde; 

• Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili öğrenme alanlarını tam 

olarak çağrıştırmadığı ve bu öğrenme alanları ile tam olarak örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, konu adı 

“Müziklerde Hız ve Gürlük” şeklinde genel olarak verilmiştir. Dolayısıyla konu öğrenme alanı olarak “müzik 

kültürü” ve “müziksel yaratıcılık” öğrenme alanlarının kapsamına da girebilir. 

• Konu adı-kazanım ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili kazanımı çağrıştırdığı ve bu kazanım ile örtüştüğü 

söylenebilir. Çünkü, “seslendirdiği müziklerde hız ve gürlük değişikliklerini uygular” ve “müziklerde temel 

hız ve gürlük basamaklarını ayırt eder” kazanımlarına ulaşılmak isten konu adı bu kazanımlara yönelik olan 

“Müziklerde Hız ve Gürlük” şeklinde alınmıştır. 

• Konu adı-içerik ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili içeriği çağrıştırdığı ve bu içerik ile örtüştüğü 

söylenebilir. Çünkü ilgili içerikte, müziklerde hız ve gürlüğe yönelik etkinliklere yer verilmiştir.  

• Öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanlarının ilgili kazanımlar ile tam 

olarak örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, dinleme, söyleme, çalma öğrenme alanı üç boyutludur, ancak ilgili 

kazanım bu boyutlardan sadece söyleme boyutu kapsamındadır. Müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanı 

ise “müziklerde temel hız ve gürlük basamaklarını ayırt eder” kazanımı ile ilişkilendirilmiştir. İlgili kazanıma 

ulaşılması öncelikle konu ile ilgili algı ve bilgilenmeyi gerektirmektedir. Belirtilen kazanımdan önce “hız ve 

gürlük terimlerini söyler” ve “müziklerde hız ve gürlük terimlerini açıklar” şeklinde bilişsel alana yönelik 

kazanımlara yer verilmelidir. Öğrencilerin öncelikle bu kazanımlara ulaşmaları beklenmektedir. Bu temel 
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sağlanmadan bir üst kazanıma ulaşılmak istenmesi öğrenme alanı-kazanım ilişkisini olumsuz olarak 

etkilemektedir.  

• Öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, ilgili içerik incelendiğinde, müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanı 

kapsamına giren yeni bilgilerin öğretimine yer verildiği ve dinleme, söyleme, çalma olarak üç boyutlu olan 

öğrenme alanının sadece söyleme boyutunu içeren etkinliklerin bulunduğu görülmüştür. Dolayısıyla, 

konuyla ilgili dinleme ve çalma boyutlarını kapsayan etkinliklerin bulunmaması bir eksiklik olarak 

yorumlanabilir.  

• Kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin örtüşmediği söylenebilir. Çünkü 

belirlenen kazanımların ilki, seslendirdiği müziklerde hız ve gürlük değişikliklerini uygulamaya yöneliktir. 

İlgili içerikte yer alan üçüncü etkinlik bu kazanıma yöneliktir fakat, birinci ve ikinci etkinlik bu kazanımla 

ilişkili değildir. Bu etkinliklere yönelik bilişsel bir kazanıma yer verilmiştir. Fakat ilgili içerikte müziklerde hız 

ve gürlüğe ilişkin yeni ve temel bilgiler yer aldığından öğrencilerin “seslendirdiği müziklerde hız ve gürlük 

değişikliklerini uygular” ve “müziklerde temel hız ve gürlük basamaklarını ayırt eder” kazanımlarına 

ulaşmadan önce bu bilgilerin edinildiğini gösteren “hız ve gürlük terimlerini söyler”, “hız ve gürlük 

terimlerini açıklar” gibi temel oluşturucu ve bilişsel alana yönelik kazanımlara yer verilmesi gerektiği 

düşünülmektedir.  

 
Tablo 8: Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi ÖKK’nın Sekizinci Sıradaki Konu Adı-Öğrenme Alanı-Kazanım-İçerik 

Boyutları ve Bu Boyutların Kapsamı 

Konu Adı Öğrenme Alanı Kazanım İçerik 

Ritim 

Oluşturalım 
Müziksel 

Yaratıcılık 

 

Müziklere kendi 

oluşturduğu ritim 

kalıbıyla eşlik 

eder 

Bilinen nota değerlerinden oluşan ritim kalıplarının 

farklı vücut hareketlerini kullanarak çalımı 

Bilinen nota değerlerini içeren 2/4’lük, 4/4’lük 4 veya 

8 ölçülük ritim kalıpları oluşturulması, basit ritim 

çalgıları ile oluşturulan ritim kalıplarına eşlik edilmesi 

“Oturmuş Kapıya” ve “Dağı Duman Olanın” adlı 

türkülerin kulaktan yansılama yoluyla öğretimi, 

türkülerin notalarının altına ritim kalıbı yazılması ve 

türkülerin bu ritim kalıplarına uygun söylenmesi 

 

Tablo 8 incelendiğinde; 

• Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili öğrenme alanlarını tam 

olarak çağrıştırmadığı ve bu öğrenme alanları ile tam olarak örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, konu adı 

“Ritim Oluşturalım” şeklinde genel olarak verilmiştir. Dolayısıyla konu öğrenme alanı olarak “müziksel algı 

ve bilgilenme” ve “dinleme, söyleme, çalma” öğrenme alanlarının kapsamına da girebilir. 

• Konu adı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili kazanımı tam olarak çağrıştırmadığı 

ve bu kazanım ile tam olarak örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, “Ritim Oluşturalım” konu adı her ne kadar 

“müziklere kendi oluşturduğu ritim kalıbıyla eşlik eder” kazanımı ile ilişkili de olsa öğrencilerin bu 

kazanımdan önce “bildiği nota değerlerinden ritim kalıbı oluşturur” şeklinde birebir konu ile örtüşen temel 

bir kazanıma ulaşmaları beklenmektedir. Böyle bir kazanıma yer verilmemesi bir eksiklik olarak 

yorumlanabilir. 

• Konu adı-içerik ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili içeriği çağrıştırdığı ve bu içerik ile örtüştüğü 

söylenebilir. Çünkü, ilgili içerikte, ritim kalıbı oluşturmaya ve uygulamaya yönelik etkinliklere yer verilmiştir.  

• Öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin kurulduğu, öğrenme alanının ilgili kazanım ile örtüştüğü söylenebilir. 

Çünkü, müziksel yaratıcılık öğrenme alanı ile ilişkili olarak “müziklere kendi oluşturduğu ritim kalıbıyla eşlik 

eder” kazanımı verilmiştir. Ancak, “bildiği nota değerlerinden ritim kalıbı oluşturur” şeklinde birebir 

müziksel yaratıcılık ile örtüşen temel bir kazanıma yer verilmemesi bir eksiklik olarak yorumlanabilir. 

• Öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, ilgili içerik incelendiğinde, müziksel yaratıcılık öğrenme alanı kapsamına 

ikinci etkinliğin bir bölümü olan “bilinen nota değerlerini içeren 2/4’lük, 4/4’lük 4 veya 8 ölçülük ritim 

kalıpları oluşturulması” ve üçüncü etkinliğin bir bölümü olan “Oturmuş Kapıya” ve “Dağı Duman Olanın” 

adlı türkülerin notalarının altına ritim kalıbı yazılması kısmının girdiği görülmektedir. İçerikte yer alan diğer 

etkinlikler ile söz konusu etkinliklerin bir kısmının dinleme, söyleme, çalma öğrenme alanının çalma ve 
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söyleme boyutlarıyla ilişkili olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla, konunun dinleme, söyleme, çalma öğrenme 

alanı ile ilişkilendirilmesinin gerektiği düşünülmektedir.  

• Kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği 

söylenebilir. Çünkü, belirlenen içerikte yer alan etkinlikler içerisinde, öğrencilerin müziklere kendi 

oluşturduğu ritim kalıbıyla eşlik etmeden önce bilinen nota değerlerinden ritim kalıbı oluşturmalarına 

yönelik çalışmalara da yer verildiği görülmektedir. Dolayısıyla, bu içeriğe yönelik olarak “bildiği nota 

değerlerinden ritim kalıbı oluşturur” şeklinde birebir içerik ile örtüşen temel bir kazanım da yazılması 

gerektiği düşünülmektedir.  

 
Tablo 9: Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi ÖKK’nın Dokuzuncu Sıradaki Konu Adı-Öğrenme Alanı-Kazanım-İçerik 

Boyutları ve Bu Boyutların Kapsamı 

Konu Adı Öğrenme Alanı Kazanım İçerik 

Farklı Müzik 

Türlerini 

Tanıyalım 

Müzik Kültürü 

Müziksel 

Yaratıcılık 

Farklı türlerdeki 

müzikleri dinleyerek 

müzik beğeni ve 

kültürünü geliştirir 

Dinlediği müziklerle ilgili 

duygu ve düşüncelerini 

ifade eder 

Her müziğin bir türünün olması gerektiğinin 

belirtilmesi, farklı türlerde örnek müzikler 

dinlenmesi (geleneksel, klasik, pop, 

uluslararası müzik türlerinde) ve bu 

müziklerin hissettirdikleri hakkında konuşma, 

yazma ve resimleme 

“Şeftali Ağaçları” ve “Drama’nın İçinde” adlı 

farklı yörelere ait türkülerin kulaktan 

yansılama yoluyla öğretimi 

 

Tablo 9. incelendiğinde; 

• Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili öğrenme alanlarını tam 

olarak çağrıştırmadığı ve bu öğrenme alanları ile tam olarak örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, konu adı 

“Farklı Müzik Türlerini Tanıyalım” şeklinde genel olarak verilmiştir. Dolayısıyla konu öğrenme alanı olarak 

“müziksel algı ve bilgilenme” ve “dinleme, söyleme, çalma” öğrenme alanlarının kapsamına da girebilir. 

• Konu adı-kazanım ilişkisinin bulunmadığı, konu adının ilgili kazanımı çağrıştırmadığı ve bu kazanım ile 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, “Farklı Müzik Türlerini Tanıyalım” konu adı öncelikle “farklı müzik türlerini 

tanır” veya “farklı müzik türlerini ayırt eder” gibi bilişsel alana yönelik kazanımları çağrıştırmaktadır. Ancak 

ilgili kazanımlar, müzik beğeni ve kültürünü geliştirme ile duygu ve düşüncelerini ifade etme gibi duyuşsal 

ve sezgisel alanlara yönelik olarak verilmiş, söz konusu bilişsel kazanıma yer verilmemiştir. Dolayısıyla konu 

adı-kazanım ilişkisi sağlanamamıştır.  

• Konu adı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili içeriği tam olarak çağrıştırmadığı ve 

bu içerik ile örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, konu adı doğrultusunda ilgili içerikte, farklı müzik türlerinin 

tanıtılmasına yer verilmesi beklenmektedir. Ancak, ilgili içerikte bu beklenti, her müziğin bir türünün olması 

gerektiğinin belirtilmesi ve farklı türlerde örnek müzikler dinlenmesi şeklinde yüzeysel olarak 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Dinletilen müziklerin hissettirdikleri hakkında konuşma, yazma ve 

resimleme ve “Şeftali Ağaçları” ile “Drama’nın İçinde” adlı farklı yörelere ait türkülerin kulaktan yansılama 

yoluyla öğretimi etkinliklerinin bu beklenti ile bir ilişkisinin bulunmadığı düşünülmektedir. 

• Öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanının ilgili kazanımlar ile tam 

olarak örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, müzik kültürü öğrenme alanı ile “farklı türlerdeki müzikleri 

dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir” kazanımı ilişkilendirilebilmektedir, müziksel yaratıcılık 

öğrenme alanı ile “dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder” kazanımı arasında bir ilişki 

bulunmamaktadır. Duygu ve düşüncelerin sözlü olarak ifadesinin müziksel yaratıcılık ile ilgili değildir. Ancak 

ilgili duygu ve düşünceler devinişsel olarak ifade edilir ise bu ilişkiden söz etmek mümkün olur. Dolayısıyla 

müziksel yaratıcılık ile ilgili olarak “farklı türlerdeki müziklere uygun vücut hareketlerini kullanır” veya 

“farklı türlerdeki müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini hareketlerine yansıtır” şeklinde devinişsel 

kazanımların eklenmesi gerektiği düşünülmektedir.  

• Öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, ilgili içerik incelendiğinde, müzik kültürü öğrenme alanı kapsamına birinci 

etkinliğin bir bölümü olan “her müziğin bir türünün olması gerektiğinin belirtilmesi, farklı türlerde örnek 

müzikler dinlenmesi” kısımlarının girdiği görülmektedir. Birinci etkinliğin diğer bölümü olan bu müziklerin 

hissettirdikleri hakkında konuşma, yazma ve resimleme kısmı ise müzik kültürü öğrenme alanı kapsamında 
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değerlendirilebilir. Ancak, “Şeftali Ağaçları” ve “Drama’nın İçinde” adlı farklı yörelere ait türkülerin kulaktan 

yansılama yoluyla öğretimi dinleme, söyleme, çalma öğrenme alanı kapsamında değerlendirilecek 

etkinliklerdir. Dolayısıyla öğrenme alanı- içerik ilişkisinin tam olarak sağlanamadığı düşünülmektedir. 

• Kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği 

söylenebilir. Çünkü, belirlenen içerikte yer alan “Şeftali Ağaçları” ve “Drama’nın İçinde” adlı farklı yörelere 

ait türkülerin kulaktan yansılama yoluyla öğretimi etkinliğinin ne “farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek 

müzik beğeni ve kültürünü geliştirir” ne de “dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder” 

kazanımları ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu etkinliğe yönelik olarak “farklı yörelere ait 

türküleri seslendirir” şeklinde birebir içerik ile örtüşen kazanıma da yer verilmesi gerektiği 

düşünülmektedir.  

 
Tablo 10: Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi ÖKK’nın Onuncu Sıradaki Konu Adı-Öğrenme Alanı-Kazanım-İçerik 

Boyutları ve Bu Boyutların Kapsamı 

Konu Adı Öğrenme 
Alanı 

Kazanım İçerik 

Atatürk ve 

Müzik 
Müzik Kültürü 

 

Atatürk’ün sanata verdiği 

önemi anlar 

Atatürk’ün sevdiği türkü 

ve şarkıları tanır 

Atatürk’ün sanata verdiği 

önemi anlatan kaynaklara 

istekle başvurur 

Müzikle ilgili araştırma ve 

çalışmalarında bilişim 

teknolojilerinden 

yararlanır 

Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi 

anlatan örnek sözlerle ilgili duygu ve 

düşüncelerin paylaşılması, 

Bilişim teknolojileri kullanılarak yapılan 

Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önem 

ile ilgili araştırmaların paylaşımı  

Atatürk’ün müzikle ilgili bir anısı ile ilgili duygu 

ve düşüncelerin paylaşılması 

Atatürk’ün dinlemeyi ve söylemeyi sevdiği 

çeşitli müzik türlerinden örnekler verilmesi 

Atatürk’ün sevdiği “Manastır” ve “Vardar 

Ovası” adlı türkülerin kulaktan yansılama 

yoluyla öğretimi 

 

Tablo 10 incelendiğinde; 

• Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili öğrenme alanını tam olarak 

çağrıştırmadığı ve bu öğrenme alanı ile tam olarak örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, konu adı “Atatürk ve 

Müzik” şeklinde genel olarak verilmiştir. Dolayısıyla konu öğrenme alanı olarak “müziksel algı ve 

bilgilenme”, “dinleme, söyleme, çalma” ve “müziksel yaratıcılık” öğrenme alanlarının kapsamına da 

girebilir. 

• Konu adı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili kazanımları tam olarak 

çağrıştırmadığı ve bu kazanımlar ile tam olarak örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, “Atatürk ve Müzik” konu 

adı öncelikle ve birebir olarak “Atatürk’ün müziğe verdiği önemi anlar” kazanımı ile ilişkilidir. Ancak bu 

kazanım “Atatürk’ün sanata verdiği önemi anlar” şeklinde ele alınmış, Atatürk ve müzik ilişkisi daha dolaylı 

olarak kurulmaya çalışılmıştır. Daha sonra “Atatürk’ün sevdiği türkü ve şarkıları tanır” kazanımı verilmiştir. 

Bu kazanımdan önce şarkı ve türküyü kapsamına alan geleneksel müziklerimiz, diğer müzik türleri ve 

Atatürk ilişkisinin kurulacağı “Atatürk’ün geleneksel müziklerimize bakış açısını/yaklaşımını açıklar” ve  

“Atatürk’ün diğer müzik türlerine bakış açısını/yaklaşımını açıklar” kazanımlarının gelmesi gerektiği 

düşünülmektedir. “Atatürk’ün sanata verdiği önemi anlatan kaynaklara istekle başvurur” kazanımı yerine 

“Atatürk’ün müziğe verdiği önemi anlatan kaynaklara istekle başvurur” kazanımına ulaşılmaya çalışılması 

konu adı-kazanım ilişkisini daha üst düzeye çıkaracaktır. “Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim 

teknolojilerinden yararlanır” kazanımının ise konu adına yönelik olmadığı, diğer konularda da böylesi 

kazanımlara yer verilebileceği gözlenmiştir. 

• Konu adı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili içeriği tam olarak çağrıştırmadığı ve 

bu içerik ile örtüşmediği söylenebilir. Çünkü ilgili içerik incelendiğinde, birinci ve ikinci etkinlikte Atatürk ve 

müzik ilişkisi değil Atatürk ve sanat ilişkisi kurulmaya çalışıldığı görülmektedir. Üçüncü, dördüncü ve beşinci 

etkinlikler konu adı ile ilişkili gibi görünse de Atatürk ve müzik ilişkisinin sadece onun müzikle ilgili bir anısı 

ile dinlemeyi, söylemeyi sevdiği müziklerle sınırlı tutulduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu ilişkinin yüseysel 
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olarak kurulmaya çalışıldığı söylenebilir. Atatürk ve müzik konu adı kapsamında Atatürk’ün geleneksel 

müziklerimize ve diğer müzik türlerine bakış açısını/yaklaşımını anlatan bir içeriğin bulunmaması bir eksiklik 

olarak yorumlanabilir. 

• Öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanının ilgili kazanımlar ile tam 

olarak örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, müzik kültürü öğrenme alanı ile sadece ikinci kazanım birebir 

ilişkilidir. Birinci kazanım ile üçüncü kazanımda müzik yerine sanat ile ilişki kurulması nedeniyle öğrenme 

alanı-kazanım ilişkisinin dolaylı olarak kurulmaya çalışıldığı düşünülmektedir. Dördüncü sıradaki kazanım ile 

öğrenme alanının ise hiçbir ilişkisinin bulunmadığı görülmüştür. 

• Öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, ilgili içerik incelendiğinde, birinci ve ikinci etkinlikte Atatürk ve müzik 

ilişkisi değil Atatürk ve sanat ilişkisi kurulmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu durum müzik kültürü öğrenme 

alanı ile ilgili içeriğin ilişkisini olumsuz olarak etkilemektedir. Üçüncü, dördüncü ve beşinci etkinliğin müzik 

kültürü öğrenme alanı ile ilişkili olduğu söylenebilir.  Ancak dördüncü ve beşinci etkinliğin birebir dinleme, 

söyleme, çalma öğrenme alanı ile ilişkili olduğu da görülmektedir. Öğrenme alanı içerik ilişkisi açısından 

dinleme, söyleme, çalma öğrenme alanına yer verilmemesi bir eksiklik olarak yorumlanabilir. 

• Kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği 

söylenebilir. Çünkü, “Atatürk’ün sanata verdiği önemi anlar” kazanımı, Atatürk’ün sanata ve sanatçıya 

verdiği önemi anlatan örnek sözlerle ilgili duygu ve düşüncelerin paylaşılmasına yönelik etkinlik ile, 

“Atatürk’ün sevdiği türkü ve şarkıları tanır” kazanımı Atatürk’ün dinlemeyi ve söylemeyi sevdiği çeşitli 

müzik türlerinden örnekler verilmesine yönelik etkinlik ile, “Atatürk’ün sanata verdiği önemi anlatan 

kaynaklara istekle başvurur” ve “Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim teknolojilerinden 

yararlanır” kazanımı bilişim teknolojileri kullanılarak yapılan Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önem 

ile ilgili araştırmaların paylaşımına, yönelik etkinlik ile ilişkilendirilmiştir. Ancak, Atatürk’ün müzikle ilgili bir 

anısı ile ilgili duygu ve düşüncelerin paylaşılmasına ve Atatürk’ün sevdiği “Manastır” ve “Vardar Ovası” adlı 

türkülerin kulaktan yansılama yoluyla öğretimine yönelik etkinliklerin verilen kazanımlardan herhangi 

birine yönelik olmadığı görülmüştür. Bu etkinliklere yönelik olarak “Atatürk’ün müzikle ilgili bir anısı ile ilgili 

duygu ve düşüncelerini paylaşır” ve “Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendirir” şeklindeki kazanımlara ihtiyaç 

vardır. Aksi takdirde üçüncü ve beşinci sıradaki etkinliklerin içerik dışında tutulması gerektiği 

düşünülmektedir. 

 

Tablo 11: Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi ÖKK’nın Onbirinci Sıradaki Konu Adı-Öğrenme Alanı-Kazanım-İçerik 

Boyutları ve Bu Boyutların Kapsamı 

Konu Adı Öğrenme 
Alanı 

Kazanım İçerik 

Ezgiler 

Yazıyorum 
Müziksel 

Yaratıcılık 

Dinleme, 

Söyleme, 

Çalma 

Kendi oluşturduğu 

ezgileri seslendirir 

Müzik çalışmalarını 

sergiler 

Şarkıların nasıl bestelendiği konusunda bilgi 

verilmesi, 

Şiir yazılması ve şiirin hecelerinin sürelerini belirtici 

işaretlerin yazımı ile ilgili bilgi verilmesi 

Bilinen notalardan ve nota değerlerinden oluşan 

2/4’lük veya 4/4’lük ölçü sayısı en az 4 en fazla 8 

ölçülük şarkı bestelenmesi  

Bestelenen ezginin basit ritim çalgıları eşliğinde 

söylenmesi 

 

Tablo 11 incelendiğinde; 

• Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili öğrenme alanlarını tam 

olarak çağrıştırmadığı ve bu öğrenme alanları ile tam olarak örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, konu adı 

“Ezgiler Yazıyorum” şeklinde genel olarak verilmiştir. Dolayısıyla konu öğrenme alanı olarak sadece 

müziksel yaratıcılık öğrenme alanı kapsamına girebilir. Ancak, dinleme, söyleme, çalma öğrenme alanı ile 

bir ilişkiyi çağrıştırmamaktadır. 

• Konu adı-kazanım ilişkisinin bulunmadığı, konu adının ilgili kazanımları çağrıştırmadığı ve bu kazanımlar ile 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, “Ezgiler Yazıyorum” konu adı öncelikle ve birebir olarak “Bilinen 

notalardan ve nota değerlerinden oluşan ezgiler yazar” kazanımı ile ilişkilidir. Ancak bu kazanım yerine 

“Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirir” kazanımına yer verilmiştir. Bu kazanıma yönelik olarak konu adı 
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“Ezgiler Yazıyorum” yerine “Ezgiler Seslendirir” şeklinde verilmelidir. “Müzik çalışmalarını sergiler” şeklinde 

belirlenen diğer kazanımın ise “Ezgiler Yazıyorum” konu adı ile ilişkisiz olduğu düşünülmektedir.  

• Konu adı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili içeriği tam olarak çağrıştırmadığı ve 

bu içerik ile örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, ilgili içerik incelendiğinde, birinci ve üçüncü etkinliğin konu adı 

ile ilişkili olduğu, ikinci ve dördüncü etkinliğin konu adı ile bir ilişkisinin bulunmadığı gözlenmiştir.  

• Öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanının ilgili kazanımlar ile tam 

olarak örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, müziksel yaratıcılık öğrenme alanı ile ilişkisi bulunan bir kazanım 

bulunmamaktadır. Sadece dinleme, söyleme, çalma öğrenme alanı ile ilişkili olan “kendi oluşturduğu 

ezgileri seslendirir” kazanımına yer verilmiştir. “Müzik çalışmalarını sergiler” kazanımının ise ne müziksel 

yaratıcılık ne de dinleme, söyleme, çalma öğrenme alanı ile bir ilişkisi söz konusu değildir.  

• Öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, ilgili içerik incelendiğinde, üçüncü sıradaki etkinliğin müziksel yaratıcılık 

öğrenme alanı ile ilişkilendirildiği, dördüncü sıradaki etkinliğin ise dinleme, söyleme, çalma öğrenme alanı 

ile ilişkilendirildiği görülmüştür. Ancak, birinci etkinlik şarkıların nasıl bestelendiği konusunda bilgi 

verilmesini kapsamaktadır. Dolayısıyla bu etkinliğin müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanı ile de ilişkisi 

bulunmaktadır. Ancak konu, bu öğrenme alanı dışında değerlendirilmiştir. İkinci etkinlik ise şiir yazılması ve 

şiirin hecelerinin sürelerini belirtici işaretlerin yazımı ile ilgili bilgi verilmesini kapsamaktadır. Bu etkinlik de 

yine müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanı kapsamında değerlendirilebilir. Dolayısıyla, birinci ve ikinci 

etkinliğin müziksel yaratıcılık ve dinleme, söyleme, çalma, öğrenme alanları ile bir ilişkisi yoktur. Ayrıca, 

dinleme, söyleme, çalma öğrenme alanı farklı üç boyuta yöneliktir. Dördüncü etkinliğin bu boyutlardan 

sadece söyleme boyutuna yönelik olduğu, diğer boyutları kapsayıcı etkinliklerin eksik olduğu  da 

gözlenmiştir.  

• Kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin örtüşmediği söylenebilir. 

Çünkü, sadece birinci kazanım, ilgili içerikte yer alan dördüncü sıradaki etkinlik ile ilişkilidir. Bu kazanımın 

birinci, ikinci ve üçüncü sıradaki etkinlikler ile birebir ilişkisinin olduğu söylenemez. Bunun yanında ikinci 

kazanımının her hangi bir etkinlik ile ilişkilendirildiği de söylenemez. Bu kazanım ders içi bir etkinliğin ders 

dışında bir izleyici kitlesi önünde sergilenmesini çağrıştırmaktadır. Ancak ilgili içerikte böyle bir etkinliğe yer 

verilmediği görülmüştür. 

 
Tablo 12: Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi ÖKK’nın Onikinci Sıradaki Konu Adı-Öğrenme Alanı-Kazanım-İçerik 

Boyutları ve Bu Boyutların Kapsamı 

Konu Adı Öğrenme 
Alanı 

Kazanım İçerik 

Şarkılarda 

Bölümler 
Müziksel Algı 

ve Bilgilenme 

Müziksel 

Yaratıcılık 

Müziklerde farklı 

bölümleri ritim 

çalgılarıyla ayırt eder 

Müziklerdeki farklı 

bölümleri dansa 

dönüştürür 

İki bölümlü “Kuş Uçar” veya başka bir örnek şarkıyı 

dinleme veya söyleme 

Müzik eserlerinde birbirine benzeyen ya da farklı olan 

bölümlerin bulunduğunun anlatılması, dinlenen 

şarkıların iki bölümlü olduğunun, bu bölümlerin “A” ve 

“B” bölümü olarak gösterildiğinin belirtilmesi 

“Kuş Uçar” adlı şarkının kulaktan yansılama yoluyla 

öğretimi, şarkının bölümlerine dikkat çekilmesi ve her 

bölümün farklı ritim çalgısı ve beden hareketleri ile 

seslendirilmesi 

“Okul Sevgisi” adlı şarkının kulaktan yansılama yoluyla 

öğretimi, şarkının bölümlerine dikkat çekilmesi ve her 

bölümün farklı ritim çalgısı ve beden hareketleri ile 

seslendirilmesi 

 

Tablo 12. incelendiğinde; 

• Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili öğrenme alanlarını tam 

olarak çağrıştırmadığı ve bu öğrenme alanları ile tam olarak örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, konu adı 

“Şarkılarda Bölümler” şeklinde genel olarak verilmiştir. Dolayısıyla konu öğrenme alanı olarak sadece 

müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanı kapsamına girebilir. Müziksel yaratıcılık öğrenme alanı ile bir 

ilişkiyi çağrıştırmamaktadır. 
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• Konu adı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili kazanımları tam olarak 

çağrıştırmadığı ve bu kazanımlar ile tam olarak örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, “Şarkılarda Bölümler” konu 

adı öncelikle ve birebir olarak “şarkılardaki bölümleri söyler”, “şarkılardaki bölümleri açıklar” şeklinde 

bilişsel alana yönelik kazanımlar ile ilişkilidir. Ancak burada söz konusu bilişsel kazanıma ulaşılmadan 

sonraki aşamalarda ulaşılması beklenen devinişsel kazanımlara yer verildiği görülmüştür.  

• Konu adı-içerik ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili içeriği çağrıştırdığı ve bu içerik ile örtüştüğü 

söylenebilir. Çünkü, ilgili içerik incelendiğinde, yer alan dört etkinlik kapsamında da “Şarkılarda Bölümler” 

konu adı ile ilişki kurulduğu görülmüştür.  

• Öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanının ilgili kazanımlar ile tam 

olarak örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, müziksel yaratıcılık öğrenme alanı ile ilişkisi bulunan “müziklerdeki 

farklı bölümleri dansa dönüştürür” kazanımına yer verilmiştir. Ancak müziksel algı ve bilgilenme öğrenme 

alanına yönelik olarak “şarkılardaki bölümleri söyler”, “şarkılardaki bölümleri açıklar” şeklindeki bilişsel 

alana yönelik kazanımlara yer verilmemiştir. Bunun yerine müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanı ile 

“müziklerde farklı bölümleri ritim çalgılarıyla ayırt eder” kazanımı ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Ancak bu 

kazanım her ne kadar bilişsel bir kazanım gibi görünse de devinişsel yönü daha baskın olduğundan dinleme, 

söyleme, çalma öğrenme alanı ile de ilişkilendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

• Öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, ilgili içerikte, birinci sıradaki etkinlik verilen müziksel algı ve bilgilenme ve 

müziksel yaratıcılık öğrenme alanlarıyla değil doğrudan dinle, söyleme, çalma öğrenme alanı ile ilişkilidir. 

Burada bu ilişkiye yönelik olarak konu dâhiline dinle, söyleme, çalma öğrenme alanının alınmaması bir 

eksiklik olarak yorumlanabilir. Ayrıca, ikinci sıradaki etkinliğin müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanı ile 

ilişkili olduğu gözlenmiştir. Üçüncü ve dördüncü sıradaki etkinlikler ise dinle, söyleme, çalma öğrenme alanı 

ile ilişkilidir. Bu ilişkiye yönelik olarak da dinle, söyleme, çalma öğrenme alanının bulunmaması yine bir 

eksiklik olarak yorumlanabilir. Bu etkinliklerde şarkıların bölümlerine dikkat çekilmesi müziksel algı ve 

bilgilenme öğrenme alanı kapsamında değerlendirilebilir. Ancak, şarkıların her bölümünün farklı ritim 

çalgısı ve beden hareketleri ile seslendirilmesi yine sadece müziksel yaratıcılık öğrenme alanı ile değil dinle, 

söyleme, çalma öğrenme alanı ile de ilişkilendirilmelidir. Bu ilişkinin bulunmaması öğrenme alanı içerik 

ilişkisini olumsuz olarak etkilemektedir.  

• Kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği 

söylenebilir. Çünkü, ilgili içerik bilişsel ve devinişsel alanlara yönelik olan dört etkinliği kapsamaktadır. 

Ancak, bilişsel alana yönelik olarak “şarkılardaki bölümleri söyler”, “şarkılardaki bölümleri açıklar” 

şeklindeki kazanımlara ve “farklı bölümleri olan şarkıları farklı ritim çalgısı ile çalar”, “farklı bölümleri olan 

şarkıları seslendirir” şeklindeki devinişsel kazanımlara yer verilmediği görülmüştür. 

 

Tablo 13: Ortaokul 5. Sınıf Müzik Dersi ÖKK’nın Onüçüncü Sıradaki Konu Adı-Öğrenme Alanı-Kazanım-İçerik 

Boyutları ve Bu Boyutların Kapsamı 

Konu Adı Öğrenme 
Alanı 

Kazanım İçerik 

Müzik Arşivi 

Oluşturalım 
Müzik Kültürü Bireysel müzik arşivi 

oluşturmaya istekli olur 

Dinlenen müziklere ulaşma yollarının ve 

yapılan araştırma sonunda oluşturulan 

bireysel müzik arşivinin paylaşımı 

“Çayır Çimen Geze Geze” türküsünün kulaktan 

yansılama yoluyla öğretimi 

 

Tablo 13  incelendiğinde; 

• Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili öğrenme alanını çağrıştırdığı ve bu öğrenme 

alanı ile örtüştüğü söylenebilir. Çünkü, her ne kadar konu adı “Müzik Arşivi Oluşturalım” şeklinde genel 

olarak verilse de sadece müzik kültürü öğrenme alanı ile ilişkili olduğu söylenebilir. 

• Konu adı-kazanım ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili kazanımı çağrıştırdığı ve bu kazanımlar ile 

örtüştüğü söylenebilir. Çünkü, “Müzik Arşivi Oluşturalım” konu adı “bireysel müzik arşivi oluşturmaya 

istekli olur” şeklindeki duyuşsal bir kazanım ile ilişkilendirilmiştir.  

• Konu adı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili içeriği tam olarak çağrıştırmadığı ve 

bu içerik ile örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, ilgili içerik incelendiğinde, birinci sırada yer alan dinlenen 
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müziklere ulaşma yollarının ve yapılan araştırma sonunda oluşturulan bireysel müzik arşivinin paylaşımı 

etkinliğinin konu adı ile ilişkili olduğu görülmüştür. Ancak ilgili içerikte ikinci sırada yer alan “Çayır Çimen 

Geze Geze” türküsünün kulaktan yansılama yoluyla öğretiminin konu adı ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığı 

düşünülmektedir.  

• Öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak 

örtüşmediği söylenebilir. Çünkü, ilgili içerik incelendiğinde, birinci sırada yer alan etkinliğin müzik kültürü 

öğrenme alanı ile ilişkili olduğu görülmüştür. Ancak ikinci sıradaki etkinliğin müzik kültürü öğrenme alanı ile 

değil bire bir dinleme, söyleme, çalma öğrenme alanı ile ilişkisinin olduğu gözlenmiştir. Dinleme, söyleme, 

çalma öğrenme alanı konunun kapsamı dışında tutuluyor ise içerikte bulunan ikinci sıradaki etkinliğin de 

kapsam dışına alınması gerektiği düşünülmektedir. 

• Kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin örtüşmediği söylenebilir. 

Çünkü, belirtilen kazanımın bireysel müzik arşivi oluşturma kısmına ilgili içerikte sadece birinci etkinlik ile 

değinildiği, bu işi yapmaya istekli olma kısmına ise değinilmediği gözlenmiştir. Bu durumun kazanım-içerik 

ilişkisini olumsuz olarak etkilediği düşünülmektedir. İlgili içerikte ikinci sırada yer alan etkinliğin ise istenen 

kazanıma hiçbir şekilde yönelik olmadığı ve bu kazanım ile hiçbir şekilde ilişkilendirilemeyeceği de 

söylenebilir. 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
  

Araştırma bulguları doğrultusunda; 

• Ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nda birinci sırada yer verilen; Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin 

bulunmadığı, konu adının ilgili öğrenme alanını çağrıştırmadığı ve bu öğrenme alanı ile örtüşmediği, konu 

adı-kazanım ilişkisinin bulunmadığı, konu adının ilgili kazanımı çağrıştırmadığı ve bu kazanım ile 

örtüşmediği, konu adı-içerik ilişkisinin bulunmadığı, konu adının ilgili içeriği çağrıştırmadığı ve bu içerik ile 

örtüşmediği, öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili kazanımın 

tam olarak örtüşmediği, öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili 

içeriğin tam olarak örtüşmediği, kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin 

tam olarak örtüşmediği,  

• Ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nda ikinci sırada yer verilen; Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin kurulduğu, 

konu adının ilgili öğrenme alanını çağrıştırdığı ve bu öğrenme alanı ile örtüştüğü, konu adı-kazanım 

ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili kazanımı çağrıştırdığı ve bu kazanım ile örtüştüğü, konu adı-içerik 

ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili içeriği çağrıştırdığı ve bu içerik ile örtüştüğü, öğrenme alanı-kazanım 

ilişkisinin kurulduğu, öğrenme alanının ilgili kazanım ile örtüştüğü, öğrenme alanı-içerik ilişkisinin 

kurulduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak örtüştüğü, kazanım-içerik ilişkisinin kurulduğu, 

kazanım ve ilgili içeriğin tam olarak örtüştüğü,  

• Ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nda üçüncü sırada yer verilen; Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin 

kurulduğu, konu adının ilgili öğrenme alanını çağrıştırdığı ve bu öğrenme alanı ile örtüştüğü, konu adı-

kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili kazanımı çağrıştırdığı fakat bu kazanım ile 

birebir örtüşmediği, konu adı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili içeriği çağrıştırdığı 

fakat bu içerik ile tam olarak örtüşmediği, öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, 

öğrenme alanı ve ilgili kazanımın tam olarak örtüşmediği, öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde 

olduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği, kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde 

olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği,  

• Ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nda dördüncü sırada yer verilen; Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin düşük 

bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili öğrenme alanını tam olarak çağrıştırmadığı ve bu öğrenme alanı ile 

tam olarak örtüşmediği, konu adı-kazanım ilişkisinin olmadığı, konu adının ilgili kazanımları çağrıştırmadığı 

ve bu kazanımlar ile örtüşmediği, konu adı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili 

içeriği çağrıştırdığı fakat bu içerik ile tam olarak örtüşmediği, öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin düşük bir 

düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili kazanımın tam olarak örtüşmediği, öğrenme alanı-içerik ilişkisinin 

düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği, kazanım-içerik ilişkisinin 

düşük bir düzeyde olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği,  

• Ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nda beşinci sırada yer verilen; Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin 

bulunmadığı, konu adının ilgili öğrenme alanını çağrıştırmadığı ve bu öğrenme alanı ile örtüşmediği, konu 

adı-kazanım ilişkisinin bulunmadığı, konu adının ilgili kazanımı çağrıştırmadığı ve bu kazanım ile 
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örtüşmediği, konu adı-içerik ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili içeriği çağrıştırdığı ve bu içerik ile 

örtüştüğü, öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanının ilgili kazanım ile 

tam olarak örtüşmediği, öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili 

içeriğin tam olarak örtüşmediği, kazanım-içerik ilişkisinin bulunmadığı, kazanım ve ilgili içeriğin örtüşmediği,  

• Ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nda altıncı sırada yer verilen; Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin düşük bir 

düzeyde olduğu, konu adının ilgili öğrenme alanlarını tam olarak çağrıştırmadığı ve bu öğrenme alanları ile 

tam olarak örtüşmediği, konu adı-kazanım ilişkisinin bulunmadığı, konu adının ilgili kazanımı çağrıştırmadığı 

ve bu kazanım ile örtüşmediği, konu adı-içerik ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili içeriği çağrıştırdığı ve 

bu içerik ile örtüştüğü, öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanının ilgili 

kazanım ile tam olarak örtüşmediği, öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme 

alanı ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği, kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım 

ve ilgili içeriğin örtüşmediği,  

• Ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nda yedinci sırada yer verilen; Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin düşük bir 

düzeyde olduğu, konu adının ilgili öğrenme alanlarını tam olarak çağrıştırmadığı ve bu öğrenme alanları ile 

tam olarak örtüşmediği, konu adı-kazanım ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili kazanımı çağrıştırdığı ve 

bu kazanım ile örtüştüğü, konu adı-içerik ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili içeriği çağrıştırdığı ve bu 

içerik ile örtüştüğü, öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanlarının ilgili 

kazanımlar ile tam olarak örtüşmediği, öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme 

alanı ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği, kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım 

ve ilgili içeriğin örtüşmediği,  

• Ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nda sekizinci sırada yer verilen; Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin düşük 

bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili öğrenme alanlarını tam olarak çağrıştırmadığı ve bu öğrenme alanları 

ile tam olarak örtüşmediği, konu adı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili 

kazanımı tam olarak çağrıştırmadığı ve bu kazanım ile tam olarak örtüşmediği, konu adı-içerik ilişkisinin 

kurulduğu, konu adının ilgili içeriği çağrıştırdığı ve bu içerik ile örtüştüğü, öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin 

kurulduğu, öğrenme alanının ilgili kazanım ile örtüştüğü, öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde 

olduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği, kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde 

olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği,  

• Ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nda dokuzuncu sırada yer verilen; Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin 

düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili öğrenme alanlarını tam olarak çağrıştırmadığı ve bu öğrenme 

alanları ile tam olarak örtüşmediği, konu adı-kazanım ilişkisinin bulunmadığı, konu adının ilgili kazanımı 

çağrıştırmadığı ve bu kazanım ile örtüşmediği, konu adı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu 

adının ilgili içeriği tam olarak çağrıştırmadığı ve bu içerik ile örtüşmediği, öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin 

düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanının ilgili kazanımlar ile tam olarak örtüşmediği, öğrenme alanı-

içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği, kazanım-

içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği,  

• Ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nda onuncu sırada yer verilen; Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin düşük bir 

düzeyde olduğu, konu adının ilgili öğrenme alanlarını tam olarak çağrıştırmadığı ve bu öğrenme alanları ile 

tam olarak örtüşmediği, konu adı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili 

kazanımları tam olarak çağrıştırmadığı ve bu kazanımlar ile tam olarak örtüşmediği, konu adı-içerik 

ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili içeriği tam olarak çağrıştırmadığı ve bu içerik ile 

örtüşmediği, öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanının ilgili kazanımlar 

ile tam olarak örtüşmediği, öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili 

içeriğin tam olarak örtüşmediği, kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin 

tam olarak örtüşmediği,  

• Ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nda onbirinci sırada yer verilen; Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin düşük 

bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili öğrenme alanlarını tam olarak çağrıştırmadığı ve bu öğrenme alanları 

ile tam olarak örtüşmediği, konu adı-kazanım ilişkisinin bulunmadığı, konu adının ilgili kazanımları 

çağrıştırmadığı ve bu kazanımlar ile örtüşmediği, konu adı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu 

adının ilgili içeriği tam olarak çağrıştırmadığı ve bu içerik ile örtüşmediği, öğrenme alanı-kazanım ilişkisinin 

düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanının ilgili kazanımlar ile tam olarak örtüşmediği, öğrenme alanı-

içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği, kazanım-

içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin örtüşmediği,  
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• Ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nda onikinci sırada yer verilen; Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin düşük 

bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili öğrenme alanlarını tam olarak çağrıştırmadığı ve bu öğrenme alanları 

ile tam olarak örtüşmediği, konu adı-kazanım ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili 

kazanımları tam olarak çağrıştırmadığı ve bu kazanımlar ile tam olarak örtüşmediği, konu adı-içerik 

ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili içeriği çağrıştırdığı ve bu içerik ile örtüştüğü, öğrenme alanı-kazanım 

ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanının ilgili kazanımlar ile tam olarak örtüşmediği, öğrenme 

alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği, 

kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin tam olarak örtüşmediği,  

• Ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nda onüçüncü sırada yer verilen; Konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin 

kurulduğu, konu adının ilgili öğrenme alanını çağrıştırdığı ve bu öğrenme alanı ile örtüştüğü, konu adı-

kazanım ilişkisinin kurulduğu, konu adının ilgili kazanımı çağrıştırdığı ve bu kazanımlar ile örtüştüğü, konu 

adı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adının ilgili içeriği tam olarak çağrıştırmadığı ve bu 

içerik ile örtüşmediği, öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, öğrenme alanı ve ilgili 

içeriğin tam olarak örtüşmediği, kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım ve ilgili içeriğin 

örtüşmediği,  

sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca, ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nın; 13 farklı konuyu içerdiği, konuların öncelik-

sonralık, hazırlayıcılık-tamamlayıcılık ilişkisi olmadan birbirinden bağımsız konular olarak ele alındığı, konuların 

birbirinin devamı nitelikte olmadığı, konu adı-öğrenme alanı ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, konu adı-

kazanım ilişkisinin tam olarak sağlanmadığı, konu adlarının ilgili içeriği yansıtmadığı, öğrenme alanı-kazanım 

ilişkisinin tam olarak sağlanmadığı, öğrenme alanı-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu, kazanım-içerik 

ilişkisinin tam olarak sağlanamadığı, konu adı-öğrenme alanı-kazanım-içerik ilişkisinin düşük bir düzeyde olduğu 

ve bu boyutların tam olarak örtüşmediği tespit edilmiştir. 

 

Araştırma sonuçları doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.  

• Ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nda yer verilen konular araştırmada belirtilen tespitler ışığında yeniden 

gözden geçirilmeli ve ilgili kitabın, konu adı-öğrenme alanı, konu adı-kazanım, konu adı-içerik,  öğrenme 

alanı-kazanım, öğrenme alanı-içerik ve kazanım-içerik ilişkisini yükseltmeye, konu adlarının ilgili öğrenme 

alanını çağrıştırma ve bu öğrenme alanı ile örtüşme durumunu, konu adlarının ilgili kazanımı çağrıştırma ve 

bu kazanım ile örtüşme durumunu, konu adlarının ilgili içeriği çağrıştırma ve bu içerik ile örtüşme durumu, 

öğrenme alanı ve ilgili kazanımın örtüşme durumunu, öğrenme alanı ve ilgili içeriğin örtüşme durumunu ve 

kazanım ve ilgili içeriğin örtüşme durumunu arttırmaya yönelik iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.  

• Ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nda yer alan konular öncelik-sonralık, hazırlayıcılık-tamamlayıcılık ilişkisi 

gözetilerek, birbirine bağlı ve birbirinin devamı nitelikte konular haline getirilecek şekilde yeniden 

düzenlenmelidir. Böylelikle söz konusu kitabın konu adı-öğrenme alanı-kazanım-içerik ilişkisi yükseltilecek 

ve tüm bu boyutların tam olarak örtüşmesi sağlanacaktır. 

• Ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nda yer alan konuların tam öğrenmeyi sağlayıcı bir içerik ile yeniden 

düzenlenmelidir ve konuların yüzeysel bir içerik ile işlenmeleri önlenmelidir. 

• Ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nda yer alan ancak araştırma kapsamında bulunmayan diğer boyutlar da 

benzer şekilde değerlendirilerek mevcut yapılarının incelenmesi ve bu boyutların da ortaokul müzik eğitimi 

ve öğretimi sürecindeki işlevselliği ortaya konmalıdır. 

• Ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nın genel müzik eğitimindeki işlevselliğinin farklı araştırmalar ile tespit 

edilmelidir. 

• Ortaokul 5. sınıf müzik dersi ÖKK’nın yapılan araştırma sonuçları dikkate alınarak belirli aralıklar ile yeniden 

gözden geçirilmeli ve düzeltmeler yapılarak ortaokul müzik eğitim-öğretiminin hizmetine sunulmalıdır. 

• Ortaokul 5. sınıf dışındaki diğer tüm sınıfların müzik dersi ÖKK da benzer şekilde araştırmalar ile incelenmeli 

ve genel müzik eğitimindeki işlevsellikleri tespit edilmelidir. 

• Eğitim-öğretim faaliyetlerinin, belirlenmiş olan ders öğretim programının amacına uygun olarak 

yürütülebilmesi, söz konusu programda ön görülen bilgilerin öğrencilere doğru bir şekilde aktarımı, 

öğrencilerin, yeni bir bilgiyi edinmesi ve daha önceden edindikleri bilgileri pekiştirmesi için ülkemizde, 

ortaokul müzik derslerinde ders kitabı uygulaması yeniden uygulamaya getirilmelidir. 

• Ortaokul müzik dersler kitaplarının ve kılavuz kitaplarının yazımı için genel müzik eğitimi ile konu alanı ders 

kitabı inceleme ve değerlendirme alanlarında uzman olan müzik öğretmenleri ve akademisyenler titizlikle 

seçilmelidir. 
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Not: Bu çalışma 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 21 Ülkenin katılımıyla düzenlenen 5
th

 International 

Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE’ de  sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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