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i 

ÖZET 

TASARIM DÜŞÜNME YAKLAŞIMININ İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE ORTAOKUL 
ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK ÖĞRENME BAŞARILARINA, İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME ALGILARINA 

VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
 

Bu çalışmanın amacı, tasarım düşünme yaklaşımının İngilizce öğretiminde ortaokul 
öğrencilerinin sözcük öğrenme başarılarına, işbirlikli öğrenmelerine ve problem çözme 
becerilerine etkisinin ne olduğunun araştırılmasıdır. Bu araştırma, 2020-2021 güz yarıyılında, 
Mersin ili Yenişehir ilçesinde bulunan bir ortaokulun 8. sınıfında öğrenim gören; deney grubunda 
23 kontrol grubunda ise, 20 olmak üzere toplam 43 öğrenci ile İngilizce dersi kapsamında 8 
haftalık süre boyunca yürütülmüştür. Uygulama sürecinde deney grubunda, tasarım düşünme 
yaklaşımının deney grubu öğrencilerinin sözcük öğrenme başarısı, işbirlikli öğrenme algısı ve 
problem çözme becerilerine etkisi araştırılmıştır. Kontrol grubunda ise, harmanlanmış öğrenme 
yöntemi ile bağımlı değişkenlerin kontrol edilmesi nedeniyle tasarım düşünme yaklaşımı 
haricinde bütün uygulamalar aynıdır. 

Yapılan bu araştırmada; nicel ve nitel verilerin birlikte kullanıldığı karma yöntem; karma 
yöntem yaklaşımlarından ise, müdahale deseni (intervention design) kullanılmıştır. Elde edilen 
nicel verileri desteklemek amacıyla nitel verilerden yararlanılmıştır. Nicel verilerin elde edilmesi 
amacıyla, araştırmacı tarafından geliştirilen “İngilizce Sözcük Başarı Testi”, “Ortaokul 
Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği” ve Serin, Serin, Saygılı (2010) tarafından 
geliştirilen “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Araştırmanın nitel 
verilerinin elde edilmesi amacıyla ise, deney grubu öğrencilerine araştırmacı tarafından 
geliştirilen ve 8 sorudan oluşan “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” 
uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen nicel verilerin analizinde IBM SPSS İstatistik 17 paket 
programı kullanılmıştır. Ölçme araçlarının normallik testleri yapılıp parametrik testlerin 
kullanılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Gruplar arasındaki farklılıklar için t testi; 
farkın hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için cohen d indeksi kullanılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen nitel verilerin analizi için; verilerin tanımlanabilmesi ve verilerde saklı 
olabilen gerçeklerin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada, 
kodlama güvenirliğini sağlamak amacıyla ise, Miles ve Huberman’ın güvenirlik formülü 
kullanılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar; 
Tasarım düşünme yaklaşımının uygulandığı deney grubu öğrencilerinin, sözcük öğrenme 

başarıları, sözcük öğrenme son-test başarı puanları ve sözcük öğrenme erişi puanları ile işbirlikli 
öğrenme algı puanları, işbirlikli öğrenme algıları son-test puanları ile işbirlikli öğrenme algıları 
erişi puanları ve deney  grubu öğrencilerinin, problem çözme beceri puanları, problem çözme 
becerisi son-test puanları ile problem çözme becerisi erişi puanları incelendiğinde deney grubu 
lehine anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

Tasarım düşünme yaklaşımına ilişkin deney grubu öğrencilerinin genel görüşleri 
incelendiğinde ise, öğrencilerin çoğunlukla olumlu görüş belirttiği görülmektedir. Tasarım 
düşünme yaklaşımının, İngilizce’ de sözcük öğrenmelerini nasıl etkilediği ile ilgili olarak 
öğrencilerin, en fazla “ezber yapmama”; arkadaşlarıyla işbirliği içinde hareket etmelerini nasıl 
etkilediği ile ilgili olarak, “olumlu görüşler” teması kapsamında en fazla; “grup içi iletişim 
becerisini arttırma”; “olumsuz görüşler” teması kapsamında ise, en fazla “Covid -19’ dan korkma 
nedeniyle arkadaşlarından uzak durma”; problem çözme becerilerini nasıl etkilediği ile ilgili 
olarak, en fazla “yaratıcılığı arttırma” şeklinde görüş belirttiği  ve tasarım düşünme yaklaşımının 
daha etkili olabilmesi için ise, en fazla; “online derslerin olmaması” yönünde öneride bulunduğu 
görülmüştür. 

Sonuç olarak, nicel ve nitel veri sonuçlarının birbirini desteklediği bu çalışmada, tasarım 
düşünme yaklaşımının, uygulandığı deney grubu öğrencilerinin, sözcük öğrenme başarılarını, 
işbirlikli öğrenme algılarını ve problem çözme becerilerini olumlu anlamda etkilediği ifade 
edilebilir. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF IMPACTS OF DESIGN THINKING APPROACH ON VOCABULARY LEARNING 
SUCCEESSES, COOPERATIVE LEARNING PERCEPTIONS AND PROBLEM SOLVING ABILITIES 

OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS FOR ENGLISH TEACHING. 

The aim of this study is to research impact of design thinking approach on vocabulary 
learning successes, cooperative learning and problem solving abilities of secondary school 
students for English learning. This research has been performed for 8 weeks period in fall 
semester of 2020-2021, within scope of English course with total 43 students, 23 in test group 
and 20 in control group having education in 8th grade of a secondary school located at Mersin 
Province Yenişehir district. During the application process in the test group, impact of design 
thinking approach on vocabulary learning successes, cooperative learning and problem solving 
abilities of secondary school students for English learning is analysed. In the control group, all 
applications are same out of the design thinking approach due to controlling dependant variables 
via the harmonized learning method.  

In this research, mixed method was used in which quantitative and qualitative data were 
used together; one of the mixed method approaches, intervention design was used. Qualitative 
data were used to support the quantitative data obtained. In order to achieve quantitative data, 
“English Vocabulary Success Test” developed by the researcher, “Cooperative Learning 
Perception Scale of Secondary School Students” and “Problem Solving Inventory for Children” 
developed by Serin, Saygılı (2010). In order to achieve qualitative data of the research, “Interview 
Questions Form” consisting of 8 questions and developed by the researcher is applied to test 
group students. IBM SPSS Statistic 17 package program is used in the analysis of quantitative data. 
Normality tests are performed for measurement tools and again it is decided that it is suitable to 
use parametric tests. T test is used for differences between groups; cohen d index is used for 
determining groups causing the difference. For the analysis of quantitative data achieved from 
the research; content analysis is performed for defining data and revealing facts which may be 
hidden in data. Miles and Huberman’s reliability formula is used in the research for enabling the 
coding reliability.  

Results achieved from the research; 
There is a significant difference in favour of the test group upon examining vocabulary 

learning successes, vocabulary learning final test success grades and vocabulary learning gain 
scores and examining cooperative learning perception scores, cooperative learning perceptions 
final-test scores and cooperative learning perceptions gain scores of test group students with 
design thinking approach applied and the control group students without this method. 

There is a significant difference in favour of the test group students upon examining 
general opinions of test group students on design thinking approach, it is seen that students 
generally express positive opinions. Students most generally expressed their opinions as “not 
making memorising”. Within scope of “positive opinions” of students regarding impact of design 
thinking approach on acting in cooperation with friends, most commonly “increasing the ability 
of communication in the group”; and within scope of “negative opinions” theme, most commonly 
“staying away from friends due to fear of Covid-19”. Regarding impact of design thinking 
approach on problem solving abilities students most generally expressed their opinions as 
“improving the creativity”. However, in order to make the design thinking approacah more 
effective, students most commonly made the recommendation of “not making online courses.    

As a result, in this study where quantitative and qualitative data results support each 
other, it can be expressed that the design thinking approach positively effects vocabulary learning 
successes, cooperative learning perceptions and problem solving abilities of est group students.  

Keywords: Design Thinking Founded Learning, Harmonized Learning, Cooperative Learning, 
Problem Solving, Secondary School Students, Vocabulary Learning, English.  
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1. GİRİŞ 

 

Bu bölümde problem durumu, araştırmanın amacı, problem cümlesi ve alt problemler ile 

araştırmanın önemi, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar yer almaktadır. 

 

1.1  Problem Durumu 

 

İçinde bulunduğumuz 21. yy’ da bilgi ve iletişim teknolojileri, insanın hayal sınırını 

zorlayan bir hızla gelişmektedir. Bu durum, insan hayatını oldukça kolaylaştıran yeni ürün, 

uygulama ve hizmetlerin de gelişmesini sağlamıştır. Bu anlamda, bilim ve teknoloji alanındaki 

hızlı gelişmelerin, insan yaşamını çok büyük ölçüde etkilediği ve toplumun yapısını değiştirdiği 

ifade edilebilir. Aksoğan, (2011)’ nın da belirttiği gibi, günümüzde insanlık oldukça önemli 

toplumsal değişimler yaşamaktadır ve bilgi çağı olarak adlandırılan bu yeni dönemde teknoloji 

alanında meydana gelen bu değişimler insan yaşamının neredeyse tüm alanını etkilemektedir. Bu 

etki, günümüzde eğitim anlayışının değişmesine, dünyanın bilgi tabanlı bir hal almasına ve 

bilginin değerinin artmasına neden olmuştur (Sarıtepeci, 2012).  

21. yüzyılın en büyük gücü, bilgidir. Günümüzde bilginin bu kadar değerli olması 

nedeniyle, dünyadaki hemen hemen bütün ülkeler, kendi toplumunu ileri teknoloji ve bilgi 

toplumu düzeyine ulaştırmaya çalışmaktadır. Bilginin bireylere taşınmasındaki en etkili aracın 

eğitim olması sebebiyle de eğitime daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Bu anlamda, çağa 

uygun birey yetiştirme misyonunu taşıyan eğitim kurumları, bireylerin eğitim ve öğretimsel 

ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla farklı öğrenme ortamları ve öğrenme araçları arayışına 

girmiştir (Yıldız, 2011). Bu öğrenme ortamlarının oluşturulmasında kullanılan en önemli 

araçlarının başında internet gelmektedir. İnternet ve benzeri iletişim teknolojileri, sınıf içinde 

gerçekleştirilemeyen etkileşim ve uygulamaların zaman ve mekan esnekliği içinde sınıf dışına 

taşınması imkanını da sağlamaktadır (Demirkol, 2012). Bu durumda, eğitimin sadece dört duvar 

olarak tabir edebileceğimiz sınıf ortamlarında yürütülmek zorunda olmadığı, çevrimiçi sınıflarla 

uzaktan eğitimin de mümkün olduğu ifade edilebilir. Uzaktan eğitim; uzaktan öğretimi, uzaktan 

öğrenmeyi, yerel veya geniş ağ üzerinden öğrenmeyi ve harmanlanmış öğrenmeyi kapsayan bir 

kavramdır (Usta, 2007). Türkçapar, (2011) uzaktan eğitimin, öğretilmek istenen bilginin, 

öğrenciye daha kolay aktarılması ve kalıcı olması noktasında önemli olduğunu belirtmiştir. 

Ayrıca, uzaktan eğitimin, bireylere öğrenme sorumluluğu kazandırma ve eğitim giderlerini 

azaltma gibi avantajları da bulunmaktadır (Gülbahar, 2012). Bununla birlikte, mekandan ve grup 

öğretiminden bağımsız olan uzaktan eğitim, bireyin sosyalleşmesinde ciddi bir engel 

oluşturmaktadır. (Orhan, Altınışık ve Kablan, 2004). Öğrenciye sosyal etkileşim imkanı 

sağlayamaması, uzaktan eğitimin en büyük eksiklerinden birisidir (Demirkol, 2012). Ayrıca, 
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bilgisayar ve internete istenildiği anda ulaşılamaması ve özellikle bireysel çalışma becerisi 

gelişmemiş öğrencilerin sosyalleşmesini olumsuz yönde etkilemesi gibi dezavantajları 

bulunmaktadır (Uşun, 2006). Bu yüzden, yüzyüze gerçekleştirilen eğitime çevrimiçi öğelerin 

dahil edilmesi fikri ortaya çıkmıştır (Yıldız, 2011). Eğitim sürecinde, geleneksel yüzyüze öğrenme 

ve uzaktan eğitimin tek başına kullanıldığında karşılaşılan sınırlılıklarına çözüm olarak, bu iki 

metodun birleştirilmesi ile meydana gelen “harmanlanmış öğrenme” kavramı gündeme gelmiştir. 

Harmanlanmış öğrenme, web tabanlı öğrenme ile sınıf ortamındaki öğrenmenin güçlü ve 

avantajlı yönlerinin birleştirilmesi ile oluşturulan bir öğrenme yaklaşımıdır (Horton, 2002). 

Günümüzde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim alanına yansıması ile 21. Yüzyılın 

gereksinimlerine uygun bireylerin yetiştirilebilmesi için okullarda, öğrencilerin bilişsel ve 

duyuşsal alanlarda farkındalıklarını arttırmak, tasarım düşünme için deneyimler kazanmalarını 

sağlamak da önemli görülmektedir Tasarım düşünme, ihtiyaç dürtüsüyle meydana gelen 

problemlere yönelik tasarım ile yapılan çözümler olarak ifade edilmektedir (Juliani, 2016). 

Tasarım düşünme kavramı, yenilenme (innovation) akımı ile eyleme dönüşmüş ve sınırsız 

teknolojik gelişimin temel unsurlarını oluşturmuştur (Özekin, 2006). Buckley (2006) de eğitimde 

yenilenmenin olabilmesi için tasarım düşünmenin son derece önemli olduğunu ve tasarım 

düşünme ile bireylerin problemlere daha çabuk çözüm getirebileceğini vurgulamıştır. Kwek 

(2011) de Buckley’i destekler görüşünü; ‘’eğitim sistemi, problemlere çözümler üretebilecek 

tasarım düşünmeyi içinde barındırmalıdır’’ sözleriyle belirtmiştir. Tasarım düşünme yönteminin 

eğitimde var olmasının öğrencilere pek çok yararı bulunmaktadır. Tasarım düşünme yöntemi ile 

öğrenciler, problemlere daha çabuk çözüm getirdiği gibi, yaratıcı düşünmeye yönlenmekte, 

tasarım düşünmenin proje temelli olması sebebiyle de işbirliği yaparak takım çalışması 

sorumluluğu da kazanabilmektedir (Scheer, 2017). Bu anlamda, tasarım düşünme yönteminin, 

işbirlikli öğrenme yöntemiyle de ilintili olduğu söylenebilir.  “İşbirlikli öğrenme, ortak bir amaç 

uğruna, bir problemi çözmek ya da bir görevi yerine getirmek üzere, öğrencilerin küçük gruplar 

oluşturarak birlikte çalışma yoluyla bir konuyu öğrenme yöntemidir (Demirel, 2010). İşbirlikli 

öğrenmede, öğrenciler paylaşılan öğrenme amaçlarını gerçekleştirirken işbirliği içinde çalışırlar 

(Erten, 2015). İşbirlikli öğrenmede, öğrenci hem kendi sorumluluğunu hem de arkadaşlarının 

sorumluluğunu alarak öğrenmesini en üst düzeye çıkarabilmektedir (Johnson, Johnson, 1999). 

Ayrıca, yapılan birçok araştırmada işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına olumlu 

katkılarının bulunduğu tespit edilmiştir (Çavdar 2016; Christison, 1990; Soylu, 2008; Dörnyei 

1997; Gömleksiz, Onur, 2005; Ebrahim 2012; Sharan, 1989; Kılıç, 2007).  

Jacobs, ve diğerleri (1997) işbirlikli öğrenme ortamının öğrencileri, birbirlerine dilsel 

bilgi sağlama konusunda desteklediği için yabancı dil öğretiminde de oldukça etkili olduğunu 

ifade etmiştir. İşbirlikli öğrenme, yabancı dil öğretiminde kullanılan birçok yöntem ve teknikle de 

uyum göstermektedir (Bejarano, 1987;  Gaith ve diğerleri 2003; Başer, 2006; Soylu, 2008).   



Yelda Karahan Üzülmez, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

3 

Yabancı dil ediniminde dört temel beceriden birisi de yazma becerisidir. Ancak yazma 

becerisi sistematik bir süreçtir. Çünkü, herhangi bir metindeki bilgiler, harften sözcüğe sözcükten 

anlama doğru gider (Başer, 2006). Bu sebeple, sözcüklerin anlamı bilinmeden yazma becerisinin 

geliştirilemeyeceği ifade edilebilir. Konuyla ilişkili olarak, McDonough ve Shaw (1993) yabancı 

dilin zorluk derecesinin, bilinmeyen sözcüklerin sayısıyla doğru orantılı olduğunu ifade etmiştir. 

Bundan dolayı, yabancı dil öğretiminde sözcük bilgisinin oldukça önemli bir yeri vardır. İşbirlikli 

öğrenme yönteminde kullanılan birçok teknik ise, yabancı dilde sözcük öğretiminde son derece 

etkilidir (Bejarano, Yael, 1987). Örneğin, işbirlikli öğrenmede kulanılan ‘’birleştirme tekniğinde” 

öğrenciler, metni okur metinin ana fikrini tartışırken metinde geçen sözcüklere de 

tartışmalarında yer verirler (Chafe, 1998).  İşbirlikli öğrenmede kullanılan tekniklerden birisi 

olan ‘’konuşan halka tekniği’’nde de sözcük öğretimine yer verilmektedir. Bu teknikte, konuşmayı 

başlatmak üzere öğretmen tarafından kitap veya öykü ile ilgili bir sözcük verilir ve öğrencinin 

öyküyü tamamlaması istenebilir. Jacobs ve Small (2003) bir araştırmalarında, bu tekniği 

kullanarak konuya ilişkin bir sözcük vermiş ve öğrencilerden o sözcük ile ilgili anlam haritasını 

hazırlamalarını istemiştir. Böylece öğrencilere kitabın tamamındaki sözcükleri gözden geçirme 

fırsatı verilmiştir. Başer (2006) de yabancı dilde oldukça önemli bir yere sahip olan sözcük 

bilgisinin işbirlikli öğrenme aracılığı ile öğrenciye daha rahat aktarılabileceğini, öğrencilerin 

metinde bilmedikleri sözcükleri, vakit kaybetmeden, grubundaki arkadaşlarından 

öğrenebileceğini ifade etmiştir.  Ayrıca, metni anlamadığında, metni okumayı bırakma eğiliminde 

olan öğrenciler, işbirlikli öğrenme sayesinde arkadaşlarının desteği ile yaşadığı problemin 

üstesinden gelerek öğrenmeye devam edebilmektedir. Bu anlamda, işbirlikli öğrenme, öğrenciler 

arası etkileşimi ve öğrenme ortamında yaşanabilecek birçok problemin üstesinden gelinmesine 

yardımcı olmaktadır (Kartal, 2014).  

İşbirliği içinde problem çözme yoluyla öğrenme, öğrenci öğrenmesinde etkili bir 

yöntemdir (Alavi, 1994). Artzt ve Newman, (1990) işbirlikli öğrenmeyi, öğrenme gruplarının 

ortak bir amacı başarmak için problem çözme etkinliği olarak tanımlamıştır. Bu anlamda, 

öğrencilerin herhangi bir problemi çözmesi ya da bir görevi tamamlaması esnasında işbirlikli 

öğrenme ortamının oluşturulması, öğrenci katılımını ve ortamın etkililiğini önemli ölçüde 

etkilemektedir (Akgün, 2012). Christison, (1990)’ a göre de işbirlikli öğrenme ile öğrenciler 

karmaşık problemlere çözümler bulabilirler. Benzer şekilde, Okumuş (2017) da işbirlikli 

öğrenme ile öğrencilerin öğrendikleri konuları gündelik yaşantılarıyla ilişkilendirerek kendi 

problemlerini çözmede daha cesaretli olmalarını sağladığını ifade etmiştir. 

Görüldüğü gibi, yabancı dil öğretiminde kimi zaman teknolojik gelişmelerden ve bu 

gelişmelerden doğan gereksinimlerden dolayı, her geçen gün yeni yöntem, teknik ve yaklaşımlar 

geliştirilmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada İngilizce öğreniminde en çok zorlanılan alan olan 

sözcük öğrenimine katkı sağlayabilmek ve teknolojik gelişmelerden doğan gereksinimleri 
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karşılayabilmek amacıyla geliştirilen yöntemlerden; tasarım düşünme, harmanlanmış öğrenme 

işbirlikli öğrenme ve problem çözme yöntemleri kullanılmıştır. 

Sözcük öğrenme yabancı dil öğretiminde karşılaşılan en genel sorunlardan biridir. 

Literatürde işbirlikli ve problem çözme ile sözcük öğrenme ile ilgili bulgulara rastlansa da tasarım 

düşünme yaklaşımı ile ilgili bir boşluk olduğu görülmektedir. Sözcük öğrenmenin dil becerilerinin 

gelişiminde önemi göz önünde bulundurulduğunda farklı yöntemlerin etkili olarak kullanılmadığı 

görülmektedir. Bu gerekliliklerden yola çıkarak, sözcük öğrenme ile ilgili alanda sorun olduğu ve 

buna yönelik olarak farklı yaklaşımların ele alınarak araştırılmış olduğu gözlenmekte ancak 

tasarım düşüne temelli sözcük öğrenmeye ilişkin bir çalışma olmadığı da görülmektedir. 

Dolayısıyla alanda bu durumun araştırılmaya değer bir problem olduğu olgusundan yola çıkılarak 

bu çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. Araştırmacının çalışmasında bu araştırma konusunu 

seçmesindeki diğer sebepler ise,  araştırmacının, öğretmenlik deneyimi sürecinde yaptığı 

gözlemler ve yapmış olduğu alanyazın taraması sonucunda, öğrencilerin İngilizce’ yi öğrenirken 

karşılaştığı en büyük sorunların başında sözcük öğrenimi olduğunun tespit etmesi, tasarım odaklı 

düşünme yöntemi ile ilgili ulusal ve uluslarası yapılan workshop’lara katılmış olması ve 

çalışmanın yapıldığı ilçede görev yapması bu nedenle okul ve öğrenci profiline aşina olmasıdır. 

Bu durumun, bu çalışmanın yapılmasına olumlu katkısının olduğu düşünülmektedir.  

Yapılmış olan bu çalışmada, kullanılan bütün yöntemler (tasarım düşünme, 

harmanlanmış öğrenme işbirlikli öğrenme ve problem çözme yöntemleri) yabancı dilde 

(İngilizce), sözcük öğrenime ve dört temel dil becerisinden birisi olan yazma becerisi ile ürün 

oluşturma amacıyla kullanılmıştır. Yabancı dil öğreniminde karşılaşılan en önemli sorunların 

başında sözcük öğrenimi gelmektedir (Ghazal, 2007). Bununla birlikte, yabancı dilde öğretmenler 

açısından sözcük öğretimi, öğrenciler açısından da sözcük öğrenimi, uygun yöntem ve stratejiler 

kullanıldığı taktirde aşılabilecek bir sorundur (Kaçar ve Zengin, 2009). Yabancı dilde, sözcük 

öğreniminde, harmanlanmış öğrenme ve işbirlikli öğrenme yöntemlerinin etkili olduğu 

araştırmalar (Bejarano, 1987; Jacobs, ve diğerleri 1997; Başer, 2006). ile tasarım düşünme-

yabancı dil/İngilizce (Sözler, 2019) ile ilgili araştırmalar bulunmaktadır. Ancak, gerek yurtiçi 

gerekse yurtdışında yapılan çalışmalar incelendiğinde, özellikle tasarım düşünme-sözcük 

öğrenme ve tasarım düşünme-harmanlamış öğrenme, işbirlikli öğrenme ile problem çözme 

becerilerinin birarada kullanıldığı bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Yapılmış olan bu çalışmayla 

alan yazındaki bu boşluğun doldurulması beklenmektedir. Ayrıca, işbirlikli öğrenme ile ilgli 

ölçeğin alana kazandırılması ve tasarım düşünme ile bir ders tasarımının nasıl yapılabileceği ile 

ilgili bir fikir vermesi açısından da önemli olduğu düşünülmektedir. 

Yapılan bu çalışmada Mersin ili Yenişehir ilçesinde bulunan bir ortaokulun 8. sınıf 

öğrencileriyle çalışılmıştır. Mersin Yenişehir ilçesinde genellikle sosyo ekonomik düzeyi, il 

düzeyine göre yüksek olan aileler ikamet etmektedir (Tok, 2010). Bu çalışmada özellikle bu 



Yelda Karahan Üzülmez, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

5 

ilçenin seçilmesinin nedeni, harmanlanmış öğrenme yönteminde kullanılması önemli olan 

elektrik, internet, bilgisayar, tablet gibi araçlara erişimde kolaylık sağlanması ve altyapıdan 

kaynaklı yaşanabilecek olumsuzlukların en asgari düzeye indirilmeye çalışılmasıdır. Ayrıca, 

yapılmış olan bu çalışmada, 8. sınıf ders kitabı olan “Moonlight” ta yer alan ve eğitim-öğretim 

yılının 2. döneminde yer alan “Internet/5.Ünite”,  “Adventure/6. Ünite” ve Tourism/7. Ünite” 

lerinde bulunan sözcüklere yer verilmiştir. Bu durumun nedeni; bu çalışmada kullanılan 

“İngilizce Sözcük Başarı Testinin” geliştirilmesinin ve çalışmanın daha verimli olabilmesi için 

yapılan diğer hazırlıkların eğitim-öğretim yılının 1. döneminde tamamlanarak 2. döneme hazır 

olmasıdır.  

Yapılan bu açıklamalara dayanarak, yapılan bu çalışma ile İngilizce öğretiminde önemli 

bir problem olarak görülen sözcük öğreniminde/öğretiminde tasarım düşünme, harmanlanmış 

öğrenme, işbirlikli öğrenme ve problem çözme becerilerini kullanarak öğrenci ve öğretmenlere 

yol göstermek ve böylece daha kalıcı öğrenmelere ışık tutabilmek amaçlanmaktadır.  

 

1. 2. Araştırmanın Amacı  

 

Bu çalışmanın amacı, tasarım düşünme yaklaşımının İngilizce öğretiminde ortaokul 

öğrencilerinin sözcük öğrenme başarılarına, işbirlikli öğrenmelerine ve problem çözme 

becerilerine etkisinin ne olduğunun araştırılmasıdır. 

 

1. 3. Problem Cümlesi ve Alt Problemler  

 

1. 3.1. Problem Cümlesi 

 

Tasarım düşünme yaklaşımının İngilizce öğretiminde ortaokul öğrencilerinin sözcük 

öğrenme başarılarına, işbirlikli öğrenme algılarına ve problem çözme becerilerine etkisi nedir? 

 

1. 3.2. Alt Problemler 

 

1. Tasarım düşünme yaklaşımının uygulandığı deney grubu ve kontrol grubu 

öğrencilerinin sözcük öğrenme başarı puanları arasında anlamlı fark var mdır? 

 

a) Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin sözcük öğrenme başarı sontest puanları 

arasında anlamlı fark var mıdır? 

b) Deney grubu öğrencilerinin sözcük öğrenme başarı erişi puanları arasında fark var 

mıdır? 
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c) Kontrol grubu öğrencilerinin sözcük öğrenme başarı erişi puanları arasında fark var 

mıdır? 

 

2. Tasarım düşünme yaklaşımının uygulandığı deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin 

işbirlikli öğrenme algı puanları arasında anlamlı fark var mıdır? 

 

a) Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin işbirlikli öğrenme algıları sontest puanları 

arasında anlamlı fark var mıdır? 

b) Deney grubu öğrencilerinin işbirlikli öğrenme algıları erişi puanları arasında fark var 

mıdır? 

c) Kontrol grubu öğrencilerinin işbirlikli öğrenme algıları erişi puanları arasında fark 

var mıdır? 

 

3. Tasarım düşünme yaklaşımının uygulandığı deney grubu ve kontrol grubu 

öğrencilerinin problem çözme becerilerine ilişkin puanları arasında anlamlı fark var mıdır? 

a) Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin problem çözme becerileri sontest puanları 

arasında anlamlı fark var mıdır? 

b) Deney grubu öğrencilerinin problem çözme becerileri erişi puanları arasında fark var 

mıdır? 

c) Kontrol grubu öğrencilerinin problem çözme becerileri erişi puanları arasında fark 

var mıdır? 

 

4. Tasarım düşünme yaklaşımının uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin uygulamaya 

yönelik görüşleri nelerdir? 

 

1.4. Araştırmanın Önemi  

 

İngilizce sözcük öğret/niminde, geleneksel yöntemlerin yanında, teknolojiye paralel 

olarak yeni ve çeşitli yöntem ve tekniklerin kullanılması ile İngilizce sözcük öğretiminin daha 

verimli ve etkili olarak gerçekleşeceği söylenebilir (Üzülmez, 2015). Günümüzde, kullanılan bu 

çeşitli yöntem ve tekniklerin yanında, İngilizce öğretimi sürecinde, öğrencileri bağımsız 

kılabilmek de önemlidir.  Bu nedenle, öğretmenlerin bir taraftan derslerinde, uygun olan çeşitli 

yöntem ve teknikleri kullanmaları, diğer taraftan da öğrencilerin bağımsız olmalarını sağlamaları 

gerekmektedir (Açıkgöz, 1992).  Tschimmel ve diğerleri (2015)’ e göre, öğrencileri derslerde 

bağımsız kılabilen en etkili yöntemlerden birisi, tasarım düşünme yöntemidir. Öğrencilerin, 

İngilizce sözcük öğrenmesinde, harmanlanmış öğrenme yöntemi (Graham, 2006; Sarıtepeci, 
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Yıldız 2014) ile işbirlikli öğrenme yöntemi (Avcı, 2016; Kartal, 2014; Soylu, 2008) de son derece 

etkili yöntemlerdendir. Bu nedenle, İngilizce sözcük öğretiminde etkili olduğu ifade edilen bu 

yöntemlerin kullanıldığı bu çalışmanın sonuçları İngilizce sözcük öğrenimi/ öğretimi açısından 

oldukça önemlidir. Şöyle ki; 

Geçmişte, yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim, birbirinden büyük ölçüde bağımsız öğrenme 

ortamlarıydı ve uzaktan eğitim ortamları yüz yüze öğrenme ortamlarına göre oldukça sınırlı 

kullanım imkanına sahipti (Uşun, 2006).  *Yüzyüze eğitim, kişiler arası etkileşimin olduğu mutlak 

bağımlı bir ortam sunarken, uzaktan eğitim, kişinin hızına ve ihtiyaçlarına göre materyallerin 

kullanımıyla devam eden bağımsız bir ortamı sunmaktadır (Ünsal, 2012).  Bununla birlikte, 

günümüzde yüzyüze eğitim ile uzaktan eğitimin etkileştiği harmanlanmış öğrenme yöntemi daha 

etkilidir (Graham, 2006). Bu nedenle bu çalışmada harmanlanmış öğrenme yönteminin 

kullanılması önemli görülmektedir. 

Çıkış noktası endüstri olan tasarım düşünme yöntemi de bu çalışmanın temelini 

oluşturmaktadır. Ülkemizde, üzerinde yapılan çalışmaların sayısı yok denilecek kadar az olan 

tasarım düşünmenin, gelecekte eğitim kurumları tarafından daha fazla tercih edilecek bir yöntem 

haline geleceği rahatlıkla ifade edilebilir. Çünkü, tasarım düşünme yöntemi, ülkemizde 2005 

yılından itibaren uygulanmaya başlanılan yapılandırmacılıkla da içiçe görülmektedir. Tasarım 

düşünme yöntemi de yapılandırmacılıkta olduğu gibi, öğrencilerin çeşitli öğrenme stratejilerini 

kullanarak, yeni karşılaştıkları bilgilerle önceden var olan bilgiler arasında çok sayıda bağlantılar 

kurmalarını sağlar (Özekin, 2006). Scheer, (2017)’ e göre de tasarım düşünme, öğrencideki 

keşfetme isteğini arttırması, yaratıcı düşünce ve diğer üstbilişsel yeterlikleri desteklemesi 

nedeniyle yapılandırmacılık ile yakından ilişkilidir.  Benzer şekilde, yapılandırmacılıkta, 

öğrencinin problem çözme becerilerine sahip olması önemli görülmektedir.  John Dewey  (1933)’ 

e göre yapılandırmacı yaklaşım, öğrencilere karşılaştığı problemleri çözme becerisini 

kazandırmayı hedeflemektedir. Tasarım düşünme sürecinde de problem çözme becerileri dikkat 

çeken bir unsurdur. Bununla birlikte, tasarım düşünme, işbirliği içinde çalışmayı da destekleyen 

bir sisteme sahiptir. Tasarım düşünme yöntemi, öğrencinin bireysel ya da grupla çalışmasına, 

çalışma bitiminde ise, ürünün sunulmasına, tartışılmasına ve/veya savunulmasına izin veren bir 

yapıdadır (Scheer, 2017). Bu anlamda, tasarım düşünme yönteminin, işbirlikli öğrenme 

yöntemiyle de birlikte kullanılabilen etkili bir yöntem olduğu söylenebilir. 

Yapılan bu çalışma, yukarıda belirtilen yöntemlerle (tasarım düşünme yöntemi, 

harmanlanmış öğrenme yöntemi, işbirlikli öğrenme yöntemi) ve özellikle 8. sınıf öğrencileri ile 

yapılmıştır. Araştırmacının özellikle 8. sınıf öğrencileri ile çalışmasının sebebi, ilkokul, ortaokul 

ve lise İngilizce ders kitapları incelendiğinde, sözcüklerin en fazla 8. sınıf İngilizce ders kitabında 

yoğunluk göstermesi ile öğrencilerin Lise Geçiş Sınavı (LGS)’ na girecek olmasıdır. Ayrıca, 2020 

yılı itibari ile geriye dönük olarak son üç yılda LGS sınavlarında çıkan sözcüklerin 
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öğrenilmesinde/ öğretilmesinde öğrencilerin/ öğretmenlerin zorluk çektiği gözlenmiştir. Bu 

anlamda, çalışmanın özellikle 8. sınıf öğrencilerine ve öğretmenlerine yol gösterecek olması 

çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, alanyazın araştırıldığına ülkemizde ve 

dünyada tasarım düşünme yaklaşımı, işbirlikli öğrenme ile problem çözme becerisine ilişkin 

araştırmaya rastlanılmadığı söylenebilir. Bunun sebebinin, tasarım düşünme yönteminin eğitim 

alanında sadece Türkiye’de değil dünyada da yeni bir yöntem olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Bu anlamda yapılan bu çalışma ile alandaki bu boşluğun doldurulması ümit 

edilmektedir. 

 

1.5. Sayıltılar  

 

1- Öğrenciler, “İngilizce Kelime Başarı Testi” ni, “İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği” ni, 

“Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri” ni ve “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin 

Görüşme Soruları Formu” nu içtenlikle yanıtlamışlardır. 

2- Deney ve kontrol grubunda, kontrol dışı oluşan çeşitli değişkenlerin her iki grubu da eşit 

derecede etkilediği varsayılmıştır.  

 

1.6. Sınırlılıklar 

 

1- Araştırma, Mersin ili Yenişehir İlçesinde bulunan bir okulun 8. sınıfında öğrenim gören 

iki şube (bir deney, bir kontrol) ile sınırlıdır.  

2-  2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı ile sınırlıdır. 

3- “Moonlight” isimli 8. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan üç ünitede (“Internet”, 

“Adventure” ve “Tourism”) bulunan sözcüklerle sınırlıdır. 

4-  Kullanılan ölçme araçlarından elde edilen verilerle sınırlıdır. 

5- Araştırma, belirtilen kaynaklarla sınırlıdır.  

6- Araştırmanın, “Ulusal ve Uluslararsı Alanda Yapılan Çalışmalar “bölümü için yapılan 

tarama 2000-2021 yılları arası ile sınırlıdır. 

7- Yapılmış olan deneysel çalışma 8 hafta ile sınırlıdır. 

 

1.7. Tanımlar 

 

Sözcük Öğrenme: Bu çalışmada kullanılan “sözcük öğrenme” ifadesi, tasarım düşünme, 

harmanlanmış öğrenme ve işbirlikli öğrenme ortamları içinde yapılan faaliyetlerle sözcüklerin 

öğrenilmesini kapsamaktadır. 
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Tasarım Düşünme: Bu çalışmada kullanılan “tasarım düşünme” ifadesi,  bir sözcüğün 

algılanması ile tasarlama öncesi zihinde aldığı biçim olarak kullanılmıştır. Tasarım düşünmede, 

birey tarafından algılanan sözcükler şekil veya resim olarak hafızada netleştiği oranda 

somutlaştırılmaktadır. 

Harmanlanmış Öğrenme: Yüzyüze öğrenme ile teknoloji destekli uzaktan öğrenmenin 

birleştirilmesidir. Bu çalışmada, yüzyüze öğrenme ile çevrimiçi öğrenmenin avantajlı yanları 

alınarak her iki öğrenme yöntemi de harmanlanarak kullanılmıştır. 

İşbirlikli Öğrenme: Bu çalışmada işbirlikli öğrenme, tasarım düşünme yönteminin ve 

problem çözmenin aşamaları ile ilişkili olarak bireyin grup arkadaşlarıyla birlikte çalışmasını 

kapsamaktadır. 

Problem Çözme: Bu çalışmada problem çözme, tasarım düşünme yönteminin aşamaları 

ile ilişkili olarak bireyin veya grubun esnek düşünme becerisini geliştirme süreci olarak ifade 

edilebilir. Problem çözme yaratıcı bir süreçtir. Bu anlamda bir sözcüğün öğrenilmesinde ve 

keşfedilmesinde problemler tanımlanır, çözüm önerileri getirilir/geliştirilir ve problem 

çözülerek sonuçlar değerlendirilir. 

Tasarım Düşünme Temelli Harmanlanmış Öğrenme: Bireylerin karşılaştıkları 

problemlere, ihtiyaçlarına yönelik olarak etkili çözümler üretebilmeleri amacıyla sistematik bir 

şekilde yüzyüze öğrenme ve çevrimiçi öğrenme yöntemlerinin belirli düzeylerde 

bütünleştirilerek kullanıldığı öğrenme sürecidir. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI VE ALANYAZIN 

 

Bu bölümde, tasarım düşünme, harmanlanmış öğrenme, işbirlikli öğrenme, problem 

çözme yöntemleri ve yabancı dil olarak İngilizce’ de sözcük öğrenimi ile ilgili kuramsal bilgiler, 

alt başlıklar halinde sunulmuştur. Ayrıca, belirtilen her konu üzerine yapılmış olan ulusal ve 

uluslararası araştırmalardan örneklere yer verilmiştir. 

 

2.1. Tasarım Düşünme Kavramı 

 

Tasarım düşünme kavramının, “tasarı”, “tasarım”, “tasarlama”, “tasarım süreci”, “tasarım 

problemi”, “tasarım düşünme temelli eğitim” ve “tasarım öğrenme kavramları” ile arasında ilişki 

bulunmaktadır. Kavramlar arasındaki bu ilişki, pratikte tasarlama durumunu, tasarlama 

problemini ve sonuç ürünü etkilemektedir (Koh vd, 2015).  Bu nedenle, tasarım düşünme 

kavramı ile ilişkili bu kavramlara aşağıda detaylı bir şekilde yer verilmiştir: 

“Tasarım” sözcüğü, herhangi bir şeyin zihinde düşünülerek kağıt üzerine çizilmesi 

anlamına gelen  “tasar”  kökünden türetilmiş olan “tasarı” kavramına dayanmaktadır. “Tasarı”, 

bireyin yapmayı düşündüğü şeyin zihninde aldığı formdur (TDK, 2013). “Tasarım” ise, bilim,  

sanat vs ile elde edilen çeşitli verilerin sentezlenerek bireyin akıl, zeka ve duygularını da işe 

koşarak oluşturduğu bir problem çözme etkinliği ve yaratıcı bir eylemdir (Rowe, 1987). (Koh vd 

(2015)’ a göre ise “tasarım”, tasarım yapan bireyin karşılaştığı bir problemle ilgili kavramsal ve 

görsel düşüncelerle fikir üretmesi ve bu fikirleri görsel ifadelerle geliştirip biçimlendirmesi 

sürecidir. Freeman veNewell, (1971)  ise,  “tasarımı”, tasarım yapan bireyin tasarım temsilleri ile 

olan etkileşiminden doğan problem çözme eylemi olarak tanımlamıştır. *Tasarım kavramını bir 

“problem çözme” eylemi olarak tanımlayan ilk kişi Newell (Lindberg ve diğerleri, 2011)’ dir.  
“Tasarlama”; en geniş anlamıyla, bireyin herhangi bir şeyi nasıl gerçekleştirebileceğini 

düşünmesi ve zihninde bununla ilgili hazırlık yapmasıdır (Koh vd, 2015).  Koçkan (2012)’ a göre 

“tasarlama”, tasarım amaçlarına ulaşılabilmesi için kararların verilerek problem(ler)in 

belirlenmesi ve bu problem(ler)in zihinde çözülmesi eylemidir. 

“Tasarım süreci”; herhangi bir duruma veya konuya ilişkin problem ile problemin çözümü 

arasındaki ilişkiyi kurarak sonuca ulaşma süreci, tasarlama süreci olarak ifade edilmektedir 

(Koçkan, 2012). Bu anlamda, tasarım süreci aslında yaşamın her alanında ortaya çıkmaktadır. 

Bell, (2008)’ e göre ise “tasarım süreci”, tasarıyı yapan bireyin zihninde imgelediği biçimleri 

anlatan şemalar, modeller, çizimler gibi iki veya üç boyutlu temsiller ile pek çok zihinsel 

faaliyetlerin kullanımını içeren bir tür yaratıcı düşünme sürecidir. Tasarım düşünme sürecinde, 

yaratıcı fikirlerin ortaya atılması ve bu fikirlerin prototiplenerek değerlendirilmesi önemlidir 

(Scheer, 2017; Bell, 2008) *(Prototip, herhangi bir fikrin ya da bir çalışmanın somut duruma 
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getirilmiş ilk halidir) (Lindberg ve diğerleri, 2011). Ancak, bu süreçte önemli olan sadece innovatif 

ürünler geliştirmek değildir. Çünkü tasarım düşünmede sadece sonuç değil süreç de önemli 

görülmektedir (Scheer, 2017). 

“Tasarım bilgisi”; bireyin sahip olduğu verileri işlemesi ve onu kendi zihninde 

şekillendirmesi sonucunda ortaya çıkan kullanılabilir bilgidir (Koh vd, 2015).   

“Tasarım problemi”; tasarım süresi boyunca, tam olarak tanımlanmamış, çözülmeyi 

bekleyen belirsiz paradigmaları olan problemlerdir (Tokaç, 2016). 

“Tasarım düşünme” ise; insanların yüzyüze geldiği ve asıl kaynağını ihtiyaçtan alan 

problemlerin, çözümüne yönelik olarak şekillenen tasarım sürecine yön veren düşünmedir 

(Juliani, 2016). Tasarım düşünme, yaratıcı bir süreçtir (Özbaki, 2016).  Bell, (2008) de tasarım  

düşünmeyi bir çeşit “yaratıcı eylem” metodu olarak tanımlamaktadır. Tasarım düşünme kavramı, 

günümüzde iki  “I”:  Invention & Innovation (buluş ve yenilenme) ile eyleme dönüşmüş ve sınırsız 

teknolojik gelişimin temel unsurlarından biri durumuna gelmiştir (Juliani, 2016). 

“Tasarım düşünme temelli eğitim”; bireyin, ihtiyaçları belirlemeyi öğrendiği, topladıkları 

bilgileri, çözüm önerileri ve stratejileri ile geliştirip değerlendirdiği,  en uygun tasarım çözümünü 

seçtiği ve bu çözümü belirli bir plan dahilinde işleme koyduğu eğitim sürecidir (Özekin, 2006). 

Koh vd, (2015) ise,  “tasarım temelli eğitimi”, bireye çözüm uzayında probleme en uygun çözümün 

nasıl arandığını ve problemin çözümüne giden yolda, bireyin ussal süreçlerine nasıl yön 

verebileceği ile ilgili fikirleri oluşturmasına yardımcı olmak üzere verilen eğitim olarak 

tanımlamıştır. 

“Tasarım öğrenme”, tasarım sürecinde bireylerin çeşitli öğrenme stratejilerini kullanıp 

yeni karşılaştıkları bilgilerle eski bilgileri arasında bağlantılar kurarak bir problemi çözmek üzere 

yaptığı süreç temelli öğrenmelerdir (Özekin, 2006).  

Yukarıda tanımlardan da anlaşıldığı üzere, bahsedilen her bir kavram diğeri ile yakından 

ilişkilidir. Örneğin, tasarım düşünme sürecinde, problemin keşfedilmesiyle birlikte çözümüne 

yönelik olarak bireyin zihninde tasarılar oluşmaktadır (Özekin, 2006). Benzer şekilde, tasarım 

sürecinde, tasarım öğrenme aşamaları ve tasarım bilgisinin kullanılarak süreç sonunda bir ürün 

ortaya konulması, tasarım düşünme ile mümkündür (Tokaç, 2016).  

 

2.2. “Tasarım Düşünme” nin Tarihi Gelişimi  

 

 “Tasarım düşünme” günümüze kadar farklı alanlarda kullanılagelmiştir. Ancak tasarım 

düşünmenin yapısı da işleyişi de kullanıldığı alana göre farklılıklar göstermiştir (Koçkan, 2012). 

Tasarım düşünme, günümüzde öncelikli olarak mimarlık, mühendislik, grafik tasarım, oyun 

tasarımı, ürün tasarımı ve dijital tasarım gibi farklı profesyonel alanlarda kullanılabilmektedir 

(Arslan, 2016).  Bununla birlikte, tasarım düşünmenin tarihi gelişimine bakıldığında, tasarım 
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düşünme formunun, öncelikli olarak mimarlık ve mühendislik alanında kullanıldığı 

görülmektedir (Özekin, 2006). Ancak, tasarımın çıkış noktası, mimari ile ilgilidir ve çok eski 

zamanlara dayanmaktadır. İnsanoğlu, kendisini korumak amacıyla içgüdüsel olarak güvende 

hissedebileceği bir yaşam alanına ihtiyaç duymaktadır. İnsanlığın ilk dönemlerinde, içgüdüsel 

olarak, korunmak ve barınmak amacıyla yapılan yapılar tamamen ihtiyaç kaynaklıdır ve bir 

tasarlama olgusundan bahsetmek mümkün değildir. Ancak,  zaman içinde deneyim kazanılması, 

yapı tasarımında, şekil-fonksiyon ilişkisini gündeme getirmiştir. Yapılarda şekil ve fonksiyona 

önem verilmesiyle, yapının çizimleri yapılmaya başlanmış, böylelikle hızlı olarak alternatifler de 

üretilebilmiştir. Alternatiflerin, geliştirilme aşamasında işbölümü yapılmıştır. Bununla birlikte, 

tasarımda sadece tasarımcının çizdikleri ile yola devam edilmiş başkalarının fikirleri 

alınmamamıştır. Ancak, zamanla ihtiyaçların karşılanması noktasında, sadece tasarımcının fikri 

yetersiz kalmış, başkalarının da fikirlerine önem verilmeye başlanmıştır. Teknolojik ve toplumsal 

gelişmelerin de etkisiyle insanların beklentileri artmış, mimari tasarımda geleneksel çizimlerden, 

sanatsal çizimlere geçiş olmuştur (Dorst, 2010). Tasarım düşünmenin, kronolojik gelişimine 

genel olarak bakıldığında; 

1900’ lü yılların ilk başlarında Charles ve Ray Eames çifti sandalye tasarlamaya başlamış 

ancak tasarlama yapmadan önce kullanıcıların birçok ihtiyacını belirleme yoluna gitmişlerdir 

(Sözler, 2019). Bu durum, tasarım sürecinde son derece önemli olan “ihtiyacı belirleme”ye 

yönelik bir örnektir.  

Bununla birlikte, tasarım düşünme bilincinin, ilk olarak II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

yaşanan toplumsal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak geliştiği görülmüştür (Koçkan, 2012).   

60’ lı yıllara gelindiğinde tasarım düşünme, yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelerle 

birlikte tartışılmaya başlanmış, tasarımın bilimsel bir eylem olduğu görüşü kabul edilmiştir 

(Koçkan, 2012).  Bununla birlikte,  bu yıllar,  tasarım düşünme ile başkalarının duygularının 

derinlemesine anlaşılmaya çalışıldığı ve tasarım düşünmenin aslında ilk örneklerinin verildiği 

yıllar olarak görülmektedir. Örneğin 60’ lı yıllarda, bir moda tasarımcısı olan J. Muir kendi 

tasarımlarını yapmadan önce, ilk olarak kendisini tasarladığı elbisenin içinde düşünerek nasıl 

hissedeceğini anlamaya çalışmasıyla tanınmıştır (Sözler, 2019). Burada, Muir, aslında tasarladığı 

elbisenin içinde müşterilerinin duygularını anlamaya çalışmıştır. Bu durum, tasarım düşünmenin 

temel aşamalarından olan ve var olan problemin çözümünde etkili olan “empati” nin 

kullanılmasına örnek olmuştur.  

70’ li yıllarda ise, psikoloji ve felsefe gibi alanlara artan yönelim, tasarım düşünmeye de 

yeni bakış açıları kazandırmıştır (Koçkan, 2012).  1970’ li yılların tasarım düşünmeyle ilgili olarak 

yazılmış en önemli eseri, Jones (1992)’ un kaleme aldığı “Design Methods: Seeds of Human 

Futures” isimli kitabıdır. Bu kitapta, Jones tasarım yöntemlerinden detaylı bir şekilde bahsetmiş, 
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tasarım düşünmenin, gelecekteki insan topluluğunun yaşamının her alanında olacağını 

belirtmiştir. 

2000’ li yılların başında ise, Scheer (2017) tasarım düşünmenin teknoloji, ekonomi ve 

endüstri ile ilişkili olduğunu bu nedenle gelecek nesillere aktarılmasının önem arzettiğini bunun 

da tasarım düşünme temelli eğitim ile olabileceğini ifade etmiştir. Bell, (2008) bu düşünceyi “daha 

güzel yarınlar için problemlere yaratıcı çözümler üretmek, kesinlikle tasarım düşünme ile 

olabilir” ifadesiyle desteklemiştir.  

Günümüzde ise, tasarım düşünme, buluş (invention) ve yenilenme (innovation) akımları 

ile sınırsız teknolojik gelişimin temel unsurlarını oluşturmayı başarmıştır (Juliani, 2016). Bu 

anlamda, tasarım düşünme günmüzde, büyük firmalar tarafından müşteri memnuniyeti ile ilgili 

problem yaşadıklarında bir çözüm aracı olarak da görülmeye başlanmıştır (Sözler, 2019). Bu 

nedenle, günümüzde tasarım düşünmenin öğrenilebilecek ve öğretilebilecek bir disiplin olarak 

karşımıza çıkması doğaldır. 

“Tasarım düşünme” nin tarihi gelişiminden de anlaşıldığı gibi, tasarım ihtiyaçla 

başlamaktadır. İhtiyaç aşaması, aslında problemi anlamaya giden yolda ilk aşamadır. Bu 

aşamadan sonra, probleme ilişkin bilgiler ve fikirler toplanır ve sonrasında probleme en uygun 

çözüme ulaşılarak tasarım ortaya konur (Dorst, 2010). Bununla birlikte, tasarım düşünme 

sürecinde problemler ve çözümler bireyden bireye değişiklik gösterdiği için “tasarım düşünme” 

nin tarihi, nesnelerin veya ürünlerin tarihi değildir. “Tasarım düşünme” nin tarihi, tasarlanan 

ürünler üzerinden, bireylerin yorumlarının ve değişen zihniyetlerinin tarihidir (Alangoya, 2015). 

 

2.3. Tasarım Düşünme Yöntemi ve Tasarım Düşünme Yönteminin Özellikleri 

 

Tasarım düşünmenin bir yöntem olarak kullanılmasının sebebi,” yöntem” kavramının 

tanımı ile açıklanabilmektedir. Yöntem, bir konu hakkında bilgi edinmek ve bir sonuca ulaşmak 

amacıyla bir plana göre izlenen yoldur (Phillips, Schweisfurth, 2014). Bu anlamda, kendine has 

özellikleri ile tasarım düşünme yöntemi, insanoğlunun tarih boyunca ihtiyaçlarını 

karşılayabilmesi için bir konu hakkında bilgi edinmesi ve bir sonuca ulaşması amacıyla yaptığı 

yöntem arayışlarına güçlü bir seçenek olmuştur (Juliani, 2016). 

Genel çerçeveden bakıldığında, tasarım düşünme yöntemi ile bir konunun/kavramın/ 

durumun öğrenilmesinde/keşfedilmesinde; problem(ler) tanımlanır, çözüm önerileri 

geliştirilerek sonuçlar değerlendirilir. Çünkü tasarım düşünmenin temelinde, mevcut durumun 

sorgulanarak problemin keşfedilmesi ve ihtiyaca yönelik olarak probleme cevap bulunması 

vardır. Bu noktada, tasarım düşünme yönteminin uygulanmasının amacı, bireyin daha etkin nasıl 

düşünebileceğine yardımcı olmaktır (Sheehan vd, 2018).  
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Tasarım düşünme yöntemini kullanan birey, verilerden yola çıkarak, sebep sonuç ilişkisi 

içinde süreci ilerletirken, ortaya çıkan sonuçların net sonuçlar olmadığını görebilir. Çünkü birey, 

yeni ve farklı bilgi ve tecrübeler edindikçe, süreç içinde yeni ve farklı ilişkileri de görebilmektedir. 

Bu anlamda sonuç olarak görülecek durum(lar) aslında veriler arası yeni ilişkileri ortaya 

koyabilmektedir (Melles ve diğerleri, 2012). Bu noktada, tasarım düşünme yönteminin, artı 

denilebilecek bir yönüne vurgu yapmakta fayda vardır. Tasarım düşünme sürecinin,  kendine 

özgü bir akışı bulunmaktadır. Tasarım düşünmede, problemin çözümüne yönelik kurallar 

önceden belirlenmiş değildir, tam aksine bireyin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen esnek bir 

yapı söz konusudur. Kesin ve net bir doğrusu veya kesin yanlışı yoktur. Önceden belirlenen bir 

formata oturtulması da mümkün değildir. Çünkü, problem de probleme ilişkin bilgiler de 

bireylerin bakış açıları da birbirinden farklıdır (Kurugül, 2012). Bu anlamda, tasarım düşünmeyi, 

kendine has bir sistemi ve işleyişi olan, bilimi ve sanatla da ilgisi olan bir yöntem olarak ele almak 

mümkündür. Bu noktada, tasarım düşünme yönteminin özellikleri, şu şekilde sıralanabilir 

(Juliani, 2016): 

 

 Tasarım düşünme yönteminde probleme ve problemin çözümüne odaklanılmaktadır, 

 Tasarım düşünme yöntemi, yaratıcılığı desteklemektedir, 

 Tasarım düşünme yönteminde, eleştiriye önem verilir, 

 Tasarım düşünme yönteminde, fikirlerin esnek olmasına önem verilir, 

 Tasarım düşünme yönteminde eski ve yeni bilgilerin birbiriyle ilişkilendirilmesi esastır, 

 Tasarım düşünme yönteminde özgürce yargılamaya önem verilir, 

 Tasarım düşünme yönteminde, tecrübeler çoğunlukla deneme yanılma yoluyla kazanılır, 

 Tasarım düşünme yöntemi için en önemli iki unsur; merak etme ve araştırma yapmaktır, 

 Tasarım düşünme yönteminde, fikirlerle birlikte duygular da işe koşulmaktadır, 

 Tasarım düşünme yönteminde çözüme çeşitli yollardan ulaşılabilir, 

 Tasarım düşünme, duruma, varlığa ve fikirlere yeni anlamlar yükleme ve anlam çıkarma 

sürecidir, 

 Tasarım düşünme, disiplinler arasıdır ve her konuya uygulanabilir, 

 Tasarım düşünme, tarafsız değerlendirmeye teşvik eder. 

 Tasarım düşünme, analitik düşünceyi ve aynı zamanda hayal etmeyi destekler, 

 Tasarım düşünme, sosyalleşmeyi ve işbirliğini destekler. 

 

  Melles, ve diğerleri, (2012)’ ye göre, tasarım düşünme yöntemi, karmaşık problemlerin 

çözümünde ve problem üzerinde derinlemesine öğrenmenin sürdürülmesi konusunda da 

etkilidir. Lindberg ve diğerleri, (2011)’ e göre ise, tasarım düşünme yönteminin kullanılması 7 

önemli beceriyi geliştirmektedir. Bunlar; 
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 problem çözme,  

 eleştirel düşünme,  

 akım çalışması ve işbirliği yapabilme, 

 liderlik, 

 girişimcilik, 

 sözlü ve yazılı iletişim ve 

 hayal gücüdür. 

 

Özekin, (2006) de tasarım düşünme yönteminin kullanılmasının, deneyime önem verme, 

sorumluluk duygusunu geliştirme, başkalarının fikrini almayı önemseme, objektif değerlendirme 

yapma, sosyalleşmeyi ve işbirliğini arttırma, yaratıcı düşünceyi destekleme gibi pek çok becerinin 

kazandırılmasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmiştir. Benzer şekilde, Sheehan ve 

diğerleri, (2018) ise, tasarım düşünme yönteminin kullanılmasının bireyde sadece problem 

çözme becerisi ve yaratıcılık değil aynı zamanda eleştirel düşünce, ıraksak ve yakınsak düşünce, 

girişimcilik, iletişim, empati ve işbirliği yapma becerilerini de kazandırdığını ifade etmiştir. 

Tasarım düşünme yöntemi ile birey, ıraksak ve yakınsak düşünme becerileri de 

kazanabilmektedir. Çünkü ıraksak düşünme, yeni çözümler üretebilmeyle ilgilidir. Birey çözüm 

araken, bireyin düşünceleri, genişleyerek (ıraksak) yayılmaktadır. Iraksak düşünme aynı 

zamanda yeni çözüm üretmeyi desteklediği için yaratıcılığı da desteklemektedir. Yakınsak 

düşünmede ise, en uygun çözüme yaklaşmak  (yakınsamak) için birey eldeki bilgileri 

uygulamaktadır (Morse ve Morse, 1995). 

Tasarım düşünme yönteminin işleyişi, kullanıldığı alana göre birtakım farkılıklar 

göstermektedir. Örneğin, tasarım düşünme yöntemi, eğitim alanında öğrenciyi, diğer alanlarda 

ise, hedef kitleyi merkeze alan yeniliğe ve değişime açık, dinamik bir yapıya sahiptir (Scheer, 

2017). Bununla birlikte, tasarım düşünme yöntemi, temelinde daha çok endüstri ve eğitim 

alanında etkili olduğu için bu çalışmada, tasarım düşünme yönteminin endüstri ve eğitim 

alanlarıyla olan ilişkisine yer verilmiştir.  

Görselliğin ve estetiğin önemli olduğu endüstri alanında, tasarım düşünme yönteminin 

kullanılması ile birey estetik duygusu kazanmakta, bireyin görsel zekası olumlu yönde 

etkilenmektedir (Kimbell, 2009). Endüstri alanında kullanılan, tasarım düşünme yöntemi ile 

herkesin innovasyon yapabileceği fikrinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Endüstri 

alanında tasarım düşünme, teknolojinin de etkin kullanımıyla,  bireylerin ihtiyaçlarını çözerek 

ekonomik girdi oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Tasarım düşünme süreci sonunda sunulan 

tasarımların “fonksiyonel” ve “estetik” olarak üretilmesi beklenmektedir. Endüstri alanında, 

ortaya konulan ürünün fonksiyonel olmaması başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu durumda, 

“tasarım düşünme evresi döngüsüne” tekrar geçilerek ürün aynı veya başka endüstriyel 
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kurum/kuruluşlar tarafından fonksiyonel duruma getirilebilmektedir (Juliani, 2016). Örneğin, 

2010 yılında X şirketi “Ipad tableti” piyasaya sürmüştür. Bununla birlikte, aslında Ipad 

çıkarılmadan önce (2000 yılında) Y şirketi tarafından, Ipad’ in esin ürünü piyasaya sürülmüştür. 

Ipad kadar ilgi görmeyen bu ürün, süreç içinde,  X şirketi tarafından daha estetik daha zengin bir 

içerikle Ipad olarak piyasaya tekrar sürülmüştür. Sonrasında, Y şirketi tarafından yapılan 

açıklamada, öncülüğünü yaptıkları bu ürünün, Ipad kadar ergonomik ve ilgi çekici olmadığı, 

özellikle ürünün piyasaya sürülüş zamanlamasının doğru olmadığı ifade edilmiştir (akt;Arslan, 

2016). Örnekte de görüldüğü gibi, bahsi geçen X şirketi, farklı bir kurumun piyasaya sürdüğü 

ürünü, ciddi bir tasarım düşünme sürecinden sonra, öncü kurumdan daha effektif hale 

getirebilmiştir. Bu anlamda, endüstri alanında, tasarım düşünme yönteminin doğru bir şekilde 

kullanılarak tasarım düşünme sürecinin iyi değerlendirilmesi ve zamanlamanın doğru yapılması 

son derece önemlidir (Juliani, 2016). 

Eğitim alanında ise, tasarım düşünme yönteminin okullarda kullanılması, öğrencilerin 

problemlere getirdikleri çözümler, yaratıcılıkları ile birlikte özgüvenlerinin de gelişmesini 

sağlamaktadır (Scheer, 2017). Aktif öğrenmeyi de destekleyen tasarım düşünme sürecinde, var 

olan bir probleme farklı açılardan bakarak çözüm yolları bulan öğrencilere, yeni keşiflerin yolu 

açılmaktadır (Kwek, 2011). Bu anlamda, tasarım düşünme süreci içinde, öğrenci yaratıcılık, 

empati, özgüven duygusunun yanısıra girişimcilik ve iletişim gibi becerileri de kazanmaktadır 

(Scheer, 2017). Bu becerileri kazandırmasının yanında, tasarım düşünme yöntemi, öğrencilerin 

kendi öğrenmelerini yönetebilmelerine de yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, tasarım düşünme 

yönteminin eğitimde niteliği arttırmada önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Buckley (2006) de 

tasarım düşünme yönteminin, okullarda kullanılmasının son derece önemli olduğunu 

belirtmiştir. Çünkü, tasarım düşünme, bireye kendini ifade edebilmesi konusunda yeni ufuklar 

açmakta, aynı zamanda, bireyin potansiyelinin gelişmesini ve kendine güvenmesini de 

sağlamaktadır. 

Eğitim alanında, tasarım düşünme yönteminde herbir öğrenme ve öğretme ortamı ayrı 

bir problem durumu olarak görülmektedir. Bununla birlikte, en uygun çözüme, sadece 

problemden doğrudan etkilenen öğrenciler ulaşabilmektedir (Razzouk ve Shute, 2012). Bu 

durumda öğrenci, ihtiyaçlarını kendisi tespit ederek kendisi karşılayacak, tasarım düşünme 

sürecinde kendini ve çevresini yeniden keşfedecek, böylelikle daha çok motive olacak, daha çok 

araştıracak ve daha çok sorgulayacaktır. Okul hayatında, sorgulama, araştırma ve keşfetme 

yollarını öğrenen öğrenci, kendi hayantıda da problemlere yönelik yaratıcı çözümler 

üretebilecektir (Bell, 2008). Burada Bell,  (2008)’ in tasarım düşünmenin işlevsel yönüne vurgu 

yaptığı ifade edilebilir. 

Tasarım düşünme yöntemi uygulama aşamasında, “düşün-tecrübe et” ve “yaparak-

yaşayarak öğren” eylemleri ile içiçedir. Bu noktada, tasarım düşünme yöntemi, yapılandırmacı 
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yaklaşımın temellerini de içinde barındırmaktadır. Bununla birlikte, yapılandırmacı yaklaşımın, 

eğitimde uygulanmasında var olan soyut durumu, tasarım düşünme yöntemi ile somut duruma 

gelebilmektedir. Özellikle, önceki bilgi ve tecrübelerden faydalanma, yaparak yaşayarak öğrenme 

ve problem çözme konularında tasarım düşünme, yapılandırmacı yaklaşım ile içiçe 

görünmektedir (Scheer, 2017). 

Carroll, ve diğerleri, (2010) tarafından tasarım düşünme yönteminin eğitim alanında 

etkileri üzerine yapılan bir araştırmaya göre, tasarım düşünme sürecinde, öğrencilerin elde 

edecekleri beceriler üç başlık altında ele alınmıştır. Bunlar; 

1- “Tasarım düşünme keşif süreci”; öğrenciler, karşılaştıkları problemlere, farklı bakış 

açıları ile yaklaşarak farklı çözüm önerileri getirebilmek için keşifler yapmaya başlamaktadırlar. 

Öğrenci burada, farklı bakış açıları ile bakma ve keşif ve araştırma yapma gibi beceriler 

kazanmaktadır. 

2- “Tasarım süreci bağıntıları”; tasarım sürecinde işbirliği içinde ve takım olarak 

çalışmadan doğan fikir geliştirme, alternatif çözümler getirme, empati kurma, çözüm için 

analizler yaparak problem-çözüm ve çözüm-çözüm arasında bağ kurma gibi beceriler 

kazanılmaktadır. Kurulan bu bağlar öğrencinin özgüven kazanması noktasında da etkili 

olmaktadır. 

3- Tasarım kesişenleri (birbiriyle ilintili çözümler); problem(ler)e yönelik üretilen 

çözümler arasındaki kesişimler (benzerlikler), ulaşılacak hedefe odaklanılması ve sonuca 

ulaşılması bakımından önemli görülmektedir. *İlk bakışta, kesişenlerin (benzerlikler) olması, 

çözüm çeşitliliği ve yaratıcılık konusunda,  tasarım düşünme yönteminin mantığına aykırı gibi 

görünse de farklı çözümlerin olması, hedefe odaklanma ve sonuca ulaşmada avantaj olarak 

görülmektedir. Çünkü burada önemli olan çözümün doğruluğu veya yanlışlığı değildir. Carroll, ve 

diğerleri, (2010) yapmış olduğu bu çalışmada,  problemlerin/zorlukların çözümünde öğrenci 

becerileri ve materyallerin doğru kullanılması ile öğrencilerin her türlü problem/zorluk 

karşısında çözümler üretebileceklerini ifade etmiştir. 

Genel olarak bakıldığında, tasarım düşünme yönteminin, 21. yüzyıl insanının, bütün 

dünya ülkelerinin ve eğitim kurumlarının ilgilenmesi gereken bir yöntem olduğu açıktır (Arslan, 

2016). Çünkü, tasarım düşünme yöntemi, bireylerin, toplumsal, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına 

yönelik, yaratıcı ve effektif çözümler getirmesine olanak sağlayan bir yöntemdir (Melles ve 

diğerleri, 2012). Ayrıca, tasarım düşünme yönteminin eğitimde inovasyonu sağlamada güçlü bir 

yöntem olması nedeniyle, tasarım düşünme yöntemiyle yetişen yeni nesiller ile tasarım düşünme 

gelecekte ekonomik kalkınmada da öncü bir role sahip olacaktır (Scheer, 2017).  

Kısaca, tasarım düşünme yönteminin, yakın geleceğin en fazla kullanılan eğitim 

yöntemlerinden birisi olmaya aday olduğu ifade edilebilir.  
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2.4. Tasarım Düşünmenin Sistemsel Yapısı 

 
*(Yapılmış olan bu çalışmada, “sistemsel yapı” ifadesinin kullanılmasının sebebi; sistemsel yapıda, 
sistemdeki unsurların birbiri ile olan ilişkilerinin değerlendirilerek bütüne odaklanılması böylelikle, 
büyük resmin görülerek çözüm yollarının aranmasıdır. Burada önemli olan konuya bütünsel 
yaklaşmaktır. Sistemsel yapılarda, problemin/sorunun kök sebeplerine inilmesi, kalıcı çözüm 
bulmayı kolaylaştırmaktadır (Aksoy, 2016). 

 
Tasarım düşünmede, tasarım süreci sonunda ortaya çıkacak ürünün yapılmasına ilişkin 

mutlak bir kural, yol veya yöntem bulunmamaktadır. Ürün, bireyin tamamen, bilişine, bilgisine, 

bakış açısına, algılarına ve tecrübesine göre biçim kazanmaktadır (Koh vd, 2015).  Kısaca, bireyin 

zihninde imgeleme ile başlayan süreç, bireyin bilgisi ve tecrübeleriyle sentezlenip 

maddeleşmektedir (Rauth ve diğerleri, 2010). Bununla birlikte, genel çerçevede tasarım 

düşünmenin sistemsel yapısı,  

 
 

               GİRDİ                          ÇIKTI 
           (PROBLEM)                                                                     (ÇÖZÜM) 

 

Şekil 2.1. Tasarım Düşünmenin Sistemsel Yapısı 
 

şeklinde ifade edilebilir. Bu nedenle tasarım düşünmenin, bu sistem (problemin tespiti ve çözümü 

döngüsü) üzerine kurulduğu ifade edilebilir.  

Tasarım düşünmenin sistemsel yapısında, tasarım düşünmenin aşamaları olmasına 

karşın, probleme getirilen çözüm önerilerinin öznel ve esnek olması önemli bir yer tutar.  Kısaca, 

tasarım düşünmenin sistemsel yapısında; -yapılacak tasarım- (probleme yönelik bulunan 

çözümün somut formu) ile ilgili olarak nesnel dünyanın, birey tarafından yapacağı tasarıma, öznel 

olarak aktarılması vardır. Bu nedenle, tasarım düşünme sistemi içinde ortaya konulan tasarımın 

olabildiğince özgür olması ve özgürce hayal edilmiş olması da diğer bir önemli noktadır. Tasarım 

düşünmenin yapısında yaratıcı düşünme de olduğu için, sistemin doğası gereği, süreçte bireyin 

kendi yöntem ve stratejilerini kendisinin seçmesine izin verilmelidir (Juliani, 2016).  

Tasarım düşünme sisteminin diğer bir özelliği de tasarım düşünme sürecinin belirli bir 

bitiş noktasının olmamasıdır (Brown, 2008). Bununla birlikte, problemin keşfedilmesi ile 

başlayan tasarım düşünme süreci, problemin ve ihtiyacın ne olduğunun tam olarak anlaşılması, 

probleme ilişkin bilgi ve veri toplanarak fikirlerin üretilmesi, fikirlerin (zihindeki kavramların) 

somutlaştırılarak prototip üretilmesi, test ve dönüt aşaması ile devam etmektedir. Kısaca, tasarım 

düşünme sürecinin, girdi (problem) ile başlayıp çıktı (çözüm) ile sonuçlanan bir sistem üzerine 

kurulu olduğu ifade edilebilir. 
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2.5. Tasarım Düşünmenin İlkeleri  

 

Tasarım düşünmenin doğasında, sabit ve mutlak doğru/ yanlış durumları yoktur. Her 

birey fiziksel dünyayı, kavramı veya durumu kendi zihinsel süreçleri doğrultusunda, zihninde 

imgeler (Koh vd, 2015). Dolayısıyla, bir durum, bireyler tarafından farklı bakış açıları ile 

değerlendirilebilirken, bireylerin kazandığı yeni bakış açıları da yeni durumları yaratabilir. Bu 

anlamda, tasarım düşünme sürecinde elde edilen bilgiler, değişim dönüşüm ve gelişime açıktır 

(Özbaki, 2016).  Tasarım düşünme sürecinde birey, kendi özgün yöntemlerini özgür bir şekilde 

kullanabilmelidir. Bununla birlikte, tasarım düşünme sürecinde, birey genelleme yapmamalı, 

önyargılara kesinlikle yer vermemeli, hazır ve basmakalıp düşüncelerle, mekanikleşen 

eylemlerden kaçınmalı ve süreci sistemleştirebilmelidir (Collias, 2014). Bu noktada, iyi 

yapılandırılmış bir tasarım düşünme süreci için Cross, (2011) tasarım düşünmenin ilkelerini şu 

şekilde ifade etmiştir; 

 

 Tasarım düşünme sürecinde birey merkeze alınmalıdır, 

 İyi yapılandırılmış bir tasarım düşünme sürecinde, işbirlikli takım çalışması olmalıdır,  

 Tasarım düşünme sürecinde bireyin yaparak yaşayarak öğrenmesine izin verilmelidir, 

 Tasarım düşünme sürecinde, deneme yanılma yoluyla öğrenme önemlidir, 

 Tasarım düşünme sürecinde,” örüntü ilişkisi” ve “örüntü sistemi” iyi anlaşılmalıdır,   

 Tasarım düşünme sürecinde fikirler görselleştirilebilmelidir/somutlaştırılabilmelidir. 

 

Cross, (2011)’un iyi yapılandırılmış bir tasarım düşünme sürecine yönelik belirttiği 

tasarım düşünme ilkleleri ile ilgili görsel Şekil 2’ de sunulmuştur. 

 

 
                                                                                                          (Cross, 2011;akt Design Thinking Guidebook, 2017) 

Şekil 2.2. Tasarım Düşünmenin İlkeleri 
 

Koh ve diğerleri, (2015) ise, tasarım düşünmenin ilkelerini; gözlem, deneyerek tecrübe 

etme, analiz ve sürdürülebilirlik olarak belirtmiştir.  
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- Gözlem: Koh ve diğerleri, (2015)’ a göre, tasarım düşünme sürecine adım atıldığı anda, ilk 

yapılacak iş gözlemdir. Gözlem olmadan tasarım düşünme sürecini başlatmak olası 

değildir. 

- Deneyerek tecrübe etme: Koh ve diğerleri, (2015) da Cross (2011) gibi bireyin, tasarım 

düşünme sürecinde deneme yanılma yolu ile tecrübeler kazanmasının anlamlı olduğunu 

ifade etmiştir. 

- Analiz: Tasarım düşünme sürecinde, elde edilen bilgileri analiz etmek probleme en uygun 

çözümü bulma açısından önemlidir. 

- Sürdürülebilirlik: Tasarım düşünme, proje temeli olan bir yöntemdir ve projelerin 

vazgeçilmez özelliklerinden birisi de sürdürülebilirliktir. Ayrıca, tasarım düşünmede 

sürdürülebilirliğin olması, tasarım düşünme için en özel ve önemli alanlardan olan 

innovasyon açısından da son derece önemlidir. 

 

2.6. Tasarım Düşünmenin Öğeleri  

 

Tasarım düşünme, “atmosfer” (ortam) ve “bireyin bütün zihinsel süreçleri” (atmosphere 

and mindset) ile ilgilidir. Tasarım düşünme süreci bireye, karmaşık durumları ve kendi içsel 

yansımalarını tecrübe etmesi için sürekli olarak fırsatlar yaratmaktadır. Bu noktada, tasarım 

düşünmenin, “ortam ve zihinsel süreçler” kaynaklı üç temel öğeden (design thinking core 

elements) oluştuğu görülmektedir (Barrasch, akt; Scheer, 2017). Bu öğeler: 

 

1-Takım çalışması (teamwork), 

2-Esnek alan (flexible space) ve 

3-Süreç (process) şeklindedir. 

 
                                                                                                         *(Barrasch, 2012 akt; Scheer, 2017) 

Şekil 2.3. Tasarım Düşünmenin Öğeleri (Core Elements of Design Thinking) 
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Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, tasarım düşünme öğeleri arasındaki denge, 

süreçteki “döngüsel hareket” ile elde edilmektedir ve tasarım düşünme üç temel öğeden; “esnek 

alan”, “takım çalışması” ve “süreç” ten oluşmaktadır. Burada bahsedilen süreç, sadece öğrenme 

süreci değil, aynı zamanda zihinsel süreçlerdir.  

Tasarım düşünme sürecinin şekillenmesinde de ortam (atmosfer), esnek alan, süreç ve 

takım çalışması ön plana çıkmaktadır. Belirtilen öğeler arasında, sürekli bir ilişki ve etkileşim söz 

konusudur.  

Üç öğeye (esnek alan, süreç ve takım çalışması) kaynaklık eden, ortam ve zihinsel yapı 

(Atmosphere and mindset) ile anlatılmak istenen, tasarım düşünmenin “ortam” ve “zihinsel 

süreçler” olmadan olamayacağıdır. Çünkü, her ortam ve her birey birbirinden farklıdır. Tasarım 

düşünme sürecinde, “ortam ve zihinsel süreçlerden” kaynaklı, farklı ve sonsuz sayıda 

kombinasyonların çıkabiliyor olması “ortam ve zihinsel süreçleri” tasarım düşünme öğelerinin 

merkezi haline getirmiştir. Terminolojik olarak incelendiğinde “mindset” (zihinsel yapı); kişinin 

belirli bir durum karşısında davranış şeklini belirleyen tavır tutum ve eğilimdir (Wehmeier, 

1993). Her insan, bir konuyu değerlendirmek için temeli, kendi zihinsel yapısı olan belirli 

düşünme yollarına sahiptir. Mindset (zihinsel yapı) ile birey düşünce tarzı ile sorun ve zorluklarla 

nasıl başa çıkacağına karar vermektedir (Barrasch, 2012; akt; Scheer, 2017). 

Tasarım düşünme öğelerinden “teamwork” (takım çalışması) ile birey, süreçte farklı bakış 

açıları kazanarak, yeni vizyon(lar) geliştirebilmektedir. Takım çalışması ile kendini güvende 

hisseden bireyin empati ve iletişim gibi sosyal becerileri de gelişmektedir. 

Tasarım düşünme öğelerinden “flexible space” (esnek alan) ile ortamın, bireye ya da gruba 

göre ayarlanabilir olması ve bireylerin otonom olması ifade edilmektedir. Çünkü, bireylere ne 

kadar çok esnek alan sağlanırsa bireylerin yaratıcılığı ve üretkenliği o oranda artmaktadır. Bell, 

(2008)’ in de ifade ettiği gibi, yaratıcılık ve innovatif olma tasarım düşünme sürecinde 

kazanılabilecek en özel niteliklerdendir. Bu nedenle, tasarım düşünme süreci içinde bireysel ve 

takımla çalışma alanlarının esnek olduğundan emin olunmalıdır. 

Tasarım düşünme öğelerinden “process” (süreç) ile tasarım düşünme sürecinin kalitesine 

ve aynı zamanda bireyin zihinsel süreçlerine dikkat çekilmektedir. Sürecin kaliteli olması ile 

“anlama ve gözlem”, “sentez”, “tasarlama”, “prototip”, “sınama” ve “tekrar” gibi tasarım düşünme 

evreleri bireye ve duruma göre ayarlanabilir ve yinelenebilir olacaktır. 

 

2.7. Tasarım Düşünmenin Evreleri 

 

Alanyazın araştırıldığında, tasarım düşünmenin kalbi olarak ifade edilen tasarım 

düşünme evrelerinin, çeşitlilik gösterdiği görülmüştür (Scheer, 2017). Tasarım düşünme evreleri 

alanyazında farklı adlandırılmakla birlikte, hemen hemen hepsi benzer içeriğe sahiptir. Ancak, bu 
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çalışmada, en kapsamlı olan ve alanyazında en fazla kullanılan Plattner, Meinel ve Weinberg  

(2009) ‘in önerdiği ve Scheer (2017) tarafından detaylandırılan tasarım düşünme evreleri 

kullanılmıştır. 

Scheer, (2017) tasarım düşünme sürecinin; “açılma” (expand) ve “birleştirmenin” 

(consolidation) sırasıyla gerçekleştiği 6 farklı, fakat döngüsel evrelerden oluştuğunu ifade 

etmiştir. Dolayısıyla, tasarım düşünme sürecinde doğrusal bir yol izlenmeyebilir. Bunun nedeni, 

problemlerin, alınan kararların ve çözümlerin, süreçte keskin bir şekilde değişebilmesidir. 

“tasarım düşünme” evreleri aşağıda verilmiştir (Plattner, Meinel ve Weinberg, 2009)ve(Scheer, 

2017): 

 

1-ANLAMA VE GÖZLEM (açılma evresi) *understand and observe (expanding) 

2-SENTEZ (birleştirme evresi)  *synthesis (consolidating) 

3-TASARLAMA (açılma evresi)  *ideate (expanding) 

4-PROTOTİP (birleştirme evresi)  *prototype (consolidating) 

5-SINAMA (açılma evresi)   *test (expanding) 

6-TEKRAR (birleştirme evresi)  *iteration (consolidating) 

 

 
                                                    * (Plattner, Meinel and Weinberg, 2009 ) 

Şekil 2.4. Tasarım Düşünmenin Evreleri 

 

1-ANLAMA VE GÖZLEM (Understand And Observe): 

Bu evrede, var olan probleme çözüm getirebilmek için öncelikle problemi anlamak 

sonrasında ise, insanları anlayarak onlarla empati kurmak önemli görülmektedir. Empati, diğer 

insanların duygu ve düşüncelerini anlama becerisi olduğundan dolayı özellikle “endüstri 

alanında” problemi ve ihiyaçları doğru şekilde belirlemek adına insanları anlamak önem 

taşımaktadır. Bu evrede, önemli olan; problemi ve gizli ihtiyaçları doğru şekilde gözlemleyerek 

anlamak ve ortaya çıkarmaktır. “Eğitim alanında” ise, bu evrede öğrenci, ortamı ve durumu 

gözlemleyerek problem(ler)le ilgili bir farkındalığa sahip olmaktadır. 

Bu evrede bireyin kendisine sorduğu soru; “gözlemlerim sonucunda, problem(ler)in 

olduğunun bilincindeyim ancak var olan problem(ler)e nasıl yaklaşmalıyım?” şeklindedir.  
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Birey tarafından sorulan bu soruya ilişkin çözüm basamakları ise; 

1-öncelikle problemin ne olduğu tam olarak tespit edilir, 

2-araştırmalara başlanır, 

3-veriler/fikirler toplanmaya başlanır, şeklindedir. 

 

2- SENTEZ (Synthesıs): 

Bu evrede, problemin çözümüne ilişkin anlamlı fikirler üretebilmek için, “gözlem ve 

anlama” evresinde problem ve problemin bağlamı çok iyi analiz edilmelidir. Farklı bakış açıları, 

bilgi ve fikir çeşitliliği önemlidir. Bir problemi çözebilmek ve çözüme yönelik anlamlı fikirler 

üretmek için problemin bağlamını da tanımlamak gerekir. Sorunu tanımlamak için de çokça 

bilgi/fikir üretilir. Sentez aşamasında, eldeki bütün bilgi ve fikirler anlamlı bir şekilde 

yorumlanarak, çözüm üretilir. Bütün bilgiler, bir noktada yoğunlaştırılarak sentezlenir. Sentez 

evresinde, takım içinde beyin fırtınası yapmak, diğer bireylerle işbirliği içinde olmak, onlarla bilgi 

paylaşımı yapmak ve bilgiyi eyleme geçirebilmek önemlidir. 

Bir problem, farklı kişiler tarfından farklı bakış açıları ile ele alınmaktadır. Hatta, aynı 

problem aynı birey tarafından yaşantı ve tecrübelerin değişmesi sonucu yine kendisi tarafından 

farklı bakış açılarıyla ele alınabilir (Buchanan, 1992).  Bu nedenle, bir problemi açıklamak için bir 

çok fikir üretilir. Sentez evresinde, bütün bu fikirler çözüm üretebilmek için yorumlanmalı ve 

anlamlı bir görüşe yoğunlaşılmalıdır. Bu evrede, eleştirel düşünme ve yorumlama becerileri de 

ön plana çıkmaktadır. 

Bu evrede, bireyin kendisine sorduğu soru; “problemi tanıyorum ancak probleme ilişkin 

elimdeki fikirleri nasıl yorumlamalıyım?” şeklindedir. 

Birey tarafından sorulan bu soruya ilişkin çözüm basamakları ise; 

1-problem tekrar gözden geçirilir, 

2-fikirler sentezlenir ve anlamlı bir bütün oluşturmak üzere bir araya getirilir, şeklindedir. 

 

3-TASARLAMA (Ideate): 

Tasarım düşünme sürecinin üçüncü evresi olan bu evrede, zihin egzersizleri, yaratıcılık 

ve takım çalışmaları, beyin fırtınası yapılarak takım arkadaşlarının da fikrinin alınması, bilginin 

problem çözme fikirlerine dönüştürülmesi (işbirliği içinde) ve bilgiyi uygulama yeterliliği ön 

plana çıkmaktadır. Bu evrede, problemin çözümüne yönelik olarak süreçte geliştirilen ve 

olgunlaşan fikir ve bilgilerin anlamlı bir bütün olarak biraraya getirilerek çözümün/ürünün 

zihinde tasarlanması söz konusudur. Tasarlama evresi soyut bir evredir. Prototip evresinde ise, 

bu soyut durum somut duruma dönüşmektedir. 

Bu evrede, bireyin kendisine sorduğu soru;  “elde ettiğim bilgiler ve fikirler 

doğrultusunda, tasarım için ne/ler yapabilirim?” şeklindedir. 
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Birey tarafından sorulan bu soruya ilişkin çözüm basamakları ise; 

1-diğer bireylerin de çözüme ilişkin fikirleri alınır, 

2-tasarım düşünme sürecinde olabildiğince özgün olunmalı, tasarımda mutlak doğru veya 

 yanlışın olmadığı düşüncesi ile hareket edilmelidir, şeklindedir. 

 

4- PROTOTİP (Prototype): 

Tasarım düşünme sürecinin dördüncü evresi olan bu evre, deyim yerindeyse tasarlama 

sürecinin ete-kemiğe büründüğü evredir. Fikirlerin, somut, elle tutulur, kullanılabilir ve test 

edilebilir hale getirildiği, kısaca, somut bir ürünün ortaya konulduğu bir evredir. Bilgiler ve 

fikirler canlı ve somut bir form kazanır. Bu evrede, tasarlama evresindeki soyut durum,  artık 

somutlaştırılmıştır. Dolayısıyla, süreçteki fikirlerin işlevdeki olasılıkları bu evrede 

şekillenmektedir. Tasarım sürecinde prototipin amacı, somutlaşmış fikirleri diğer bireylerle 

paylaşmak ve bireye ait fikrin zihinsel konseptini fiziksel dünyayla kavuşturmaktır. 

Bu evrede, bireyin kendisine sorduğu soru; “bilgimi, fikrimi, hayalimi bir ürünle nasıl 

gerçek ortama aktarırım?” şeklindedir. 

Birey tarafından sorulan bu soruya ilişkin çözüm basamakları ise; 

1- zihinde olan(lar) özgün bir şekilde fiziki ortama aktarılır. 

2-prototip yapılırken doğru ve yanlış kavramları unutulmalıdır. 

 

5- SINAMA (Test): 

Bu evrede alınan dönütler önemli bir yere sahiptir. Dönütler, fikirlerin iletilmesi ve 

yorumlanması için önemlidir (Erbaş ve Yücesoy, 2002). Dönüt ile çözüme ilişkin fikirler üretilir. 

Dönütler, süreçteki herkesten alınabilir. Bu evrede de probleme ilişkin pek çok bilgi toplanır. Bu 

noktada “sınama aşaması”, “anlama ve gözlem” aşamasıyla benzerlik göstermektedir. Bununla 

birlikte, eldeki bilgiler, fikirler ve çözüm üzerinde odaklanılır ve test edilen ürün üzerinde 

problemin ne kadar iyi anlaşıldığı belirlenir. Sınama evresinde, tasarım süreci boyunca üretilen 

çözüm, eyleme geçirilerek prototip olarak fiziki ortama yansıtılır. Fiziki ortamda can bulan 

prototip, dönüt almak üzere diğer bireylere sunulur.  Eğitim ortamında bu dönüter, takım 

arkadaşlarından veya öğretmenlerden alınırken, endüsti alanında,  takım arkadaşları, uzmanlar 

ve kullanıcılardan (müşteri) alınan dönütler şeklindedir. Endüstri alanında hedef kitlenin 

dönütleri daha fazla öneme sahiptir. Sınama evresi, problemin ve ihtiyaçların doğru tespit edilip 

edilmediğinin, gözlemlerin doğru yapılıp yapılmadığının, süreçte elde edilen bilgi ve verilerin 

doğru sentezlenip sentezlenmediğinin anlaşıldığı evredir. Kısaca, problemin ne kadar iyi 

anlaşıldığının ve prototipe yansıyan çözümün, hedef kitlenin ihtiyaçlarının ne kadarını 

karşıladığının sınandığı (test edildiği) evredir.  
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Bu evrede, bireyin kendisine sorduğu soru “ortaya koyduğum ürünü nasıl 

geliştirebilirim?” şeklindedir. 

Birey tarafından sorulan bu soruya ilişkin çözüm basamakları ise; 

1-dönütler alınır, 

2-ürün takibi yapılır, 

3-problemin ne kadar iyi anlaşıldığı belirlenir. 

 

6- TEKRAR (Iteratıon): 

Tasarım düşünme sürecinin altıncı evresidir. Tasarım düşünme süreci, birbiriyle alakalı 

ve birbirinin üzerine inşa edilmiş 6 evreden oluşur ve süreç takip edilirken doğal döngü korunur. 

Şekil 4.’ te yer alan dış çizgiler ve hayali oklar tüm süreci veya belirli evreleri 

tekrarlamanın yanısıra herhangibir noktadan bir diğer evreye geçmenin de mümkün olduğunu 

göstermektedir. Kısaca, gerekli görüldüğü zamanlarda, herhangibir evreden diğerine geçmek 

(geriye dönük) veya son evreden tekrar ilk everye dönmek mümkün olabilmektedir.  

Bu evrede, aslında anlama ve gözlem evresine yumuşak bir geçiş yapılır, yani problemin 

bağlamı süreçte değiştikçe, toplanılacak bilgi ve veriler de değişmektedir. Süreçte değişen bakış 

açısı ve gelişen vizyonla birlikte önceki evrelere geri dönmek ihtiyacı hissedilebilir veya bir 

sonraki evreye geçilerek ilerlemek de mümkündür. Özellikle test evresinin, yinelemeli bir doğası 

vardır. Süreçte, geri dönüşler genellikle bu evrede gerçekleşmektedir.  

Görüldüğü gibi, tasarım düşünmenin doğasında, sabit ve tek boyutlu gerçeklik diye bir şey 

yoktur (Melles ve diğerleri, 2012). Farklı durumlara farklı bakış açıları uygulanabilir ve yeni bakış 

açıları yeni durumlar üretebilir. Süreçte her ne kadar bağlamdaki herkesin fikri alınsa da bilgi, 

bireysel olarak organize edilir, tasarlanır ve ürüne dönüştürülür. İşte bu süreçte birey, çözüme 

ulaşmak için, evreler arası geçişlerde (geriye dönük olması koşuluyla) esnek bir hareket alanına 

sahiptir. 

Plattner, Meinel ve Weinberg  (2009)’ in önerdiği tasarım düşünme evrelerinin yanısıra 

Buchanan (1992) ise, tasarım düşünmenin 4 evresi olduğunu belirtmiştir. Bu evreler; 

 

1-Başlangıç Evresi,    2-Araştırma Evresi,  

3-Fikir Oluşturma Evresi ve   4-Sonuçlanma Evresi, şeklindedir. 

 

1- “Başlangıç Evresi”; tasarım düşünme sürecinin ilk evresidir. Bu evrede dikkat edilmesi 

gereken nokta, problemin veya problemlerin bireye açık bir biçimde sunulmamasıdır. 

Unutulmamalıdır ki tasarım sürecinde, esas problem, problemin kendisini formüle etmektir 

(Kwek, 2011). Bununla birlikte, her disipline ait problemin niteliklerinin birbirinden farklı olduğu 

da unutulmamalıdır. Tasarım düşünme sürecinde, problem bireye açıktan sunulduğu taktirde, 
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bireyin fikir sınırları, kendisi haricinde başka bir kişi tarafından çizilmiş olur ki bu durum tasarım 

düşünmenin özüne son derece terstir. Çünkü tasarım düşünme süreci, bireyin özgür fikirle, çok 

boyutlu ve derinlikli bir şekilde kendi düşüncelerini somutlaştırdığı bir süreçtir (Kimbell, 2011). 

Bununla birlikte,  problemlerin bireye bağlı olarak değiştiği, her bireyin problemi farklı 

yorumladığı ve sonuç olarak farklı çözümlerin ortaya çıkmasına neden olduğu unutulmamalıdır. 

2- “Araştırma Evresi”; tasarım düşünme sürecinin ikinci evresi olan araştırma evresinde, 

bireyin gözlemleri önemlidir. Reel hayatta problemler açık değildir ve bireyin kafasını 

karıştırabilir. Bireyin, hassasiyetle gözlemlemesi ve yaratıcılığını ön plana çıkararak araştırma 

yapması gerekmektedir (Kimbell, 2011). Araştırma evresi bireyin, somut durumları farklı 

formlarda yorumlayarak bunların içinden kendisi için önemli olanları araştırıp seçtiği evredir. 

Tasarım düşünmede önemli olan sadece objeler değildir. Aynı zamanda, araştırılarak tasarlanmış 

objeler üzerinden bireyin problemi veya durumu yorumlama biçimi ile bireyin zihinsel süreçleri 

de önemlidir (Kwek, 2011). Her birey karşılaştığı problemleri ve durumları farklı 

yorumlamaktadır. Bu nedenle bir birey için problem olan bir durum bir diğeri için problem 

olmayabilir. Bu noktada bireylerin kendileri için, durumları keşfederek kendi problemini 

tanımlaması beklenir. Tasarım problemleri kimi zaman evrensel-genel olurken kimi zaman 

kişisel- özel olabilmektedir (Kwek, 2011). 

3- “Fikir Oluşturma Evresi”; tasarım düşünme sürecinin üçüncü evresidir. Bu evre, 

kurguların oluşturulduğu evredir. Bu evrede, bireysel olarak çalışılır ve kişi kendi hipotezlerini 

test eder. Bireyin fikir oluşturmasında, fiziksel çevresiyle, beşeri ve kültürel anlamlar bağlamında 

kurduğu ilişki önem arz etmektedir. Çünkü bu noktada oluşan fikir, bireyin inançlarının ve 

önyargılarının birer yansıması şeklinde olacaktır. Bununla birlikte, bu evrede doğru olan inanç ve 

önyargılardan uzak durup olabildiğince özgür olmaktır. Bu evrede doğrusal bir yol 

izlenmemektedir. Ani dönüşler, bu evrenin en belirgin özelliğidir. Örneğin, eski fikirleri çağırma, 

karar değişiklikleri, ilk iki evreye geri dönüş, fikirde öne ve geri sıçramaların olması, bu evrenin 

beklenilen muhtemel durumlarıdır.  

4- Sonuçlanma Evresi; tasarım düşünme sürecinin dördüncü evresidir. Bu evrede ortaya 

somut bir ürün konulabilmektedir. Bu evreye verilen isim her ne kadar sonuçlanma evresi olsa 

da bu evrede sonuç yerine tasarım sürecine odaklanılmalıdır. Bu evrede, süreç, nesnenin önüne 

geçmektedir. Nesneyi oluşturan fikirlerdir. Bu anlamda, asıl olan nesneyi oluşturan fikrin gelişim 

sürecidir. Çünkü birey, tasarıma ilişkin elde ettiği bütün verileri, kendi bilgi ve tecrübeleriyle 

yorumlamaktadır. Dolayısıyla burada önemli olan fikrin veya fikirlerin üretilme sürecidir. 

Tasarım düşünme sürecinde, zihinde soyut olarak başlayan hemen hemen her durum somut bir 

ürünle sonlanmaktadır. Bununla birlikte, sürecin son evresinde bir ürün ortaya konulsa da 

tasarım sürecinin belirli ve kesin bir bitiş noktası yoktur. Çünkü, yeni doğan her ihtiyaç yeni 
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problemlere sebep olabilmekte bu da yeni fikirlerin oluşmasının önünü açmaktadır. Bu anlamda, 

aslında sonuçlanma evresi, yeni bir başlangıç evresi de olabilmektedir. 

Spencer (2016) ise, tasarım düşünme evrelerini şu şekilde ifade etmiştir; 

 

1-Empati Kurma Evresi,   2-Anlama ve Tanımlama Evresi, 

3-Tasarlama Evresi,   4-Prototip Oluşturma Evresi, 

5-Test etme Evresi, şeklindedir 

1- “Empati Kurma Evresi”; bu evrede amaç, probleme ilişkin bir ipucu elde etmektir. 

Empati ile bireylerin gizli ihtiyaçları da keşfedilir. Bu nedenle, tasarım düşünme sürecinde, 

karşılaşılan ve çözülmesi gereken problemin birey tarafından çok iyi analiz edilmesi 

gerekmektedir. Problemi anlamak, çözümün etkili olması açısından önemlidir (Kwek, 2011). Bu 

evrede, problemin içeriğinden çok, çözümün kim tarafından ne amaçla getirildiği önem 

kazanmaktadır. Çünkü problemi anlayıp yorumlayacak olan bireydir. Birey, problemle hiç 

beklemediği bir anda karşılaşabilir veya hiç beklemedği bir anda çözüm önerisi getirebilir. Birey, 

problemlere getirmiş olduğu çözümleri, takım arkadaşları ile tartıştığında, arkadaşlarının aynı 

probleme nasıl farklı bakış açılarıyla baktığını görecek ve empati becerisi gelişecektir. *(Endüstri 

alanında, tasarım düşünmenin bu evresinde, problemden çok ortaya çıkacak ürünün kimin için 

yapılacağı önemlidir. Önemli olan hedef kitledir. Kısaca, ürünün kimin için tasarlanacağı önem 

kazanmaktadır. Bu evrede birey, hedef kitleyi iyi analiz ederek empati kurmalı, hedef kitlenin 

ihtiyaç ve taleplerine yönelik hareket etmelidir. Bu noktada, bireyde empati becerisi öne çıkan 

becerilerdendir ve birey hedef grup ile sürekli diyalog içinde olmalıdır. Böylelikle, birey problemi 

daha iyi analiz ederek probleme daha effektif çözümler getirebilecektir. Kısaca, bu evrede, empati 

kurularak hedef kitlenin hissedilebileceğini hissetmek, onları daha iyi anlayarak problemi daha 

iyi kavramak ve bu doğrultuda çözümler sunmak önemlidir.) 

2-  “Anlama ve Tanımlama Evresi”; problemin öğren(i)ci veya tasarımcı tarafından nasıl 

anlaşıldığı ve algılandığı ile ilgilidir. Özellikle eğitim alanında, öğren(i)ci tarafından karşılaşılan 

problemin kendince tanımlanması evresidir. *(Endüstri alanında ise, hedef kitlenin problemini 

anlayıp en açık şekilde problemin tamımlanması evresidir. Hem eğitim hem de endüstri alanında, 

problemin doğru bir şekilde tanımlanması sonraki evreler için anahtar rol oynayacaktır.) Bu 

evrede, öne çıkan kavram hedef kitlenin ihtiyacıdır. Bu aşamada önemli 2 durum bulunmaktadır. 

Birincisi, ihtiyacın iyi anlaşılması, ikincisi ise, ihtiyacın doğru bir şekilde tanımlanarak zihinsel 

süreçlerin fiziki ortama yansıtacak gerçekçi yaklaşımların olmasıdır. Burada gerçekçi 

yaklaşımlardan kastedilen; problemin tanımlanırken hedef kitlenin kültürel ve soyo-ekonomik 

durumunun da iyi tanımlanması ve onların ihtiyaçlarını doğru anlamak ve tanımlamaktır.  

3-“ Tasarlama Evresi”; bu evrede hedef, fikir ne kadar anlamsız ve gülünç olursa olsun, 

farklı bakış açılarıyla poblemi ele alarak çok fazla fikrin üretilmesidir. Ortaya atılan fikirlerin konu 
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ile igili olup olmaması da önemli değildir. Çünkü alakasız fikirler alakalı fikirlerin doğmasına 

sebep olabilmektedir (Kimbell, 2011). Düşünmenin ön plana çıktığı bu evrede, düşünceleri, 

görsele dönüştürmek için çizmek, kağıda dökmek de önemlidir. 

4- “Prototip Oluşturma Evresi”; tasarım düşünme sürecinde, keşfedilen probleme yönelik 

çözüm önerileri için geliştirilen fikirlerin somut çıktısı (prototip) bu evrede oluştrulmaktadır. 

Ancak, bu evrede ortaya çıkan prototip, bir tür erken model çalışmasıdır ve çoğu zaman 

mükemmelikten uzaktır. Eğer, prototip, endüstriyel bir ürünse, estetik kaygılar bu aşamada 

yoktur. Bu evrede önemli olan, fikrin somut (prototip) hale gelmiş olmasıdır. Ortaya çıkan ilk 

prototiplerde ayrıntılar olmayabilir. Bununla birlikte, bu prototipler, ürünün ilk örneğini ve 

iskeletini oluşturma konusunda önemlidir. İlk prototipler aksaklıkların giderilmesi için de iyi bir  

fırsattır.  

5- “Test Etme Evresi”; bu evre, tasarım sürecinin doruk noktasıdır. Özellikle endüstri 

alanında, ürünün piyasaya sürülmeye hazır olup olmadığının test edildiği ve artık çözümün en 

somut halinin hedef kitleyle buluşturulması evresidir. Test evresinde, kullanıcı ön plana 

çıkmaktadır. Çözümün ve ürünün başarılı mı başarız mı olduğuna kullanıcı karar vermektedir. Bu 

evrede döngü şu şeklide işlemektedir; üründe fonksiyonel bir problem olduğu taktirde, hedef 

kitle/kullanıcılar (müşteri) tarafından ürün tasarımı yapan(lar)a (şirket) tekrar gönderilebilir. 

Dolayısıyla, prototipin mükemmel olduğu düşüncesinden uzak durulmalıdır. Test aşamasında, 

oluşabilecek muhtemel problemler tekrar tespit edilerek yeni çözüm önerileri getirilip yeniden 

bir tasarım düşünme sürecine girilebilir. 

Stanford Buckley (2006) de tasarım düşünme evrelerini, 4 evre olarak ele almıştır. 

Buckley (2006), bu evreleri; 

1-İhtiyacı bulma evresi  2-Anlama evresi 

3-Düşünme ve fikir üretme evresi 4- Yapma evresi, şeklinde ifade etmiştir.  

*Buckley (2006)’ in ifade ettiği evreler, Spencer (2016)’ in belirttiği tasarım düşünme evreleri ile 

paralellik gösterdiği için bu evreler tekrar anlatılmamıştır. 

Görüldüğü gibi alanyazında yer alan tasarım düşünme evreleri içerik olarak oldukça 

benzerlik göstermektedir. Ayrıca, tasarım düşünme sürecinde, her bir evrenin sonucu, kendinden 

sonraki evreye veri ve kaynak oluşturmaktadır. Bununla birlikte, tasarım sürecinin her ne kadar 

belirli evreleri olsa da ve her bir evrenin sonucu, kendinden sonraki evreye kaynaklık etse de 

aslında süreç en genelde kişiye özgü niteliklerle şekillenmektedir (Kimbell, 2011). Bu anlamda, 

tasarım düşünme sürecinin kendisinin de tasarımı aslında birey tarafından yapılmaktadır.  

Tasarım sürecini belirleyecek, akışa (evrelere) yön verecek iki temel unsur vardır; birey 

ve problem (Ratcliffe, 2009). Tasarım düşünme evreleri arasında başlangıç ve bitişler keskin ve 

net değildir. Tasarlama süreci düşünmeye dayalı olduğu, düşünmede de belirli bir sıra ile hareket 



Yelda Karahan Üzülmez, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

29 

edilmediği, her yeni bilgi ve edinilen her tecrübe de düşünmeyi değiştirdiği için net bir başlangıç 

veya bitişten bahsetmek söz konusu değildir (Kwek, 2011).  

 

2.8. Tasarım Düşünme Süreci  

 

Tasarım düşünme süreci, deneme yanılmaların olduğu, bir problem çözme ve karar 

verme sürecidir. Problemin keşfiyle başlayan tasarım düşünme süreci, verilerin toplanıp analiz 

edilerek sentezlenmesi, ortaya ürün konulması ve ürünün değerlendirilmesiyle devam 

etmektedir. Süreçte en önemli detay, karşılaşılan probleme, bireyin özgün ve özgürce çözümler 

üretmesi ve gerekli durumlarda dönüştürme işlemlerini yapmasıdır. Bu anlamda, tasarım 

düşünme süreci, gelişmeye açık ve zihinsel eylemlere dayalı bir süreçtir (Ratcliffe, 2009).   

Tasarım düşünme süreci, problemi çözme sürecinde bireye kendi ürününü ortaya 

çıkarma ve test etme imkanı da sağlamaktadır. Bununla birlikte, tasarım sürecinde, sabit ve tek 

boyutlu gerçeklik yoktur (Koh vd, 2015). Çünkü farklı durumlar farklı bakış açıları ile 

değerlendirilirken yeni bakış açıları da yeni durumlar yaratabilmektedir. Her birey, fiziksel 

dünyayı kendi zihinsel süreçleri doğrultusunda kavramakta ve durumu zihninde imgelemektedir. 

Birey edindiği tecrübe ve bilgileri birbiriyle anlamlı bir şekilde ilişkilendirip yeni bilgiler 

oluşturarak düşüncelerini yazı veya çizim gibi farklı şekillerde temsil etmektedir (Koh vd, 2015). 

Alanyazında tasarım düşünme sürecinde iki farklı temsiliyetten bahsedilmektedir. Bunlar; “içsel 

temsiliyet” ve “dışsal temsiliyet” tir. Tasarım düşünme sürecinde, içsel ve dışsal temsiliyetin 

birbirini etkileyip etkilememesi tamamen bireyin kendisi ile ilgili bir durumdur. *(İçsel 

temsiliyet; bireyin içsel ve zihinsel süreçleri ile ilgiliyken, dışsal temsiliyet ise, farklı biçimlerde 

düzenlenmiş dışarıdan alınan bilgileri içermektedir (kitaplar vb.) (Koh vd, 2015).   

Tasarım düşünme sürecinde, problemle karşı karşıya kalan birey, zihninde oluşturduğu 

imgelerle problemi, durumu veya kavramı biçimlendirir. Zihinde canlandırılan bu imgeler 

yorumlanır, analizler yapılır, sentezlenir ve sona ulaşılır (Ratcliffe, 2009).   Tasarım düşünme 

sürecinde, sonuca takılıp kısıtlama yapılmamasna özellikle dikkat edilmelidir. Süreçte,  kesinlikle 

özgür olunmalı, fikrin veya çözümün doğruluğuna veya yanlışlığına bakılmadan olabildiğince 

alternatifler üretilmelidir. Çünkü, tasarım düşünmede önemli olan doğru ve yanlış değildir. 

Önemli olan en iyi çözüme ulaşmaktır (Cross, 2011). Süreçte, çözüm önerilerine getirilecek 

herhangi bir kısıtlama sürecin akışını değiştirip tasarım düşünmenin dışına çıkılacağı gibi bireyin 

yaratıcılığını da engelleyebilmektedir (Bell, 2008). Ancak, bireyin özgür ve özgün olmasının 

önemli olduğu tasarım düşünme süreci sonunda ortaya çıkan ürün, anlamlı bir bütün olmalıdır 

(Koh vd, 2015).   

Tasarım düşünme sürecinde, probleme ilişkin pek çok fikir üretilir. Üretilen bu fikirler 

ihtiyaçlara ve problemin özelliğine göre süzülerek, en etkili çözüm belirginleştirilir. Bununla 
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birlikte, tasarım sürecinde, çözüm aşamasında kritik olan bir nokta vardır. Brown, (2008), bu 

durumu şöyle açıklamıştır. Tasarım düşünme sürecinde, “yineleyici problem çözme” diye bir 

durum vardır. Bu durum bireyin daha önce karşılaştığı bir problemi çözerek randıman alması ve 

sonradan karşılaştığı problemlere de aynı veya benzer çözümleri uygulamasıdır. Tasarım 

düşünme sürecinde, yineleyerek çözme eyleminin oluşmaması gerekmektedir. Bununla birlikte, 

tasarım düşünme sürecinde dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de süreçte, önyargılara ve 

alışkanlıklara kesinlikle yer verilmemesidir. Bu nedenle, birey rutin düşünceden kurtulmalı, 

süreçte karşılaşılan her problemde kendini sıfırlamalı, her probleme özgün alternatif çözüm 

önerileri getirebilmelidir. Süreçte, hazır ve basmakalıp düşüncelerle, mekanikleşen eylemlerden 

kaçınılmalıdır. Aksi taktirde süreç, yaratıcı ve üretken olmaktan çıkıp kendini tekrar eden kısır 

bir sürece dönecektir. 

Tasarım düşünme sürecinde, düşünmeye yapmaktan daha çok önem verilmektedir. Bu 

durum, tasarım düşünmede süreci oldukça değerli bir noktaya taşımaktadır (Cross, 2011). Şöyle 

ki tasarım düşünme süreci, bireyin problemi algılaması ile başlamaktadır. Ancak, bu algılamada 

bireyin eski bilgilerinin ve yaşanmışlığının önemi büyüktür. Algılanan problemle ilgili bireyin 

edindiği yeni bilgiler ve tecrübeler ile eski bilgiler ve tecrübeler sentezlenir. Sentezleme 

işleminden sonra bireyin zihninde soyut kavramlar/imgeler oluşur,  bu imgeler ilişkilendirilerek 

yorumlanır (Ratcliffe, 2009).  Yapılan yorumlarda özgür olunmalıdır. Birey problemi bütüncül ve 

çok boyutlu olarak ele almalı ve olabildiğince özgür bir şekilde fikir üretmelidir (Koh vd, 2015).  

Bu anlamda, tasarım düşünme süreci özgün ve özgürdür. Çünkü her bireyin geçmiş tecrübeleri ve 

bilgi birikimleri birbirinden farklıdır.  

Tasarım düşünme sürecinde, bilgi edinimi sürekli devam ettiğinden dolayı, problemle 

bilgiler sürekli olarak ilişkilendirilir ve bulunan çözümlerle sonuca gidilir. Bu anlamda, tasarım 

düşünme süreci bir tür analiz ve sentez yapma sürecidir. Sürecin her aşamasında veri analizi 

yapılarak sentezlenir. Tasarım düşünme süreci, “bütün- parça –bütün” döngüsü içinde 

ilerlemektedir. Tasarım sürecinde birey durumu ve problemi öncelikle “bütün” olarak ele alır. 

İmgeleme yaparak problemi çözmeye çalışır ve “parça” çözümler üretir. Sonrasında ise, çözüm 

önerilerini analiz ederek terar birleştirir ve bir “bütüne” ulaşır (Ratcliffe, 2009).  Görüldüğü gibi 

tasarım sürecinde, bireyin problem ve çözüme yönelik belirli bir bilgi doygunluğuna ulaşması 

gerekmektedir. 

Kaynağı bilgi olan tasarım düşünme sürecinde, bireyde algılama ve yorumlama yeteneği, 

imgeleme gücü, aklın ve sezgilerin eşit düzeyde kulanılması önemlidir. Bu nedenle,  tasarım 

sürecinde, birey ne kadar çok problem, veri ve uyaranla karşılaşırsa düşünme kapasitesi de o 

oranda artmaktadır (Harfield, 2007).  Tasarım düşünme sürecinde, bilgiler arası bağ kurmak ve 

düşünmek de ön plandadır. Düşünürken uyaranlar artmaktadır. Uyaranların artması ile beyinde 

bulunan sinir hücreleri arasında etkileşim artmaktadır (Anderson, 1997). Birey tasarım düşünme 
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sürecinde,  bilgileri ilişkilendirirken çözüm için alternatifler üretir. Üretilen bu alternatifler ne 

kadar çok olursa yaratıcı fikirlere ulaşma ihtimali de o kadar artmaktadır (Bell, 2008). Bununla 

birlikte tasarım düşünme sürecinde olan birey “biçimlendirme etkinliği” ile içiçedir. Tasarım 

düşünme süreci içinde olan birey, fikirleri temsil eden biçimler üzerinde düşünürken çeşitli 

zihinsel araçlar kullanır. Bu araçların en önemlileri; imgeler ve kavramlardır. Bu araçlar bireyin, 

“düşünme” şeklinden etkilenmektedir. Bu araçların kullanımıyla fikirler, hem düşünsel 

(soyut/imge) hem de biçimsel (somut/prototip) olarak bir form kazanarak geliştirilir. Yalnız her 

iki durumda da bireyin kendisine özgü bir ürün ortaya çıkmaktadır (Koh vd, 2015).  Genel olarak 

bakıldığında, tasarım düşünme sürecinin sonunda bir ürün ortaya konulduğu için tasarım 

sürecinin sonuç odaklı olduğu ifade edilebilir. Ancak, tasarlama eylemi süreç odaklıdır. Tasarım 

sürecinin en önemli durumlarından birisi de soyut olan fikirlerin somut duruma getirilmesidir. 

Aslında, tasarım süreci, soyut fikir ve kavramların, somut duruma gelinceye kadar, bireyin 

yaşadığı hem rasyonel hem de sezgisel içsel ve dışsal tüm süreçleri kapsamaktadır (Koçkan, 

2012).  

Tasarım düşünme sürecinde hem somut hem de soyut düşünceye yer verilmektedir. 

Ancak, süreç ilerledikçe, soyut düşünceler yerini somut anlatımlara bırakmaktadır (Brown, 

2008).  Aslında, tasarım düşünme yönteminde içsel süreçlerin dışsallaştırılması sözkonusudur. 

Bu anlamda, tasarım düşünme süreci “kavram” ve “biçim” çerçevesinde düşünülebilecek bir 

süreçtir  (Ratcliffe, 2009). Tasarım düşünme sürecinde, birey edindiği verileri, tecrübeleri eski 

bilgileri ile sentezleyip tasarım bilgisi oluşturmaktadır. Sonrasında birey bu bilgileri, 

biçimlendirmede kullanarak somut duruma getirmektedir. Tasarım düşünme sürecinde, 

bilgilerin somut duruma getirilmesi en yaratıcı eylemdir (Bell, 2008). Kısaca, tasarım düşünme 

sürecinde nesnelden öznele, öznelden tekrar nesnele geçiş sözkonusudur. Yani birey,  var olan 

problemi çözebilmek için nesnel dünyayı duyular aracılığıyla öznel bilince aktarır, sonrasında bu 

öznel bilinçle ortaya çıkarılan ürünü tekrar nesnelleştirir (Koçkan, 2012). 

Tasarım süreci boyunca birey geçmiş deneyimlerinden, bilgilerinden, yaratıcılığından ve 

hayal gücünden çokça faydalanmaktadır. Yeni öğrenilen her bilgi,  edinilen her tecrübe, insan 

zihninde değişimlere neden olmaktadır. Edinilen yeni bilgi ve tecrübeler ile bireyin bakış açısı 

değişebilmekte ve aslında süreçte bireyin kendisi de bir değişim içine girmektedir  (Ratcliffe, 

2009). Kısaca, süreç sonunda ortaya çıkan ürünle birlikte, sürecin başından farklı, yeni bir birey 

de ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda, bireyin zihninde yer alan ilk imgeler, sürekli değişim ve 

dönüşüm içindedir. Kısaca tasarım düşünme süreci, hem bireyi hem de ürünü yenileyen bir 

süreçtir. Bu anlamda birey, tasarım düşünme süreci boyunca edindiği tecrübeler ile kendi 

sürecini de keşfedecektir. Böylece birey süreçte kendi sistematiğini oluşturur. Bu durum bireyin 

sürece hakim olmasını, süreçte daha özgün fikir ve sonuçların ortaya çıkmasını sağlamaktadır 

(Harfield, 2007). Bu nedenle, tasarım düşünme sürecinde kullanılması için özel bir strateji 
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önerilmemektedir. Srateji seçimi bireyin kendisine aittir. Burada önemli olan, bireyin kendi 

düşüncesi ile igili farkındalığını ve özeleştiri yapabilme potansiyelini arrtırmaktır (Henriksen, ve 

diğerleri, 2017). Dolayısıyla, tasarım düşünme sürecinin, ne sabit bir strateji kullanarak, ne de 

sadece rasyonel veya sadece sezgisel düşünerek ilerleyebilecek bir süreç olmadığı ifade edilebilir.  

Tasarım düşünme sürecini Koçkan, (2012); “içeriği oluşturan süreç” ile “biçimi oluşturan 

süreç” olmak üzere iki bölümde ele almıştır (Tablo 1.) İçeriği oluşturan süreçte, problem 

belirlenerek, tasarım bilgisi edinilir, sonrasında bilgiler tasarım bilgisine dönüştürülür.  Biçimi 

oluşturan süreç ise, biçimin oluşumu ve geliştirilmesi ile ilgilidir. Ancak, tasarım düşünme süreci 

ile ilgili olarak “içerik mi biçim mi önceliki bir yere sahiptir?” ikilemi sürekli tartışılan bir konu 

olmuştur. Bu durum probleme, ihiyaca ve bireye göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu noktada, 

bazı durumlarda biçim, içeriğin önüne gereçerek önem kazanırken, bazı durumlarda içerik 

biçimin önüne geçerek önem kazanabilmektedir. Kimi zaman ise, her ikisi de eşit derecede 

öncelikli olabilmektedir. Bu anlamda, “içerik”; biçime verilen anlam, “biçim” ise, içeriğin 

görüntüsü olmuştur denilebilmektedir. Biçim daha çok estetiğe yönelik iken, içerik ise, işleve ve 

anlama yöneliktir (Twersky, 2002). 

 

Tablo 2.1.  
Tasarım Düşünme Süreci (1) 

                                                           
                                                         TASARIM DÜŞÜNME SÜRECİ 
 
 
                 

1. İçeriği Oluşturan Süreç                                  2.  Biçimi Oluşturan Süreç                           
                 
                 1.1-Problemin Belirlenmesi                                        2.1 -Biçimin Oluşumu 
                 1.2-Bilgi Edinme                                                           2.2-Biçimin Gelişimi 
                1.3-Bilgiyi Dönüştürme 
                                                                                                                                                                           

                   *(Koçkan, 2012) 

1. İçeriği Oluşturan Süreç  
 

Tasarım düşünme sürecinde, içeriğin oluşması bireyin zihninde oluşan kavramla ilgilidir. 

Bununla birlikte, bireyin zihninde kavramı oluşturması, algılarının bilinç düzeyine getirilmesi ile 

ilişkilidir (Brown, 2008). Tasarım sürecinde bireyin zihninde kavramın oluşturulması aslında 

problemin belirlenerek probleme ilişkin bilgilerin edinilmesi ile başlamaktadır. Sonrasında ise, 

veriler analiz edilerek gruplandırılmakta ve çeşitli yollarla tekrar ilişkilendirilmektedir (Ratcliffe, 

2009). Bununla birlikte, kavramın oluşması, bireyin kendisine özgüdür. Çünkü, kavramlar bireyin 

öznel çıkarımlarıdır. Dolayısıyla, her bireyde kavram oluşması, birbirinden farklı 

gerçekleşmektedir. Kavram oluşturulurken, birey öncelikle zihninde halihazırda var olan veriler 

üzerinde analizler yapıp soyutlama yaparak sonuca ulaşmaktadır (Brown, 2008). Bununla 
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birlikte, probleme ilişkin elde edilecek veri kaynakları sonsuzdur. Ancak, eldeki bu verilerin, 

probleme en uygun olanının alternatifler arasından seçilmesi önem taşımaktadır (Koh vd, 2015).   

 

1.1. Problemin Belirlenmesi   
Tasarım düşünme sürecinde, problemler iki şekilde tanımlanmaktadır; iyi tanımlanmış 

problemler, iyi tanımlanmamış problemler. İyi tanımlanmış problemler açık uçludur ve bu 

problemlerde çoğunlukla öngörülebilen çözüme ulaşılır, ancak iyi tanımlanmamış problemler 

kapalı uçludur ve çözüm öngörülememektedir (Brown, 2008). 

Tasarım düşünme sürecinde problemlemlerin kapalı uçlu olarak ele alınması önemlidir. 

Çünkü, kapalı uçlu problemler bireyin yaratıcılığını desteklemektedir (Ratcliffe, 2009; Bell, 

(2008). Tasarım sürecinde problem çoğunlukla sürece ilk başlanıldığı şekliyle kalmamaktadır. 

Bunun nedeni, çözümler üretildikçe, yeni fikirler, deneyimler ve bilgiler elde edildikçe, başka 

problemlerin olduğunun görülmesi veya var olan probleme bakış açısının değişmesidir (Harfield, 

2007). Bir tasarım düşünme sürecinin başında bireye hazır halde verilenler bireyin dışındaki 

problem alanıdır ancak süreç ilerledikçe birey kendi içsel süreçlerini de işe koşarak sürece yön 

verir (Brown, 2008). Kısaca, sürecin başında problemler bireyden bağımsız iken süreç ilerledikçe 

bireye bağımlı olmaktadır. Ratcliffe, (2009), tasarım düşünme sürecinde problem nasıl çözülür? 

sorusuna; birey tarafından probleme ilişkin nesnel dünya algılanır, problem yorumlanır, analizi 

ve sentezi yapılarak elde edilen bilgiler çerçevesinde problem çözülür, şeklinde cevap vermiştir. 

Ratcliffe,  (2009)’ in tasarım düşünme süreci ile ilgili olarak, burada belirtmek istediği 

“problem(ler)” ve “çözüm(ler)” olmadan bir tasarım düşünme sürecinden bahsedilemeyecek 

olunmasıdır. 

 

1.2. Bilgi Edinme 
Tasarım düşünme sürecinde önemli olan durumlardan birisi, bireyin dünyayı nasıl 

kavradığı, nasıl algıladığı ve nasıl yorumladığıdır. Bununla birlikte, dış dünyada bireye sunulan 

bilgi kaynakları oldukça çeşitlidir. Bu noktada bireyin eski bilgi ve tecrübeleri,   yaptığı gözlemler 

ve dış dünyaya ait düzenli bilgiler ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda, bireye bilgi kaynağı olan iki 

bilgi kaynağı bulunmaktadır. Bunlar, “bireyin eski bilgi, tecrübeleri” ve “bireyin gözlemleri” ile 

“nesneler (örnek tasarımlar)” ve “dış dünyaya ait düzenli bilgilerdir” (kitaplar vb). Bununla 

birlikte, tasarım düşünme sürecinde, bilgi iki şekilde ele alınmaktadır. Bunlardan ilki, bireye hazır 

halde verilen (teknik veriler, yasal veriler vb.) bilgidir. Diğeri ise, bireyin kendisinin ürettiği 

bilgidir (bireyin psikolojik/kişisel özellik vb.). Bireyin kendi ürettiği bilgilerin oluşumunda bireye 

hazır halde sunulan verilerle birlikte bireyin kendi ürettiği bilgilerin ilişkilendirilmesi söz 

konusudur (Koh vd, 2015). Bu nedenle, üretilen bilginin, hem öznel hem de nesnel olduğu 

söylenebilir. Bilgi edinimiyle alakalı olarak birey için veri alanı sonsuz büyüklüktedir. Bununla 
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birlikte, her veri problemi tanımlayamayabilir veya en iyi çözüm için uygun olmayabilir. Bilgiler, 

oluşturulurken elde edilen veriler bireyin zihninde sınıflandırılarak yeni bilgilerin oluşumu için 

eski bilgilerle sentezlenir. Sentezlenen bilginin bir bölümü olduğu haliyle kullanılırken bir 

bölümü birey tarafından yorumlanır ve ortaya çıkacak ürünün kavramsal temelleri oluşturulur 

(Ratcliffe, 2009). Bununla birlikte, tasarım düşünme sürecinde, veri uzayında, sonsuz sayıda veri 

olduğu için eldeki veriler rastgele veya bilinçli seçilmiş olabilir. Ancak, tasarım düşünme süreci 

boyunca edinilen her bilgi diğer bilginin edinimine kaynak olmaktadır. Bu anlamda, veriyi ve 

bilgiyi bireyin işlemesi sözkonusudur ve birey tasarım sürecinde kesinlike pasif değidir, tam 

aksine süreci yönlendiren bireyin kendisidir (Cross, 2011).  

 

1.3. Bilgiyi Dönüştürme 

Harfield, (2007)’ a göre, tasarım düşünme sürecinde, bilgi dönüştürülürken bireyin 

zihninde oluşan imgeler olduğu şekliyle fiziksel ortama aktarılmamaktadır. İmgelerin, 

kavramlara dönüştürülerek fiziksel ortama aktarılması önemlidir.  Bilginin imgelere imgelerin ise 

kavramlara dönüştürülmesi, var olana farklı bakış açıları ile bakabilmeye ve yorumlayabilmeye 

yardımcı olmaktadır. Bu anlamda, imgeleme ile kavramsallaştırmanın birlikteliği önemlidir. 

İmgeler tek başlarına yeterli değildirler. Bireyin imgelemeden sora bu imgeleri ifade edebilmesi 

için kavramsallaştırmaya ihtiyacı vardır. Tasarım düşünme sürecinde, imgeler (zihindeki 

şekiller/soyut) kavramlara,  kavramlar da tekrar imgelere (çizilen şekiller (görseller)/somut)  

dönüşmektedir. (Şekil. 5) 

 

               

Şekil 2.5. Tasarım Düşünme Sürecinde Bilgiyi Dönüştürme 
*Bilgiyi dönüştürme’ de soyuttan somuta gidilmesi, “biçimi oluşturan süreç”le de 

benzerlik göstermektedir. “Biçimi oluşturan süreç”, bireyin zihninde yer alan soyut kavramların 
net olarak somutlaştığı aşamadır. 

 
İçeriği oluşturan sürece genel olarak bakıldığında, içeriği oluşturan süreci meydana 

getiren; “problemin tanımlanması”, “bilgi edinilmesi” ve “bilginin dönüştürülmesi” sürecinin, 

bireyin içerik problemlerine cevap bulmasını sağlayan fikirleri üretmesine yardımcı olan yaratıcı 

bir süreç olduğu ifade edilebilir. 

 

 

 

Bilgi İmge Kavram İmge
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2. Biçimi Oluşturan Süreç   

Tasarım düşünme sürecinde biçimlendirme, bireyin zihninde yer alan soyut kavramların 

net olarak somutlaştığı aşamadır. Biçimlendirmede, zihindeki kavramsal düşünme, 

maddeleşmektedir. Biçimlendirme, düşüncenin dışa vurumudur. Biçimlendirmede bireyin içsel 

süreçlerini de görmek mümkündür. Bu anlamda, biçimlendirme öncelikle zihinde başlamaktadır. 

Biçimlendirme sürecinde de birey önce imgeler. Süreç içinde birey, bu imgeler üzerinde birtakım 

zihinsel işlemler uygular, bu işlemler, bireyin tekrar düşünmesini ve zihinsel imgelerini 

somutlaştırmasını sağlar (Tversky, 2002).   Bununla birlikte, Pallasmaa (2009) aslında imgenin 

zihinde üretildiği ve çizildiği (somutlaştırıldığı) anın eşzamanlı oluşabileceğini, sıralama ile ilgili 

net bir şey söylemenin doğru olmadığını ifade etmiştir. Bu belirsizliğe rağmen, biçimlendirme 

yaparken bireyin sürekli olarak imgelerden beslenerek yol aldığı rahatlıkla söylenebilir.   

 

2.1 -Biçimin Oluşumu 

Biçimlendirme, özünde imgelemle başlamaktadır. Bununla birlikte, imgelem biçimin 

oluşması için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle bireyin zihnindeki imgeleri dış dünya aktarması, 

çizmesi (somutlaştırması) gerekmektedir (Koh vd, 2015).  Dış dünyaya aktardığı çizimler bireyin, 

yeniden düşünmesini, keşfetmeye devam etmesini ve özdenetim yapmasını sağlamaktadır 

(Koçkan, 2012).    

Biçimin oluşum sürecinde,  bireyin yapmış olduğu somutlaştırmalar (çoğunlukla çizimler) 

bireyin geri konuşmasına (backtalk) neden olmakta bu konuşmalarla sürpriz çözümler 

geliştirilebilmektedir (Tversky, 2002). Tversky, (2002)’ e göre, biçim oluşturma süreci, “Tasarım 

Bilişten” (cognition) beslenmektedir. Çünkü en genelde, tasarım düşünme sürecinde birey, 

problem çözme, akıl yürütme öğrenme gibi bilişle ilgili alanlara çok fazla ihtiyaç duymaktadır. 

“Tasarım Biliş” (Design Cognition), biçim oluşturma sürecinde birbirinden farklı paradigmaların 

kullanıldığı bireyin bilgi işleme çalışmasıdır. “Tasarım Biliş” (Design Cognition) ile birey, ne 

yaptığının yanında, nasıl yaptığını da tanımlamaya başlamaktadır. Bu anlamda, çizim ve birey 

arasında oldukça yoğun bir etkileşim sözkonusudur. Bu etkileşim, yeni imgelemelerin de yolunu 

açmaktadır. Bu etkileşimler ayrıca, bireyin içsel süreçlerinde değişikliğe ve dönüşüme de neden 

olmaktadır. Bireyin yapmış olduğu çizimlerle bu içsel süreçler dışsallaştırılmaktadır. Çizimle, 

zihinde uçuşan düşünce ve fikirler kalıcı duruma getirilmektedir. Çizim yaparak birey 

düşüncelerini bir bütün halinde görebilmekte ve düşünceleri ile parçalar arasında yeni ilişkileri 

farkedebilmektedir. Kısaca, biçim oluşturma sürecinde, çizim yapmak (somutlaştırmak), bireyin 

“tasarım düşüncesi”ni ve ortaya çıkacak ürünü etkilemektedir. Bu anlamda çizim aslında bilişsel 

bir araç olmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak, Brown, (2008) “Tasarım düşünme sürecinde çizim neden 

vazgeçilmez bir araçtır?” sorusuna, “On Visual Design Thinking: The vis Kids of Architecture” 
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isimli çalışmasında cevap aramıştır. Birey, zihninde yeni bir biçim oluştururken imgeleri 

kullanmaktadır. Bireyin yapmış olduğu çizimlerde bu imgeler temsil edilmektedir ve bu çizimler, 

bir anlamda bireyin düşünce biçiminin görüntülenmesidir. Aslında, çizimlerle birlikte, birey 

sadece kendisi ile değil aynı zamanda üçüncü şahıslarla da iletişim halindedir.  Tasarım düşünme 

sürecinde, bireyin gerçek nesneye kattığı ruh, başkaları tarafından algılanabilyor ise, tasarımı 

yapan birey ile diğer şahıs/lar arasında bir iletişim bağı oluşmaktadır. Tasarım düşünme 

sürecinde çizim bu nedenle önemlidir (Brown, 2008). Tversky (2002)’ ye göre ise, biçimin 

oluşumu aşamasında çizim, bilgi işleme sürecini arttırmaya yardımcı bir dışsal bilişsel(cognitive) 

araçtır. Bu anlamda, biçimi oluşturma sürecinde, yapma ve görme (making-seeing) arasındaki 

ilişki son derece önemlidir. Çünkü biçimi oluşturma süreci, çizim-zihin ve el-göz arasında 

koordinasyonunu destekleyen bir süreçtir. Burada ayrıca belirtilmesi gereken ise, en genelde 

tasarım düşünme sürecinde, prototip yapımının da çizimle aynı yardımcı görevleri üstlendiğidir 

(Koh vd, 2015).   

 

2.2- Biçimin Gelişimi  

Tversky (2002)’ ye göre, biçimlendirmeye başlama noktasında birey, eski bilgi ve 

tecrübelerinden faydalandığı gibi benzetmelerden de faydalanabilir. Birey, biçimlendirmenin 

başlangıcında, somut bir unsurdan yola çıkarsa, bu unsurdan etkilenebilir ve yapılan ilk 

taslakların bu unsurlara benzeme ihtimali çok yüksektir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken, var 

olan unsurun dönüştürülmesi durumudur. Ortaya çıkan biçim, somut unsurla benzer özelliklere 

sahip olabilir ancak kesinlikle aynı özelliklerde olmamalıdır. Soyut unsurlarda ise, biçimin 

gelişimi somut unsurlara göre daha farklıdır. Çünkü soyut unsurların imgelemi daha zordur. 

Burada birey, soyut unsurun kendisinde neleri çağrıştırdığına odaklanmaktadır. Örneğin, “sevgi” 

kavramını ifade etmek isteyen birey sevgi sözcüğünü, kendisine çağrışım yapan somut bir unsurla 

eşleştirerek anlamlı hale getirebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken durum, kavramın 

kendisinden yola çıkılma şeklidir. Örneğin sevgi, birçok kişi tarafından güzel duyguları veya 

“kırmızı gül gibi somut bir nesneyi de çağrıştırabilir. Sonuç olarak; birey, biçime ilişkin ilk 

taslakları veya çizimleri yaptığında bunlar bazen herkesin anlamlandırabileceği şekilde, bazen de 

sadece kendisinin anlayabileceği ancak diğerlerinin anlamlandıramayacağı şekilde olabilir. 

Ancak, durum ne olursa olsun, yapılan bu taslaklar veya çizimler biçimin özelliklerini ve iskeletini 

oluşturan taslaklar olduğu için önemlidir. Biçimin geliştirilmesi tamamlandığında ise, tasarım 

problemi ve süreçte bireyin düşüncelerininin değişmesinden kaynaklı, ortaya konulan ürün ilk 

taslaktan farklı olabilmektedir. Tasarım düşünme sürecinde ortaya konulacak ürünün düşüncesi 

“design idea” olarak ifade edilmektedir. Bu anlamda, tasarım düşünme süreci sonunda ortaya 

çıkan üründe, var olan gerçek durumlardan geleceğin ihtimallerine bir sıçrama söz kousudur 

(Rauth ve diğerleri, 2010). 
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Görüldüğü gibi, tasarım düşünme sürecinde, birey geçmiş tecrübelerinin temsilcileri 

aracılığıyla düşünmektedir. Birey problemle karşılaştığı anda imgelerle düşünür, bu imgeleri 

biraraya getirir, sentezleyerek yeni imgeler ve kavramlar üretir. Zihinde halihazırda var olan 

imgeleri tekrar canladırmaya “belleksel imgelem”, yeni oluşan imgeler ise, “yaratıcı imgelem” 

şeklinde ifade edilmektedir. Yaratıcı imgelemde, birleştirme, sentezleme, ekleme yapma gibi 

birtakım dönüştürme işlemleri yapılmaktadır. Örneğin, bireyin tasarım düşünmede çizim 

yapmasının sebebi, zihninde mevcut olan imgeyi kağıda dökerek, imgeyi dönüştürebilmesini 

sağlamaktır (Rauth ve diğerleri, 2010). Çünkü birey ürünü biçimlendirmeye zihnindeki imgeleri 

çizerek başlamaktadır. Bu noktada, yeni çizimler, yeni imgelere, yeni imgeler de yeni çizimlere 

neden olmaktadır. 

Kısaca, tasarım düşünme sürecinde birey, edindiği bilgileri öncelikle imgeleştirir ve 

kavramsallaştırır. Sonrasında kavramların, zihninde beliren halini çizer veya şemalarla ifade 

eder. Tam da bu noktada bireyin düşünme biçimi tekrar değişmeye başlar. Bu durum, yeni 

imgelerin ve kavramların oluşmasına olanak sağlar. Harfield, (2007).  ’ in de ifade ettiği gibi 

aslında, tasarım düşünme sürecinde, soyut olan ilk fikirden, somut-sonuç ürüne kadar bireyde 

sürekli bir düşünme değişimi söz konusudur. 

Scheer, (2017)’ e göre bilimsel bilgi alanlarına dayanan bir süreç olan tasarım düşünme 

süreci, problem(ler)e yönelik çözümlerin şeffaf bir şekilde ortaya konularak konuşulması ve 

tartışılması gereken bir süreçtir. Tasarım düşünme süreci, bilimde olduğu gibi gözlem ile 

başlamaktadır. Gözlemlerin ve kavramların birbirine bağlanması ve çözüm ile devam eden 

süreçte gerekli görüldüğü taktirde geri dönüşler yapılabilmektedir. (Tablo 2.)  

 

Tablo 2.2.  
Tasarım Düşünme Süreci (2) 

    
 
     GÖZLEM                   ÇÖZÜMLEME                     DENEME (test)                    ÜRÜN (prototip) 
 
 
 
 

                            

Tasarım düşünme sürecine yön veren; problem ve bireyin zihinsel süreçleridir. Bu 

anlamda, tasarım düşünme sürecinde, bir konunun veya bir kavramın öğrenilmesinde, gözlem 

yapılarak problem keşfi yapılır ve problem tanımlanır. Elde bulunan bilgi ve veriler çözümlenir. 

Probleme yönelik çözüm önerileri geliştirilir. Bu noktada, tek bir doğru ya da kesin yanlış yoktur. 

Çözümleme aşaması itibariyle kişi kendisi süreci sistemleştirebilir. Çözüm alternatiflerini dener, 

sonuçları değerlendirir ve probleme en uygun olan çözüm sayesinde ortaya bir ürün (prototip) 

çıkarır (Scheer, 2017). 



Yelda Karahan Üzülmez, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

38 

Genel olarak bakıldığında, tasarım düşünme sürecinin; 

 bireyin öncelikle kendisini keşfettiği ve sürecin sonunda da kendisini ifade ettiği bir süreç 

olduğu, 

 standart kurallarının olmadığı, olan kuralların da son derece esnek olduğu, 

 bireyin düşünce ve davranışlarını kendisinin sistemleştirdiği bir süreç olduğu, 

 sadece sezgilere değil aynı zamanda rasyonel olan zihinsel aktivitelere dayalı olduğu, 

 problem karşısında, tecrübeden çözüme akan bir yol olduğu, 

 bireyi araştımaya, sorgulamaya sevk eden ve motive edici bir süreç olduğu, 

 bireyin, belki de kendisinin dahi farkında olmadığı, zihninde gerçekleştirdiği gizil 

düşüncelerin dışa aktarımını yapabildiği, 

 özünde, nesnel değil öznel bir süreç olduğu, 

 neden ve sonuçları açıklanabilen yaratıcı bir süreç olduğu, 

 bilim ve sanatı biraraya getirebilen bir süreç olduğu,  

 bireylerarası sosyal ilişkileri ve iletişimi kuvvetlendirmede önemli bir yere sahip olduğu, 

 süreçte, bireylerararası karşılıklı etkileşimin yoğun olduğu, 

 süreç sonunda ortaya çıkan ürünün, bireyin kişisel bilgi, beceri ve tecrübelerine dayalı bir 

süreç olduğu ifade edilebilir (Scheer, 2017; Koh vd, 2015; Kurugül, 2012; Cross, 2011; 

Koçkan, 2012; Özbaki, 2016). 

 

Sonuç olarak, Harfield, (2007) ’in de ifade ettiği üzere, bir tür problem çözme süreci olan 

tasarımın kendisi de bir süreç problemidir. Çünkü sonuca oluşturan süreçtir. Süreç ne kadar 

kaliteliyse sonuç/ürün de o derece kaliteli olacaktır. Bu noktada, tasarım düşünme sürecinde, 

bireyin probleme ilişkin olarak zihninde fikir oluşmaya başladığı andan, fikirlerin somutlaşarak 

fiziki ortama aktarıldığı ana kadar yaşadığı tecrübeler ve yaptığı faaliyeterin hepsi bir bütündür. 

Bu bütünlüğün, tasarım düşünmede “süreci” önemli bir noktaya taşıdığı ifade edilebilir. 

 

2.9. Tasarım Düşünme Biçimleri 

 

Tasarım düşünme süreci temelinde, gerçek dünya problemlerini çözmeye yardım eden 

yaratıcı bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda, tasarım düşünmenin temelinde, üretken 

düşünme (productive thinking) vardır. Bell, (2008)  “üretken düşünmeyi”, bireylerin problemleri 

çözmek üzere, yeni çözümler üretebilmek için geliştirdikleri düşünme biçimi şeklinde 

tanımlamıştır. Brown, (2008) üretken düşünme’ den üretken tasarımlama’ nın doğduğunu ifade 

etmiştir. Bu anlamda, eski bilgi ve tecrübeleri ile yeni bilgi ve tecrübelerini, karşılaşılaştığı 

problem(ler)e göre kullanıp çözüm önerileri getiren bir birey üretken bir tasarım düşünme süreci 

içindedir. Ancak, üretken düşünme ile ilgili olarak tasarım düşünmede, sadece “kavramsal (sözel) 
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düşünme” veya sadece “görsel düşünme” ile bir fikir somutlaştırılamamaktadır. “Kavramsal 

(sözel) düşünme” ve “görsel düşünme” nin mutlaka, dışavurulması gerekmektedir. (“kavramsal 

(sözel) düşünme” ve “görsel düşünme” kavramları aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır). Düşünme 

(imge),  ancak dışavurumla somutluk kazanabilmektedir (Bell, 2008). *(Burada dışavurumdan 

bahsedilen çoğunlukla, çizim ve eskizlerdir. Eskizler daha çok mimarlık ve mühendislik alanında 

kullanılmaktadır. Yapılmış olan bu çalışma eğitim alanıyla ilgili olduğu için bu çalışmada eskiz yerine çizim 

sözcüğü kullanılmıştır.) Dışavurumla, düşüncedeki imgelerin gerçek hayatta da görselleştirilmesi, 

bireyin yeni ilişkileri keşfetmesine yardımcı olmaktadır. Tasarım düşünme sürecinde, net 

olmayan düşünceler dahi görselleştirilirse bilgi ve düşünceler daha rahat organize 

edilebilmektedir. Ayrıca, tasarım düşünme süreci içinde, bireyin bir problemle karşılaştığında ne 

düşündüğünü bilmek mümkün değildir. Ayrıca, bireyin verileri nasıl yorumladığı, veriler arası 

nasıl ilişki kurduğu, ne tür seçimler yaptığı ile ilgili fikirlerin yürütülebilmesi için de bu 

dışavurumlara (görselleştirmeye) ihtiyaç duyulmaktadır (Brown, 2008). 

Tasarım düşünmede, bireyin; (1)kararları neye göre aldığı, (2)seçimleri nasıl yaptığı 

önemli sorulardır. Birey, karar alırken de seçim yaparken de birtakım zihinsel işlemler 

yapmaktadır. Ancak burada bahsedilen işlemler, sonucunda mutlak doğruların veya yanlışların 

olduğu işlemler şeklinde değildir (Cross, 2011). Bu işlemler, tamamen bireyin kendi zihinsel 

süreçleri ile ilgilidir. Bu zihinsel süreçte birey, soyut olan fikirlerini fiziksel ortamda 

somutlaştırırken kendi öznel yargılarını da işe koşmaktadır. Dolayısıyla, süreç sonunda ortaya 

çıkan somut üründe, bireyin “zihinsel süreç haritası” bulunmaktadır. Çünkü, çözümde de üründe 

de bireyin kendi değer yargıları vardır. Bu değer yargılar da bireyin, yaşadığı zamana coğrafyaya 

ve çevreye göre şekillenmektedir. Bu anlamda, tasarım düşünmede duygular, duyular, sezgiler, 

zeka, akıl ve yaratıcılık eşit oranda etkilidir (Melles ve diğerleri, 2012). Kısaca, tasarım düşünme 

sadece rasyonelliğin olduğu bir süreç değildir. Sezgiler ve algılar da rasyonellik kadar önemlidir. 

Burada dikkat edilmesi gereken durum, sezginin duygusallık olarak nitelendirilmemesidir. Çünkü 

sezgi, bireyin daha önceki bilgi ve tecrübelerinden süzülen bir durumdur (Eroğlu, 2012). Örneğin, 

tasarım düşünme sürecinde, problemi algılama ve kavramsallaştırma gibi işlemler aslında hem 

rasyonellikle hem de sezgilerle ilgilidir.  Bu anlamda, tasarım düşünme sürecinde, gerek 

rasyonellikle, gerekse duygularını kullanarak bireyin kendi öznel yargılarını kullanması tasarım 

düşünme biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Tversky, 2002). 

Alanyazın araştırıldığında, tasarım düşünme biçimlerinin çeşitlilik gösterdiği 

görülmüştür. Bununla birlikte, farklı adlandırılmakla birlikte, hemen hemen birçoğu aynı içeriğe 

sahiptir.  Örneğin,  Dorst (2010) tasarım düşünme biçimlerini; “rasyonel düşünme biçimi” ve 

“sezgisel düşünme biçimi” olmak üzere 2 kategoride ele almıştır. Dorst (2010) , rasyonel 

düşünme biçimini “saydam kutu”; sezgisel düşünme biçimini ise, “kara kutu” olarak 

isimlendirmiştir. Saydam kutu, kara kutuya oranla daha bilinebilirdir. Süreç, girdiler ve çıktılar 
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daha belirgindir, sistematiktir. Kara kutu ise, bilinebilir değildir. Kara kutu temelinde, sonuç 

üzerinden süreç izlenebilmektedir. Saydam kutuda ise, sadece süreç izlenebilmektedir. 

1- Rasyonel Düşünme Biçimi (Saydam Kutu); tasarım düşünme süreci bireyin bilinçli ve 

sistemli olarak yürüttüğü bir süreçtir. Bu süreçte probleme, alternatif çözüm önerileri getirilerek 

içlerinden en uygun çözümler bulunmaya çalışılır. Bu düşünme biçiminde, bireyin önyargısız 

olarak problemi ele alması önemlidir. Rasyonel düşünme biçimine göre, tasarım süreci sadece 

sezgisel değildir. Süreçte, ön planda olan mantıktır. Bu düşünme biçimi, süreci örtük değil, 

düzenlenebilir, izlenebilir ve kontrol edilebilir olarak ele almaktadır. Temelinde, ürünün 

tasarlanması kadar, tasarım sürecinin kendisinin de tasarlanması önemlidir. Bu düşünme 

biçimine göre, tasarım süreci gerçekçidir ve bireyin kararları gizil değil,  açıktır (Dorst, 2010). 

Dorst, (2010) bu düşünme biçiminde, kararların açık olması nedeniyle, rasyonel düşünme 

biçimine “saydam kutu” adını vermiştir. 

2- Sezgisel Düşünme Biçimi (Kara Kutu); insan beyninde bilgiler, birbiriyle alakalı veya 

alakasız olsun, bireyin kendi deneyimleriyle harmanlayarak anlamlı hale getirmesi temeline 

dayanmaktadır. Süreçte kısmen irrasyonel ve örtük bir durum olduğundan dolayı bu süreç 

varsayımlarla tanımlanmaya çalışılmaktadır. Birey düşünürken tecrübelerinden ve sezgilerinden 

yola çıkmaktadır. Kullanılan bilgi nesnel değil, öznel bilgidir. Bu anlamda, ortaya çıkacak ürün de 

bireyin zihninde oluşan bir önerme olduğu için, bireyin zihninde neler olduğu hakkında bir bilgi 

elde edilemez. Bu anlamda, bireyin ürün ortaya çıkarma süreci açıklanamaz ve kontrol edilemez. 

Bireyin düşüncelerinin kontrol edilmez oluşu bireyin yaratıcılığını desteklemektedir. Bu 

düşünme biçimi sayesinde, zihinsel aktivitelerin ve yaratıcılığın ön planda olması ile özgün 

fikirlerle özgün ürünler ortaya çıkmaktadır (Dorst, 2010). 

Wells,  (2013)  de tasarım düşünmede, iki düşünme biçimi olduğunu ifade etmiştir. 

Bunlar, “dikey düşünme” ve “yanal düşünme” dir. Ancak, bu iki düşünme biçimini, her birey farklı 

şekilde işleyebilmektedir. Bireylerin bazıları, tek yönlü ve kurallı bir şekilde düşünme sürecini 

yürütürken, bazıları çok yönlü ve esnek şekilde süreci yürütebilmektedir.  

1- Dikey Düşünme: Bu düşünme biçiminde rasyonellik ön plandadır. Akıl, daha aktif bir 

şekilde kullanılırken, duygular ve sezgiler biraz daha pasifize edilmiştir. 

2- Yanal (yatay) Düşünme: Bu düşünme biçiminde, duygular ve sezgiler ön plandadır. 

Sezgiler ve duygular daha aktifken, rasyonellik biraz daha pasifize edilmiştir. Yatay düşünme, 

yaratıcılığı arttırmaktadır. Bununla birlikte, birey tarafından, her iki düşünme biçiminin dengeli 

kullanılmasında fayda bulunmaktadır. Çünkü bireyin problem karşısında iki düşünme biçimine 

de ihtiyacı bulunmaktadır (Tversky, 2002). 

Henriksen ve diğerleri, (2017)’ e göre ise, tasarım düşünme biçimleri, “analitik düşünme 

biçimi” ve “yaratıcı düşünme biçimi” şeklinde kategorize etmiştir. Burada analitik düşünme, 

yukarıda ifade edilen dikey düşünmeye karşılık gelirken, yaratıcı düşünme ise, yatay düşünmeye 
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karşılık gelmektedir. Özüne bakıldığında,  tasarım düşünme biçimlerinin hemen hemen hepsi akıl 

ve sezgi odaklı düşünmeleri ifade etmektedir. Alanyazında, çoğunlukla, akıl odaklı düşünmeler, 

rasyonel düşünme olarak adlandırılırken; duygu odaklı düşünmeler, sezgisel düşünme olarak 

adlandırılmıştır (Koçkan, 2012). Bununla birlikte bu düşünme biçimleri birbirinin karşısında 

veya birbirinin engeller değildir. Tam aksine alanyazında, “karşıtların birliği” olarak adlandırılan 

birbirinin zıttı gbi görünen ancak birbirlerini destekleyen durumlardır. Kısaca, tasarım 

düşünmede, ihiyaca göre, bu iki düşünme biçimi, farklı oranlarda kullanılsalar da birbirini 

desteklemektedir (Tversky, 2002). 

Wells  (2013) ve Henriksen ve diğerleri, (2017)’ den farklı olarak Koçkan ise (2012), 

düşünme biçimlerini, “görsel düşünme biçimi” ve “sözel düşünme biçimi” şeklinde sınıflandırmıştır. 

Koçkan (2012),  görsel ve sözel düşünme biçimi sonunda oluşan çizim ve yazma işlemlerinden 

sonra, tasarımın oluştuğunu ifade etmiştir. Ortaya çıkan bu tasarım, sonuç ürünün öncü veya 

primitif biçimi niteliğindedir. Bu nedenle, çizme veya yazma işlemi, ürünün ana fikrini ve 

niteliklerini taşımaktadır. Bireyin, zihninde olanları çizerek veya yazarak somut ortama 

aktarması ile birey ve diğer insanlar arasında bir tür iletişim sağlanmış olmaktadır. Çünkü, çizmek 

ve yazmak fikirlerin temsilidir. Bu anlamda, çizerek veya yazarak dışavurum hem iletişim hem de 

anlatım aracıdır. Diğer insanlar, yazılanlara ve çizilenlere bakarak bireyin zihninde neler olduğu 

hakkında fikir yürütebilmektedir. Görsel düşünme ve kavramsal (sözel) düşünme biçimi ile 

bireyin özeleştiri yapmasının da önü açılmış olur. Görsel düşünme biçiminde, birey 

düşündüklerini çizer, ancak çizerken de düşünür. Bu durum, sözel düşünme biçimi için de 

geçerlidir. Bununla birlikte, bireyde görsel ve sözel düşünme biçiminin oluşması için bireyin 

problemle ilgili az da olsa bilgisi ve tecrübesi olmalıdır (Koçkan, 2012). 

 
 

           TASARIM DÜŞÜNME BİÇİMLERİ 
-Görsel Düşünme                        (görsel kavramların kullanılmasıyla)                     Çizerek Düşünme 
 
-Kavramsal (Sözel) Düşünme (sözel kavramların kullanılmasıyla)                      Yazarak Düşünme 

                                                                                                                                           *(Koçkan, 2012)   
Şekil 2.6. Tasarım Düşünme Biçimleri 

 

Genel çerçeveden bakıldığında, görsel düşünme imgelere, kavramsal (sözel) düşünme ise, 

kavramlara dayanmaktadır. 

1- Görsel Düşünme; tasarım düşünme sürecinde, fikir oluştuğu anda birey, bu fikri 

zihninde canlandırır. Bu anlamda, düşünme daha çok görsel düşünme ile şekillenir (Rauth ve 

diğerleri,  2010). Görsel düşünmede, görsel kavramların kullanılarak düşüncenin (imge) çizilerek 

dışarıya aktarılması sözkonusudur. Görsel düşünmenin temeli, imgelerle düşünmeye dayalıdır. 

Algılanan işaretlerin zihinde meydana getirdiği görüntü imge olarak ifade edilmektedir İmgeleme 
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olmadan tasarım düşünmeden bahsedilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, tasarım düşünme 

süreci pratikte ilk olarak imge ile başlamaktadır. İmgeler aslında, tasarım düşünme süreci 

sonunda ortaya çıkacak ürünün iskeletini de oluşturmaktadır. Bununla birlikte,  tasarım düşünme 

sürecinde, kimi bireyler, daha önceki kendi imgeleme deneyimlerinden etkilenmektedir. Bu 

durumda ortaya çıkan ürün, bir önceki ürüne benzemekte ve ürün otantik olmaktan çıkmaktadır 

(Brown, 2008). 

Tasarım düşünme sürecinde, birey bilinçaltındaki imgeleri bilincine çağırmaktadır. Bu 

anlamda, ortaya konulan ürün tam anlamıyla özneldir. Ancak, tasarım düşünmenin ruhunda, 

ürünün öznel olması tek başına yeterli değildir. Ürün, nesnel sonuçlara da yönlendirilmelidir. 

Şöyle ki; ürünün nesnel olabilmesi için somut ortama dökülmesi ihtiyacı vardır. Böylelikle, 

süreçte diğer bireylerin de fikirlerine yer verilerek elde edilen dönütlerden bireyde yeni fikirler 

ve yeni imgelerin oluşması sağlanabilir (Juliani, 2016).  

2- Kavramsal (sözel) Düşünme; kavramsal (sözel) düşünmenin temeli kavramlarla 

düşünmeye dayanmaktadır. Tasarım düşünme sürecinde birey, problemi keşfettikten sonra 

probleme ilişkin tecrübe ve imgeleri bilinçaltından bilincine getirmektedir. Bireyin geçmiş bilgi 

ve tecrübeleri ile yeni edindiği bilgi ve tecrübeler ilişkilendirilerek biraraya getirilir ve bireyin 

zihninde kavramlar oluşur (Brown, 2008). Kavram, tasarıma başlanıldığında bireyin zihninde 

hazır halde değildir. Birtakım zihinsel süreçlerden sonra bireyin zihninde kavrama ulaşılır. 

Kavram, bireye özgüdür. Bu anlamda özgündür ve bireyin kendisi tarafından üretilir. Birey 

kavramlarla düşünmeye başladığı anda, yeni olan bilgi ve tecrübe de doğmaya başlar. 

Kavramlarla düşünmede akıl, birey tarafından bilinçli bir şekilde yönlendirilmektedir. Dolayısıyla 

eski bilgi ve deneyimler ile yeni bilgi ve deneyimlerin ilişkilendirilerek sentezlenmesi bilinçli 

yapılan bir işlemdir (Koçkan, 2012).  

 “Kavram” terimi, İngilizce’ de iki şekilde ifade edilmektedir: Bunlardan biri, Notion; diğeri 

ise, Concept’ tir. Ancak, “Notion”; aklın edindiği kavram, “Concept” ise, aklın yarattığı kavram 

anlamındadır (Hançerlioğlu, 1979). Bu nedenle, tasarım düşünme süreci sonununda birey 

tarafından ortaya çıkarılan tasarımlarda kavram terimi “concept” teriminin karşılığıdır. 

 
 

                                                             KAVRAM    
 
 
 
 
 
                                               NOTION                             CONCEPT 
                                  (Aklın edinebildiği)             (Aklın yarattığı) 
 

Şekil 2.7. Tasarım Düşünmede “Kavram” 
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Kavramsal düşünme süreci, kavramın, bireyin zihninde şekillenmesi ile başlamaktadır. 

Kavramların, bireyin zihninde görsel temsilleri vardır. Bu nedenle kavramlar, ilk aşamada bireyin 

zihnindeki imgeye benzer şekilde oluşmaktadır. Bireyin zihninde oluşan görsel temsiller; “somut 

kavramlar” ve “soyut kavramlar”, şeklinde kategorize edilmektedir. Bununla birlikte, somut 

kavram, somut ortama aktarıldıktan sonra, bireyin zihninde değişime uğrayabilir. Soyut kavram 

ise, birey için biraz daha zorlayıcıdır. Soyut kavramın görsel düşünülmesi sırasında zihin, soyut 

kavramı anlamlandırabilecek somut bir karşılık arayışı içine girmektedir. Soyut kavramın, 

zihindeki somut karşılığı son derece öznel ve benzersizdir (Koçkan, 2012). Örneğin, “sandalye” 

denildiğinde bireyin zihninde somut bir kavram belirir. Bu kavram, eski bilgi ve tecrübeler 

doğrultusunda bireyden bireye farklılıklar gösterebilir. Kimi bireyin zihninde kırmızı ahşap bir 

sandalye belirirken, kimi bireyin zihninde siyah deri bir sandalye belirebilir. Kısaca, her birey 

tarafından sonsuz olasılıkta, “sandalye”  kavramı oluşturulur ancak yine de bütün bireylerin 

zihninde oluşan kavramlar çeşitlilik göstermekle beraber, hemen hemen aynıdır. Bununla 

birlikte, bireyden  “sevgiyi” somutlaştırması istenildiğinde, bireyin zihninde öncelikle belirsiz, 

soyut bir kavram belirir. Bu kavram eski bilgi ve tecrübelerden etkilenir. Ancak, “sevgi” 

kavramsallaştırıldığında, her birey öncelikle, soyut olan bu kavramı anlamlandırabilecek somut 

bir karşılık arayışı içine girmektedir. (sevgiyi gül’ e benzetmek gibi) Bununla birlikte, her bireyin 

“sevigiyi” kavramsallaştırması birbirinden kesinlikle çok farklıdır. Görüldüğü gibi, soyut ve somut 

kavrama yüklenen anlam; kavramın somut olması, onun fiziksel özellikleriyle alakalı iken, soyut 

olması, anlamsal özellikler ile alakalıdır. Ancak, tasarım düşünme sürecinde, ürün ortaya konulup 

biçimlendirileceği zaman, birey hem fiziksel hem de anlamsal özellikleri ortaya koymuş 

olmaktadır.  

Sonuç olarak, tasarım düşünmenin biçimlendirilmesinde, hem imgenin hem de kavramın 

oldukça önemli bir yere sahip olduğu ifade edilebilir. 

 

2.10. Tasarım Düşünme Sürecinde Kullanılan Biçimlendirme Yaklaşımları 

*(Tasarım düşünme sürecinde kullanılan biçimlendirme yaklaşımları, çoğunlukla endüstri ve 
mimari alanda kullanılmaktadır. Yapılmış olan bu çalışma ise, tasarım düşünmenin eğitim alanı ile 
ilgilidir. Eğitim alanında tasarım düşünme sürecinde kullanılan biçinlendirme yaklaşımları çok fazla 
kullanılmamakla birlikte, konunun daha iyi anlaşılmasında faydası olacağı düşünüldüğünden, 
biçimlendirme yaklaşımlarına, çok kısa bir şekilde aşağıda değinilmiştir.) 

 
Tasarım düşünme süreci, hem sezginin hem de aklın kullanıldığı yaratıcı bir süreçtir. Bu 

anlamda, tasarım düşünmenin, sadece sezgiler veya sadece rasyonel eylemlerle ilgili olduğunu 

söylemek doğru değildir (Tversky, 2002; Kimbell, 2011). Bireyin ve ürünün özgünlüğü, bu 

zihinsel süreçlerin herkeste farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu anlamda, her bireyin ürünü 
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biçimlendirmesi de farklılık göstermektedir. Ancak, birey ürünü biçimlendirirken genellikle, 

aşağıdaki biçimlendirme yaklaşımlarını kullanmaktadır (Goldschmidt, 1994). Bunlar: 

 
1-Pragmatik Yaklaşım  2-Tipolojik Yaklaşım 
3-Analojik Yaklaşım  4-Kanonik Yaklaşım’ dır. 

 
1- Pragmatik Yaklaşım; tasarım düşünme sürecinde en çok kullanılan ve ilk akla gelen 

yaklaşımdır. Süreç, deneme yanılma yöntemiyle ilerlemektedir. Sadece zihinde canlandırmaya, 

yazmaya veya çizmeye yönelik değildir. Eyleme dönük ve çözüm odaklı bir yaklaşımdır. 

Biçimlendirmede,  ürünün işlevselliği ön planda tutulur. 

2- Tipolojik Yaklaşım; bu yaklaşımda, birey tarafından tanıdık formlar kullanılır. Bireyde, 

bilindik biçimlere yönelim sözkonusudur. Kabul görmüş bir biçimin tekrar kullanılmasına 

dayanır. Kabul görmüş bu biçimler, tasarımcıyı etkileyerek yönlendirebilir. Bu yaklaşımda var 

olan biçim incelenir ve karşılaşılan probleme uyarlanır. Alanyazında,” örnekçeleme”  olarak da 

adlandırılan tipolojik yaklaşımda analiz edilen biçimin, yeni ürünlerin biçimlendirilmesinde 

kullanılması sözkonusudur. 

3- Analojik Yaklaşım; biçim oluşturulurken benzetme tekniğinden faydalanılan bir 

yaklaşımdır. Bu teknikte, bilinenle bilinmeyen arasında paralellik kurulur. Burada amaç, 

bilinmeyeni, bilinenin benzeyen yönleriyle açıklamayabilmektir. Birey, problemi bilindik olandan 

bilinmeyene doğru bir yöntemle açıklamaya çalışır.  

4- Kanonik Yaklaşım; biçimlendirmede mantık, oran ve geometri ön plandadır. Birey, 

geometrik kurgularla düşüncelerini aktarmaktadır. Bireyin, özellikle soyut bir kavramı ifade 

ederken, hiçbir şeye benzemeyen yeni bir biçim oluşturmak istediğinde başvurduğu yöntemdir. 

Yukarıda bahsedilen herbir biçimlendirme yaklaşımı birarada kullanılmakta ve 

birbirlerini tamamlamaktadır. Örneğin, tipolojik veya analojik yaklaşımda, biçimler öncelikle 

geometik analizlerle çözümlenmekte yani kanonik yaklaşıma yer verilmektedir. Bu anlamda, bir 

yaklaşımın diğerine üstünlüğü olmayıp biçimlendirme yapılırken yaklaşımlar birarada 

kullanılabilmektedir (Goldschmidt, 1994). 

 

2.10. Tasarım Düşünme Temelli Eğitim  

 

Genel çerçeveden bakıldığında tasarım düşünme temelli eğitim, öğrenici katılımının 

oldukça önemli olduğu, öğrenicilerin yeni şeyleri keşfetmeleri, deneyimlemeleri ve karmaşık 

olguları çözerken kendi iç görülerini yansıtmaları için fırsatlar sunan bir eğitimdir.  

Tasarım düşünme temelli eğitimde öğren(i)ci öncelikle problemler üzerinden, neden 

sonuç ilişkisi çerçevesinde, ortaya konulacak ürünü tasarlamayı öğrenecektir. Burada dikkat 

edilmesi gereken nokta, süreçte öğrenicinin yaptığı işi sorgulamasının, zihinsel süreçlerinin ve 

https://scholar.google.com/citations?user=rQjN1m8AAAAJ&hl=tr&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=rQjN1m8AAAAJ&hl=tr&oi=sra
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nasıl akıl yürüttüğünün farkına vardırılmasıdır. Kısaca, tasarım düşünme temelli eğitim, 

öğrenicinin öncelikle, tasarımı nasıl geliştirdiği konusunda bir farkındalık kazanmasına, 

fikirlerini akılcı yaklaşımla nasıl somutlaştırdığını görmesine, ileride karşılaşacağı kompleks 

problemlerle nasıl başedebileceği hususunda beceri kazanmasına yardımcı olmaktadır (Kurugül, 

2012). 

Tasarım düşünme temelli eğitiminin temelleri, anaokullarının yaratıcısı olan Fröbel 

tarafından atılmıştır. Fröbel, anaokulunda, çocuklara oynamaları için daha önce karşılaşmadıkları 

çeşitli objeler vermiştir.  Bu oblelerle oynayan çocuklar, ilk önce objeleri keşfetmeye çalışmış, işin 

içinden çıkamadıkları durumlarda ise, bir başkasına; arkadaşına veya bir büyüğüne giderek 

yardım istemiştir. Çocuk, danışma sonucu edindiği yeni bilgiler sayesinde, objelerle farklı bir 

şekilde oynanabileceğini görmüş, objeyi yeniden keşfe çıkmıştır. Burada, başta çözülemeyen 

durum (problem); işbirliği yapma, danışma, bilgi toplama ve keşfetme ile devam etmiştir. Bunlar, 

öğrencinin tasarım düşünme becerisini gelişmesi yönünde atılan önemli adımlar olarak ele 

alınmıştır (Kurugül, 2012). Tasarım düşünme temelli eğitimde, problemle karşılaşma, işbirliği 

yapma, danışma, bilgi toplama ve keşfetmeden sonraki adım, süreçte öğrenicinin kendi yöntem 

ve stratejilerini kullanmayı öğrenmesidir. Özekin (2006) bu durumu, “tasarım düşünme temelli 

eğitimde, öğrenicilerin kendi geliştirdikleri çeşitli öğrenme stratejilerini kullanarak,  eskiden 

edindikleri bilgiler ile yeni öğrendikleri bilgiler arasında bağlantılar kurmaları sağlanır” 

ifadesiyle desteklemiştir. 

    Scheer (2017)  tasarım düşünme temelli eğitimin uygulanabilmesi için; 

 Problem,     (P)roblem 

 Çözüm,        (S)olving 

 Uygulama,  (P)ractice 

olmak üzere üç temel unsura ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Tasarım düşünme genel 

çerçevede, bir konunun bir kavramın öğrenilmesinde ve keşfedilmesinde; problemlerin 

tanımlanması ve çözüm önerilerinin geliştirilerek uygulanması temeline dayanmaktadır. Bu 

anlamda, tasarım düşünme temelli eğitimin amacı, farklı problemlere, farklı bakış açılarıyla 

çözümler sunabilen, yaratıcı ve kendi öğrenme yöntemlerini bulabilen bireylerin yetiştirilmesidir 

(Brown, 2008; Bell, 2008). 

Genel anlamda,  tasarım düşünme temelli eğitim ile öğrenicilerin, problem çözmeyi 

öğrenirken, hem bilişsel hem de sanatsal performansları ile yaratıcılıklarının artması 

beklenmektedir. Bu noktada, tasarım düşünme temelli eğitim ile öğrenciler, problem çözerken 

buluşçu düşünme yeteneğine sahip bireyler olarak, araştırmalar yapıp alternatif düşünceler ve 

yeni bilgiler üretebileceklerdir (Özekin, 2006).  Bununla birlikte, tasarım düşünme temelli 

eğitimde, öğretmenin dikkat etmesi gereken durum öğreniciye “ne düşüneceğinin” değil de “nasıl 

düşüneceğinin” bilgisinin verilmesidir. Tasarım düşünme temelli eğitimde, öğreniciye bilginin 
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hazır bir şekilde verilmemesi gerekmektedir. Öğrenicinin kendisi problemlere ilişkin bilgiyi 

kendisi üretmelidir. Üretilen bu bilgi, hem var olan durumla hem de ortaya konulacak ürünle 

ilişkili olmaktadır. Çünkü edinilen bilgiler, öğrenicinin geçmiş tecrübeleriyle birleşerek ortaya 

çıkacak ürünün nasıl olacağını etkilemektedir (Kwek, 2011). 

Tasarım düşünme temelli eğitim sürecinde, bireysel farklılılardan kaynaklanan farklı 

olasılıkların kombini sözkonusudur. Bu nedenle, tasarım düşünme temelli eğitimde öğrenicinin 

algısında bireysel farklılıların olduğu, kavramı, durumu ve problemi farklı şekilde anlamlandırıp 

ilişkilendirerek çıkarımlarda bulunabildiği unutulmamalıdır. Tasarım düşünme temelli eğitimde 

öğrenicinin sorgulaması, analizler yoluyla sonuçlara ulaşması ve bu sonuçlardan yeni 

çıkarımlarda bulunması ve kendi yöntemini oluşturarak zihinsel süreçlerini kullanabilmesi 

sağlanmalıdır  (Razzouk ve Shute, 2012). 

Tasarım düşünme temelli eğitim sürecinde, kesin doğru veya yanlış gibi durumlardan 

bahsedilmemektedir (Cross, 2011). Bu anlamda, tasarım düşünme temelli eğitim sürecinde, kural 

dışı olarak tanımlanabilecek durumlar ortaya çıkabilmektedir. Yani süreçte “form hiyerarşisi” 

*(tasarım düşünme süreci içinde, ürünün biçiminin her an değişebilme özelliğinin olması) her an 

değişebilmektedir (Carroll ve diğerleri, 2010). 

Tasarım düşünme temelli eğitim sürecinde neden-sonuç ilişkileri kurmak önemlidir. 

Bununla birlikte,  ürün oluşurken, öğrenici tarafından edinilen yeni bilgiler, tecrübeler, kullanılan 

yöntemler, teknikler, kurallar önceden planlanandan çok farklı formların oluşmasına neden 

olabilmektedir. Bu nedenle kimi zamanlarda, nihai üründe onlardan en ufak bir iz dahi 

kalmayabilmektedir. Tasarım düşünme temelli eğitimde yapılmak istenen tam da budur; ortaya 

çıkan üründe kural izlerini yok ederek öğrenicinin zihinsel ve içsel süreçlerini ön plana 

çıkarmaktır. Şöyle ki; tasarım düşünme temelli eğitim sürecinde öğrencilerden kendi yöntem ve 

stratejieri doğrultusunda ürün ortaya koymaları istenilerek ve sonrasında, ürün üzerinde 

tartışılarak tasarım sürecine ilişkin kuralları kavrayıp kavramadıkları, kavradılarsa kurallardan 

nasıl yararlandıkları öğrenilmeye çalışılacaktır. Süreçte, “neden sorusuna cevaplar üretilecek, 

ortaya çıkan ürün, öğrenicinin kendi bakış açısını keşfetmesine yardımcı olacaktır. Bununla 

birlikte, süreçte öğreniciye nasıl akıl yürüteceği konusunda ipuçları verilmeli, akıl yürütmenin 

nasıl bir keşif aracı olduğunun öğrencinin görmesi sağlanmalıdır. Öğrenici bunu en iyi “ipuçları 

oluşturulan bir tasarımı” sorgularken yapabilmektedir (Razzouk ve Shute, 2012). 

Tasarım düşünme temelli eğitimde özellikle endüstri, mühendislik ve mimarlık alanında 

en iyi yollardan birisi üç boyutlu maket yapmaktır. Maket yapma iyi bir düşünce geliştirme aracı 

olarak kabul edilmektedir. Çünkü sorgulaması ve karşılaştırması daha kolaydır. Ayrıca objeyi 

fiziksel ortamda görüp dokunarak algılamak tasarımı bir sonraki aşamaya taşımayı, öğrenmeyi, 

sorgulamayı ve zihinsel süreçleri aktif hale getirmeyi sağlamaktadır. Tasarım düşünme temelli 

eğitim sürecinin prototiple bitmesi, görme ve dinlemenin ötesinde dokunularak algılandığı için 
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en iyi öğrenme biçimlerinden birisidir. Bununla birlikte, tasarım düşünme temelli eğitim 

sürecinde ortaya çıkan ürün, öğrenicinin öznel yorumunu kattığı, başlangıçta birbirinden kopuk 

ve çoğu zaman ilişkisiz yapı parçalarının bir araya getirilerek anlamlı bir bütünün elde edilmesi 

sonucu oluşturulmaktadır. Birbirinden kopuk olan bu parçalar, birey tarafından içsel süreçlerden 

geçirilerek tutarlı ve anlamlı olarak ilişkilendirilerek bütünlük sağlanır ve ürün ortaya konur. 

Ürünün ortaya konulması ile tasarım düşünme temelli eğitim sürecinin en önemli aşamalarından 

birisi olan ürün değerlendirme aşamasına geçilmektedir. Değerlendirmenin amacı, öğrenicinin 

sorgulamasını sağlamaktır. Yalnız sorgulamayı yapan öğrenicinin, tasarım ürününü tek başına 

değerlendirmesi doğru değildir. Tasarım ürünü hem öğrenici tarafından hem de takım 

arkadaşları ve öğretmen tarafından değerlendirilmelidir. Bu noktada hem öğrenen hem de 

öğreten süreci birlikte değerlendirerek süreç ilerletilmelidir (Kwek, 2011). Görüldüğü gibi 

tasarım düşünme temelli eğitimde, fikir ve bilgi alışverişi ile işbirliği önemli bir yere sahiptir. Bu 

durumun, öğrenicinin, iletişim becerileri ve muhakeme gücünü arttırarak sosyal becerilerini de 

geliştirdiği söylenebilir. 

İyi olarak nitelendirilebilecek bir tasarım düşünme temelli eğitimde, öğretmenler 

öğrenicilerin kendi deneyimlerini kazanabilmelerini sağlayabilmelidir. Ayrıca, öğrenicileri, keşif 

için motive etmelidirler. Tasarım düşünme temelli eğitimde, öğretmen ve öğrenci arasındaki 

güven önemlidir. Kendisini güvende hisseden ve güvenen öğrenci, fikirlerini ve bilgilerini çok 

daha rahat paylaşabilmekte, öğrenmeye daha açık duruma gelmektedir (Kwek, 2008). Tasarım 

düşünme temelli eğitim, öğretmen ve öğrenici arasında pozitif bir ilişkinin oluşmasına da katkı 

sağlamaktadır. Tasarım düşünme temelli eğitimin, getirdiği avantajlar sadece bu kadarla sınırlı 

değildir. Noweski ve diğerleri, (2012) tasarım düşünme temelli eğitimin, proje bazlı ve araştırma 

temelli olması sebebi ile öğrenicilerin, takım çalışması sorumluluğunu da kazanacaklarını 

belirtmiştir. İyi olarak nitelendirilebilecek, bir tasarım düşünme temelli eğitimde “gözlem”, 

“deney”, “analiz”, “sürdürülebilirlik”, “bilgi ve düşünce paylaşımı” ile “öğrenici farkındalığı” da son 

derece önemlidir (Cross, 2011). Öğrenici farkındalığının önemli olması dolayısyla, tasarım 

düşünme temelli eğitime başlarken öğreniciye, tasarım düşünme hakkında bilgi verilmesi 

önemlidir. Böylece tasarım düşünme temelli eğitim süreci ne kadar karmaşık olursa olsun, 

öğrenici özgüvenle kendi strateji ve yöntemini bulabilmekte, tasarım düşünme becerisi doğal bir 

şekilde gelişebilmektedir (Cross, 2011). 

Kwek, (2011) tasarım düşünme temelli eğitimde, öğreniciyi olabildiğince farklı kavram 

ve problemlerle tanıştırmanın ve öğrenicinin zihinsel süreçlerini harekete geçirmek için çözüm 

kurgulayabileceği ipuçlarının sunulmasının önemli olduğun ifade etmiştir. Burada asıl ulaşılmak 

istenen hedef, ipuçları aracılığıyla, keşiflerin öğrenicinin deneyimine bırakılması ve tasarımın 

akılcı yönünün öğrenciye kavratılmasıdır. Eğitim sürecini kendi mantığıyla şekillendiren öğrenici, 

böylelikle kendi yöntem ve tekniklerini de kullanmaya başlamaktadır. Bu anlamda, tasarım 
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düşünme temelli eğitim, öğreniciyi farklı durumlar üzerinde ilişki kurabilme, sorma, analiz etme 

ve akıl yürütme konularında geliştirmeyi de amaçlamaktadır (Cross, 2011). 

Brown, (2008) tasarım düşünme temelli eğitimin amacına ulaşması için eğitim ortamında 

4 ana kriterden bahsetmektedir. Bu kriterler;  

 öğrenilecek konunun bağlam içinde öğrenilmesi, 

 öğrenicilerin işbirlikli öğrenmeye alıştırılması,  

 öğretmenin, öğrenicinin kendi öğrenme tekniklerini geliştirebilmesi için, öğreniciye 

yardımcı olması,  

 öğrenicilerin ilgi alanının mutlaka keşfedilmesi, şeklindedir.  

Brown, (2008)’ a göre, bu kriterlerin sağlanabilmesi için, öğrenicilerin problemden 

haberdar edilmesi ve öğrenicinin problem(ler)e meydan okumasına izin verilmesi, öğreniciye 

bilgiyi anlamlandırabilmesi için de somut ve soyut ilişkilendirme yöntemlerinin aktarılması 

gerekmektedir. Bu noktada, öğrenicinin eski bilgi ve tecrübeleri önem kazanmaktadır. Öğrenici, 

eski bilgi ve tecrübelerini, yeni edindikleri bilgi ve tecrübeler ile yeniden yapılandırma yoluna 

gitmektedir. Bu anlamda, tasarım düşünme, yapılandırmacı yaklaşımı ile de içiçe görünmektedir. 

Tasarım düşünme temelli eğitim de yapılandırmacılık da öğreniciye belirli nitelikleri 

kazandırmaktadır; yeniliğe açıklık, yaratıcı düşünme ve diğer üstbilişsel yeterlilikler, bunlardan 

bazılarıdır (Scheer, 2017). Bu anlamda, her ikisi de, öğrencilerin 21.yy becerilerini kazanmaları 

konusunda destekleyicidir.  Tasarım düşünme temelli eğitimde de öğrencinin aktif katılımı ile 

öğrencinin yapılandırdığı bilgi, beceri ve tecrübe arasında iyi bir dengenin oluşturulması 

gerekmektedir (Noweski ve diğerleri, 2012). Bununla birlikte, okulların bugüne kadar çoğunlukla 

başarısız olduğu şeylerden birisi, öğretmenlerin sadece talimat vermesi, öğrencinin 

yapılandırmasının gözardı edilmesidir (Buchanan, 1992). 

 Tasarım düşünme temelli eğitimin amaçlarından yola çıkan Cross, (2011)  tasarım 

düşünme temelli eğitimin özelliklerini şu şekilde ifade etmiştir: 

-Tasarım düşünme temelli eğitimde; durumu, konuyu, problemi ve bilgiyi öğrenicinin 

kendisine keşfettirme ve öznel oluşumu teşvik etme vardır. 

-Tasarım düşünme temelli eğitimde; öğrenicinin deneyimleyerek öğrenebilmesi için 

yaparak yaşayarak öğrenmeye önem verilmektedir. 

-Tasarım düşünme temelli eğitimde; öğrenicinin akıl yürütmesini teşvik ederek, kendi 

bakış açısını ve düşüncesini geliştirmesine, kendi yöntem teknik ve stratejilerini oluşturmasına 

önem verilmektedir. 

-Tasarım düşünme temelli eğitimde; öğrenicilere farklı deneyimler kazandırılarak onların 

bu deneyimlerini farklı durumlarda kullanabilmesine önem verilmektedir. 

-Tasarım düşünme temelli eğitim; sadece sonuç değil, aynı zamanda süreç odaklıdır. 
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-Tasarım düşünme temelli eğitimde, ezberlemek yerine, kavramların somut bir ürün 

olarak ortaya konularak öğrenilmesi önemlidir. 

-Tasarım düşünme temelli eğitimde, kesin doğru veya kesin yanlış söz konusu değildir. 

-Tasarım düşünme temelli eğitimde, süreç esnektir ve katı kurallar yoktur. 

Günümüzde okulların en önemli görevlerinden birisi; 21. yy becerilerine sahip farklı 

bilgiler ve kompleks yeterliliklerle donatılmış, iletişime, sosyalliğe ve işbirliğine önem veren, 

üstbilişsel yeterliliklere sahip, innovatif, teknolojiyi doğru ve etkili kullanabilen, güçlü karakterler 

yetiştirmektir (Scheer, 2017). Tasarım düşünme temelli eğitim 21. yy’ da bireyden beklenebilecek 

bu yeterliliklerin kazandırılmasında etkili ve önemli bir yere sahiptir (Scheer, 2017; Noweski ve 

diğerleri, 2012; Buckley, 2006).  

Tasarım düşünme temelli eğitim, 21. yy’ ın gerekliliklerinden olan “innovasyon” ile de 

yakın bir ilişki içindedir. İnnovasyona giden yol tasarım düşünme temelli eğitimden geçmektedir. 

Bununla birlikte, tasarım düşünme temelli eğitim ile innovasyonu sınıflarda uygulamak için 

innovasyon ve icat kavramlarının iyi ayırt edilmesi gerekmektedir. İcat; olmayan bir şeyi 

oluşturmak iken, innovasyon; var olan bir ürün üzerinde değişiklik yapmaktır. İnnovasyon,  

öncelikle çevresel etkilerle okul ve sınıflara girebilmektedir. Bu nedenle, tasarım düşünme 

konusunda rol model olmak önemlidir. Dolayısıyla, öğretmenlerin innovasyon kavramını 

içselleştirmesi, tasarım düşünmenin doğru kullanılabilmesi açısından önemlidir. Bu anlamda, 

öğretmenlerin innovatif öğrenciler yetiştirebilmesi için, öncelikle kendilerinin doğru bir rol 

model olması gerekmektedir (Buckley, 2006). 

Bu noktada, Arslan, (2016) da tasarım düşünme temelli eğitimin innovasyon ve 

endüstrideki yeri ve önemine dikkat çekmiş, tasarım düşünmenin teknoloji, yaratıcılık ve 

ekonomi ile çok yakın ilişki içinde olduğunu ifade etmiştir. Arslan, ayrıca günümüzde çoğunlukla, 

tasarım ve sanat okullarında verilen tasarım düşünme eğitiminin diğer eğitim kurumlarında da 

öğretilerek yaygınlaştırılmasının endüstriye de katkı sağlayacağını belirtmiştir. Çünkü 

endüstride hem yaratıcılık hem fikir hem de bilginin, ekonomik aktivasyonlar içinde üretilmesine 

ve ticaretleştirilmesine olanak tanınmaktadır. Tasarım düşünme, yaratıcılık ve teknolojinin 

biraraya gelmesiyle oldukça özgün bilmsel, sanatsal ve kültürel ürünler ile fonkiyonel ve innovatif 

tasarımlar geliştirilebilmektedir (Buckley, 2006). Bu anlamda, tasarım düşünme temelli eğitimin, 

teknoloji, innovasyon endüstri ve ekonomi ile ilişkili olduğu ifade edilebilir.  

Tasarım düşünmenin özellikle, teknoloji ve ekonomi ile de yakından ilişkili olması 

nedeniyle gelecek kuşaklara kazandırılması bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Bununla birlikte, 

tasarım düşünmenin özellikle yaratıcı endüstride effektif bir şekilde kullanılması tasarım 

düşünme temelli eğitimin, okullarda bilinçli bir şekilde verilmesi ile gerçekleşebilmektedir 

(Arslan, 2016). Bununla birlikte, tasarım düşünme temelli eğitimin kullanıldığı okullarda, 

öğretmenlerin de okuldaki problemlerle ilgili yeni çözümler üreterek diğer öğretemenlerle 
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birlikte hareket edip ortak bir dil oluşturması ve birbirlerine dönüt sağlaması gerekmektedir 

(Buckley, 2006). Ayrıca, tasarım düşünme temelli eğitimin yapılacağı ortam da son derece 

önemlidir. Buckley (2006)' e göre, tasarım düşünme temelli eğitimde kaliteli bir sınıf tasarımının 

olması da oldukça önemlidir. Kaliteli bir sınıf tasarımında olması gereken ve evrensel olan 3 ana 

nokta bulunmaktadır. Bunlar; “esneklik”, “ışık” ve “depolama”dır. Bir sınıfın esnek olması önemli 

bir özelliktir. Esneklikten kastedilen,  sınıf içerisindeki eşyaların rahatça hareket ettirilebilmesi 

ve sınıfın daha fonksiyonel kullanılabilmesidir. Burada önemli olan hem öğrencilerin hem de 

öğretmenlerin sınıflarını istekleri gibi ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarlayabilmesidir. Işık 

konusu da önem arz etmektedir. Sınıflarda, olabildiğince doğal ışık kaynağı kullanılmalıdır. 

Sınıflarda, depolama alanlarının etkili kullanılması önemlidir. Örneğin, sınıfta hangi mateyallerin 

öncelikli olduğu, depolama alanını etkili kullanmada önemlidir. 

Dünyada, tasarım düşünme temelli eğitimin verildiği ilk kurum, Kaliforniya’ daki Nueva 

Okuludur. Nueva Okul’unda tasarım düşünmenin ne olduğu ve nasıl kullanıldığı öğretilmez, 

uygulamalarla keşfettirilir. Nueva Okul’unda, deneyim kazanabilmleri için, öğrenicilerin tamamı 

tasarım düşünme sürecinin içinde yer almaktadır. Nueva Okul’unda,  4 farklı seviyede grubun 

katıldığı ve tasarım düşünmenin, çeşitli projeler ile öğrencilere keşfettirilmek istendiği bir 

çalışma yapılmıştır. Okul öncesi öğrencileri ile “gizli servis projesi”, 2. sınıf öğrencileri ile 

“işbirlikli oyunlar projesi”, 4-5. sınıflar ile “tasarım mühendislik”,  6. sınıflar ile “güneş evi projesi” 

yapılmıştır. Bu projelerde asıl olan öğrencilerin projelerde karşılaştukları problemlerle yaşamda 

da karşılaşıyor olmalarıdır. Ayrıca, bu çalışma ile öğrencilerin, tasarım düşünme temelli eğitim ile 

çalışmayı sevip sevmediği, aktif katılım sağlayıp sağlamadığı, öğretmenin tasarım düşünme 

temelli eğitim ile çalışmayı sevip sevmediği, tasarım düşünme temelli eğitimin olumlu bir tutum 

geliştirip geliştirmediği, öğretmen ve öğrenci arasındaki atmosferin nasıl olduğu, öğrenci ve 

öğretmen motivasyonu, sınıf atmosferi, öğrencilerin bilişsel gelişimi ve sosyal yeterlilikleri ile 

ilgili veriler toplanarak analiz yapılmıştır. Nueva Okul’unda, öğretmen, “tasarım düşünme koçu” 

olarak nitelendirilmiştir. Öğretmen destekleyici ve kolaylaştırıcıdır. Her ders ise, bir oturum 

şeklinde ifade edilmiştir. Çalışmada öğrenciler, cinsiyet dengesi gözetilerek oluşturulmuş, 

işbirlikli öğrenme grupları ile çalışmıştır. Öğrencilerin, süreçte karşılaştıkları problemler zorluk 

olarak nitelendirilmemiş, tasarım düşünme yaklaşımının kullanılması ile problemler eğlenceli 

duruma gelmiştir. Çalışmada, öğretmen ve öğrencilere her gün anket ve envanterler 

uygulanmıştır. Anket ve envanter sonuçlarına göre, her gün atölye öncesi ve sonrası sınıf 

ayarlamaları yapılmıştır. Çalışmada özellikle, tasarım düşünme yaklaşımının, öğrencilerin sosyal 

becerileri üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir. Öğrencilerde “post- post karşılaştırmaları” olarak 

ifade edilen kazanç puanları hesaplanmıştır. Kazanç puanlarında gözle görülür farklılıklar olduğu 

görülmüştür. Öğrencilerin kendini ifade etmesinde, fikirlerini doğru bir şekilde aktarabilmesinde, 

farkındalıklarında, dikkatlerini toplamalarında, kendilerini izlemelerinde belirgin farklılıklar 
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gözlenmiştir. Ayrıca, bu çalışmada, tasarım düşünme temelli eğitimin kullanılmasının 

öğretmenler üzerindeki etkisinin araştırılması için, öğretmenlerin tasarım düşünmeye ilişkin 

algıları araştırılmış ve öğretmenlere mood ölçme anketleri uygulanmış veriler bu şekilde elde 

edilmiştir. Bu çalışmadan, elde edilen olumlu dönütler sebebiyle, tasarım düşünme temelli 

eğitimin, sonraki yıllarda okullarda ve eğitim kurumlarında kullanılmasında, Nueva Okul’unda 

yapılmış olan bu çalışmanın da etkili olduğu ifade edilebilir (Buckley, 2006) 

Özellikle son yıllarda, dünyada K-12 (From kindergarten to twelve) seviyesinde okullarda 

“tasarım”, “tasarım süreci”, “tasarım temelli öğrenme” gibi tasarım düşünmeyi destekleyen 

kavramlar resmi programlarda yerini almaya başlamıştır (Özekin, 2006). Eğitim kurumlarında 

son dönemlerde tasarım düşünmeye önem verilmesinin başlıca sebeplerinden birisi de tasarım 

düşünme temelli eğitimin, ekonomi, endüstri ve teknolojinin yanında toplumsal ve sosyal ihtiyaç 

ve problemlere yaratıcı ve effektif çözümler getirebilmesi ile de ilgilidir (Noweski ve diğerleri, 

2012).  Dünyada bazı ülkelerin ve kurumların dikkatini çekmiş olan tasarım düşünme temelli 

eğitim, 21. yy bireylerinden beklenilen özellikleri kazandırabilecek özelliklere sahiptir (Scheer, 

2017). Bu anlamda, ABD tasarım düşünme temelli eğitimin öneminin farkına varan ilk 

ülkelerdendir. ABD’ de, tasarım düşünme temelli eğitim,  genellikle devlet kaynaklarıyla 

kurulmuş ancak özerk biçimde yönetilen charter okullarda özel ve kamu okullarına oranla daha 

fazla kullanılmaktadır. Devlet bu charter okulları tasarım yapma konusunda desteklemektedir. 

Tasarım düşünme temelli eğitimin, bu anlamda ABD’ ye yenilik getirdiği ifade edilebilir (Buckley, 

2006). ABD’ de tasarım düşünme temelli eğitimle ilgili olarak son yıllarda yayılan pop-up denilen 

yeni bir kültür bulunmaktadır. Pop- up marketlere ve restoranlara sıkça rastalanılmaya 

başlanmıştır. Bunlar kısa bir süreliğine sadece birkaç aylığına hizmet verip sonrasında değişen 

mekanlardır. Bir var-bir yok yapılar olarak da tanımlanabilirler. İngilizce kelime anlamı ise, 

birdenbire karşınıza çıkıveren şeklindedir. Pop- up ların tasarım düşünme temelli eğitim ile içiçe 

görünmesinin nedeni, pop-up ların pekçok farklı fonksiyonunun olmasıdır. Bu fonksiyonlardan 

birincisi; prototiptir. Pop-up da tasarım düşünme gibi, prototip kültürünün insanlar tarafından 

anlaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Pop-up unsurlarının inşası oldukça kolay ve hızlıdır 

(Buckley, 2006). Buckley ve arkadaşları (2018), bir proje kapsamında, ABD’ de pilot okullara 

oldukça kısa sürede kurulabilen ve ahşaptan inşa edilebilen pop-up binalar yerleştirmişlerdir. Bu 

pop-up binalarda, öğrenci ve öğretmenlerin, okullarındaki beslenme ve dinlenme gibi konularda 

karşılaştıkları problemler hakkında geliştirdikleri çözüm önerilerine ilişkin görseller ve yazılar 

yer almaktadır. Böylelikle problemler ve çözüm önerileri konusunda yol katedilmektedir. Bu pop-

up binalarda, problemlerin nasıl tanımlandığını ve nasıl çözüm önerileri getirildiğini herkes 

görmektedir. Kısaca pop-up, ABD’ deki okullarda prototip kültürünün yerleşmesi için 

kullanılmaktadır. 
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Bununla birlikte, dünyada gerek devlet gerekse özel kurum ve kuruluşlarda tasarım ve 

teknoloji odaklı merkezlerin sayısı artmaya başlamıştır. Digital Lab, FabLab, Cine, BUG, VR First, 

Oyun Laboratuvarları ve Kuluçka Merkezleri, bu merkezlerden bazılarıdır. Bahsi geçen bu 

merkezlerde, çeşitli proje ve fikirlerle tasarım problemleri ve bunlar için geliştirlecek çözümlerin 

oluşturulması beklenmektedir (Arslan, 2016). Bu anlamda, tasarım düşünme temelli eğitimin, 

okullarda öğretme ve öğrenme üzerindeki etkisi umut vericidir (Kurugül, 2012). Ayrıca, tasarım 

düşünme temelli eğitim uygulaması ile karmaşık bir durumla başa çıkmak, çözüm üretmek, analiz 

etmek, değerlendirmek gibi öğrencinin kazanacağı yeterlilikler gerçek hayatta da başarının 

anahtarıdır (Scheer, 2017).  Eğitim sürecinde, problemin üstesinden gelinerek, bir kez dahi 

başarılı olunduğunda, öğretmenden gelen olumlu geribildirimler, öğrencilerdeki soyal 

yeterlilikleri de geliştirmektedir. Kazanılan bu başarı ile hem öğrenci hem de öğretmen 

motivasyonu sağlanabilmektedir (Cross, 2011). Ayrıca, tasarım düşünme temelli eğitim süreci, 

sadece öğrenci değil öğretmen yaratıcılığını da geliştirmektedir. Bu anlamda eğitimde, tasarım 

düşünmeyi kullanan öğretmenlere ihtiyaç vardır (Noweski ve diğerleri, 2012). 

Weinert’ in 2003 yılında tasarım düşünme temelli eğitim ile ilgili yaptığı çalışma 

öncesinde gözlemleri şöyledir; özellikle proje çalışmalarında ciddi bir belirsizliğin ve kaosun 

olduğunu belirtmiş, teorik ve pratik uygulamalar arasında da eksik bir bağın olduğunu ifade 

etmiştir. Weinert’ in çalışma sonrası gözlemleri ise şu şekildedir; tasarım düşünme temelli 

eğitimin ekip tabanlı olması, öğrencilerin, teorik ve pratik uygulamalarına yönelik, bütünsellik 

anlamında, destek sağlaması, tasarım düşünme temelli eğitimin artı yönlerindendir. Weinert, 

çalışmasında ayrıca, kendisinin ve öğrencilerin tasarım düşünme temelli eğitimin sınıf 

deneyimlerinin iyileştirilmesi yönünde olumlu katkıları olduğunu, öğrencilerin derse karşı 

olumlu tutumlarının arttığını ifade etmiştir. Weinert 2003, tasarım düşünme yaklaşımını 

kullanan öğretmenlerin de uygulama konusunda etkili bir şekilde motive olduklarını, daha 

önceden sınıf ortamında karşılaştıkları kaos ve krizleri tasarım düşünme temelli eğitim ile 

aştıklarını ifade etmiştir. Benzer şekilde Lindberg ve diğerleri, (2011) de, özellikle proje 

çalışmalarında tasarım düşünmenin etkililiğinden bahsetmiş, tasarım düşünme temelli eğitimin 

okullarda kullanılmasının yedi hayati beceriyi desteklediğini belirtmiştir. Lindberg ve diğerleri, 
(2011))’ e göre tasarım düşünme; problem çözme, işbirliği, liderlik, girişimcilik, iletişim, bilgiye 

erişim ve analiz, hayal gücü ve yaratıcılık gibi oldukça önemli becerileri desteklemektedir. 

Eğitimci ve filozof John Dewey (1931) de birey ve dünya arasında var olan karmaşıklığın sosyal 

etkileşim ve iletişim ile aşılabilceğini, sosyal etkileşimin, “bizsiz ben yokum” düşüncesiyle 

işbirliğini destekleyeceğini ifade etmiş böylelikle Lindberg ve diğerleri, (2011)’ in yedi hayati 

becerilerinden ikisi olan işbirliği ve iletişim becerilerine vurgu yaparak bir anlamda tasarım 

düşünme temelli eğitimin kazandırdığı becerilere dikkat çekmiştir. Bununla birlikte, bu 

becerilerin kazandırılması noktasında, Lindberg ve diğerleri,  2011) en iyi okulların dahi öğrettiği 
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ile tüm öğrencilerin ihtiyaç duyduğu becerileri birarada verebilme yetisinin düşük olduğunu, 

buna “küresel başarı boşluğu” adının verildiğini belirtmiştir. Lindberg ve diğerleri,  (2011) tasarım 

düşünme temelli eğitimin ise, bu boşlığu doldurmada önerilebilecek güçlü bir aday olduğunu bu 

nedenle de güncel beceriler ve araçlarla donatılmış gerekli yeterliliklere sahip öğrencileri 

yetiştirebilmeleri için, “öğrenmenin kolaylaştırıcıları” olarak tanımlanabilen öğretmenlere de 

tasarım düşünme temelli eğitim ile ilgili eğitimlerin verilmesi gerekliliğinden bahsetmiştir. 

Buckley, (2006) de Lindberg ve diğerleri, (2011)’ in bu düşüncesini, “sadece öğrenciler değil, 

öğretmenler de tasarım odaklı düşünme ile problemleri daha iyi tanımlayabilmekte, onlara daha 

hızlı ve daha effektif çözümler getirebilmektedir. Ayrıca, tasarım düşünmenin, sadece çözüm 

odaklı olmaması aynı zamanda yenilikçilik ve innovasyonu da desteklemesi,  tasarım düşünmenin 

eğitimde baş köşeye oturtulması için yeterlidir. Bu anlamda, öğretmenler tasarım düşünmeyle 

ilgili gerekli bilgilerle donatılmalıdır.” ifadesiyle desteklemektedir. Buckley, burada yenilikçilik ve 

innovasyonun da tasarım düşünme temelli eğitimin önemli çıktı ve becerilerinden olduğunu 

belirtmiştir. Buckley, ABD’ de “Tools at Schools” isimli eğitim projeleri platformu ile eğitimde 

innovasyon ve tasarım düşünme temelli eğitim ile ilgili farklı etkinlikler düzenleyerek okullarda 

tasarım düşünme temelli eğitimin en önemli bileşenlerinden biri olan “projeleri” 

gerçekleştirmektedir. Örneğin, ABD’ de farklı seviye sınıflarından öğrenciler, pek çok projelere 

dahil edilmiştir. Projelerin gerçekleştirilmesi ile bireylerde “ben de inovasyon yapabilirim” 

inancının oluşması hedeflenmektedir. Bu projelerin birinde, öğrencilerden her gün kullandıkları 

sınıf eşyalarını yeniden tasarlamaları istenmiştir. Öğrencilerin en çok kullandıkları eşyalar, sıra 

ve dolaplarıdır. Öncelikle, sıra ve dolaplarla ilgili yaşadıkları problemleri, tespit eden öğrenciler, 

empati duygusunu da işe koşarak sıra ve dolaplarını daha işlevsel hale getirmek üzere 

birbirleriyle ve anlaştıkları mobilya şirketleriyle işbirliği içinde çözüm önerileri getirmişlerdir.  

Sonrasında, yapılan çizimler üzerinde tasarımlar tartışılarak prototipler üretilmiştir. Böylece 

fikirler, 3 boyutlu duruma getirilerek öğrenciler kendi problemlerine yaratıcı çözümler getirme 

yoluyla yenilikçi ve innovatif adımlar atmışlardır. Bu ortam öğrencilere girişimcilik ruhunu da 

aşılamaktadır. Görüldüğü gibi, eğitimde tasarım düşünme sadece geleneksel anlamda 

öğrenme/öğretme için kullanılmamaktadır.  

Kısaca, tasarım düşünme temelli eğitimin, öğrenciyi pasifize ederek ezbere yönlendirmek 

yerine, öğrenciyi merkeze alıp onu aktif hale getiren, onlara yaratıcılık, tasarım düşünme, iletişim 

ve işbirliği yapma gibi becerileri kazandıran, bir eğitim süreci olduğu ifade edilebilir. Tasarım 

düşünme temelli eğitimde, bir konunun veya kavramın öğrenilmesinde problemler 

tanımlanmakta, probleme yönelik çözüm önerileri geliştirilmekte, öneriler uygulanmakta ve ürün 

ortaya konularak sonuçlar değerlendirilmektedir (Scheer, 2017). Bunun yanında, öğrenciler 

kendi geliştirdikleri öğrenme yöntem ve stratejilerini de kullanabilmektedir. Bu anlamda, 

günümüzde öğrencilere tasarım düşünme becerileri kazandırmak önemli görülmektedir. Ayrıca, 



Yelda Karahan Üzülmez, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

54 

tasarım düşünmenin, teknoloji, endüstri ve ekonomi ile de yakından ilişkili olması, tasarım 

düşünme ile bir ürünün küresel boyutta değer kazanarak ülke ekonomisine katkı sağlayabilmesi 

sebebiyle tasarım düşünme temelli eğitiminin okullarda daha bilinçli ve planlı bir şekilde 

verilmesi son derece önemli görülmektedir. 

 

2.11. Tasarım Düşünme Temelli Eğitimde Kullanılabilen Teknikler 

 

Tasarım düşünme temelli eğitimde öğretmenin dikkat etmesi gereken durum, öğreniciye 

ne düşüneceğinin değil de nasıl düşüneceğinin bilgisinin verilmesidir. Bu anlamda, tasarım 

düşünme temelli eğitimde kullanılabilen teknikler bulunmaktadır (Kwek, 2008). Bu tekniklerden 

birisi, “sinektik tekniği”dir. Birbirinden bağımsız ve ilgisiz gibi duran unsurların biraraya 

getirilmesi anlamına gelen sinektik tekniği, terminolojik olarak orjinini Latince’ de “syn” 

(birleştirmek) ve “ectics” (farklı öğeler) sözcüklerinin biraraya getirilmesinden oluşmaktadır 

(Balkır ve Topkaya, 2019). Probleme çözüm bulmada etkili tekniklerden biri olan sinektik,  

bireyin muhakeme becerisini ve yaratıcılığını da destekleyen bir tekniktir (Dorst, 2010). Sinektik 

tekniğinde, mecazdan faydalanılır ve benzetilen unsurlar biraraya getirilmeye çalışılır. Sinektik 

tekniğinde, benzetmelerden faydalanmasının sebebi, bireyde anlık düşünmeyi sağlamaktır. Bu 

teknikte istenilen, probleme bilinen çözümlerin getirilmesi değildir. Farklı çözümlerin 

geitirilebilmesi için de benzetmelere başvurulur ve çözüme ilişkin yaratıcılığı arttırmak amacıyla 

benzetmelerden yararlanılır (Balkır ve Topkaya, 2019) 

Tasarım düşünme temelli eğitimde en fazla kullanılan tekniklerden birisi de “beyin 

fırtınası” tekniğidir (Scheer, 2017). Beyin fırtınası, bir duruma çözüm bulmak amacıyla hayal 

gücünün çokça kullanıldığı, düşünce ve fikir üretme tekniğidir (Seidel ve Fixson, 2020).   Beyin 

fırtınası tekniği Osborn (1953) tarafından geliştirilen bir tekniktir. Bu teknikte de benzerinden 

yararlanma, düşünceler arası ilişki kurmadan faydalanılır. Beyin fırtınası tekniğinde, genişleyen 

düşünme tarzı kullanılır. Farklı kanallardan düşünme önemlidir. Beyin fırtınası süresince, 

probleme ve problemin çözümüne ilişkin fikirler üretilir. Fikirler, ilişkilendirilerek sınıflandırılır 

ve değerlendirilir. Beyin fırtınası tekniğinde,  karşılaşılan farklı fikirler yeni fikirlerin oluşmasının 

önünü açmaktadır. Beyin fırtınasında probleme ilişkin ne kadar fikir üretilirse en iyi çözümü 

bulma olasılığı o oranda artmaktadır. Bu teknikte en çok dikkat edillmesi gereken durumlardan 

birisi, önyargının olmamasıdır. Beyin fırtınası tekniğinde, hem bu tekniğin özelliğinden hem de 

tasarım düşünmede yaratıcılığa verilen önemden kaynaklı olarak, fikirler doğru veya yanlış 

olarak değerlendirilmemektedir. Düşüncelerin doğru veya yanlış olarak nitelendirilmemesi 

üretkenliği ve yaratıcılığı desteklemektedir. Yaratıcılığın artmasıyla da problemin çözümü için 

farklı bakış açıları gelişmektedir. Bu durum tasarım düşünme temelli eğitimin vazgeçilmezidir. 

Tasarım düşünme temelli eğitimde sıkça kullanılan tekniklerden biri olan beyin fırtnası 
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tekniğinden sinektik tekniğinin farkı; beyin fırtınasında çağrışımların, sinektikte ise, mecaz ve 

benzetme unsurlarının biraraya getirilmeye çalışılmasıdır (Seidel ve Fixon, 2020).    

Tasarım düşünme temelli eğitimde en fazla kullanılan tekniklerden bir diğeri de Ausubel’ 

in öğrenme teorisinden temellerini almış ve bilginin sistemleşmesini sağlayan bir teknik olan 

kavram haritasıdır (Coffey vd, 2003). Tasarım düşünme sürecinde, kavramlar önemlidir. Çünkü 

birey soyut haldeki durum ve problemleri zihninde kavramsallaştırır sonrasında ise, 

kavramsallaştırdıklarını somut olarak dışa vurur. Kavram Haritası, kavramların şemalaştırılması 

ile ilgili bir tekniktir. Kavram haritası, zihinde dağınık olarak duran kavramları sistemli ve 

kontrollü olarak birraraya getirir. Birbiriyle ilişkili kavramlar, çizgisel bağlantılarla 

şemalandırılmaktadır. Bu teknikle, birey, bir problemle ilgili zihninde oluşturduğu şekli 

somutlaştırarak dışa vurmaktadır.  

Kavram haritasında, bireyin bütünü görmesini sağlayacak anahtar terimler ile bütüne 

adım adım götürmeyi sağlayan yardımcı terimler yer almaktadır. Yardımcı terimler bir sistem 

dahilinde sıralanmakta ve birbiriyle ilişkilendirilerek şemalaştırılmaktadır (Coffey vd, 2003). 

Tasarım düşünme sürecinde kullanılan kavram haritaları ile kavramlar arası bağlantı 

kurulur ve bu bağlantılar bir anlamda probleme getirilen çözüm önerileridir. Dolayısıyla, kavram 

haritasında yer alan kavramlar aslında birer fikirdir. Kavram haritası ile hem problemin yapısı 

hem de çözüm önerileri için görsel bir kontrol mekanizması oluşturulabilmektedir. Tasarım 

düşünme sürecinde kullanılan kavram haritalarının bir avantajı da kavramlararası yakın ve uzak 

ilişkiler kurarak kavram kombinasyonların sayısının arttırılmasıdır (Oxman, 2004). 

Özetle, yukarıda bahsedilen bu tekniklerin hepsi, bilgi ve fikirler arasında ilişkiler 

kurabilme yeterliliğine dayanmaktadır. Bununla birlikte, hangi teknik kullanılırsa kullanılsın, 

burada ulaşılmak istenen asıl hedefin, öğrenicilerin çokça fikir üretmesi olduğu ifade edilebilir. 

 

2.12. Tasarım Düşünme ve Harmanlanmış Öğrenme Yöntemi 

 

Dünyada, bilim ve teknoloji alanında yaşanan değişim ve gelişmeler toplumların 

ekonomik, sosyal ve politik alanlarının da değişmesine neden olmuştur. Teknolojinin, müthiş bir 

hızla gelişmesi, her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanını da etkilemiştir. Teknolojideki bu 

hızlı değişim ve gelişim, çeşitli eğitim ve öğretim ugulamalarını da beraberinde getirmiştir 

(Demirkol, 2012). Özellikle, son teknlojik ürünlerden olan ve temeli tasarım düşünmeye dayanan, 

bulut teknolojisi (cloud computing) ile bir adım daha ileriye gidilmiş, daha yüksek kapasitede 

işlem ve depolama yapan sistemler aracılığıyla sanal okul ve sınıflar sosyal ağlarla 

bütünleştirilmiş ve daha effektif olabilecek harmanlanmış öğrenme ortamları oluşturulmuştur 

(Kohls, 2019).  Bu anlamda, eğitimde teknolojinin kullanılması ile eğitsel anlamda da daha verimli 

bir boyuta ulaşılmış, öğrenciler çevrimiçi ortamlarda da problem çözme, ortak projeler 
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geliştirme, işbirliği yapma gibi etkileşim gerektiren faaliyetlere katılabilmiştir. Teknolojinin 

eğitim alanında çevrimiçi olarak kullanılmasıyla, oldukça önemli avantajlar sağlanmıştır (Chen ve 

Chiou, 2008). Bireyin, teknoloji ve bilimdeki değişime adaptasyonuna yardımcı olacak bu 

avantajları sağlayan yöntemlerden birisi de harmanlanmış öğrenmedir (Demirkol, 2012).               

Yaşamın hemen hemen bütün alanlarında etkisini gösteren ve temelini tasarım 

düşünmeden alan internet, eğitim öğretim alanında da son derece önemli bir yere sahiptir (Kohls, 

2019).   İlk defa 1960’ lı yıllarda ABD’ nin tasarım düşünme basamaklarını kullanarak oluşturduğu 

ARPENET projesinde, “insanların bilgiye erişimini kolaylaştırmak” *(insanların bilgiye erişimini 

kolaylaştırmak o dönemde, tasarım düşünme açısından; ihtiyaç/problem olarak ele alınmıştır) 

amacıyla, milyonlarca bilgisayarın birbirine bağlanmasını sağlayan “internet” *(tasarım düşünme 

basamaklarında, ortaya konulan çözüm’ dür) aradan geçen zaman içinde insan hayatının 

vazgeçilmezi olmuş, uzaktan eğitimin çıkmasına da öncülük etmiştir  (Chen ve Chiou, 2008). 

Ancak, uzaktan eğitim ile bireylerin eğitim ihtiyacının tam ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi 

için, özellikle duyuşsal alanla ilgili olarak ciddi bir problem olan, yetersiz etkileşim problemini, 

minimum seviyeye indirmek için, harmanlanmış öğrenme yöntemi gündeme gelmiştir (Emans ve 

Hempel, 2014). Harmanlanmış öğrenme sürecinde kullanılan teknolojik araç ve gereçler derste 

öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerin takip etme ve yönlendirme konusunda yardımcıdır. Bu 

anlamda harmanlanmış öğrenme, teknoloji temelli bir sınıfta uygulanabilecek en iyi 

yöntemlerden birisidir (Scher, 2006). Ayrıca, harmanlanmış öğrenmenin yüzyüze yapılan kısmı,  

öğrencilerin birlikte çalışmalarını sağlayarak işbirlikli öğrenme gibi farklı öğrenme modellerini 

de desteklemektedir. Bu durum, öğrenme ortamaları içinde harmanlanmış öğrenmeyi avantajlı 

duruma getirmektedir. 

Görüldüğü gibi, çözüm uzayında probleme en uygun çözümün arandığı, ussal bir süreç 

olarak tanımlanan tasarım düşünme (Koh vd, 2015), ihtiyaçtan doğan ve bir tasarım düşünme 

harikası olan internet ile uzaktan eğitimin, uzaktan eğitim de harmanlanmış öğrenme yönteminin 

doğmasının yolunu açmıştır. Tasarım düşünmenin harmanlanmış öğrenme ile ilişkisi bununla da 

sınırlı değildir. Kaynağını uzaktan eğitimden ve öncesinde ise,  tasarım düşünmeden alan 

(internet sebebiyle) harmanlanmış öğrenme ortamı ile “tasarım düşünme eğitimleri” nin de 

verilebiliyor olması güzel bir içiçeliğe neden olmuştur. Örneğin, günümüzde çevrimiçi olarak 

uzaktan eğitim ile pek çok tasarım düşünme eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlerin çoğunlukla 

sanal ortamda gerçekleştirilmesinin sebebi, herhangi bir engeli olan ya da eğitim ortamına gelme 

imkanı olmayan bireyler için zaman ve mekandan bağımsız eğitimin verilmek istenmesidir. 

Görüldüğü üzere, tasarım düşünme ile ilgili eğitimler çevrimiçi olarak da verilebilmektedir 

(Kohls, 20179). Bununla birlikte, Meinel ve Leifer,   (2011), çevrimiçi eğitimin, geleneksel yüzyüze 

eğitimin yerini tutamayacağını, tasarım düşünme sürecinde takım çalışmasının önemli olduğunu, 

etkileşim ve sosyalleşmenin tasarım düşünmenin hedeflerinden olduğunun unutulmaması 
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gerektiğini ifade etmişlerdir. Meinel ve Leifer,   (2011) nin tasarım düşünme ile ilgili kullandığı 

ifadeler harmanlanmış öğrenme için de söylenebilir. Harmanlanmış öğrenme ortamı için de, 

bireylerarası etkileşim ve sosyalleşme son derece önemlidir (Wang, Hwang, 2012). 

Görüldüğü gibi, tasarım düşünme ile harmanlanmış öğrenme yakından ilişkilidir ve 

birbirini güçlendirerek, birbirine kaynak olabilen iki yöntemdir. Ayrca, hem tasarım düşünme 

hem de harmanlanmış öğrenme bireylerin, toplumsal, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına yönelik 

yaratıcı ve effektif çözümler getirmesine olanak sağlayan yöntemlerdir. 21. yüzyıl insanının, 

bütün dünya ülkelerinin ve eğitim kurumlarının ilgilenmesi gereken bu iki yöntemin, eğitimde 

inovasyonu sağlaması açısından önemli olduğu ifade edilebilir. Bu anlamda, tasarım düşünme ve 

harmanlanmış öğrenme yönteminin yakın geleceğin eğitim yöntemleri olacağı rahatlıkla 

söylenebilir.  

 

2.13.1. Harmanlanmış Öğrenme Yöntemi Nedir? 

 

AEDC (America Education and Development Community) tarafından, bilgi dağıtım 

endüstrisinin en iyi on yöneliminden biri olarak gösterilen “harmanlanmış öğrenme”; geleneksel 

(yüzyüze) öğretim ile teknoloji temelli öğrenmeyi, çeşitli pedagojik metotlar ve farklı teknoloji 

formları ile harmanlamak anlamında, ilk kez Amerikan literatüründe kullanılmıştır (Wang, 

Hwang, 2012). Aslında, harmanlanmış öğrenmenin tarihte ilk kez kullanılması, yüzyüze 

ortamların, elektronik ortama aktarılan kopyası şeklindeydi. Bu durum, web sayfalarının uzaması 

ve sosyal etkileşim eksikliği gibi birtakım olumsuz durumlara neden olmuştu (Scher, 2006). 

Günümüzde ise, bu olumsuz durumlar hemen hemen kaybolmuştur ve harmanlanmış öğrenme 

ile yüzyüze ve çevrimçi ortam birbirini destekler şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu 

desteklemede, yüzyüze eğitimin; bireyler arası etkileşimin güçlü olduğu avantajlı yönü ile 

çevrimiçi eğitimin; bireylerin kendi hızında ve ihtiyaçlarına göre hareket etmedeki güçlü 

yönünün birleştirilmesi sözkonusudur. Böylelikle, harmanlanmış öğrenme ile her iki yöntemin 

avantajlı yönleri birleştirilmiştir (Chen ve Chiou, 2008). Morgan, (2002) tarafından “her iki 

dünyanın da en iyisini kullanma şansına sahip olma” şeklinde tanımlanan harmanlamış öğrenme, 

uluslararsı alanyazında, “hybrid learning, blended learning, mixed learning, sandwich learning 

olarak isimlendirilirken, ulusal alanyazında ise, hibrit öğrenme, karma öğrenme ve sandviç 

öğrenme olarak da isimlendirilmiştir (Kurt vd, 2017).  

“Harmanlanmış öğrenme” kavramını, alanyazında ilk kez Driscoll kullanmıştır (Demirkol, 

2012). Driscoll (2002), harmanlanmış öğrenmeyi 4 farklı şekilde tanımlamıştır. Bunlardan ilki, 

web tabanlı teknolojilerin  (sanal sınıflar, kişisel hızda eğitim, işbirlikli öğrenme, metin, video, ses 

vb. kullanımı) eğitimde belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla biraraya getirilerek 

harmanlanmasıdır. İkinci tanım ise, eğitim ve öğretim teknolojilerini kullanarak birbirinden farklı 
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pedagojik yaklaşımların (yapılandırmacılık, davranışçılık, bilişselcilik) en iyi öğrenme çıktısını 

elde etmek üzere harmanlanması şeklindedir. Üçüncü tanım ise, öğretici eşliğinde, 

gerçekleştirilen yüzyüze öğrenme ile video, CD-ROOM ve web temelli öğrenme gibi farklı türdeki 

öğretim teknolojilerinin biraraya getirilerek daha da zenginleştirilmesidir. Dördüncü tanımında 

Driscoll, harmanlanmış öğrenmeyi, öğrenme ve çalışma ortamında uyumlu bir etkileşim 

sağlanabilmesi amacıyla öğretim teknolojilerinin harmanlanarak birleştirilmesi, şeklinde ifade 

etmiştir.  

Driscoll (2002)’ ün tanımlamasının dışında, en genel anlamıyla, harmanlanmış öğrenme, 

sınıf içinde yapılan yüzyüze öğrenme faaliyetleri ile çevrimiçi öğrenmenin en avantajlı ve güçlü 

yönlerinin birleştirilmesi ile oluşturulan bir yöntemdir (Scher, 2006; Chen ve Chiou, 2008; 

Morgan, 2002). Bu anlamda, “harmanlama” kavramı, yüzyüze yapılan eğitime, elektronik 

kaynakların da dahil edilmesiyle oluşan bir yaklaşımdan gelmektedir (Kohls, 2019). Bu nedenle, 

harmanlanmış öğrenme Kohls, (2019)’ a göre, eğitim ortamında uygulanabilecek en verimli 

öğrenme yöntemlerinden birisidir. Görüldüğü gibi, alanyazında harmanlanmış öğrenmeye ilişkin 

pek çok tanım yapılmıştır. Aşağıda harmanlanmış öğrenme ile ilgili yapılmış daha fazla tanıma 

yer verilmiştir. Bununla birlikte, harmanlamış öğrenmeye ilişkin tanımlar incelediğinde 

harmanlanmış öğrenmeyle ilgili tanımların; ağırlığı “medya olan tanımlar”, “yöntem birleşimi 

olarak kabul edilen tamımlar” ile “çevrimiçi ve geleneksel eğitim yönteminin birleşimi olarak 

kabul edilen tanımlar” olmak üzere 3 başlık altında toplanabilmektedir (Usta, 2007). Usta (2007)’ 

ya göre, ağırlığı medya olan tanımların ortak özelliği, eğitim çıktılarını ortaya koymak için araç ve 

tekniklerin birleştirilmesinin ön plana çıkmasıdır. Örneğin, Bersin (2004)’ e göre harmanlamış 

öğrenme, belli bir problemi çözmek amacıyla tasarlanan bir programda, birçok eğitim 

medyasının birarada kullanılmasıdır. Chen ve Chiou, (2008)’ ya göre ise, eğitim ve öğretim 

faaliyetlerini daha etkili bir bir biçimde sunmak amacıyla eğitsel medyanın kullanılmasıdır.  

Harmanlanmış öğrenmeyi, “yöntemlerin birleşimi” olarak tanımlayan Driscoll (2002) ise, 

harmanlanmış öğrenmeyi, farklı yöntemlerin birleştirilerek eğitimde kullanılması, şeklinde ifade 

etmiştir. Bonk ve Graham (2012)’ a göre, harmanlanmış öğrenme, iki ya da daha fazla birbirinden 

farklı eğitim yönteminin birarada kullanılmasıdır. Garrison ve Kanuka, (2004)’ ya göre ise, iki ya 

da daha fazla yöntem veya çözümün bir öğrenme ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla biraraya 

getirilerek uygulanmasıdır. 

Alanyazın araştırıldığında, harmanlanmış öğrenmeyle ilgili yapılan en fazla tanım 

harmanlanmış öğrenmeyi çevrimiçi ve geleneksel eğitim yönteminin birleşimi olarak kabul eden 

tanımlardır. Bu tanımlardan bazıları şu şekildedir; 

Harmanlanmış öğrenmeyi çevrimiçi ve geleneksel eğitim yönteminin birleşimi şeklinde 

ifade eden tanımlardan birisi Young (2002)’ a aittir. Young, harmanlanmış öğrenmeyi, geleneksel 
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olarak tanımlanabilecek yüzyüze sınıf oturumlarının çevrimiçi oturumlar ile bütünleştirilmesi 

olarak tanımlamıştır. 

Sands (2002) ise, harmanlanmış öğrenmeyi, eğitimcilerin, uzaktan eğitim ile sınıf 

ortamını birleştirirken bu iki modeli sentezleyerek sağladıkları bir düzen olarak ifade etmiştir. 

Harmanlanmış öğrenmeyle ilgili en genel tanımlardan birini yapan Graham (2006)’ a göre 

harmanlanmış öğrenme, yüzyüze (face to face) ve çevrimiçi (on-line)  öğrenmenin birleştirilmesi 

ile ortaya çıkan bir yöntemdir.  

Garrison ve Anderson (2003) ise, harmanlanmış öğrenmeyi, teknolojinin geleneksel 

eğitim ve öğretimle birleştirilerek kullanılması şeklinde ifade etmiştir. 

Reay (2001)’ e göre harmanlanmış öğrenme, geleneksel eğitim programları ile elektronik 

eğitimin birleşiminden oluşan bir yöntemdir. 

Türkçapar (2011) ise, harmanlanmış öğrenmeyi, “ teknolojiden faydalanarak, geleneksel 

ve uzaktan eğitimin çeşitli modellerini birleştiren bir eğitim yaklaşımı olarak tanımlamıştır. 

Ceylan, (2015) harmanlanmış öğrenmeyi, öğretmen liderliğinde yapılan geleneksel sınıf 

içi yüzyüze öğretim ile teknoloji temelli elektronik öğrenme ortamlarının öğretim hedef ve 

ihtiyaçlarına göre değişik oranlarda birleştirilmesinden oluşan bir öğrenme yöntemi olarak 

tanımlamıştır. 

Singh ve Reed (2001) ise,  harmanlanmış öğrenmeyi, sınıftaki öğrenme ile web tabanlı 

öğrenmenin her birinin güçlü yönlerinin birleştirilmesi olarak ifade etmiştir. 

Harmanlanmış öğrenmeyi,  geleneksel olarak nitelendirilen yüzyüze eğitimin teknoloji ile 

entegre edilmiş çevrimiçi eğitim materyalleriyle harmanlanması sonucu meydana gelen yöntem 

şeklinde tanımlayan Aksoğan (2011), harmanlanmış öğrenmede, yüzyüze eğitim kısmının, daha 

çok öğrenmeye yönelik olarak “sentez analiz ve değerlendirme” içerdiğini, çevrimiçi kısmın ise, 

daha çok “bilgiyi alma ve kavrama”ile ilgili olduğunu ifade etmiştir. 

Lopez ve Lopez (2011) ise, harmanlanmış öğrenmeyi, öğrenme faaliyetlerinin belirli bir 

bölümünün çevrimiçi ortamda yapıldığı ve yüzyüze eğitime ayrılan zamanın azaltıldığı öğrenme 

ortamları olarak tanımlamıştır.  

Carman (2002)’ a göre ise, harmanlanmış öğrenme, teknolojinin geleneksel eğitim ve 

öğretimle birleştirilerek kullanıldığı bir tür uzaktan eğitim yöntemidir. 

Horton (2002) ise, harmanlanmış öğrenmeyi, çevrimiçi öğrenme ile geleneksel sınıf 

eğitiminin güçlü ve avantajlı kabul edilen yönlerinin birleşimi olarak tanımlamıştır. 

Watson  (2008) ise, çevrimiçi (online) ve yüzyüze öğrenme gibi temelinde ayrı iki 

öğrenme modelinin biraraya getirilmesi şeklinde tanımlamıştır. 

Yukarıda verilen tanımlar doğrultusunda, harmanlanmış öğrenmenin simgesel 

görünümü şu şekildedir: 
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Şekil 2.8. Harmanlanmış Öğrenme Yöntemi’nin Simgesel Görünümü 
 
2.13.2. Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Kullanılan, Yüzyüze Öğrenme İle Çevrimiçi 

Öğrenmenin Karşılaştırılması 

 

Harmanlanmış öğrenmeye ilişkin yapılan yukarıdaki tanımlar dikkate alındığında 

harmanlanmış öğrenmenin, daha çok yöntemlerin birleşimi olarak ve yüzyüze (face to face) ile 

çevrimiçi (on-line) öğrenmenin birleştirilmesi şeklinde ortaya çıkan bir yöntem olduğu 

görülmektedir. Ancak, yüzyüze (face to face) ile çevrimiçi (on-line)  öğrenmenin karşılaştırılması 

ile ilgili Singh (2003), kültürel veya sosyal hedeflerin olmaması durumunda, çevrim içi 

programların, yüzyüze eğitime oranla daha avantajlı olduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte, 

hem çevrim içi öğrenmenin hem de yüzyüze öğrenmenin avantajları olmasına rağmen, yüzyüze 

öğrenme ile çevrim içi öğrenme etkinlikleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Yüzyüze 

öğrenme ile çevrim içi öğrenme etkinlikleri arasında;   

 öğretim materyallerinin dağıtımı,  
 

 öğrenme materyalleriyle etkileşim,  
 

 öğretmen ile etkileşim,  
 

 öğrenci ile etkileşim ve  
 

 çoklu etkileşim olmak üzere 5 farklı unsur yer almaktadır (Carman, 2002).  
 

Öğretim materyallerinin dağıtımında; çevrimiçinde; powerpoint sunum, web sitesi, ve 

diğer çevrimiçi materyaller kullanılırken, yüzyüze eğitimde; çevrimiçi öğrenme ortamında yer 

almayan her türlü ders materyalleri yer alabilmektedir. Mortera ve Gutierrez, (2006) 

çevrimiçinde çoğunlukla kullanılan materyalleri eşzamanlı (senkron) ve eşzamansız (asenkron) 

olarak iki grupta toplamış ve çevrimiçi materyalleri şu şekilde örneklemiştir; tartısma destek 

masaları, e-posta, web üzerinden yayınlanan ödevler ve ders sunumları, video konferanslar vb. 
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Belirtilen bu materyallerin dağıtımında ise, çevrimiçinde zamandan kazanılarak daha hızlı bir 

dağıtım söz konusudur. 

Öğrenme materyalleriyle etkileşimde; bireylerin, yüzyüze ortamda kitap, ders notları 

yardımcı kaynaklar gibi materyallerle etkileşimleri farklıyken çevrimiçinde çoklu ortam (web 

sayfası ve formlar v.b) ile etkileşimleri birbirinden farklılıklar göstermektedir. Çevrimiçi 

materyallerde etkileşim daha çok soyut kalırken yüzyüze ortamda etkileşim daha somuttur. 

Öğretmen ile etkileşimi; çevrimiçinde internet üzerinden ÖYS (Öğretim Yönetim 

Sistemleri)’ler, formlar, e posta v.b üzerinden olurken, çevrimdışında yüzyüze soru sorma ve 

danışma şeklindedir. Bu anlamda, yüzyüze öğrenme ortamında öğretmen ile etkileşim çevrimiçi 

öğrenmeye kıyasla daha yoğundur. 

Öğrenci ile etkileşimi; çevrimiçinde internet üzerinden ÖYS (Öğretim Yönetim 

Sistemleri)’ler, formlar, e posta v.b üzerinden olurken,  yüzyüze ortamda, sınıf içi tartışma, oyun 

vb. şeklindedir. Bu anlamda, yüzyüze öğrenme ortamında öğrenci–öğrenci etkileşimi çevrimiçi 

öğrenmeye kıyasla daha yoğundur. 

Çoklu etkileşim; çevrimiçi ve yüzyüze ortamda, öğrenci yukarıda belirtilen diğer dört 

etkileşim unsurundan tek tek veya hepsiyle etkileşim halinde olabilmektedir.  Bunların yanı sıra 

yüzyüze öğrenme, sınırlı kaynaklarla gerçekleştirildiği için etki alanı çevrim içi öğrenmeye oranla 

daha dardır. Çevrimiçi öğrenme, zaman ve mekandan bağımsız bir öğrenme ortamı olduğu ve 

daha faza kaynakla gerçekleştirilebildiği için etki alanı daha geniştir. Ancak bu durum çevrimiçi  

öğrenmenin daha üstün olduğu anlamına gelmemektedir. Unutulmamalıdır ki her iki öğrenme 

ortamının da birbirini tamamlayan ve birinin dezavantajlı yanını diğerininin avantaja 

çevirebildiği yönleri vardır Örneğin, bütün avantajlarına rağmen çevrimiçi öğrenme ortamı, 

hazırlanma aşamasında oldukça zahmetli olup zaman alıcı ve maliyeti yüksek olabilmektedir. 

Uygulanma aşamasında ise, altyapı ve internetle ilgili sıkıntılar olabilmekte ve bilgisayarı 

kullanabilme gibi yeterlilikler gerektirmektedir (Graham, 2006). Ayrıca, çevrimiçi öğrenme 

ortamının en büyük engeli psikoljik ve sosyolojik boyutlardır. Çünkü, insan sosyal bir varlıktır ve 

bu anlamda, hiç bir ortam yüzyüze ortamın yerini tutamamaktadır (Lopez ve Lopez, 2011). Bu 

açıdan bakıldığında,  her iki ortamın da birbirine göre avantajları ve dezavantajları olduğu, 

harmanlanmış öğremenin ise, bu noktada önem kazandığı ifade edilebilir.  

Bersin, (2004) ise, harmanlanmış öğreme yönteminde kullanılan yüzyüze ve çevrimiçi 

öğrenme ortamlarını aşağıdaki gibi karşılaştırmış ve 

 yüzyüze öğrenme ortamının çoğunlukla öğretmen ve öğretim merkezli olduğunu, 

 çevrimiçi öğrenme ortamının ise, öğrenci ve öğrenme merkezli olduğunu, 

 yüzyüze öğrenme ortamında etkileşimin daha yüksek, çevrimiçi öğrenme ortamınında 

ise, etkileşimin daha düşük olduğunu, 
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 yüzyüze öğrenme ortamında değerlendirmenin çoğunlukla sınavlar, izleme/başarı 

testleri ile yapıldığını, çevrimiçi öğrenme ortamında ise, farklı ev ödevleri, çeşitli 

projelerle derecelendirme ölçekleri ile kendini değerlendirme yöntemlerinin de 

kullanıldığını, bu anlamda, yüzyüze öğreme ortamında daha yüzeysel, çevrimiçi öğrenme 

ortamında ise, daha derinlemesine değerlendirme yapılabildiğini, 

 yüzyüze öğrenme ortamında zamanın sınırlı olduğunu, çevrimiçi öğrenme ortamında ise, 

bu sınırlılığın azaldığını, 

 yüzyüze öğrenme ortamında daha çok hatırlatmalara ve sözel ifadelere yer verilirken 

çevrimiçi öğrenme ortamında düşünme yeteneğinin ön plana çıkarıldığını ve çevrimiçi 

öğrenme ortamının daha çok uygulama ağırlıklı olduğunu, 

 yüzyüze öğrenme ortamında bilginin, direk aktarım ile verildiğini, çevrimiçi öğrenme 

ortamında ise, bilginin kullanılabileceği ve uygulanabileceği şekli ile öğrenciye 

aktarıldığını, 

 yüzyüze öğrenme ortamının birim maliyetinin daha yüksek, çevrimiçi öğrenme ortamının 

ise, kuruluş maliyetinin yüksek iken öğrenme maliyetinin daha düşük olduğunu, 

belirtmiştir.  

 

2.13.3. Harmanlanmış Öğrenme Yönteminin Özellikleri ile Avantaj ve Dezavantajları 

 

Harmanlamış öğrenme yöntemi oluşturulurken kullanılan, yüzyüze ve çevrimiçi 

ortamların sahip olduğu özellikler, avantajlar ve dezavantajlar aslında harmanlanmış öğrenme 

yönteminin de özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını oluşturmaktadır (Sands, 2002). Bu 

anlamda, harmanlanmış öğrenme yöntemini oluşturan yüzyüze ile çevrimiçi ortamların güçlü 

yanları ve özellikleri aslında harmanlanmış öğrenme yönteminin de güçlü yanlarını ve 

özelliklerini açıklamaktadır. Carman (2002),  harmanlanmış öğrenme yönteminin bu 

özelliklerini;   

 

1- Canlı/yüzyüze(eşzamanlı/senkron) etkinlikler,  

2- Bireysel hızda öğrenme,   

3- Öğrenci-öğrenci/ öğretmen-öğrenci işbirliği,  

4- Değerlendirme,  

5- Performans destek araçları, açısından 5 madde halinde sunmuştur. 

 

1- Canlı/yüzyüze (eşzamanlı/senkron) etkinlikler; harmanlanmış öğrenme yönteminde yer 

alan bu tür etkinliklerin oluşturulmasında, dikkat, ilgi, güven ve tatmin gibi 4 önemli faktör dikkat 

çekmektedir. Canlı/senkron öğrenmede öncelik, öğrencinin dikkatini çekerek canlı tutmaktır. 
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Derse, güzel bir konu, fıkra veya espri ile başlamak öğrencilerin dikkatini çekerek öğrenci 

motivasyonunu sağlamaktadır. Canlı/senkron öğrenmede bir konu, öğrencinin ilgisini çekiyor ve 

öğrenci derste anlatılan bilgiye ihtiyaç duyuyorsa dersle daha ilgili olmaktadır. Canlı/ senkron 

öğrenme ortamında güven de en önemli faktörlerden birisidir ve öğrencinin kendine güvenmesi 

ile öğrencinin öğretmene güvenmesi şeklinde iki boyutludur. Öğrenci hem öğretmenine hem de 

kendi yetenek ve becerilerine güvendikçe daha özgüvenli ve başarılı olmaktadır. Bu nedenle, 

canlı/senkron öğrenme ortamında, derste yapılan etkinlikler, öğrencilerin bilgi ve becerilerini 

kullanabilmeleri için fırsatlar sunmalı ve onları yeterince tatmin etmelidir. 

2- Bireysel hızda öğrenme (eşzamansız/asenkron); öğrencilerin, kendi bireysel hızında 

öğrenmelerine fırsat vermeleri nedeniyle eşzamansız öğrenme etkinlikleri, harmanlanmış 

öğrenmede oldukça önemli bir yere sahiptir. Bireysel hızında öğrenen öğrencinin motivasyonu, 

derse olan ilgisi ve kendisine karşı güveni artmaktadır. 

3- Öğrenci-öğrenci/ öğretmen-öğrenci işbirliği; harmanlanmış öğrenme yönteminin en 

fazla dikkat çeken özelliklerinden olan öğrenci-öğrenci/ öğretmen-öğrenci işbirliği hem senkron 

(eşzamanlı) hem de asenkron (eşzamansı) olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum 

harmanlanmış öğrenme yönteminin en büyük avantajlarından da birisidir. 

4-Değerlendirme; harmanlanmış öğrenme yönteminde, hem öğrencinin daha önceden 

öğrendiği konulara ilişkin bilgisini ölçmek hem de ortamda kullanılan yöntem/stratejilerin 

etkiliğini test etmek amacıyla değerlendirme son derece önemlidir. 

5- Performans destek araçları; yazılabilir kaynaklar (kitap gibi, en önemli özellikleri 

kopyalanabilir ve taşınabilir olmalarıdır) ile iş yardımcıları (özetler, kontrol listeleri, grafikler) ve 

PDA (Personal Digital Assistans; cep bilgisayarları vb., öğrenme nesneleri ile animasyonlar ses 

dıosyaları ve videolar) gibi performans destek araçları bilginin kalıcılığını ve transferini 

arttırmada etkili olduğu için harmanlanmış öğrenme ortamlarında kullanılmaktadırlar. 

Carman (2002)’ in harmanlanmış öğrenme yöntemine ilişkin yukarıda ifade ettiği 

özelliklerinin yanısıra Poon, (2013), harmanlanmış öğrenmenin en önemli özelliklerinden 

birisinin bu yöntemin birçok öğrenme stratejsi ve yöntemleri ile de uyum içinde olması ve 

kullanılması olduğunu belirtmiştir. Poon, (2013)’ e göre, harmanlanmış öğrenme ile uyumlu bir 

şekilde kullanılabilecek öğrenme stratejileri; işbirlikli öğrenme, örnek olay ve bireysel çalışmadır.  

Harmanlanmış öğrenme yönteminin özellikleri, güçlü yanları ve öğrenme ortamına sağladığı 

avantajlar bunlarla sınırlı değildir. Harmanlanmış öğrenme yönteminin, öğrencilere, 

öğretmenlere ve kurumlara büyük avantajlar sağladığı yapılmış olan pek çok çalışmayla da ortaya 

konulmuştur (Graham 2006; Poon, 2013; Carman, 2002; Horton, 2002). Harmanlanmış öğrenme 

yönteminin eğitime sağladığı avantajları ve eğitim öğretim ortamlarının kalitesinin arttırılmaya 

ilişkin ihtiyacı dikkate alındığında, bu yöntemin önemi kolaylıkla fark edilebilir. Özellikle, içinde 

bulunduğumuz dönemde, uzaktan eğitimin her geçen gün daha da yaygınlaşması, harmanlanmış 
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öğrenmenin gelecekteki öneminin daha da artacağını gösteren diğer bir durum olarak 

düşünülebilir. Bununla birlikte, harmanlanmış öğrenme yönteminin ortaya çıkışı ve geçmişten 

günümüze aşamalı olarak gelişimi şu şekilde olmuştur (Graham 2006); geçmişte, yüzyüze ortam 

ve web tabanlı öğrenme ortamları büyük ölçüde farklı sistemlerdi. Ancak, teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte, web tabanlı öğrenme ortamı zaman içinde genişlemeye başladı. Günümüzde 

ise, yüz yüze öğrenme ortamı ile web tabanlı öğrenme ortamı, çoğunlukla eşit oranda, 

birleştirilmeye başlandı ve bu iki ortamın kesiştiği noktada harmanlanmış öğrenme yöntemi 

kendine yer buldu. Gelecekte ise, yüz yüze öğrenme ortamı ile web tabanlı öğrenme ortamı 

arasındaki eşit oranın bozulması, web tabanlı öğrenme ortamının neredeyse %90 oranında 

kullanılmaya başlanması ve daha baskın bir harmanlanmış öğrenme yönteminden bahsedilmesi 

öngörülmektedir (Sands, 2002). Bu noktada Hockly (2018) harmanlanmış öğrenme yönteminin 

öğrenme ortamına sağladığı avantajları şu şekilde belirtmiştir; 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi ile öğretilecek içerik, teknolojinin de desteğiyle, 

öğrenciihtiyacı ve farklılıkları da göz önüne alınarak, farklı şekillerde sunulabilir. Öğrenci 

ve içeriğe en uygun materyaller kolaylıkla internet ortamında hazırlanarak derste 

kullanılabilir. Böylelikle, öğrenciler zamandan bağımsız bir şekilde istedikleri materyale, 

istedikleri zaman ulaşabilir ve istedikleri kadar, dersi tekrar edebilir. Ayrıca ders 

materyallerinin dağıtımı ve güncellenmesi bu yolla kolaylaşmakta ve maliyet de 

düşmektedir. 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi ile öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklarla ilgili 

engellerin de önüne geçilmeye çalışılır. Çünkü harmanlanmış öğrenme ile öğrenciler 

kendi bireysel öğrenme hızlarına göre dersi tamamlayabilmektedirler. Böylelikle,  

öğrenciler arasında fırsat eşitliği de sağlanmış olmaktadır. 

Aşağıda harmanlanmış öğrenme yönteminin, öğrenme ortamına sağladığı avantajlarla 

ilgili olarak birçok bilim insanını ifadelerine yer verilmiştir; 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi ile bilgiye ve ders içeriğine daha kolay erişim 

sağlanmaktadır (Johnson, 2002). 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi ile dersin etkililiği artmaktadır (Johnson, 2002). 

 Harmanlanmış öğrenme yönteminin kullanıldığı öğrenme ortamında, öğrenci ile 

öğretmen arasındaki etkileşim olumlu anlamda farklılaşmaktadır (Johnson, 2002). 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi, kullanıldığı öğrenme ortamında öğrenci motivasyon ve 

memnuniyetini arttırmada etkilidir (Johnson, 2002). 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi kolay uygulanabilir ve düzeltilebilirdir (Carman, 2002).  

 Harmanlanmış öğrenme yönteminin öğrenme ortamında kullanılması ile öğrencilerin 

birden fazla ihtiyacına (eğitimsel, psikolojik vb.) cevap verilebilir (Carman, 2002). 
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 Harmanlanmış öğrenme yöntemi, kullanıldığı öğrenme ortamlarında öğrencinin 

akademik başarısının yükselmesine yardımcı olmaktadır (Singh, 2003). 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi, zamanı daha etkili kullanmaya yardımcı olmaktadır 

(Singh, 2003), 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi, öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen iletişimininde 

kolaylık ve esneklik sağlamaktadır (Graham, 2006). 

 Harmanlanmış öğrenme ortamı, öğrencilere çalışabilmeleri için en uygun zamanı ve 

mekanı seçme özgürlüğü sağlamaktadır (Graham, 2006). 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi ile öğrenci derse gelmeden önce ve dersten sonra daha 

fazla çalışma olanağına sahip olmaktadır (Graham, 2006). 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi ile eğitim kurumlarının coğrafi konumlarının ve fiziki 

yapılarının dezavantajları büyük oranda ortadan kalkmaktadır (Bersin, 2004). 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi ile daha kolay geribildirim sağlanabilmektedir 

(Garrison ve Anderson (2003). 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi ile eğitsel çıktıları kullanma, depolama ve geri getirme 

kolaylıkla sağlanabilir (Garrison ve Anderson (2003). 

 Harmanlanmış öğrenme yönteminin kullanıldığı öğrenme ortamları ile öğrenciye aktif 

öğrenme ortamı sağlanmış olur (Reay, 2001). 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi ile öğrenci ve öğretmenlerin teknolojiyi kullanma 

becerileri gelişir (Reay, 2001). 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi ile öğretmenler öğrencilerine ve -alanlarında 

uzmanlaşmak için- kendilerine daha fazla zaman ayırabilir (Mortera ve Gutierrez, 2006). 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi ile ders planlarında ve programında esneklik sağlanmş 

olur (Osguthorpe ve Graham, 2003). 
 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi, öğrenme hedeflerine ulaşmada kolaylık sağlar 

(Osguthorpe ve Graham, 2003). 

 Harmanlanmış öğrenme ortamı, öğretmen ve öğrencinin araştırma olanaklarını arttırır 

(Valiathan 2002). 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi ile devamsızlık azalarak öğrencilerin dersten kalma 

oranları azalabilmektedir (Valiathan, 2002). 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi ile öğrencilerin öğrenmeye karşı ilgisi artabilmektedir 

(Valiathan, 2002). 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi, öğrencilere bireysel danışmanlık hizmetinin daha 

kaliteli ve daha fazla verilmesini sağlamaktadır (Watson, 2008). 

 Harmanlanmış öğrenme yöntemi, eğitim kurumunun, insan kaynaklarını daha iyi 

kullanma ve planlama stratejisinde gelişimi destekler (Watson, 2008). 
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Yukarıda yer alan ifadelerden de anlaşıldığı üzere, harmanlanmış öğrenme yöntemi ile 

eğitim ve öğretim faaliyetleri, mevcut sınıf ortamıyla sınırlı kalmamakta, çevrimiçi ortamın 

vermiş olduğu avantajlarla birlikte zaman ve mekandan bağımsız öğretim gerçekleşebilmektedir. 

Bu durum, harmanlanmış öğrenmenin önemini ortaya koymaktadır.  

Harmanlanmış öğrenme yönteminin yukarıda verilen özelliklerinin aynı zamanda 

harmanlanmış öğrenme yönteminin avantajlarını da oluşturduğu ifade edilebilir. Ancak, var olan 

bütün avantajlarına rağmen harmanlanmış öğrenme yönteminin, uygulanmasında karşılaşılan, 

birtakım zorlukları ve dezavantajları da mevcuttur. Yapıcı  (2011), harmanlanmış öğrenme 

yönteminin bu dezavantajlarını şöyle sıralamıştır. 

- geleneksel yönteme (yüzyüze eğitim) alışmış öğrenci ve öğretmenlerin harmanlanmış 

öğrenme ortamına uyum sağlamada zorlanması, 

- zaman yönetimi becerilerinin yetersiz olması, 

- bireysel öğrenme sorumluluğunu kabul etmeme, 

- teknolojiyi kullanmada zorlanma, 

- resmi eğitim kurumlarınca, harmanlanmış öğrenmeye uygun program geliştirilememesi, 

- öğrenci/öğretmen bilgisayar özelliklerinin farklı olması (bant genişliği gibi faktörlerin 

internet hızını etkilemesi), 

- yazılım-donanım eksikliği, 

- alt yapı (internet) yetersizliği, 

- bazı öğretmenlerin teknolojiye direnç göstermesi, 

- harmanlanmış öğrenmede değerlendirme kriterlerinin eksikliği. 

 

2.13.4. Harmanlanmış Öğrenme Ortamının Tasarlanması 

 

Harmanlanmış öğrenme yönteminin, yukarıda belirtilen birtakım dezavantajlarına 

rağmen, öğrenme ortamına sunduğu pek çok avantajları sayesinde öğrenci, hem bağımsız 

öğrenebilmekte hem de öğrendiklerini zaman kaybı yaşamadan paylaşabilmekte, tartışabilmekte 

ve öğrendikleri üzerine yeni bilgiler inşa edebilmektedir (Demirkol 2012). Bununla birlikte, 

harmanlanmış öğrenme yönteminin eğitimde kullanılmasında en temel amaç, öğrencinin hem 

yüzyüze hem de çevrimiçi ortamdan maksimum seviyede yararlanmasını sağlamaktır (Graham, 

2006). Bu temel amaç çerçevesinde, harmanlanmış öğrenme ortamının nasıl tasarlanması 

gerektiği son derece önemli bir konudur. Aksoğan (2011)’ ın da ifade ettiği gibi, uygun 

tasarlanmayan bir harmanlanmış öğrenme ortamının olumsuz sonuçlar doğurabileceği 

unutulmamalıdır. Bu nedenle, harmanlanmış öğrenmenin yararlı bir öğrenme ortamı sağlaması 

ve öğrenci performanslarının daha da iyi olması için içeriğin etkili bir biçimde tasarlanması 

önemlidir (Demirkol, 2012). Doğru, etkili ve verimli bir harmanlanmış öğrenme ortamı 
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oluşturmak için, öğretmenlerin bazı faktörlere dikkat etmesi gerekmektedir. Bahsi geçen bu 

faktörlerin bazıları birbiriyle bağlantılı iken bazıları birbirinden bağımsızdır. Dolayısıyla etkili ve 

verimli bir öğrenme ortamı tasarlamak isteyen öğretmenin bu faktörlere dikkat etmesi 

gerekmektedir. Aksi taktirde, tasarlanan öğrenme ortamı etkili ve verimli olmayacaktır (Aksoğan, 

2011). 

Harmanlamış öğrenme ortamının tasarlanması ve uygulanmasıda 4 aşama dikkat 

çekmektedir. Graham, (2006) bu aşamaları;  

1- Etkinlik Aşaması,  2- Ders Aşaması, 

3- Zaman Aşaması ve   4- Planlama Aşaması, şeklinde listelemiştir. 

 
1-Etkinlik Aşaması, daha çok öğretim süreci içinde ortaya çıkan ve genellikle 

planlanmayan çalışmaları içerir. Yüzyüze eğitimden sonra, desteklemesi için çevrimiçi desteğin 

kullanılması aşamasıdır. Bu aşamada, yüzyüze eğitim ile uzaktan eğitim birarada 

kullanılmaktadır. 

2-Ders Aşaması, daha önceden öğretmen tarafından planlanmış çalışmaları içermektedir. 

Öğretmenin, ders içeriklerini, ödevleri veya aktarmak istediklerini, çevrimiçi konferans 

düzenleyerek veya web üzerinden sunması gibi çalışmalar bu aşamada gerçekleştirilmektedir. 

3-Zaman Aşaması, dersin içeriğine göre hedeflere ugun olarak hem yüzyüze hem de 

çevrimiçi öğrenmeye ayrılacak sürenin belirlendiği aşamadır. 

4-Planlama Aşaması, dersin hangi bölümlerinin yüzyüze hangi bölümlerinin ise çevrimiçi 

olarak yapılacağının belirlendiği aşamadır. Bu aşamada yapılan planlamaya göre öğrenciler ve 

öğretmen, belirlenen gün ve saatlerde biraraya gelerek yüzyüze eğitim için sınıflarında, çevrimiçi 

eğitim için bilgisayarları karşısında dersi takip ederler. 

Harmanlanmış öğrenme ortamının tasarlanması ile ilgili olarak Khan (2005) sekizgen bir 

taslakla sekiz boyut önerisinde bulunmuştur. Khan’ın bu sekizgen taslağı, harmanlanmış 

öğrenme ortamının planlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında 

bir kılavuz niteliğindedir. Khan’ın harmanlanmış öğrenmeye ilişkin sekizgen taslağının boyutları 

şunlardır: (Şekil 9.) 

1-Pedagojik Boyut,              2-Teknolojik Boyut,        3-Arayüzü Tasarlama Boyutu, 

4-Değerlendirme Boyutu,        5- Yönetim Boyutu,               6-Kaynak Desteği Boyutu, 

7-Etik Boyut,                                8-Kurumsal Boyut, 
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Şekil 2.9. Khan’ın Sekizgen Taslağı 
                     *Khan’ın Sekizgen Taslağı (http:// BooksToRead.com/framework) 

                  

1- Pedagojik Boyut: İçerik analizi, öğrenci analizi ile hedeflerin analizi gibi konuları içeren 

boyuttur. 

2- Teknolojik Boyut: Genellikle, çevrimiçi uygulamaları belirleme ve altyapısını oluşturma 

bu boyutun kapsamındadır. Harmanlanmış öğrenme ortamında kullanılan programı destekleyen 

sunucuya erişim, bant genişliği, yazılım ve donanımla ilgili hemen her konu bu boyutta ele 

alınmaktadır. 

3- Arayüzü Tasarlama Boyutu: Harmanlanmış öğrenme ortamında kullanılan kullanıcı ara 

yüzleriyle ilgilidir. Arayüzün kullanımının kolay olması önemlidir. 

4- Değerlendirme Boyutu: Bu boyut, öğrenci performansı ile öğrenme ortamının da 

değerlendirildiği boyuttur. 

5- Yönetim Boyutu: Harmanlanmış öğrenme ortamı ile ilgili yönetimsel konuları ele 

almaktdır (kayıt, duyurular vb). 

6- Kaynak Desteği Boyutu: Her zaman erişilebilir çevrimiçi veya çevrim dışı kaynakların 

oluşturulması ve organize edilmesi ile ilgilidir. Öğretmen de kaynak olarak değerlendirildiği için 

öğretmene kolay ulaşılabilmesi önemlidir. 

7- Etik Boyut: Kültürel farklılıklara saygılı olmak, çokkültürlü bir yapıyı benimsemek, 

fırsat eşitliğine değer vermek gibi bir takım değerleri içeren boyuttur. 

8-Kurumsal Boyut: Kurumla ilgili idari, akademik ve öğrenci işleri ile ilgili konuları içeren 

boyuttur. 

Harmanlanmış öğrenme ortamının tasarlanması ile ilgili olarak Khan (2005) ’in sekizgen 

taslağının boyutları dışında, Osguthorpe ve Graham (2003) da harmanlanmış öğrenme 

ortamlarını tasarlarken, öğretmenlerin dikat etmesini önerdiği 6 madde bulunmaktadır. Bunlar; 

1- Pedagojik Zenginlik (Pedagogical Richness),  

2- Bilgiye Erişim (Access to Knowlegde)  
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3- Sosyal Etkileşim (Social İnteraction)  

4- Öğrenen Kontrolü (Personal Agency-Learner Control)  

5- Maliyet Etkililiği (Cost Effectivenes)  

6- Yeniden gözden geçirip düzeltme kolaylığı (Ease of Revision) şeklindedir. 

1- Pedagojik Zenginlik (Pedagogical Richness): Harmanlanmış öğrenmenin en önemli 

amacı, öğrencinin öğrenme düzeyini maksimum seviyeye taşımaktır. Harmanlanmış öğrenme ile 

sınıf içinde yapılabilecek bazı aktiviteler, çevrimiçi ortamda yapıldığı taktirde, sınıf içerisinde 

farklı aktivitelerin gerçekleştirilmesi için zaman kalacaktır. Örneğin, sınıfta sunulacak olan bir 

sunumun, öğrenim yönetim sistemlerine (ÖYS) daha önceden yüklenmesi ile öğrencilerin sınıfa 

hazırlıklı gelmeleri sağlanabilir. Böylelikle sınıfta sunuma ayrılacak zamanda farklı aktiviteler 

yapılarak eğitim öğretim ortamı daha da zenginleştirilebilir. 

2- Bilgiye Erişim (Access to Knowlegde): Harmanlanmıs öğrenmenin en önemli 

amaçlarından birisi de bilgiye erişim yollarını arttırarak, bilgiye erişimi kolaylaştırmaktır. 

Böylelikle, öğrencinin ders ile ilgili gerekli görülen her türlü bilgiye çevrimdışı olarak da ulaşması 

sağlanabilir. Böylelikle, bilgiye erişimin kolaylaşması ve öğretmenin paylaşılacak bilgileri seçmesi 

sonucu, öğrencilerin bilgiye ulaşmak için çok fazla zaman ve emeği boşa harcamalarının da önüne 

geçilmiş olunur. 

3- Sosyal Etkileşim (Social İnteraction): Öğrenme, sosyal bir ortamda etkileşim ile 

gerçekleşmektedir. Öğrencilerin herhangi bir problemi birbiriyle paylaşmaları, problemlere 

birlikte çözümler getirmeleri, biraradayken yeni deneyimler ve öğrenme yaşantıları 

oluşturmaları,  kendi görüşlerini belirtirken diğer arkadaşlarının fikirlerini de dinlemeleri, kendi 

öğrenmelerinin etkisini ve kalıcılığını da arttıracaktır. Bu anlamda, sadece çevrimiçi etkileşimler 

zayıf kalmakta, yüz-yüze etkileşimin de önemli olduğu görülmektedir. Bu noktada, harmanlanmış 

öğrenme ile yüzyüze sosyal iletişim de sağlandığından, çevrimiçi eğitimdeki sosyal etkileşimi 

kısıtlayan dezavantajlı durumdan kurtulmuş olunmaktadır. 

4- Öğrenen Kontrolü (Personal Agency-Learner Control): Harmanlanmış öğrenmenin 

hedeflerinden birisi de öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını sağlamaktır. Bu 

nedenle, eğitim öğretim ortamında, öğrencilerin öğrenmelerini kendi kontrollerine almasını 

sağlayacak fırsatların sunulması son derece önemlidir. Sağlanan bu fırsatlar, öğrenci otonomunu 

sağlayarak öğrencinin kendini kontrol etmesini sağlamaktadır. 

5- Maliyet Etkililiği (Cost Effectivenes): Harmanlanmış öğrenmenin bir diğer hedefi de 

eğitimin düşük maliyetle yapılmasını sağlamaktır. Örneğin, harmanlanmış öğrenme ortamları ile 

sınıfta harcanan zaman en aza indirilebileceğinden dolayı, eğitimin maliyeti de azalmaktadır. 

Ayrıca, öğrencilerin çevrimiçi olarak edindikleri bilgiler veya yaptıkları alıştırmalar sayesinde 

sınıf içinde ders tekrarı için kullanılan zamandan da tasarruf edilebilmektedir. Kısaca, zamanın 

daha verimli kullanılması ile ders maliyeti de azalmaktadır.   
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6- Yeniden gözden geçirip düzeltme kolaylığı (Ease of Revision): Harmanlanmış öğrenme 

ortamları, öğretmenler tarafından planlandığından dolayı özellikle çevrimiçi ortamda 

paylaştıkları bilgileri istedikleri zaman kolaylıkla değiştirebilmekte, yeni bilgiler ekleyebilmekte 

ya da güncelleyebilmektedir. Öğretmenin, sistem içinde bu kadar kolay hareket edebilmesi, 

öğrenme ortamının daha da zengin olmasını sağlamaktadır.  

Harmanlanmış öğrenme ortamının tasarlanması ile ilgili olarak Singh, (2003) de aşağıda 

verilen unsurlara dikkat edildiği taktirde eğitim öğretim faaliyetlerinin daha etkili ve verimli 

olacağını belirtmiştir. Bu unsurlar;  

              1-Bireylerin incelenmesi, 2-Ders içeriğinin incelenmesi, 

                             3-Maliyet incelemesi,                4-Altyapı incelemesi,  şeklindedir.  

 

1-Bireylerin incelenmesi: Harmanlanmış öğrenme ortamı tasarlanırken en çok dikkat 

edilmesi gereken unsurlardandır. Öğretmenin öğrencileri inceleyerek, onların ihtiyaçlarına göre 

ortamı tasarlaması son derece önemlidir. Bu nedenle, öğretmenin öğrencileri hakkında yeteri 

kadar araştırma ve gözlem yapması gereklidir. Bununla birlikte, öğrencilerin, öğrenilecek konu 

hakındaki önbilgileri, teknolojiyi kullanma yeterlilikleri mutlaka göz önüne alınmalıdır. 

2-Ders içeriğinin incelenmesi: Öğretilecek konunun içeriği ve içeriğin nasıl aktarılacağı 

önemlidir. Harmanlanmış öğrenme, öğretmenlere gerekli esnekliği sağlasa dahi konunun 

aktarılmasında kullanılacak yöntem, teknik, materyaller vb. dersin içeriğine göre seçilmelidir. 

3-Maliyet incelemesi: Çevrimiçi öğrenmenin en büyük avantajlarından birisi, maliyetin 

azalmasıdır. Bununla birlikte, çok fazla materyal kullanılan çevrimiçi (çoklu-etkileşimli),  

ortamların hazırlanması maliyeti yükseltebilir. Bu konuda dikkatli olunmalıdır. 

4-Altyapı incelemesi: Çevrimiçi öğrenmede, donanım ve yazılım ile ilgili olan altyapı, 

yüzyüze öğretimde sınıf ortamının yapısı ile ilgilidir. Her ikisinin de dersin içeriği ve öğrenci 

ihityaçları gözönüne alınarak incelenmesi önemlidir. 

Willson ve Smilanich, (2004) da harmanlanmış öğrenme ortamının etkili olabilmesi için 

harmanlanmış öğrenme ortamının tasarımına ve uygulanmasına ilişkin olarak 6 etkili adım 

önermiştir. Bunlar; 

1-İhtiyacın belirlenmesi, 

2-Amaçların belirlenmesi, 

3-Harmanlama modelinin/programın belirlenmesi, 

4–Bireysel eğitimin nasıl olacağının belirlenerek düzenlenmesi,  

5-Programın uygulanması,   

6-Değerlendirmenin yapılması’ dır. 
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1-İhtiyacın belirlenmesi: Harmanlanmış öğrenme sürecinin etkili olabilmesi için eğitim 

ihtiyaçlarının ve öğrenci ihtiyaçlarının neler olduğu mutlaka belirlenmelidir. 

2-Amaçların belirlenmesi: İhtiyaçların belirlenmesinin ardından, ulaşılmak istenen amaç 

ve hedefler net bir şekilde belirlenmelidir. 

3-Harmanlama modelinin/programın belirlenmesi: Harmanlama programı belirlenirken 

ihtiyaçlar, amaç ve hedefler programın şekillenmesine rehberlik eder. Program bu çerçevede 

şekillenir. Çünkü hangi yöntemlerin nasıl harmanlanacağına ve hangi harmanlama modelinin 

kullanılacağına yön veren, eğitim ihtiyaçları ve öğrenci ihtiyaçları ile ulaşılmak istenen hedeflerin 

belirlenmesidir. 

4–Bireysel eğitimin nasıl olacağının belirlenerek düzenlenmesi: Her bireyin öğrenme şekli 

farklıdır ve kullanılan her yöntem her bireyde işe yaramayabilir. Bu nedenle, her bireyin 

özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun yöntem, teknik vb. seçilmesine dikkat edilmelidir. 

5-Programın Uygulanması: Yukarıda belirtilen dört adım ve elde edilen veriler koordineli 

bir şekilde toplanarak program uygulanmalıdır. 

6-Değerlendirmenin yapılması: Programın uygulanmasının ardından, programın 

belirlenen ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı ile hedefere ne kadar ulaşıldığı 

değerlendirilmelidir. 

Harmanlanmış öğrenme ortamının tasarlanmasında yukarıda belirtilen adımların 

yanısıra harmanlanacak dersin ne kadarının yüzyüze ne kadarının çevrimiçi olacağı konusunda 

doğru kararın verilmesi de önemlidir (Osguthorpe ve Graham, 2003). Harmanlanmış öğrenme 

ortamının etkili olabilmesi için yukarıda belirtilen hususlara dikkat edildiği taktirde yüzyüze ve 

çevrim içi eğitim oranları değişiklik gösterebilmektedir. Ancak, harmanlanmış öğrenme ortamı 

tasarlanırken, en yaygın gerçekleştirilen harmanlama yarı yarıya şeklindedir (Singh, 2003). 

Bununla birlikte, eğitim ve öğrenci ihtiyaçlarına göre bu oran farklılık gösterebilmektedir 

(Osguthorpe ve Graham, 2003). Harmanlanmış öğrenmenin asıl amacı, yüzyüze ve çevrimiçi 

alanların dezavantajları yönlerini mümkün olduğunca ortadan kaldırarak, avantajlı yönlerini 

biraraya getirmek olduğu için, bu amaca hizmet ettiği, eğitim ve öğrenci ihtiyaçlarını doğru bir 

şekilde karşıladığı sürece, harmanlama oranlarının farklılık göstermesi mümkündür. Burada en 

fazla sorumluluk öğretmene düşmektedir. Çünkü, harmanlanmış öğrenme ortamını tasarlayacak 

kişi öğretmendir. Bu anlamda öğretmenin, öğrencilerine, uygulayacakları programa, etkinliklere, 

zamana, maliyete ve kullanacakları materyallere göre harmanlama oranını belirlemesi 

gerekmektedir (Osguthorpe ve Graham, 2003). Milne, (2006) ise, öğretmenin yanısıra 

katılımcıların ve kuruluşların da harmanlamanın hangi oranda olacağına kendilerinin de karar 

verebileceğini ifade etmiştir. Harmanlama oranı ile ilgili alanyazın araştırıldığında, harmanlanmış 

öğrenme ortamının tasarımı ve harmanlama oranı ile ilgili net bir oranının verilmediği ve 

“harmanlama oranı ile ilgili tek bir tarifin olmadığının” birçok alan uzmanı tarafından ifade 
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edildiği görülmüştür (Graham, 2006; Thomson, 2002; Milne, 2006; Osguthorpe ve Graham, 2003; 

Harriman, 2004).  

Harmanlanmış öğrenmenin hangi öğretim seviyesine uygulanabileceği ile ilgili olarak ise, 

Graham (2006), harmanlanmış öğrenmenin, farklı kademelerde uygulanabileceğini ifade 

etmiştir. Garaham (2006) ayrıca, dersin bütününde uygulanacak harmanlama yerine sadece,  ders 

içinde anlaşılması veya uygulanması zor veya zaman kaybına neden olacak aktiviteler için 

harmanlama yapılabileciğini de ifade etmiştir. Kısaca, ders düzyinde olduğu gibi, sadece konu 

düzeyinde de harmanlama yapılabilmektedir. 

Görüldüğü gibi, harmanlanmış öğrenme ortamı tasarlanırken, amaç öğrenciye konuyu en 

iyi şekilde aktarmak ve onların öğrenmesini, her iki yöntemi de harmanlayarak, maksimum 

seviyeye çıkarmaktır. Ancak, harmanlanan yöntemler arasında dengeyi oluşturmak son derece 

önemlidir. Bu noktada en fazla görev öğretmene düşmektedir. Öğretmen, dersin içeriği ve öğrenci 

ihtiyaçlarına göre çevrim içi ve yüzyüze öğretim planlarını eşit ağırlıkta veya farklı oranlarda 

yapabilmektedir. Ancak, harmanlanmış öğrenmedeki en önemli etken teknolojinin kullanılış 

şeklidir. Teknoloji, harmanlanmış öğrenmeyi işlevsel hale getiren en etkili unsurdur. 

Teknolojiden uzak bir harmanlanmış öğrenme mümkün değildir (Harriman, 2004). Burada 

dikkat edilecek en önemli hususun, her iki yöntemin güçlü yönlerinin ortaya konularak, zayıf 

yönlerinin azaltıldığı bir harmanlanmış öğrenme ortamının yaratılması olduğu ifade edilebilir. 

 

2.13.5. Harmanlanmış Öğrenme Ortamı Bileşenleri (Elemanları) 

 

Harmanlanmış öğrenme ortamında yukarıda verilen adımların oluşturulmasında 

kullanılan harmanlanmış öğrenme ortamı bileşenleri mevcuttur. Bu bileşenler, harmanlamanın 

doğru bir şekilde yapılmasına yardımcı olmaktadır (Osguthorpe ve Graham, 2003). Singh ve Reed, 

(2001)’in de ifade ettiği gibi, yapılabilecek zayıf ve yanlış harmanlama ile eğitsel araçların, etkili 

kullanılamaması harmanlanmış öğrenme ortamını bozacak, zaman ve maliyet kaybına neden 

olacaktır. Yanlış tasarlanan bir harmanlanmış öğrenme ortamı, faydadan çok zarar 

getirebilmektedir. Bununla birlikte, harmanlanmış öğrenme ortamları, doğru bir şekilde 

harmanlandığında hem yüzyüze eğitimin hem de çevrimiçi ortamların güçlü yönlerini aldığı için 

eğitim ortamı daha etkin ve verimli olacaktır. İyi bilinmelidir ki her yüzyüze eğitim ortamı ile 

çevrimiçi ortamınn rastgele birleşimi harmanlanmış öğrenme ortamını oluşturmamaktadır. Bir 

eğitim ortamının harmanlamş öğrenme ortamı olabilmesi için harmanlanmış öğrenme ortamında 

kullanılan bileşenlere (elemanlara) ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanılan bütün bu bileşenler 

öğrenme ortamının kalitesini,  verimini ve etkileşimini arttırmak için kullanılmaktadır (Singh ve 

Reed, 2001). 
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Singh ve Reed (2001)  iyi tasarlanmış bir harmanlanmış öğrenme ortamının sağlanması 

için şu üç bileşenin varlığına dikkat çekmiştir; 

1- Eş zamanlı fiziksel (yüzyüze) elemanlar,  

2- Eş zamanlı çevrimiçi elemanlar, 

3- Eş zamansız (eş zamanlı olmayan). 

Eş zamanlı fiziksel (yüzyüze) elemanlar; bütün öğrencilerin aynı zaman diliminde (eş 

zamanlı) yararlanabileceği yüzyüze faaliyetleri içeren elemanlardır (öğretmen yönetimli dersler, 

aktif katılımlı laboratuvarlar/ atölyeler, alan gezileri vb). 

Eş zamanlı çevrimiçi elemanlar;  bütün öğrencilerin aynı zaman diliminde 

yararlanabileceği web desteki elemanlardır (çevrimiçi toplantılar, sanal sınıflar, web seminerleri, 

yayınlar ve konferanslar, özel dersler, anında mesajlaşma, çevrimiçi sınavlar vb). 

Eş zamansız (eş zamanlı olmayan) bireysel elemanlar; her öğrencinin, (aynı zaman 

diliminde olmayıp) kendi istediği zaman (farklı zamanlarda) yararlandıkları elemanlardır. 

(dökümanlar,  web sayfaları, görsel materyaller, web tabanlı eğitim modülleri, test ve anketler, 

simülasyonlar, elektronik performans destek sistemleri vb). 

Rossett vd, (2003) ise, iyi tasarlanmış bir harmanlanmış öğrenme ortamının sağlanması 

için, hem çevrimiçi hem de yüzyüze eğitimde 3 bileşene dikkat edilmesi ve bu bileşenlerin uygun 

bir şekilde birleştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu bileşenler;  “Eğitim alanı”, “Etkinlikler” ve 

“Uygulamalar”dır. 

Çevrimiçi eğitimde, “Eğitim alanı”; çevrimiçi öğrenme, eşzamanlı/ eşzamansız tek yönlü 

iletişim ve çift yönlü iletişimi içerirken, yüzyüze eğitim alanı; eş zamanlı çift yönlü iletişimi 

içermektedir.  

Çevrimiçi eğitimde “Etkinlikler” de; çoğunlukla sunuş, alıştırma, bireysel çalışma, 

tartışma, ödev, grup çalışması, değerlendirme yer alırken, yüzyüze eğitim etkinliklerinde, 

sunumlar, grup çalışması, alıştırma ve değerlendirme yer almaktadır.  

Çevrimiçi eğitim Uygulamlarında, ders denetim araçları, video, işitsel sunum araçları 

(PowerPoint), iletişim araçları kullanılırken yüzyüze uygulamalar sınıftan sınıfa değişiklik 

göstermektedir. 

Osguthorpe ve Graham, (2003) ise, iyi tasarlanmış bir harmanlanmış öğrenme ortamının 

sağlanması için şu unsurların biraraya getirilmesini önermektedir. Bunlar; 

1- yüz yüze ve çevrimiçi öğrenme etkinlikleri,  

2- yüz yüze ve çevrimiçi öğrenciler,   

3- yüz yüze ve çevrimiçi öğretmenler. 

 

1- yüz yüze ve çevrimiçi öğrenme etkinlikleri, harmanlanmış öğrenme ortamlarında en 

fazla kullanılan unsurudur. Öğretmen hem geleneksel olarak yüzyüze hem de çevrimiçi olarak 
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öğrencilerle etkileşim halindedir. Öğrencilerle gerçekleştirilen yüzyüze eğitimden sonra, 

belirlenen bir zamanda öğrenciler ve öğretmen çevrimiçi ortamda biraraya gelmektedir. Burada 

öğrenme etkinlikleri eş zamanlı veya eşzamansız olarak gerçekleştirilebilir. *(Bu çalışmada, 

Osguthorpe ve Graham, (2003)’ ın önermiş olduğu “yüz yüze ve çevrimiçi öğrenme etkinlikleri” bileşeni 

kullanılmıştır. Alanyazında en fazla kullanılan bileşen olması, bu anlamda alanyazının referans kabul 

edilmesi,  hem geleneksel olarak yüzyüze hem de çevrimiçi olarak öğrencilerle etkileşim halinde 

olunabilmesi, öğrencilerle gerçekleştirilen yüzyüze eğitimden sonra, belirlenen bir zamanda öğrencilerle 

birlike çevrimiçi ortamda eşzamanlı olarak etkileşimden olunabilmesi ve ayrıca öğrencilerin eşzamansız 

çalışma olanağına sahip olması sebebiyle, bu bileşenin çalışmaya en uygun bileşen olduğu düşünülmüştür.) 

2-yüz yüze ve çevrimiçi öğrenciler, sınıf ortamında yüzyüze öğretmenleri ve diğer sınıf 

arkadaşları ile birlikte olan öğrencilere çevrimiçi ortamda farklı ortamlarda bulunan diğer 

öğrencilerde katılmaktadır. Öğrenciler böylelikle, farklı öğrencilerle de iletişim ve etkileşim 

halinde olarak yeni tecrübeler elde etme fırsatı yakalayabilmektedir. 

3-yüz yüze ve çevrimiçi öğretmenler, sınıf ortamında yüzyüze, öğretmenleri ve diğer sınıf 

arkadaşları ile birlikte olan öğrencilere, çevrimiçi ortamda farklı ortamlarda bulunan diğer 

öğretmenler katılmaktadır. Öğrenciler böylelikle, farklı öğretmenlerle de iletişim ve etkileşim 

halinde yeni bilgi ve tecrübeler elde ederek konu hakkında daha fazla ve farklı görüşleri öğrenme 

fırsatı yakalayabilmektedir. 

 

2.13.6. Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımları 

 

Harmanlanmış öğrenme ortamı tasarlanırken mevcut imkanlar ile öğrenci ihtiyaçları iyi 

değerlendirilmelidir. Yukarıda verilen adımlar ve bileşenlerle ilgili yapılan değerlendirmelerden 

sonra, harmanlanmış öğrenme ortamı tasarlanırken hangi yaklaşımın kullanılacağına da karar 

verilmelidir.  Bersin, (2004), harmanlanmış öğrenme ortamlarında kullanılması ile ilgili olarak 2 

yaklaşımdan bahsetmiştir. Bu yaklaşımlar; 

1-“Program Akış Modeli Yaklaşımı”, 

2- “Öz ve Tamamlayanlar Modeli Yaklaşımı” şeklindedir. 

1- “Program Akış Modeli Yaklaşımı”: Bu yaklaşımda, program adım adım ilerlemektedir. 

Geçilen her bir aşama kendinden önceki aşamayı temel almakta ve kendinden sonra gelen 

aşamaya temel oluşturmaktadır. Bu nedenle, program nettir ve programda büyük değişiklikler 

yapılmaz. Bununla birlikte, akışın değiştirilmemesi koşulu ile (programın başarısız veya eksik 

görülen kısımlarında) küçük değişiklikler yapılabilir. Bu özelliği ile bu yaklaşım “öz ve 

tamamlayanlar modeli yaklaşımı”ndan ayrılmaktadır. Bu modelde, program çerçevesinde 

oluşturulan planlara öğretmen ve öğrencilerin bağlı kalması önemli olduğundan dolayı, öğrenciye 
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sorumluluk duygusunu kazandırması bakımından öğrenci motivasyonunu yükselten bir 

yaklaşımdır. 

2- “Öz ve Tamamlayanlar Modeli Yaklaşımı”: Uygulama kolaylığı sağlayan bu yaklaşımda, 

programı güçlendirmek için programa ekleme ve çıkarmalar yapılabilmektedir. Yapılan bu 

ekleme ve çıkarmalar, programın tamamlayıcıları olarak nitelendirilmektedir. Bu yaklaşımda 

programın esnek olması, öğrenci özerkliğini desteklemekte,  öğrencilerin özgüvenlerini 

pekiştirebilmektedir. *(Bu çalışmada, uygulama kolaylığı sağlaması, programda esnek olunması, 

programa ihtiyaç duyulduğu anda ekleme ve çıkarmaların yapılabilmesi ve öğrenci özerkliğini 

desteklemesi nedeniyle, “öz ve tamamlayanlar modeli yaklaşımı” benimsenmiştir.) 

 

2.13.7. Harmanlanmış Öğrenme Modelleri 

 

Harmanlanmış öğrenme modelinin seçilmesine karar verilirken öğrenci ihtiyaç ve 

profilinin, öğretilecek becerilerin, öğrenme kaynaklarının, zaman ve maliyetin mutlaka 

gözönünde bulundurulması gerekmektedir (Osguthorpe ve Graham, 2003) Yıldız (2011)’ a göre 

de doğru harmanlama yapılabilmesi ve uygun harmanlama modelinin seçilebilmesi için çeşitlilik 

gösteren öğrenme ihtiyaçlarına ve öğrenci özelliklerine dikkat edilmelidir. Harmanlanmış 

öğrenme ortamı tasarlanırken ”hangi harmanlama modeli seçilmelidir? ve “harmanlama 

modellerinden hangisi daha uygundurveya daha etkili olacaktır?”  soruları, sorulması gereken 

sorulardır. 

NIIT (National Institute of Information Technology) tarafından, harmanlanmış öğrenme 

ortamında kullanılabilecek üç model önerilmiştir (akt; Vailathan 2002). Bunlar;  

1-Beceri Geliştiren Model, 

2-Davranış Geliştiren Model, 

3-Yeterlik Geliştiren Model’ dir. 

 

1- Beceri Geliştiren Model: Ders içeriğinin, bilgi veya uygulama düzeyinde sunulduğu bu 

modelde hem öğrenci-öğrenci hem de öğrenci- öğretmen etkileşimi söz konusudur. Ağırlık, 

çevrimiçi öğrenmededir. Öğrenci, kendi bireysel hızında öğrenmeye devam ederken, canlı 

oturumlarla (tartışma forumları, yüz-yüze oturumlar, web destekli etkinlikler vb.) bu öğrenme 

desteklenir. Bu öğrenme modeli yoğun bir şekilde, öğrencinin teknoloji becerisini de 

geliştirmektedir. 

2-Davranış Geliştiren Model: Bu model ise, geleneksel yüzyüze öğrenme ve çevrimiçi 

işbirlikli öğrenme etkinliklerinin birleştirilmesinden meydana gelmektedir. Bu model ile en çok 

kullanılabilecek aktiviteler, grup ile yapılacak işbirlikli aktivitelerdir. Bu nedenle, bu model daha 

çok öğrencinin sosyal becerilerini ve grup içinde davranışlarını geliştirmeye yöneliktir. 
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3-Yeterlik Geliştiren Model: Öğrencilere, yeni öğrendikleri bilgi ve becerileri gerçek 

durumlarda uygulama fırsatı veren bir modeldir.  Bu anlamda, öğrencilere yeni öğrendikleri bilgi 

ve edindikleri tecrübeleri uygulama fırsatı vermektedir. Bu modelde kullanılabilecek en önemli 

aktivitelerden birisi simülasyonlardır.  Öğrenme yönetim sistemleri (ÖYS) ile tartışma forumları 

da yine bu model ile kullanılabilen aktivitelerdir. 

Harmanlanmış öğrenme modelleriyle ilgili olarak Thomson (2002) ise, “Harmanlanmış- 

Karma Öğrenme Modeli”nden bahsetmiştir. “Harmanlanmış-Karma Öğrenme Modeli”, dersin 

içeriği ve öğrenci ihtiyaçları gözönünde tutulduğunda, harmanlamadaki oranın değişebileceğini 

bu nedenle bazı derslerde yüzyüze öğrenme yöntemlerinin, bazı derslerde ise, çevrimiçi 

teknolojilerin yoğun kulanıldığnı, bazı derslerde ise eşit oranda kullanıldığını ifade etmiştir. 

Thomson, modelinde harmanlanmış öğrenmeyi sadece dersin tamamında kullanılmasının 

yanında, dersin belirli bir konusu için de kullanılabileceğini ifade etmiştir. Her bir konu içeriği 

farklı olduğu için bir ders içinde konunun özelliğine göre birden fazla harmanlanmış öğrenme 

modeli kullanılabilmektedir. Bu anlamda, Thomson’ un önerdiği model spesifik bir model 

olmamakla birlikte, modellerin dersin içinde karma ve esnek olarak kullanılabileceğini belirttiği 

bir modeldir. *(Bu çalışmada, harmanlama oranına ilişkin olarak, Thomson (2002)’ nın, “Harmanlanmış- 

Karma Öğrenme Modeli” kullanılmıştır. Bu modelde, modellerin dersin içinde karma ve esnek olarak 

kullanılabilmesi yapılmış olan bu çalışmaya uygundur. Ayrıca, bu modelin, bu çalışmada, kullanılan 

Osguthorpe ve Graham, (2003)’ ın önermiş olduğu “yüz yüze ve çevrimiçi öğrenme etkinlikleri” bileşeni 

mantığına ve Bersin (2004)’ in “Öz ve Tamamlayanlar Modeli Yaklaşımına daha uygun olduğu 

düşünüldüğünden dolayı, bu model tercih edilmiştir.) 

Harmanlanmış öğrenme modelleriyle ilgili olarak; Bersin (2004) ise, boyut olarak 

nitelendirdiği öğrenme stratejilerinden bazılarını harmanlayarak 5 farklı harmanlanmış öğrenme 

modelinden bahsetmiştir. Bunlar;  

1-Çevrimiçi ve yüzyüze öğrenmenin harmanlandığı model, 

2-işbirlikli öğrenme ve bireysel hızda canlı harmanlamanın yapıldığı model, 

3-Yapısal olan ve yapısal olmayan öğrenmenin harmanlandığı model, 

4-Güncel ve hazır/geleneksel içeriğin harmanlandığı model ile 

5-Öğrenme ve çalışmanın harmanlandığı model’ dir. 

1- Çevrimiçi ve yüzyüze öğrenmenin harmanlandığı model: En yaygın kullanılan iki 

boyutun harmanlanmasından meydana gelmektedir. Bu modelde, sınıfta yüzyüze öğrenme 

ortamı ile çevrimiçi ortam kullanılmaktadır. Bu modelde, çevrim içi öğrenme, yüzyüze öğrenmeyi 

destekler niteliktedir. Yüzyüze olarak öğretilmek istenen konu çoğunlukla çevrimiçi 

materyallerle desteklenmektedir. 

2- İşbirlikli öğrenme ve bireysel hızda canlı harmanlamanın yapıldığı model: Öğrenci 

paylaşım ve etkileşiminin yoğun olduğu işbirlikli öğrenme ile öğrencinin bireysel hızının dikkate 
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alınarak harmanlandığı bir modeldir. Bu modelde, her bir birey farklı hızda öğrenir prensibinden 

yola çıkılır ve işbirlikli öğrenme de bireysel hızda öğrenmeye de önem verilir. 

3- Yapısal olan ve yapısal olmayan öğrenmenin harmanlandığı model: Bu modelde 

harmanlanmış öğrenme programı, yapılandırılmış ve yapıandırılmamış öğrenmeleri 

kapsamaktadır. Öğrenme, formal veya informal yollarla gerçekleşmektedir. Formal öğrenmeler, 

öğrenilen bilgilerin daha önceden kararlaştırılıp yapılandırılması, informal öğrenme ise, daha çok 

rastgele ve yapılandırılmamış bilgilerin edinilmesi yoluyla gerçekleşmektedir. 

4- Güncel ve hazır/geleneksel içeriğin harmanlandığı model: Bu model, tek başına 

“geleneksel içerik” veya tek başına “güncel içerik”, beklenti ve istekleri karşılayamayabilir. Bu 

durumda güncel ve geleneksel içeriğin harmanlanması kolaylık sağlamaktadır. 

5- Öğrenme ve çalışmanın harmanlandığı model: Bu modelde; “öğrenme”, “başarma”, 

“çalışma” gibi üç kavram dikkat çekmektedir. “Öğrenilen bilgi çalışmayı çalışma da  başarıyı 

getirir. Çalışmak ise, yeni öğrenmelerin yolunu açar” prensibi bu modelin en dikkat çeken 

yönüdür. Kısaca, öğrenme ve çalışma harmanlanarak bir sarmal oluşturulur. 
*(Bu çalışmada, harmanlamış öğrenme modellerinden, Bersin (2004)’ in “Çevrimiçi ve yüzyüze 

öğrenmenin harmanlandığı model” ve “İşbirlikli öğrenme ve bireysel hızda canlı harmanlamanın yapıldığı 
model” e  yer verilmiştir. Çünkü,  “Çevrimiçi ve yüzyüze öğrenmenin harmanlandığı modelde”; sınıfta 
yüzyüze öğrenme ortamı ile çevrimiçi ortam birlikte kullanılmaktadır. Bu modelde, çevrim içi öğrenme, 
yüzyüze öğrenmeyi destekler niteliktedir. Yüzyüze olarak öğretilmek istenen konu çoğunlukla çevrimiçi 
materyallerle desteklenmektedir. Modelin bu özelliklerinin yapılmış olan bu çalışmaya uygun olduğu 
düşünülmüştür. Çalışmada kullanılan diğer bir model olan “İşbirlikli öğrenme ve bireysel hızda canlı 
harmanlamanın yapıldığı model” ise, öğrenci paylaşım ve etkileşiminin yoğun olduğu işbirlikli öğrenme ile 
öğrencinin bireysel hızının dikkate alınarak harmanlandığı bir modeldir. Bu çalışmada da işbirlikli öğrenme 
yöntemi kullanılmış ve öğrencinin bireysel hızda öğrenmesine de önem verilmiştir. Bu nedenlerden dolayı 
bu iki modelin bu çalışmada kullanılmasının uygun olduğu düşünülmüştür.) 

 
 
2.13. Tasarım Düşünme ve İşbirlikli Öğrenme Yöntemi 

 

Tasarım düşünme bireyin, hem bireysel hem de takım olarak işbirliği içinde çalışmasına 

olanak sağlayan bir süreçtir (Scheer, 2017).  Tasarım düşünme sürecinde, çoğunlukla bir ürünün 

ortaya çıkması sözkonusu olduğu için ürün ortaya çıkana kadar geçen sürede, bireyin takım 

arkadaşlarıyla tartışması, yeri geldiğinde ürününü savunmasına izin verilmesinden dolayı süreç, 

bireyin iletişim becerilerini, muhakeme gücünü kısaca sosyal becerilerini geliştiren bir yapıya 

sahiptir (Juliani, 2016). Bu noktada, bireylerin hem bireysel olarak hem de takım arkadaşlarıyla 

etkileşim içinde çalışmalarını değerlendirerek sunmalarını destekleyen tasarım düşünme ile 

işbirlikli öğrenme yönteminin birbiriyle uyumlu ve içiçe görünen iki yöntem olduğu ifade 

edilebilir. 

Ayrıca, tasarım düşünme özünde,  proje temelli olduğu için,  projelerden dolayı öğrenciler, 

işbirliği içinde takımla çalışma sorumluluğunu da kazanmaktadır (Buckley, 2006). Bir proje 

içerisinde yeni bir içerik ve kompleks bir problemle karşılaşan öğrenci, işbirliği içinde ve takım 
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arkadaşlarından aldığı geribildirimlerle birlikte, problemi çözmeye başlamaktadır. Konuyla ilgili 

olarak Scheer (2017) de tasarım düşünmenin yapısından kaynaklı, bireylerin işbirliği içinde, 

takım çalışması sorumluluğunu kazanabildiğini belirtmiştir. Bu anlamda, tasarım düşünme 

eğitiminin işbirlikli öğrenmeyi de desteklemesi nedeniyle, okullarda verilmesi önemli 

görülmektedir.  

 

2.14.1. İşbirlikli Öğrenme ve İşbirlikli Öğrenmenin Özellikleri 

 

Öğrenme ortamlarında öğrenciler birbirlerini; yarışarak, bireysel çalışarak veya işbirliği 

içinde çalışarak etkilemektedir. Öğrencilerin birbirini yarışarak etkilediği öğrenme ortamlarında, 

bir öğrencinin kazanıp diğerlerinin kaybetme durumunda olumsuz amaç bağımlılığı, kendini 

başarısız ve özgüvensiz hissetme gibi istenmeyen duygular oluşabilmektedir. Bireysel öğrenme 

ortamlarında, öğrencinin başarısı belirli kriterleri yerine getirmesinde gösterdiği bireysel 

performansına bağlıdır. Öğrencinin başarı veya başarısızlığında diğer öğrenciler bir ölçüt 

değildir. İşbirlikli öğrenme ortamlarında ise, öğrencide biz olma bilinci, özgüven ve olumlu amaç 

bağımlılığının getirdiği ait olma duygusu oluşmaktadır (Johnson Johnson, 1991). İşbirlikli 

öğrenme ortamında öğrencilerin kendini güvende hissetmesi sağlanarak fikir, duygu, düşünce ve 

bilgilerini rahatlıkla paylaşması teşvik edillir. Bu nedenle,  arkadaşları ile birlikte işbirliği içinde 

çalışan öğrenci, bireysel olarak sergilediği performanstan daha etkili ürünler ortaya 

çıkarabilmektedir (Buckley, 2006). 

Ulusal alanyazında “İşbirlikli Öğrenme, İşbirliğine Dayalı Öğrenme” ve “Kubaşık 

Öğrenme” olarak kullanılan kavram, uluslararası alanyazında, “Cooperative Learning” olarak 

kullanılmaktadır (Demirel, 2010; Senemoğlu, 2002; Johnson Johnson, 1991; Dörnyei, 1997; 

Slavin, 1985; Christison, 1990). Bu çalışmada “işbirlikli öğrenme” olarak kullanılan kavrama ait 

bazı tanımlara aşağıda yer verilmiştir. 

İşbirlikli öğrenme, ortak bir hedefi gerçekleştirmek amacıyla, öğrencilerin küçük gruplar 

halinde çalıştığı ve başarılarından dolayı ödüllendirildikleri öğretim süreçleridir (Slavin, 1991).  

İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin bir görevi yerine getirmek veya ortak bir amaç için küçük 

gruplar halinde biraraya gelerek birlikte çalışarak öğrendikleri öğrenme sürecidir (Christison, 

1990). 

İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için çalıştığı, takımlar halinde biraraya 

gelerek deneyler yaptığı, tasarı ürettiği bir yöntemidir (Sheehan vd, 2018). 

Açıkgöz, (1992)’ e göre, işbirlikli öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar halinde biraraya 

gelerek birbirinin öğrenmesine yardım ettiği öğrenme sürecidir.  
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Johnson ve Johnson (1990) ise, işbirlikli öğrenmeyi, öğrencilerin bir bilgiyi kazanabilmek 

amacıyla takım arkadaşlarıyla işbirliği kurarak, öğrenmelerini en üst düzeye çıkarabildikleri 

öğrenme ortamları, olarak tanımlamıştır. 

Doymuş ve diğerleri, (2005)’ e göre ise, işbirlikli öğrenme, öğrencilerin küçük ve karma 

gruplar oluşturarak ortak bir amaç için hem kendi hem de birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı 

oldukları, öğrencinin sürece aktif olarak dahil olduğu, iletişim becerilerinin ve özgüvenlerinin 

artmasına yardımcı olan bir öğrenme yöntemidir. 

Dörnyei (1997) ise, işbirlikli öğrenmeyi bir öğretim yönteminden çok felsefe olarak 

görmüştür. Bu felsefede esas olan, öğrenci dayanışmasının en üst seviyeye çıkmasıdır. Benzer 

şekilde, Roberts, (2004) da işbirlikli öğrenmeyi, bir tür etkileşim felsefesi olarak ele almış ve 

etkileşim felsefesi olan işbirliğine dayalı öğrenmenin bir yaşam biçimi olması gerektiğini 

savunmuştur. 

Soylu, (2008) ise işbirlikli öğrenme ortamını öğrencilerin birlikte hareket ederek, birlikte 

düşünme eylemiyle yaratıcılıklarını arttırdığı, öğrencileri öğrenmeye daha istekli kılan ve kalıcı 

öğrenmelerini destekleyen verimli bir öğrenme ortamı olarak tanımlamıştır. 

Başer (2006)’ e göre ise, işbirlikli öğrenmenin net bir tanımını yapmak pek mümkün 

olmamakla birlikte, birlik ve beraberlik kelimelerini vurgulayan öğrencilerin bu birlik ve 

baraberlik doğrultusunda kendileri kadar grup arkadaşlarını da düşündüğü, gruptaki herkesin 

birbirinden sorumlu olduğu birlikte çalışma ortamlarıdır. 

İşbirlikli öğrenmenin tanımlarına bakıldığında, “takım” ve “grup” kelimelerine sıkça 

rastlanılmaktadır. Bununla birlikte, oluşturulan her takım veya grup, işbirlikli öğrenme grubu 

değildir (Johnson Johnson, 1991; Felder,  Brent, (2007); Kartal (2014)’ a göre de masa etrafında 

toplanmış, kendi işlerini yaparken birbirleriyle konuşan öğrencilerden oluşan her grup işbirlikli 

öğrenme grubu değildir. Soylu (2008) okulların özellikle birinci kademesinde öğretmenlerin 

“küme çalışması” adında bir yöntem kullandığını, bazı durumlarda, yapılan bu küme 

çalışmalarının öğrenmeyi aksattığını, öğrenciler arasında uyumsuzluk ve hoşnutsuzluğun 

olabildiğini ifade etmiştir. Bu anlamda, bir grubun işbirlikli öğrenme grubu olabilmesi için; 

dikkatli bir planlamanın yapıldığı, öğrenciler arasında olumlu bağımlılığın olduğu, grubun 

başarıları sonunda ödüllendirildiği, başarının ve başarısızlığın sorumluluğunun birlikte 

üstlenildiği, ortak bir amacın olduğu bir öğrenme ortamı oluşturulmalıdır (Slavin, 1991).  

Erten (2015) de bir grubun işbirlikli öğrenme grubu olabilmesi için, hedeflerin açıkça 

ifade edildiği, öğrenciler tarafından sorumluluğun alındığı, başarı için eşit fırsat sağlandığı, 

yüzyüze etkileşimin, olumlu bağımlılığın ve bireysel sorumluluğun olduğu ve ödül gibi unsurlara 

yer verilen bir ortamın gerektiğini belirtmiştir.  

Johnson Johnson ise (1991) verimli ve etkili bir işbirlikli öğrenme ortamında bulunması 

gereken 3 temel unsur olduğunu belirtmiştir. Bu unsurlar; 
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 1- olumlu dayanışmanın öneminin net bir şekilde benimsenmesi, 

 2- etkili bir yüzyüze etkileşim, 

 3- bireysel sorumluluğun öneminin net bir şekilde benimsenmesi, şeklindedir. 

Açıkgöz, (1992) ise, bir işbirlikli öğrenme ortamının başarılı olabilmesi için; olumlu 

bağımlılık, yüzyüze etkileşim, grup ödülü, bireysel değerlendirilebilirlik, otak ürün, sosyal 

beceriler, eşit başarı şansı ve grup sürecinin değerlendirilmesi gibi unsurlara dikkat edilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. 

Troncale, (2002) ise, öğrenme ortamlarının verimli olabilmesi için, ders içi konuşmaların 

çoğunluğunu öğretmenin gerçekleştirmesi ve bilgi kaynağı olarak sadece öğretmenin 

görülmesinin doğru olmadığını, bu noktada, işbirlikli öğrenme ortamlarında öğrencinin de bilgi 

kaynağı olarak görülmesinin işbirlikli öğrenmenin en önemli özelliklerinden birisi olduğunu ifade 

etmiştir. Alanyazın araştırıldığında, işbirlikli öğrenme ortamında mutlaka yer verilmesi gereken 

bazı özellikler şunlardır:   

 İşbirlikli öğrenme sürecinde bütün öğrencilere eşit şans verilmelidir (Felder, Brent, 

2007). 

 İşbirlikli öğrenme ortamında farklı grupların oluşturulması esastır (Felder, Brent, 2007). 

 İşbirlikli öğrenme ortamında öğrenciler, geleneksel öğrenme ortamına göre daha çok 

özerkliğe sahip olmalıdır (Felder, Brent, 2007). 

 İşbirlikli öğrenme ortamında anlık konuşma ve etkileşimlerin oldukça fazla olması 

işbirlikli öğrenme ortamlarının özelliklerinden birisidir (Cohen, 1994), 

 İşbirlikli öğrenme ortamlarında yer alan tartışmaların, öğrenmeyi destekleyen sosyal 

yapılandırmacılık fikrine dayanması işbirlikli öğrenme ortamlarının diğer bir özelliğidir 

(Cohen, 1994). 

 

2.14.2. İşbirlikli Öğrenme Ortamının Sağladığı Faydalar 

 

İlk defa 18. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere’ de Lancester ve Bell tarafından uygulanan 

işbirlikli öğrenme yöntemi, ABD’ de Lancastrian okulunun açılmasıyla yayılmaya başlamıştır. 20. 

yy’ a gelindiğinde ise, Poker Okullarında insan hakları, demokrasi ve eşitlik kavramının 

yerleşmesi, amacıyla öğrencilerin birarada olmalarını, ortak sorumluluk almalarını ve birbirleri 

ile olan iletişimlerini arttırmalarını sağlamak amacıyla işbirlikli öğrenme yönteminin uygulandığı 

sınıf ortamları oluşturulmuştur. Atılan bu adımlara rağmen 1900’ lü yılların ilk yarısında 

okullarda yarışmaya dayalı ortam etkili iken 1900’ lü yılların ortalarında bireyselleştirilmiş 

öğrenme, popüleritesini arttırmış ancak 2000’ li yıllarda işbirlikli öğrenme yönteminin önemi 

kavranmaya başlanmıştır.  Aradan geçen zamanla birlikte önemi her geçen gün daha iyi anlaşılan 

işbirlikli öğrenme yönteminin dayandığı temel sayıltıları Demirel (2010),  şu şekilde belirtmiştir:  
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 İşbirlikli öğrenme becerileri (sorumluluk alma, özgüven vb.) sonradan da kazanılabilen 

ve öğrenilebilen becerilerdir. 

 İşbirlikli öğrenme ortamlarında, grup dinamiği ve grup üyelerinin birbirleriyle olan 

ilişkileri önemlidir. 

 İşbirlikli öğrenmenin yapıldığı sınıfın fiziksel yapısı çalışmayı etkilemektedir. 

 İşbirlikli öğrenme grubunu oluşturan öğrenciler, farklı yeteneklere sahiptir ve 

birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. 

Demirel (2010)’ in yukarıda belirtmiş olduğu sayıltılardan da yola çıkarak işbirlikli 

öğrenmenin grup çalışmasını kolaylaştırdığı ve öğrencilere pek çok fayda sağladığı söylenebilir. 

İşbirlikli öğrenmenin sağladığı faydalar pek çok araştırmacı tarafından da ifade edilmiştir. 

Örneğin, Panitz (2006), işbirlikli öğrenme ortamlarının sağladığı faydaları; Akademik Faydalar, 

Sosyal Faydalar ve Psikolojik Faydalar olmak üzere 3 başlık atında toplamıştır. İşbirlikli 

öğrenmenin akademik faydaları arasında; öğrencinin üstbilişsel ve eleştirel düşünmesinin, içeriği 

daha rahat hatırlamasının ve sürece aktif katılımının sağlanması, öğrencilerin derse olan ilgisinin 

artması ile başarısı düşük olan öğrencilerin başarılı öğrencilerle birlikte olmasından dolayı 

onların da akademik başarılarının artması, öğretmenin tek bilgi kaynağı olarak görülmesinin 

önüne geçilmesi, bilgi transferinin artması ve devamsızlığın azalması vb. gibi durumlar yer 

almaktadır. Panitz (2006)’ e göre, işbirlikli öğrenmenin sosyal faydaları arasında ise, öğrencilerin 

iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesi ile aralarındaki iletişimin ve ilişkilerin güçlenmesi, farklı 

kişilere ve fikirlere saygı duyma, olaylara farklı bakış açılarıyla bakabilme, yardımlaşma ve 

birlikte hareket edebilme vb. yer almaktadır. İşbirlikli öğrenmenin psikolojik faydaları arasında 

ise, okula, derse, sınava vb. karşı geliştirilen kaygı ve korku gibi olumsuz duygu ve tutumların 

azalarak olumlu duygu ve tutumların geliştirilmesi, öğrencinin özsaygısı ile kendine olan 

güveninin ve benlik saygısının artması ve kendini gruba ait hissetme vb. durumlar yer almaktadır.  

Okumuş (2017) ise, işbirlikli öğrenme ortamının faydalarını 5 alanda toplamıştır; Bunlar, 

“sosyal alan”,  “psikokoljik alan”, “ekonomik alan”, “akademik alan” ve “ölçme değerlendirme 

alanı”dır. 

“sosyal alan”; grup çalışmalarının temeli, karşılıklı etkileşimdir. Bu nedenle işbirlikli 

öğrenme sürecinin başından sonuna kadar geçen sürede öğrencilerin iletişim becerilerinde ciddi 

bir artış olmaktadır. Öğrencilerin iletişim becerilerinde görülen bu olumlu durum, öğrencilerin 

sosyalleşmelerine de yardımcı olmaktadır. 

“psikokoljik alan; işbirlikli öğrenme ortamı sürecinde aktif olarak yer alan öğrencinin 

kendisine olan özgüveni ve özsaygısı artmaktadır. Öğrencinin özgüven ve özsaygısıyla ilgili 

yaşanan bu değişim öğrencinin psikolojik olarak kendisini daha iyi hissetmesine yardımcı 

olmaktadır. 
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“ekonomik alan”; işbirlikli öğrenme yönteminin ilkelerinden olan olumlu bağlılığa göre, az 

materyalle çok iş yapabilme önemlidir. Ekonomik alanla ilgili olarak, bazı durumlarda 

materyalleri birlikte kullanma durumunda olan öğrencilerin iletişim becerileri ile birbirlerine 

karşı güvenleri de olumlu yönde etkilenmektedir. 

“akademik alan”; işbirlikli öğrenmenin amaçları arasında öğrencilerin akademik olarak 

güçlenerek başarılı olması da vardır. Akademik alan 2 şekilde işlemektedir; işbirlikli öğrenme 

grupları heterojen olarak oluşturulduğundan akademik olarak başarılı ve başarısız öğrenciler 

aynı gruplarda yer almaktadır ve çoğunlukla akademik olarak başarısız olan öğrencilere başarılı 

öğrenciler yardım etmektedir Bu durum, başarısız öğrencinin akademik yönden ilelemesini 

sağlarken başarılı öğrecinin de öğrendiklerini anlatarak konuyu tekrar etmesine ve 

öğrendiklerini kalıcı hale getirmesine yardımcı olmaktadır.  

“ölçme değerlendirme alanı”; işbirlikli öğrenme yöntemi, alternatif ölçme araçları ile farklı 

değerlendirme tekniklerinin kullanımına uygun bir yöntemdir. Hem bireysel hem de grup 

değerlendirmesine izin veren bu yöntem, ölçme değerlendirmenin daha geniş yelpazede 

yapılmasına imkan vermektedir. İşbirlikli öğrenme ortamında, ölçme değerlendirme sadece 

akademik alanda değil, psikoljik ve sosyal alanda da öğrencinin gözlemlenmesi yolu ile 

yapılabilmektedir. 

Panitz (2006) ve Okumuş (2017)’ in de ifade ettiği gibi, işbirlikli öğrenme ortamı, 

öğrenciler arasında daha olumlu ilişkilerin gelişmesine, öğrencilerin okula ve öğrenilen konuya 

karşı olumlu tutum geliştirmesine ve bunun sonucunda akademik başarılarının arttmasına da 

yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, işbirlikli öğrenme ortamının sağladığı faydalar bunlarla 

sınırlı değildir. Aşağıda işbirlikli öğrenme ortamının sağladığı faydalara ilişkin birçok 

araştırmacının ifadelerine yer verilmiştir. 

 İşbirlikli öğrenme ortamlarında, grup üyeleri fikirlerini belirterek veya tartışarak kendi 

öğrenme süreçlerini yapılandırabilmektedir (Yavuz, 2017).  

 İşbirlikli öğrenme ortamlarında, yapılan etkinlikler öğrencilerin sorumluluk alma, 

farklılıkları kabul etme ve ödülü paylaşma gibi toplumsal ve sosyal becerilerin 

geliştirilmesini sağlar (Yavuz, 2017). 

 İşbirlikli öğrenme ortamlarında yapılan aktiviteler, öğrencilerin hem kendilerine hem de 

başkalarına saygılı olmalarını sağlar. Bu durum öğrencide özsaygıyı da geliştirir (Yavuz, 

2017). 

 İşbirlikli öğrenme ortamları, öğrencilerin öğrenmeye ilişkin motivasyonlarını arttırarak 

okula ve derse karşı olumlu tutum geliştirmesine yardımcı olur (Roberts, 2004). 

 İşbirlikli öğrenme ortamları, öğrencide, zorluklarla başa çıkmada kendini yalnız 

hissetmeme ve işbirliği yapma yetilerini geliştirir (Demirel, 2010). 
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 İşbirlikli öğrenme ortamları, öğrencide sorumluluk alma ve liderlik becerilerini geliştirir 

(Demirel, 2010). 

 İşbirlikli öğrenme ortamları, öğrenirken sosyalleşmeyi sağlayan pedogojik bir 

uygulamadır. İşbirlikli öğrenme ortamları ile öğrenciler yardımlaşmayı, fikirlerini 

paylaşmayı, problemlere farklı bakış açılarıyla yaklaşmayı öğrenmektedir (Soylu, 2008). 

 İşbirlikli öğrenme ortamında öğrenciler bireysel olarak da değerlendirileceğini 

bildiğinden, her öğrenci kendi konusuna hakim olması gerektiğini bilir ve bu durum 

öğrencinin sorumluluk alma duygusunu geliştirmesine yardımcı olur (Johnson ve 

Johnson, 1991). 

 İşbirlikli öğrenme ortamlarında öğrenciler, diğer grup üyeleri başarılı olmadan 

kendilerinin de başarılı olamayacağını bildiğinden dolayı, arkadaşlarının öğrenmesine 

yardımcı olur. Bu durum, “biz” duygusunun oluşmasına, birlikte hareket edebilmeye ve 

başkalarının sorumluluğunu alma becerisinin gelişmesine yardımcı olur (Johnson ve 

Johnson, 1991). 

 İşbirlikli öğrenme ortamları, öğrenci ilişkilerinin kalitesini ve öğrenciler arası psikolojik 

uyumu olumlu yönde etkilemektedir (Johnson ve Johnson, 1991). 

 İşbirlikli öğrenme ortamlarında, öğrencilerin birbirlerine karşı güvenleri artar. Güven 

duygusunun artması ile öğrencilerde kaygı düzeyi azalır ve daha çok risk alırlar.  (Johnson 

ve Johnson, 1991). 

 İşbirlikli öğrenme ortamlarında, öğrenciler çoğunlukla dönütleri birbirlerinden alırlar. Bu 

durum öğrencilerin değerlendirme becerilerini geliştirir (Troncale, 2002). 

 İşbirlikli öğrenme ortamları çokkkültürlülüğü destekler, ötekileştirmenin önüne geçer. 

Öğrenciler, etnik köken, din vb. gözetmeden bir amaç için biraraya gelerek birlikte 

hareket eder (Christison, 1990). 

 İşbirlikli öğrenme ortamlarında, yanlış yaparım korkusu yaşayan ve çekingen 

öğrencilerin kendilerini olan güvenleri artar (Christison, 1990). 

 İşbirlikli öğrenme ortamları, eğitim sürecinde ihmal edilebilen duyuşsal alana çokça hitap 

edebildiği için öğrencinin psikoljik gelişimine olumlu katkılar sunar (Slavin, 1987). 

 İşbirlikli öğrenme ortamlarında, öğrenciler, derse aktif olarak katıldıklarından dolayı 

sınıfta disiplin sorunları azalır (Slavin, 1990). 

 İşbirlikli öğrenme ortamı ekonomiktir. Maliyeti düşüktür (Slavin, 1990). 

 İşbirlikli öğrenme ortamları, öğrencilerin dikkatlerini daha uzun süre toplamalarına ve 

öğrenmeye karşı daha çok güdülenmelerine yardım eder (Senemoğlu, 2002). 

 İşbirlikli öğrenme ortamları, öğrencilere problem çözme becerilerinin kazandırılmasında 

etkilidir (Senemoğlu, 2002).  
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 İşbirlikli öğrenme ortamları, bireye farklı bakış açıları bakabilme, hoşgörülü olma, 

başkalarının fikirlerine saygılı olma ve empati becerisi kazandırır (Senemoğlu, 2002). 

 İşbirlikli öğrenme ortamları, öğrencinin, demokratik yaşama alışkanlığını kazanmasna 

yardımcı olur (Senemoğlu, 2002). 

 İşbirlikli öğrenme ortamları, öğrencilerin ait olma duysunu besler (Senemoğlu, 2002). 

 İşbirlikli öğrenme ortamlarında, öğrenciler daha fazla sorgulama yapar, probleme ve 

problemin çözümüne daha çabuk ve kolay odaklanır ve detaylandırmayı daha rahat 

yapabilir (Stahl, 1994). 

 İşbirlikli öğrenme ortamları öğrencilerin bilgiyi daha çok akılda tutabilmelerini sağlayan 

ortamlardır (Stahl, 1994). 

 

2.14.3. İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlkeleri 

 

Alanyazın araştırıldığında, işbirlikli öğrenme yönteminin;  

1- olumlu bağımlılık,             2- bireysel değerlendirilebilirlik,      

3- yüzyüze destekleyici etkileşim,                 4- sosyal beceriler,      

5-grup sürecinin değerlendirilmesi,  6-eşit katılım, olmak üzere altı ilkesinden 

bahsedilmiştir (Cohen, 1994). 

 

1-Olumlu Bağımlılık; verimli bir işbirlikli öğrenme ortamında grup üyelerinin bir amaç için 

çabalaması, birbirlerine karşı olumlu bir yaklaşım benimsemesi gerekmektedir. Öğrenciler kendi 

arasında olumlu bir yaklaşım içerisinde değillerse, yani olumlu bağımlılıkları yoksa bu durumda 

bir işbirliğinden bahsetmek mümkün değildir (Johnson ve Johnson, 1991).  

(Cohen, 1994),’ e göre, işbirlikli öğrenmeyi diğer grup çalışmalarından ayıran en önemli 

özellik olan olumlu bağımlılık ilkesinde, öğrencinin verilen konuyu öğrenmesi ve gruptaki diğer 

öğrencilerin de konuyu öğrenmesine yardımcı olmak gibi iki farklı sorumluluğu bulunmaktadır. 

Öğrenci burada hem kendi sorumluluğunu hem de diğer arkadaşlarının sorumluluğunu 

almaktadır. Bu sorumluluk durumu da olumlu bağımlılığı desteklemektedir (Johnson ve Johnson, 

1991).  Olumlu bağımlılık ile bütün grup üyelerinde “biz aynı gemideyiz, aynı hedefe doğru 

birlikte yol alacağız, birlikte yüzceğiz veya birlikte batacağız” düşüncesi oluşmaktadır (Açıkgöz, 

1992). Her öğrenci, grubun diğer üyeleri de başarılı olmadıkça, kendisinin de başarılı 

olamayacağını bilir (Ekinci, 2005).  

Olumlu bağımlılık ilkesinin oluşmasında; olumlu amaç bağımlılığı, olumlu araç bağımlılığı, 

olumlu kaynak, olumlu rol bağımlılığı, olumlu iş bağımlılığı, olumlu kimlik bağımlılığı ile olumlu 

çevre bağımlılığı gibi 7 temel faktör rol oynamaktadır (Slavin, 1980); 
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 olumlu amaç bağımlılığı; her öğrencinin biz bilinci ile hareket ederek birlikte çalıştıkları 

zaman başarılı olabileceklerine inanmasıdır. Olumlu amaç bağımlılığı ile öğrenciler 

birbirinden çekinmeden yardım isteyebilmekte, iletişim ve etkileşim üst düzeyde 

olmaktadır. Ancak olumlu amaç bağımlığının diğer bağımlılık türlerinden etkilendği ve 

diğer faktörler tarafından desteklenmesi gerektiği unutulmamalıdır. 

 olumlu araç bağımlılığı; ödülleri (övgü, not vb.) içermektedir. Olumlu araç bağımlılığı ile 

öğrenci verilen sorumluluğu yerine getirip ödüle ulaşabilmek için gerekli kaynakları 

biraraya getirerek kendi performansını üst düzeye çıkarmak için çaba göstermektedir  

 olumlu kaynak bağımlılığında; gruptaki her bir öğrencinin sorumluğunu yerine 

getirebilmesi için kaynağın ve bilginin bir kısmına sahip olmasıdır. Olumlu kaynak 

bağımlılığı, bireysel veriler birleştirilerek kullanılır. 

 olumlu rol bağımlılığı ise, grup üyelerinin her birinin birbirini tamamlayıcı roller 

üstlenmesi ile ilgilidir.  

 olumlu iş bağımlılığında; gruptaki öğrencilerden birinin işinin bitmesinin bir diğerinin 

işinin bitmesine bağlı olmasıyla ilgilidir.  

 olumlu kimlik bağımlılığında; grubun kendisini sembolize eden bir logo, slogan vb. sahip 

olması gerekmektedir. Olumlu kimlik bağımlılığı da diğer faktörler gibi öğrenci 

motivasyonunu arttırmada oldukça önemli bir yere sahiptir.   

 olumlu çevre bağımlılığı, grup öğrencilerinin çalışmalarını ortak bir fiziksel çevrede 

gerçekleştirmesidir. 

Johnson ve Johnson, (1991) olumlu bağımlılıkla ilgili olarak bahsi geçen 7 faktörün doğru 

bir şekilde kavranması ile öğrencide;  “birlikte batarız ya da birlikte çıkarız” düşüncesinin 

oluşacağını ifade etmektedir. 

2- Bireysel (Ferdi) (Sorumluluk) Değerlendirilebilirlik; işbirlikli öğrenme ortamlarının 

temeli, gruba dayalıdır. Bununla birlikte, grup başarısı öğrencilerin bireysel öğrenmelerine 

bağlıdır. Her öğrenci, grubun başarışında kendi üstüne düşen pay kadar katkıda bulunmaktan 

sorumludur  (Johnson ve Johnson, 1981). Bireysel değerlendirilebilirlikte esas olan, öğrencilerin 

beraber öğrenmesi ancak değerlendirmenin bireysel olmasıdır. Bireysel değerlendirilebilirlik, 

grup ödülüyle de ilişkilidir. Grup ödülü, her bir öğrencinin ortalama başarı puanına göre 

verilmektedir. Bu noktada her öğrencinin ortalama puanı yüksek olmalıdır. Bu durum gruptaki 

bir veya birkaç öğrencinin sorumluluğu paylaşıp diğer öğrencilerin çalışmamasının önüne 

geçmek için önemlidir (Slavin, 1991). Jacobs, Small (2003)’ un da ifade ettiği gibi, öğrenciler 

bireysel değerlendirme ile bireysel olarak da başarılı olması gerektiğini kendi başarısının grup 

başarısını etkilediğini bilir. Böylelikle, her öğrenci üstüne düşen sorumluluğu yerine getirir ve 

olumlu bağımlılık güçlenerek öğrenci başarısının artmasına katkı sağlar (Johnson ve Johnson, 

1981). Bireysel değerlendirmede, her öğrenciye bireysel sınav uygulanmalıdır. Stahl, (1994) 
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öğrencilerin yapmış olduğu sunumlardan ve öğrencilerin grup çalışmasındaki durumlarının 

gözlemlenmesiyle de puan verilebileceğini ifade etmiştir. 

3- Yüzyüze Destekleyici Etkileşim; Başer (2006), yüzyüze destekleyici etkileşimi, 

öğrencilerin olumlu bağımlılık sonucunda, başarıyı daha da arttırabilmesi için karşılıklı olarak 

etkileşimde olması şeklinde tanımlamıştır. İşbirlikli öğrenme ortamında öğrenciler, verilen 

sorumluluğu yerine getirirken, kendi düşüncelerini arkadaşlarına aktarırken veya ortak bir ürün 

ortaya koyarken birbirleriyle yüzyüze iletişim halindedir. Yüzyüze destekleyici etkileşimde, 

birbiriyle etkileşim ve iletişim halinde olan öğrenciler birbirlerinin öğrenmesini en üst düzeye 

çıkarabilmektedir (Stahl, 1994). 

İşbirlikli öğrenme ortamının doğasında; grup üyelerinin her birinin ayrı sorumluluğu 

olduğu gibi her öğrencinin bildiklerini diğer grup arkadaşlarına da aktarması, onlarla tartışarak 

etkileşim halinde olması gibi sorumluluğu da vardır. Bu anlamda yüzyüze destekleyici etkileşim, 

öğrenciye sorumluluk bilincini, iletişim ve sosyal becerileri kazandırma noktasında önem 

kazanmaktadır. Bu nedenle, işbirlikli öğrenme ortamında, öğrenci iletişimini en yüksek seviyeye 

çıkarmak için yüzyüze eğitim gereklidir (Johnson ve Johnson, 1989). Troncale, (2002)’ nin de 

belirttiği gibi, yüzyüze destekleyici eğitim sadece iletişim noktasında değil öğrencilerin kendine 

ve birbirine güvenmesini de sağlayarak onları cesaretlendirir. Bu durum öğrencilerin akademik 

başarılarını olumlu yönde etkilemektedir. Yüzyüze destekleyici eğitimden maksimum düzeyde 

verim alınabilmesi için öğrencilerin oturma düzeni de önemlidir (Slavin, 1988). Öğrencilerin, 

birbirleri ile iletişim kurmaları kolaylaştırılmalı ve birbirlerini rahat bir şekilde görebilecekleri 

ve fikir alışverişi yapabilecekleri şekilde oturma düzen oluşturulmalıdır (Johnson ve Johnson, 

1989). 

4- Sosyal Beceriler; işbirlikli öğrenme ortamında, kişiler arası grup becerileri gereklidir. 

Ancak bu beceriler kendiliğinden oluşmamaktadır. Bu nedenle, öğrenciler bu becerilerin 

kazandırılması noktasında eğitilmelidir (Johnson ve Johnson, 1989). Bu anlamda işbirlikli 

öğrenme ortamlarının, öğrencinin akademik başarısını desteklemesinin yanında sosyal anlamda 

da öğrencilerin gelişmesine katkı sağladığı ifade edilebilir. İşbirlikli öğrenmenin doğasında 

iletişim olduğu için öğrenciler doğal olarak sosyalleşme sürecine kendiliğinden girmektedir. Bu 

sosyalleşme sürecinde, öğrencinin iletişim kurma, karar alma, liderlik, fikir ayrılıklarını 

çözebilme, tartışma, konuşma-dinleme ve empati becerileri artmaktadır (Okumuş, 2017). 

Görüldüğü gibi, sosyal beceriler öğrenciye, işbirlikli öğrenme ortamının doğal akışında 

kazandırılabilmektedir. 

5- Grup Sürecinin Değerlendirilmesi; işbirlikli öğrenmenin temeli, grup çalışmasına 

dayanmaktadır. Dolayısıyla, grup çalışması ile ilgili sürecin nasıl işlediğinin değerlendirilerek 

dönütler alınması, grup sürecinde olumlu tarafların desteklenmesi, olumsuz taraflarının ise,  

tespit edilerek ortadan kaldırılması noktasında önemlidir (Johnson ve Johnson, 1991). Grup 
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sürecinin değerlendirilmesi, öğrencilerin özeleştiri yaparak kendilerini geliştirmelerine de 

yardımcı olur (Slavin, 1991). Bu anlamda, verimli ve kaliteli bir işbirlikli öğrenme ortamından 

bahsedilebilmesi için grup sürecinin değerlendirilmesi önemlidir. 

6- Eşit Katılım; grup başarısına katkı sağlamak amacıyla, grupta bulunan her bir 

öğrencinin, elde ettikleri edinimlerini eşit düzeyde gayret ile grup arkadaşlarıyla paylaşması son 

derece önemlidir. Bu noktada öğrencinin başarısından çok, grup içinde eşit derecede çaba 

gösterip göstermediğine ve gruba katkısına bakılmaktadır. Eşit katılımın sağlanması, öğrencinin 

kendi sorumuluğunu yerine getirmesi için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışması 

noktasında öğrenciyi motive etmektedir (Senemoğlu, 2002). İşbirlikli öğrenme ortamında eşit 

katılım ilkesinin 2 boyutu bulunmaktadır (Johnson ve Johnson, 1991). Bunlardan ilki, grup 

üyelerine eşit başarı şansının tanınması, ikincisi ise, gruplara eşit başarı şansının tanınmasıdır. 

Grup üyelerine eşit başarı şansı; konuların eşit şekilde paylaştırılarak her öğrenciye eşit 

sorumluluklar verilmesidir. Grup üyelerine eşit başarı şansı ile bütün öğrencilerin eşit düzeyde 

aktif olması sağlanır. Böylelikle, birinin diğerini pasifize etmesinin önüne geçilir. Gruplara eşit 

başarı şansının tanınması ile de grupların heterojen bir şekilde dağılmasına, grup öğrencilerinin 

diğer grup öğrencileri ile benzerlik gösteriyor solmasına dikkat edilir (Johnson ve Johnson, 1991). 

6-Grup Ödülü; bir amaca ulaşmak için birlikte hareket eden grup öğrencilerinin başarısı 

birbirine bağlıdır ve grup üyeleri tek tek başarılı olduğunda grup başarılı olmaktadır (Slavin, 

1991). Grup ödülleri ise, grup üyelerini motive ederek bireyin ve grubun başarısını arttırmada 

önemli bir pekiştireç görevi üstlenmektedir. Grupta bulunan öğrencilerin ödüllendirilmesi, 

onların daha çok motive olmasını ve hatta daha az başarılı olan öğrencilerin grup arkadaşlarına 

mahçup olmaması ve onları da başarısız kılarak ödülden mahrum bırakmaması için daha fazla 

çaba göstermesine yardımcı olmaktadır (Johnson ve Johnson, 1991). Aslında gruptaki öğrenciler 

arası işbirliğinin daha etkili olmasını sağlamada önemli olan grup ödülü, bir anlamda olumlu ödül 

bağımlılığıdır (Kartal, 2014).  

Grup ödülü, grup ruhunu oluşturarak biz bilincinin yereşmesinde de önemli bir yere 

sahiptir. İşbirlikli öğrenme sürecinde, öğrencilere bireysel ödül verilmemesinin sebebi, 

öğrenciler arasında oluşabilecek kıskançlık ve çatışmaların önüne geçmek içindir (Johnson ve 

Johnson, 1991). Grup ödülleri öğretmen tarafından seçilebileceği gibi öğrencilerle birlikte de 

seçilebilmektedir. Ancak, ödüllerin öğrencinin ilgi, ihtiyaç, seviye ve yaşına uygun olmasına 

dikkat edilmelidir. (Okumuş, 2017). 

İşbirlikli öğrenme yöntemi uygulanırken yukarıda belirtilen ilkeler yerine getirildiğinde 

daha kaliteli, verimli ve başarılı bir işbirlikli öğrenme ortamının oluşmasına olanak sağlanır 

(Johnson ve Johnson, 1991). Bu nedenle, işbirlikli öğrenme yöntemi uygulanırken bu ilkelere 

dikkat edilmesi önemli görülmektedir. 
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2.14.4. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ile Kullanılan Teknikler 

 

İşbirlikli öğrenme yöntemi ile kullanılan teknikler, öğrencinin ihtiyacı, ilgisi, önbilgileri, 

yaşı, sınıf atmosferi vb. dikkat edildiği taktirde oldukça verimli olabilmektedir. İşbirlikli öğrenme 

yönteminde kullanılan teknikler doğru uygulandığında, öğrenci başarısını arttırdığı gibi, eğlenceli 

bir sınıf ortamının oluşmasına da katkı sağlamaktadır (Felder ve Brent, 2007). Alanyazın 

araştırıldığında, işbirlikli öğrenme yöntemi ile kullanılan tekniklerin çeşitlilik gösterdiği 

görülmüştür. Bu tekniklerden bazıları;  

- 1960 yılında Johnson ve Johnson tarafından geliştirilen “Birlikte Öğrenme”, (Learning 

Together), 

- 1960 yılında Johnson ve Johnson tarafından geliştirilen “Akademik Çelişki” (Academic 

Controversy), 

- 1970 yılında De Vries ve Edwards tarafından geliştirilen “Takım-Oyun-Turnuva”,  

- Aronson ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Birleştirme Tekniği”, 

- Slavin ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Öğrenci Takımları-Başarı Bölümleri” 

(Student Teams-Achievement Divisions), 

- Aronson, Blaney, Sikes, Stephan ve Snapp; Slavin tarafından geliştirilen “Ayrılıp Birleşme 

I-II (Jigsaw1/2). 

- 1980 yılında Cohen tarafından geliştirilen “Birleşik Öğretim” (Complex Instruction) 

(Cohen, 1994), 

- Slavin ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Takım Destekli Bireyselleştirme” (Team 

Accelerated Instruction), 

- Kagan tarafından geliştirilen “İşbirlikli Öğrenme Yapıları” (Cooperative Learning 

Structures), 

- Stevens, tarafından geliştirilen “Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon” 

(Cooperative Integrated Reading  ve Composition), (Stevens, 2003). 

- 1990’ların başlarında Stahl tarafından geliştirilen “Birleştirme III” (Jigsaw III),  

- 1990’ların sonlarında Holliday tarafından geliştirilen “Birleştirme IV” (Jigsaw IV), 

- 2000’lerin başlarında Heeden tarafından geliştirilen “Ters Jigsaw” (Reverse Jigsaw),  

- 2007 yılında Doymuş tarafından geliştirilen “Konu Jigsaw” (Subject Jigsaw), şeklindedir. 

(Doymuş vd, 2010). 

 

Yukarıda yer alan tekniklerden bazıları daha katı kurallara sahipken bazıları ise, daha 

esnek kurallara sahiptir. Teknikler arasındaki bu farklılık, çalışmaların yapılandırılması, 

uygulamaların özellikleri ve sınıf düzenlemesi vb. etkenlerden kaynaklanmaktadır (Kartal, 2014). 

Bu tekniklere aşağıda daha detaylı bir şekilde yer verilmiştir. 
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1-“Birlikte Öğrenme” (Learning Together); 1960 yılında Johnson ve Johnson tarafından 

Minnesota Üniversitesinde geliştirilen “Birlikte Öğrenme”, tekniğinde, öğrencilerin kendilerine 

verilen konuları, rekabet sözkonusu olmadan, işbirliği içinde birlikte çalışarak birlikte öğrenmesi 

ve çalışma sonunda başarılı gruplara ödüller verilmesi sözkonusudur (Açıkgöz, 1992). Birlikte 

öğrenme tekniğinde, çalışmalara başlamadan önce; 

 “öğretim hedeflerinin belirlenmiş olması”,  

 “grup büyüklüğüne karar verme” (2-6 arası maksimum 6 kişi olmalıdır.)  

 “öğrencilerin gruplara ayrılması” (heterojen gruplar oluşturulmalı), *(işbirlikli öğrenme 

yöntemi ile kullanılan tekniklerin hepsinde grupların, heterojen olarak dağıldığı görülmektedir. 

Bunun nedeni, yapılan çalışmalarda farklı alanlarda beceri ve yetenekleri olan öğrencilerin 

oluşturduğu grupların başarı oranlarının yüksek olduğunun tespit edilmiş olmasıdır (Cohen, 

1994). Bu sebeple, işbirlikli öğrenme gruplarının heterojen olması beklenmektedir) 

 “sınıfın düzenlenmesi” (etkileşimin ve iletişimin rahat sağlanabilmesi için aynı grup 

üyelerinin birbirlerine yakın, grupların ise, birbirinden rahatsız olmayacak şekilde uzak 

oturmaları sağlanmalıdır), 

 “dersin süresi”, 

 “öğretim malzemelerinin planlanması”, 

 “çalışma planının öğrencilere açıklanması”, ile ilgili hazırlıklar yapılmış olmalıdır. 

 

Birlikte Öğrenme” tekniğinde, çalışma sonunda ortaya çıkan ortak ürünün 

değerlendirilmesi sırasında, öğrencilerin bireysel olarak sorumluluklarını yerine getirip 

getirmediklerine de dikkat edilerek grupların ödülü hak edip etmedikleri tespit edilir. 

2-“Akademik Çelişki (Academic Controversy); 1960 yılında Johnson ve Johnson tarafından 

geliştirilen akademik çelişki,  öğrenme ortamında çelişkinin verimli olarak kullanılmasına ortam 

sağlayan ancak kullanımı konusunda öğretmenlerin çok da bilgi sahibi olmadıkları bir işbirlikli 

öğrenme tekniğidir. Bu teknik en heyacan verici ve öğrenci katılımını en fazla arttıran 

tekniklerden olmasına rağmen öğrenme ortamında en az kullanılan tekniklerden birisidir. Bunun 

en önemli nedenlerinden birisi arasında, bu tekniği kullanma konusunda öğretmenlerin yeterli 

bilgi sahibi olmaması yer almaktadır (Soylu, 2008). Bu teknikte, 4’ erli gruplara ayrılan öğrenciler 

sonradan kendi içinde 2’ şerli gruplara ayrılır ve öğrencilerden zıt görüşleri savunmaları istenir. 

Karşı grubun görüşlerini çürütüp kendi düşüncelerini savunan öğrencilerden, sonrasında 

rollerini değiştirerek, karşı çıktıkları görüşü savunmaları istenir. Burada amaç, öğrencilerin 

empati becerisini kullanarak aynı duruma farklı pencerelerden bakmalarını sağlayarak sentez 

yapmasına yardımcı olmaktır. Bu son aşama, akademik çelişki tekniğini, münazaradan 

ayırmaktadır. Akademik çelişki tekniğinde, kazanmak değil öğrenmek önemlidir (Johnson ve 

Johnson, 1981). Akademik çelişki tekniği, öğrencilerin değerlendirme becerisi ile yaratıcılık, 
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problem çözme, akılda tutma, araştırma, eleştirel düşünme vb. becerilerini geliştirmektedir 

(Açıkgöz, 1992). 

3- Öğrenci Takımları (Student Teams); öğrencilerin ben duygusundan çıkarak biz olma 

duygusunu destekleyen bu teknik, John Hopkins Üniversitesi’nde geliştirilmiştir (Slavin, 1980). 

Takımın hedeflerinin ve takım başarısının ön planda olduğu, dolayısıyla öğrencinin kendi 

sorumluluğuyla birlikte takım arkadaşlarının da sorumluluğunu aldığu bir tekniktir. Bu tekniğin; 

“eşit başarı şansı”, “bireysel değerlendirilebilirlik” ve “grup ödülleri” olmak üzere üç temel özelliği 

vardır. 

4- Öğrenci Takımları-Başarı Bölümleri (Student Teams-Achievement Divisions); hem 

sayısal hem de sözel alanlarda kolaylıkla kullanılabilen bu teknik Slavin ve arkadaşları tarafından 

geliştirilmiştir. Slavin (1991) bu tekniğin; bilimsel kavramlar, matematiksel hesaplamalar, harita 

bilgileri ve dil öğrenimi ile ilgili konuların anlatımına uygun bir teknik olduğunu ifade etmiştir. 

Slavin (1991), ayrıca ÖTBB tekniğinin mutlak doğru cevaplı konuların öğretiminde 

kullanılabilcek en uygun teknik olduğunu belirtmiştir.  

Bu teknikte, dersin sunumunun öğretmen tarafından yapılarak konunun anlatılmasının 

ardından, öğretmen öğrencileri heterojen olacak şekilde dörderli veya en fazla beşerli gruplara 

ayırır. Genellikle çalışma kağıtları gibi çeşitli ders materyalleri ile birlikte çalışan grup üyeleri, 

kendilerinin öğrenmesinden olduğu kadar gruptaki diğer öğrencilerin öğrenmesinden de 

sorumludur. Bununla birlikte, değerlendirmede öğrencilerin birbirlerine yardım etmeleri 

engellenerek öğrenciler, bireysel olarak anlık sınavlar yapılarak değerlendirilir. 

Değerlendirmede, öğrencinin son sınavda aldığı puan ile daha önceden aldığı puanlar 

karşılaştırılır ve öğrenciye süreçte kendilerini de değerlendirme şansı verilmiş olur. Bununla 

birlikte, her bir öğrencinin bireysel puanları toplanır, grup kişi sayısına bölünür ve takımın aldığı 

puan belli olur. Daha önceden belirlenen kriterleri gerçekleştiren takımlara ise ödül verilir. Kısaca 

bu teknikte, “öğretmen sunumu”, “takım çalışması”, “değerlendirme/sınav”, ve “ödül” olmak 

üzere 4 aşama bulunmaktadır (Slavin, 1991).  

Bayrakçeken ve diğerleri, (2013) ise bu teknikte yer alan aşamaları şöyle listelemiştir; 

 

 Öğretmen ana hatlarıyla konuyu anlaratarak öğrencileri bilgilendirir, 

 Öğrenciler, heterojen olacak şekilde 2-6 kişilik gruplara ayrılır, 

 Öğrencilere öğrenilecek konu verilerek grup halinde çalışmaları sağlanır, 

 Bireysel sınavlar yapılarak öğrencilerin, bireysel puanlarına göre başarı sıraları 

belirlenir, 

 Öğrencilerin bireysel başarı puanları toplanarak grup toplam puanı bulunur ve en 

başarılı olan gruba grup ödülü verilir. 
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Bu teknikte, öğrenciler, kendileri çalışmak istemese de grup puanını düşürmemek için 

kendilerini çalışmak zorunda hissedecektir. Böylelikle, öğrencilerin sorumluluk duyguları ile 

birlikte derse katılımları ve dolayısıyla da başarıları artacaktır (Slavin, 1991). Ancak bu teknik, 

daha çok bir kavramın öğretileceği ve tek doğru cevabı olan konuların öğretilmesinde daha çok 

işe yaramaktadır. Bu teknikte öğrenci, önceden öğretmeni dinlediği, sonradan da hem bireysel 

hem de arkadaşlarıyla çalıştığı için konuyu derinlemesine öğrenir. Bu durum, öğrencinin kendine 

olan güvenini de olumlu yönde etkilemektedir (Panitz, 2006).  

Okumuş, (2017) bu tekniğin uygulanması sürecinde dikkat edilmesi gereken aşamaları şu 

şekilde belirtmiştir; 

-Sunum; bu aşama öğretmen tarafından gerçekleştirilir ve konuya ilişkin bilgiler ana 

hatlarıyla düz anlatım veya tartışma ile öğrenciye aktarılır.  

-Öğrenci takımları; takımlar oluşturulurken öğretmen, grupları heterojen olarak 

oluşturmaya kesinlikle dikkat etmelidir. Gruplar çoğunlukla 4 öğrenciden oluşmaktadır. Grup 

oluştuktan sonra, öğrenciler bir grup ismi belirlemektedir. Sonrasında gruplara konu ile ilgili 

çalışma yaprakları verilerek öğrencilerin birlikte çalışması istenmektedir. Daha çok kavram 

öğretiminde kullanılan çalışma yapraklarında önemli olan derinlemesine öğrenmenin 

sağlanmasıdır. Bundan dolayı soruların cevapları verilerek öğrencilerden cevap beklemeden 

konuyu veya anlamadıkları yerleri birbirlerine açıklamaları beklenmektedir. 

-Sınavlar; grup çalışmasının ardından, öğrencilerin konuyu ne derece öğrendiği ile ilgili 

dönüt almak üzere, izleme testleri uygulanmaktadır. Öğrenciler birlikte çalışmalarına rağmen 

sınavları bireysel olarak almaktadır. Bu şekilde sağlanan dönütler ile bireysel değerlendirme ile 

grup değerlendirmesi de yapılmış olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, izleme 

testlerinin içeriğinin çalışma kağıdıyla paralellik göstermesidir. 

-Bireysel İlerleme Puanları; ile kastedilen öğrencinin en son yapılan değerlendirmede, bir 

önceki değerlendirmeden daha yüksek puan almasıdır. Eğer öğrencinin puanında ilerleme 

olmamışsa, öğrenci, grup puanının artmasına katkı sağlayamaz. Kısaca,  öğrenci kendini aştığı 

oranda grubun başarısına katkı sağlamaktadır. Slavin (1991),  ilerleme pauanını belirleme 

ölçütleri ile ilgili olarak, örneğin izleme testi puanı, öğrencinin temel puanından 10 ve daha yukarı 

olduğunda (30 puan), izleme testi puanı, öğrencinin temel puanından 5-9 puan yukarı olduğunda 

(20 puan), izleme testi puanı, öğrencinin temel puanından 4 puan farklı olduğunda (10 puan),  

izleme testi puanı, öğrencinin temel puanından 5 puan ve daha aşağıda ise, (0 puan) verilebilir. 

Bununla birikte, her öğretmen kendisi farklı ölçütler de belirleyebilmektedir. 

-Grup Ödülü, grup ödülüne ulaşılması için hedefler, konu öğrenilmeden önce 

belirlenmektedir. Grup toplam puanı en yüksek olan gruba ödül verilmektedir. Bazı durumlarda 

ise, belirlenen hedefe ulaşan bütün gruplara grup ödülü verilebilmektedir. Grup toplam puanı, 

bireysel ilerleme puanları toplanıp kişi sayısına bölündüğünde belirlenebilmektedir. 
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*(Bu teknik sözel alanlarda, özellikle dil öğretimi ve kavramların öğretilmeside kullanılan bir 

teknik olmasından ve bu çalışmanın yapısına en uygun işbirlikli öğrenme tekniği olduğu düşünüldüğünden 

dolayı, bu çalışmada bu tekniğin kullanılması uygun görülmüştür.) 

5- Takım-Oyun-Turnuva; işbirlikli öğrenme tekniklerinin ilki olan bu teknik, 1979’ lu 

yılların başlarında Slavin ve DeVeries tarafınadan, John Hopkins Üniversitesinde geliştirilmiştir. 

Tekniğin temeli grupların yarışmasına dayanmaktadır. Takım-Oyun-Turnuva tekniği; “sunum”, 

“grup çalışması”, “turnuva”, “bireysel gelişim notlarının belirlenmesi” ve “ödül” olmak üzere 5 

aşamadan oluşmaktadır. Bu teknikte öncelikle,  öğretmen konu ile ilgili sunumu yaparak konuyu 

genel çerçeveleriyle anlataır. Sonrasında takımlar 4-5 kişi olacak şekilde heterojen bir şekilde 

oluşturularak öğrencilere çalışma kağıtları verilir. Çalışma kağıdında yer alan bilgiler, turnuvada 

çıkacak sorularla benzerlik göstermektedir. Gruptaki her üye, diğer arkadaşlarının da desteğini 

alarak çalışır. Burada grubun asıl amacı, turnuvada başarılı olmaktır (Soylu, 2008). Yapılan grup 

çalışmasının ardından öğrencilerin neler öğrendiğini anlamak üzere çoğunlukla haftada bir kez 

turnuvaya hazırlık sınavları yapılmaktadır. Turnuvalarda üçlü turnuva masaları bulunmaktadır. 

Bu masalarda öğrenciler, diğer gruptaki öğrencilerle akademik oyunlar oynamakta, başarısı 

düşük olanlar düşük olanlarla, yüksek olanlar ise yüksek olanlar ile oynamaktadır. Özetle, benzer 

akademik seviyede olanlar birlikte oynamaktadır. Burada, kazanan öğrenci, grubuna puan 

kazandırmaktadır ve en yüksek puana sahip olan grup turnuvanın birincisi olarak 

ödüllendirilmektedir (Slavin, 1991). 

6- Takım Destekli Bireyselleştirme (Team Accelerated Instruction); her bireyin ön bilgileri 

ile öğrenme hızı aynı değildir. Bu anlamda bireyselleştirilmiş öğretim ayrı bir öneme sahiptir. 

Çünkü, bireyselleştirilmiş öğretime ihtiyaç duyan birey, aynı zamanda özgüven, sosyalleşme, 

iletişim, etkileşim gibi işbirlikli öğrenme ortamında kolaylıkla elde edebileceği durumlara ihtiyaç 

duymaktadır. Takım destekli bireyselleştirilmiş teknik, bireylerin bu ihtiyaçlarına cevap 

verebilmesi için Slavin, Leavey ve Madden tarafından geliştirilmiştir. Burada amaç, grubun 

önceden belirlenen standartları aşmasıdır. Bu nedenle,  grupta bulunan öğrenciler, kendi 

sorumluluklarını yerine getirirken gruptaki diğer arkadaşlarının da sorumluluklarını yerine 

getirebilmesi için onlara yardımcı olmaktır. Bu teknikte, takımlar, yerleştirme testleri, çalışma 

materyalleri, takım çalışması, takım puanı ve öğretim grupları ön plana çıkmaktadır. Bu teknikte, 

gruplar çoğunlukla 4 veya 5 kişi ile heterojen olarak oluşturulur. (Ancak ayda bir gruplar yeniden 

oluşturulmaktadır.) Sonrasında yerleştirme testleri uygulanmaktadır. Yerleştirme testlerinde ise, 

programın başında öğrencilere bir öntest uygunmaktadır. Burada amaç, öğrencinin bireysel 

başarısını görerek performansına göre programda başlaması gereken yerin belirlenmesidir. 

Çalışma materyallerinde ise, konuya ve öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda materyaller 

sunulmaktadır. Süreçte öğrenci kendi grubunda bireysel olarak da grup arkadaşlarından ve 

öğretmenden destek alarak da çalışabilmektedir. Öğretim gruplarında, en büyük rol öğretmene 
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aittir. Öğretmenler her gün aynı akademik seviyede olan öğrencilereden bir grup oluşturup 

dersin ilk 10-20 dk’ da öğrencilere konuyla ilgili bilgi vermektedir. En çok matematik öğretiminde 

kullanılan bu teknikte öğrenciler kendi takımları içinde önce 2 veya 3’ erli gruplara ayrılarak 

öğretmenin vermiş olduğu çalışma kağıdında yer alan ilk 4 problemi çözerler ve sonrasında 

arkadaşlarının çalışma kağıdından bakarak kotrol işlemini yaparlar. Öğrenci, verdiği cevaplar 

doğru ise, diğer çalışma kağıdına geçmektedir. Öğrencinin yanlışı var ise, öğrenci çalışma 

kağıdında yer alan diğer 4 soruyu çözmeye başlamaktadır. En son verilen çalışma kağıdında 

bulunan 4 soruyu da doğru çözen öğrenci izleme testine geçmektedir. İzleme testi, öğrencilere 

bireysel olarak uygulanmaktadır. Testi bitiren öğrenci, takım arkadaşlarından birisine testi verir 

ve takım arkadaşı cevap anahtarına göre teste puan vermektedir. Öğrencinin 10 sorudan 8 

doğrusu var ise, öğrenci final testine geçebilmektedir.  Öğrencinin daha az doğrusu olduğu 

durumlarda öğretmen yardımcı olmakta ve öğrenciye aynı güçlükte ikinci bir izleme testi 

verilmektedir. Final testlerinde yapılan doğru sayısına göre ise,  takımlar puan almakta ve 

takımlara puanlarına göre sertifikalar verilmektedir  (Yavuz, 2017). 

5- Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma Ve Kompozisyon; İşbirlikli öğrenme tekniklerine en son 

katılan tekniklerden olan Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma Ve Kompozisyon tekniği, Madden, Slavin 

ve Stevens tarafından 1986 yılında geliştirilmiştir. Bu tekniğin çıkış noktası, okuma yazma 

öğretiminde öğrencilerin karşılaştığı sorunlara çözüm getirme arayışıdır. Çoğunlukla birinci 

kademede, öğrencilere okuma yazma ve dil becerilerini kazandırmak amacıyla uygulanan bir 

tekniktir (Açıkgöz, 1992). Bu teknikte gruplar, öğretmen denetiminde her gün ortalama 20 dakika 

okuma etkinliği yapar ve okuduklarını tartışırlar. Öğrenciler öncelikle, 8-15 kişiden oluşan 2’ li 

veya 3’ lü gruplara ayrılır. Sonrasında ise, öğrencilerin okuma seviyeleri dikkate alınarak ikişerli 

işbirlikli öğrenme alt grupları oluşturulur. Grupta önce bütün öğrenciler sessizken bir öğrenci 

verilen materyali okur. Sonrasında, okunan materyal hakkında öğrencilerin düşünceleri, sonun 

tahmin edimesi, sözcük incelemeleri vb. yapılır. Etkinlik sırasında öğrenciler, gruptaki 

arkadaşlarının yanlışlarını düzeltirler. Grup çalışmaları sonunda, okuduğunu anlama, sözcük 

bilgisi ve dil becerilerini ölçen sınavlar bireysel olarak uygulanır. Öğrenciler elde ettikleri bu 

bireysel puanlarla takımlarına puan kazandırırlar (Slavin, 1991).  

6- İşbirliği İşbirliği; 1970’ li yılların başında ABD’ de Kagan tarafından geliştirilen bu 

teknik ilk kez California-Riverside Üniversitesi’nde psikoloji derslerinde kullanılmıştır (Kagan, 

1989). Bu teknikte, bir grupta yer alan öğrenciler, diğer gruptaki öğrencilerin öğrenmelerine 

destek olabilmek için projeler öğretirler. Bu teknikte amaç, öğrencilerin ilgilendikleri konuyla 

ilgili meraklarını gidermek için öğrenmelerini ve öğrendiklerini arkadaşlarıyla da paylaşmalarını 

sağlamaktır. Burada asıl hedeflenen, kesinlikle daha yüksek puan almak değildir (Erten, 2015).  

İşbirliği İşbirliği tekniğinin aşamaları (Kagan ve Kagan, 2000): 

1. öğrenci merkezli sınıf tartışması,  
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2. öğrenci takımlarının seçimi, 

3. takım oluşturma ve işbirlikli becerilerin geliştirilmesi, 

4. takım konusunun seçimi, 

5. mini konuların seçimi,  

6. mini konuların hazırlanması  

7. mini konuların sunumu, 

8. takımların sunum için hazırlanması 

9. takımların sunumları ve  

10. değerlendirme, şeklindedir. 

İşbirliği işbirliği tekniği ile öğrenciler, öğrenilecek konunun ilgi duydukları yönlerini 

keşfetmek üzere cesaretlendirilirler. Öğrenciler, kendi istekleri doğrultusunda veya öğretmen 

tarafından gruplara atanırlar. Grupların oluşturulmasının ardından, öğrencilerin birbirlerine 

güvenlerini ve gruba aitlik hislerini arttırmak üzere, işbirlikli becerilerini geliştirmeye yönelik 

etkinlikler yapılır. Bu etkinliklerde çoğunlukla, daha önceden sınıfın ilgi ve ihtiyacına göre seçilen 

konular tartışılarak seçilir. Seçilen konular sonrasında öğrenciler tarafından alt konular olarak 

aralarında paylaştırılır. Öğrenciler, paylaştırılan bu alt konulara bireysel olarak çalışır, gerekli 

araştırmaları yaparak verileri toplar ve sonrasında kendi konusunu grup arkadaşlarına anlatır. 

Aslında, öğrencilere dağıtılan alt konular puzzle’ın küçük parçaları gibidir. Parçalar birleşerek 

bütün oluşturulur. Sunum için ise, gerekli teknik hazırlıklar yapıldıktan sonra sınıfa sunum 

yapılır. Sonrasında sunumların güçlü ve zayıfları yönleri belirlenerek öğrenciler ve öğretmen 

tarafından değerlendirilir (Kartal, 2014).   

7- Birleştirme I (Jigsaw); Eliot Aronson ve arkadaşları tarafından 1978 yılında geliştirilen 

bu teknikte konu, öğrencilere paylaştırılır ve sonrasında konular bir bütün olarak tekrar 

birleştirilir. Birleştirme tekniği, teknik temellerini sosyal etkileşim ve grup dinamiğinden 

almaktadır. Öğrencilerin daha çok sözel ve dil becerilerini geliştirmede, anlatım, tartışma, 

aktarma açıklama, soru sorma, karşılaştırma, fikir belirtme ve iletişim gibi becerilerini 

geliştirmeye yardımcı olmaktadır (Açıkgöz, 1992). 

Davidson ve O’Leary, (1990) birleştirme tekniğinin; konu paylaşımı, ana küme, uzman 

küme, tekrar ana küme, anlık sınav ve takım değerlendirmesi gibi aşamalardan oluştuğunu 

belirtmiştir. Açıkgöz (1992)’ ün  “saf işbirlikli öğrenme tekniklerinden” biri olarak tanımladığı, 

birleştirme tekniğinde gruplar heterojen olarak 3-7 kişiden oluşturulmaktadır. Bu teknikte, 

öğretmen konu ile ilgili bir sunum yapmamaktadır. Grubun sorumlu olduğu konu, gruptaki 

öğrenci sayısına bölünerek öğrencilere paylaştırılmaktadır. Öğrenciler, kendi konularından ve 

konularını gruptaki diğer arkadaşlarına anlatmaktan sorumludur. Birleştirme tekniğinde 

öğrenciler, kendileriyle aynı konudan sorumlu olan diğer gruplardan öğrencilerle biraraya 

gelerek bilgi alışverişi yaparlar. Sonrasında, öğrenciler tekrar kendi gruplarına dönerek 
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bilgilerini, grubundaki diğer arkadaşlarıyla paylaşır. Öğrenciler, gerekli gördükleri yerde, 

konunun anlaşıldığından emin olabilmek için birbirlerine sorular. Bu aşamadan sonra, bütün 

öğrenciler bireysel olarak sınav olur ve öğrencilerin puanları bireysel olarak verilir (Davidson ve 

O’Leary, 1990). 

8- Birleştirme II; Robert Slavin tarafından, birleştirme I tekniği temel alınıp üzerinde 

birkaç değişiklik yapılarak geliştirilen bir tekniktir. Bu teknikte, öncelikle öğrenciler heterojen 

olarak 3-7 killik gruplara ayrılır. Birleştirme I tekniğinde olduğu gibi,  öğretmen konu ile ilgili bir 

sunum yapmamaktadır. Grubun sorumlu olduğu konu, gruptaki öğrenci sayısına bölünerek 

paylaştırılır. Öğrenciler, kendi konularından ve konularını gruptaki diğer arkadaşlarına 

anlatmaktan sorumludur. Birleştirme II tekniğinde öğrenciler, kendileriyle aynı konudan 

sorumlu olan diğer gruptan öğrencilerle biraraya gelerek bilgi alışverişi yaparlar. Ancak, bu 

grupta yapılan faaliyetlerin hepsi bir grup lideri yönetiminde yapılmaktadır. Sonrasında ise, 

öğrenciler tekrar kendi gruplarına dönerek bildiklerini grubundaki diğer arkadaşlarıyla paylaşır 

ve grubun sorumlu olduğu konu ile ilgili bir rapor düzenlenir. Sonrasında, öğrencilere bireysel 

olarak sınav yapılır. Öğrencilerin, bireysel olarak aldığı puanlar toplanır ve takım puanı belirlenir. 

En yüksek puanı alan grup ise,  ödüllendirilir. Bu teknikte, gruplar arasında rekbetin olması bu 

tekniği birleştirme I tekniğinden ayıran temel özelliktir. Bu özelliğinden dolayı, bu teknikte,  

birleştirme I tekniğinden farklı olarak, daha fazla ödül bağımlılığı ve daha az görev bağımlılığı 

sağlanmış olmaktadır (Davidson ve O’Leary, 1990). 

8- Birleştirme III; Stahl, (1994) tarafından birleştirme II tekniğinin temel alındığı bu 

teknikte, birleştime II tekniğinden farklı olarak, öğrenciler aynı konudan sorumlu diğer 

gruplardaki arkadaşlarıyla biraya geldikten sonra, konularına ne kadar hakim olduklarının 

belirlenmesi için bireysel olarak sınava tabi tutulduktan sonra kendi gruplarına dönerler (Kartal, 

2014).   

9- Birleştirme IV; Hooliday (2002) tarafından geliştirilen bu teknikte, öğretmen 

öğrencilerin ilgisini çekmek için ders sunumu yapmaktadır. Sonrasında, diğer birleştirme 

tekniklerinde olduğu gibi öğrenciler, heterojen olarak 3-7 kişilik gruplara ayrılmaktadır. Konular 

ise, gruptaki öğrenci sayısına bölünerek paylaştırılmaktadır. Sonrasında öğrenciler, farklı 

gruplardan, kendileriyle aynı konudan sorumlu olan diğer öğrencilerle biraraya gelerek konuları 

ile ilgili bilgi alışverişi yapmaktadır. Bir sonraki adımda öğrencilere, uzman oldukları konularda 

bireysel olarak sınav yapılmaktadır. Sınav sonrasında, öğrencinin eksik kaldığı yerler tamamlanır 

ve öğrenclier kendi gruplarına dönerek bildiklerini arkadaşları ile paylaşırlar. Ardından,  

öğrencinin, diğer grup arkadaşlarına konuyu ne kadar öğrettiğinin anlaşılması amacıyla diğer 

öğrenciler de sınava tabi tutulur. Sınavda yanlış yapılan ve eksik kalan yerler öğretmen tarafından 

düzeltilerek tekrar anlatılır (Kartal, 2014).   
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10- Ters Jigsaw; Heeden (2002), tarafından geliştirilen bu tekniği diğer birleştirme 

tekniklerinden ayıran en önemli nokta; aynı konudan sorumlu olan farklı gruplardan öğrenciler 

biraraya geldikten sonra kendi gruplarına tekrar dönmezler. Bu öğrenciler, kendi grupları yerine, 

sınıftaki diğer bütün öğrencilere, konuyla ilgili bilgilerini aktarır (Kartal, 2014).   

11- Konu Jigsaw; 2007 yılında Doymuş tarafından geliştirilen bu teknik, birleştirme 

tekniklerine en son eklenen tekniklerdendir. Bu teknikte, öğrenciler 2-6 kişilik heterojen gruplara 

ayrılır ve konu paylaşımı yapılır. Öğrenciler gruplarında çalışma yaparken, çalışmalarını kontrol 

etmek amacıyla, gruplardan rastgele öğrenci seçilerek sunum yapmaları istenir. Sunum sonrası 

öğrenciler çalışmalarını rapor haline getirir. Sonrasında, aynı konuyu alan öğrenciler değil de 

farklı konuları alan öğrencilerden yeni bir temel grup oluşturulur. Öğrenciler gruplarında çalışma 

yaparken, çalışmalarını kontrol etmek amacıyla, gruplardan tekrar rastgele öğrenci seçilerek 

sunum yapmaları istenir. En sonunda öğrenciler kendi ana gruplarına geri döner ve öğrenciler 

konunun tamamına birlikte çalışarak sınıfa sunum yaparlar. Tekniğin son aşamasında, bütün 

öğrencilere bireysel olarak sınav yapılır (Doymuş, vd 2010). 

12- Birlikte Soralım Birlikte Öğrenelim (BSBÖ); 1992 yılında Açıkgöz tarafından geliştirilen 

bu teknikte şu aşamalar yer almaktadır; “grupların oluşurulması”, “okuma sorularının 

hazırlanması”, “grup sorularının hazırlanması”, “grup sorularının yazılarak gönderilmesi”, “grup 

sorularının cevaplanması”, “cevapların sınıfa sunulması”, “grup sunumunun değerlendirilmesi”, 

“sınıf tartışması” ve “değerlendirmedir”. Bu teknikte sınıf 4-6 kişilik heterojen gruplara ayrılır. 

Her öğrenci, ilgili olduğu konuyu bireysel olarak sessizce okur. Öğrenciler okudukları bu konu ile 

ilgili sorular hazırlar. Grup üyeleri, hazırlanan bu sorular içinden grup sorusu seçer. Öğrencilerin 

belirlediği bu grup sorusu/ları karta/kağıda yazılır ve postacı rolündeki bir öğrenci diğer 

gruplara kartı verir. Öğrenciler, kartta yer alan soruyu grup arkadaşlarıyla cevaplandırır. Grup 

tarafından veya öğretmen tarafından seçilen sözcü öğrenci, grubun yanıtını sınıfa bildirir. 

Sözcünün sunumu diğer öğrenciler ve öğretmen tarafından değerlendirilir. Bütün grupların 

sunumunu yapmasının ardından eksik görülen yerler sınıfça tartışılır ve öğretmen tarafından 

tamamlanır. Sorasında ise, öğrenciler bireysel olarak sınava tabi tutulur. Öğrencilerin sınav ve 

sunum puanları toplanarak grup puanı belirlenir. 

Sonuç olarak, hemen hemen bütün işbirlikli öğrenme teknikleri ortak özelliklere ve ortak 

amaçlara sahiptir Ancak, teknikleri birbirinden ayıran temel nokta, öğrencilerin işbirliği 

seviyeleri ile değerlendirilme biçimleri ile ilgilidir (Yavuz, 2015). Benzer şeklide, Panitz, (2006) 

da işbirlikli öğrenme tekniklerinin genellikle, uygulama ve değerlendirme aşamalarında 

birbirinden farklılık gösterdiğini ifade etmiştir. Bununla birlikte, bütün işbirlikli öğrenme 

teknikleri öğrencilere birlikte çalışma, kendine ve diğer insanlara güvenme, etkili iletişim kurma, 

karar verme, girişkenlik, başkalarının fikirlerine saygı duyma, kendi düşüncelerini akratabilme 

gibi yeterliliklerin kazandırılmasında son derece destekleyici bir rol oynamaktadır. 
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Commenius’un da (1679) ifade ettiği gibi en verimli öğrenme, bireyler birbirlerine öğrettiğinde 

ve bireyler birbirinden öğrendiğinde gerçekleşmektedir (Bowers, 1957). 

 

2.14.5. İşbirlikli Öğrenme Ortamında Öğretmenin ve Öğrencinin Rolü 

 

İşbirlikli öğrenme ortamında öğretmen, yegane bilgi kaynağı ve bilgiyi salt aktaran 

rolünden çıkmaktadır. İşbirlikli öğrenme ortamı ile öğretmen kimi zaman gözlemleyen, kimi 

zaman kaynak, kimi zaman kolaylaştırıcı, kimi zaman da rehber gibi çok farklı roller üstlenebilir. 

Bunun yanında, öğrenciler arası ilişkiyi düzenleme, öğrencileri yönlendirme ve öğrenciyi 

destekleme de öğretmenin sorumlulukları arasındadır (Açıkgöz, 1993).  

Himmelman, (2002) bir öğretmenin, işbirlikli öğrenme ortamını oluştururken dikkate 

alması gereken “3-C” olarak adlandırılan 3 unsur olduğunu belirtmiştir. Bu unsurlar; 

 Communication (iletişim), 

 Cooperation (ortak çalışma) ve                                      

 Collaboration (işbirliği)’ dır.  

Bu üç unsur olmadan bir işbirlikli öğrenme ortamından bahsetmek mümkün değildir. 

Ancak bu üç unsurdan önce, öğrencilerin işbirlikli öğrenme ortamına adaptasyonunu sağlayacak 

birtakım çalışmaların yapılması gerekmektedir. Öğrencilerin, ortama uyumunu sağlayacak bu 

faaliyetler; 

-grup adının belirlenmesi, (öğrencilerin aitlik duygusunu yaşayabilmesi için önemlidir) 

-grup sloganının belirlenmesi, (öğrencilerin motivasyonunu arttırmada, biz duygusunun 

gelişmesinde önemli bir yere sahiptir) 

-grup ambleminin belirlenmesi, (grup amblemi, grup isimliğinde kullanılabilir veya grup 

ambleminden rozet yapılabilir. Bu durum, öğrenciyi işbirlikli öğrenme ile ilgili olarak motive 

etmekte etkilidir) 

-grup el işaretinin belirlenmesi (öğrenciler arası işbirliğini ve dayanışmayı arttırmada 

etkilidir), şeklindedir ve öğretmenin işbirlikli öğrenme ortamını oluştururken unsurlarla birlikte 

bu faaliyetlere dikkat etmesi önemlidir. 

İşbirlikli öğrenme ortamları ile ilgili alanyazın araştırıldığında, yukarıda belirtilen 

sorumluluklarının haricinde öğretmen; 

- kullanılacak tekniğe göre grup büyüklüğüne karar vermekten, 

- öğrencileri heterojen olarak önbilgileri, ilgi istek ve becerilerine göre gruplara atamaktan, 

- sınıf ve grup oturma düzenini sağlamaktan, 

- grupları ve öğrencileri işbirliğine teşvik etmekten,  

- başarı kirterlerini derse başlamadan öğrencilere açıklamaktan, 

- öğrencilerden beklenen istendik davranışları belirlemekten,  



Yelda Karahan Üzülmez, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

98 

- sürecin daha verimli ilerlemesi için öğrenci davranışlarını izlemekten, 

- öğrenme ortamı ve dersle ilgili talimatları açıklamaktan, 

- işbirlikli öğrenme ortamı sürecinde gerekli görülen becerileri öğrenciye kazandrmaktan, 

- işbirlikli öğrenme ortamında, dersin kritik noktalarını açıklamaktan, öğrencilerin 

fikirlerini belirtmesi noktasında onları cesaretlendirmekten, 

- dersin nitelikli bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktan, 

- nitelikli bir değerlendirme yapmaktan,  

- öğrencilerin gereksinimlerine uygun yenilikçi eğitim fırsatlarını sağlamaktan, 

- dersin işbirlikli öğrenme ortamına yönelik olarak organize edilmesinden, 

- öğrencilerin derse, konuya vb. kaygılarını azaltmaktan ve daha çok katılımlarının 

sağlanmasından, 

- kuralların net olmasından, 

- dersin ve konunun uygulamalı ve gerçekçi problemlere dayandırılmasından, 

- öğrenci yönlendirilmesinin doğru bir şekilde yapılmasından, 

- öğrencilerin kendi aralarında yaşanan çatışmaları yine kendi aralarında çözmeleri için 

cesaretlendirilmesinden, 

- öğretim materyallerinin planlanmasından, 

- öğrencilerin, birbirine bağımlılığını sağlayacak şekilde sorumluluklarının 

dağıtılmasından, 

- öğrencilere işbirlikli öğrenme ortamınıda “birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için” 

felsefesinin doğru bir şekilde benimsetilmesinden, öğrencilerin okula, derse, öğretmene, 

birbirlerine vb karşı olumlu tutum geliştirmesinden, sorumludur (Panitz, 2006; Johnson 

ve Johnson, 1991; Dörnyei 1997; Slavin, 1980; Christison, 1990; Açıkgöz, 1993; Soylu, 

2008; Doymuş ve diğerleri, 2005; Troncale, 2002). 

İşbirlikli öğrenme ortamında öğrenci ise, öğretmenin sundukları ile yetinmez, pasif değil 

aktif olarak öğrenme ortamında bulunur. İşbirlikli öğrenme ortamında, birbiriyle yarışan rekabet 

halinde olan öğrencilerin yerini hem kendi hem de arkadaşlarının sorumluluğunu alan öğrenciler 

alır. Dersin sonunda öğrenciden beklenen; öğrencinin dersi kolaylıkla özetleyebilmesi, sonraki 

derslerde ve kendi yaşantısında öğrendiklerini nerelerde kullanabileceğini bilmesidir (Açıkgöz, 

1992). 

Grasha (1996) işbirlikli öğrenme ortamında öğrencileri 6 tipolojide ele almıştır. Bunlar, 

“katılan öğrenciler”, “kaçınan öğrenciler”, “işbirlikli öğrenciler”, “yarışan öğrenciler”, “bağımsız 

öğrenciler”, ve “bağımlı öğrenciler”, şeklindedir. 

 “katılan öğrenciler”;  bu kategorideki öğrenciler, derste yer alan aktivitelere katılmaya 

hevesli ve aktif katılım sağlayan öğrencilerdir. 
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 “kaçınan öğrenciler”; bu kategorideki öğrenciler, derste yer alan aktivitelere katılmaya 

hevesi olmayan pasif öğrencilerdir. 

 “işbirlikli öğrenciler”; bu kategorideki öğrenciler, ekip bilincine sahip, gruptaki 

arkadaşları ile birlikte hareket etmeyi, bilgi ve yeteneklerini paylaşmayı seven 

öğrencilerdir. Bu kategorideki öğrenciler genellikle ”katılan öğrenciler” in özelliklerini 

taşımaktadır. 

 “yarışan öğrenciler”; “işbirlikli öğrenciler” kategorisinde yer alan öğrencilerin karşıt 

özelliğinde olan bu öğrenciler, biz bilincinden çok ben bilinciyle hareket eder. Başarının, 

diğer arkadaşlarını geçmek olduğuna inanırlar. 

 “bağımsız öğrenciler”; bu kategorideki öğrenciler, genellikle “katılan öğrenciler”  ama 

işbirlikli olmayan öğrenciler kategorisinde yer alan öğrencilerdir. Kendilerine, bilgi ve 

yeteneklerine güvenen ancak bireysel ve bağımsız hareket etmeyi seven öğrencilerdir. 

 “bağımlı öğrenciler”; bu kategorideki öğrenciler, genellikle “kaçınan öğrenciler” 

kategorisinde yer almaktadır. Çoğunlukla desteğe ve bir rehbere ihtiyaç duyan bu 

ketorideki öğrenciler, sınırlı kaynaklarla ihtiyaç duydukları kadar çalışırlar. 

.  

2.14. Tasarım Düşünme (Temelli Eğitim) ve Problem Çözme 

 

Tasarım düşünme kuramcıları, tasarım düşünmenin odağına ilişkin olarak iki farklı bakış 

açısı getirmiştir. Bu bakış açılarının birincisinde, tasarım düşünmenin öncelikli odağının, 

problem(ler)in çözüm(leri)ü olduğu ifade edilirken; ikinci bakış açısına göre, tasarım 

düşünmenin öncelikli odağı problem(ler)in keşfidir (Rittel ve Weber, 1973; Kimbell, 2011). 

Problemin çözümünü, tasarım düşünmenin öncelikli odağı olduğunu savunan kuramcılara göre, 

tasarım düşünmede “süreç” önem kazanmaktadır. Bu kuramcılar, tasarım düşünme sürecini hem 

akılcı hem de objektif bir süreç olarak nitelendirmektedir (Alangoya, 2015). Tasarım düşünmenin 

öncelikli odağının, problemin keşfi olduğunu savunan kuramcılara göre ise, tasarım düşünme 

süreci, maceracı ve öngörülemeyen bir süreçtir. Bu nedenle problemin çözümü değil, problemin 

keşfedilmesi önemlidir (Rittel ve Weber, 1973; Kimbell, 2011). Ancak burada asıl olan, hangi 

bakış açısı olursa olsun, çözüm bekleyen bir problemin varlığıdır (Alangoya, 2015). 

Tasarım düşünme sürecinin temeli, mevcut durumun sorgulanarak karşılaşılan 

problemle ilgili soruların sorulması ve bu sorulara cevap bulunmasına dayalıdır (Koh vd, 2015).  

Spencer, Juliani (2016)’ ye göre ise, tasarım düşünmenin temeli,  insanların karşılaştığı probleme 

ilişkin çözümler bulduğu sürece dayanmaktadır. Bununla birlikte, tasarım düşünme sürecinde 

karşılaşılan problemin çözümü, diğer disiplinlerdeki problem çözümünden çok daha farklıdır. 

Tasarım düşünmede problemin tanımı diğer disiplinlerde olduğundan veya problemin genel 

tanımından farklılıklar göstermektedir. Tasarım düşünmede problemden kastedilen, daha 
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iyisinin ya da daha farklısının yapılma fırsatları olan durumdur. Diğer disiplinlerde problem, 

araştırmak veya incelemek üzere ortaya çıkan ve üzerinde düşünülerek çözülmesi gereken bir 

sorundur (Özekin, 2006).  Bununla birlikte, problemin sözlük anlamı; hoşa gidilmeyen güç durum 

şeklindedir. Görüldüğü gibi, tasarım düşünmede problem bir tür fırsat durumu olarak ele 

alınırken, diğer disiplinlerde sorun olarak ele alınmaktadır. Tasarım düşünmede problemin fırsat 

olarak görülmesi, birçok alanda ilerleyerek gelişmenin ilk adımıdır (Özekin, 2006). 

Tasarım düşünmede,  problemin çözümü tamamen bireyin içsel süreçleri ile alakalıdır. Bu 

içsel süreçler bireyin eski bilgi deneyim ve becerileriyle şekillenmektedir (Brown, 2008). 

Bununla birlikte, tasarım düşünme sürecinde, problemin çözümüne yönelik üretilen fikirler 

soyuttan somuta doğru bir yolculuğa çıkmaktadır. Yani birey, soyut olan fikirlerini fiziksel 

ortamda somutlaştırırken kendi öznel yargılarını da işe koşmaktadır. Dolayısıyla ortaya çıkan bu 

somut üründe aslında sahibine ait zihinsel süreçlerin haritası vardır. Bu nedenle, problem 

çözümünde, kesin doğru veya kesin yanlış bir çözüm yoktur. Çözümde tamamen bireyin kendi 

zihinsel süreçleri ve verdiği kararlar belirleyici rol oynamaktadır (Cross, 2011). Bu nedenle, 

tasarım düşünme sürecinde, bireyi olabildiğince farklı kavram ve problemlerle tanıştırmalı ve 

bireyin zihinsel süreçlerini harekete geçirmek için çözüm kurgulayabileceği ipuçları 

sunulmalıdır. Ancak probem çözümünü bireyin kendi mantığıyla şekillendirmesine izin 

verilmelidir (Kurugül, 2012).  

Gerçek dünya problemlerini çözmeye yardım eden yaratıcı bir süreç olarak da 

tanımlanabilen tasarım düşünme, özünde biliş (cognition) den beslenmektedir. Çünkü, tasarım 

sürecinde birey, problem çözme, akıl yürütme, öğrenme gibi bilişle ilgili alanlara çok fazla ihtiyaç 

duymaktadır. Bu anlamda biliş, tasarım düşünme sürecinde önemli bir yere sahiptir. Tasarım 

düşünme süreci, bireyin zihinsel süreçlerinin de etkili olması nedeniyle, bireydeki gizil bilgi, 

tecrübe ve düşüncelerini de ortaya çıkaran bir süreçtir. “Tasarım biliş” olarak da adlandırılan 

“design cognition” bireyin, tasarım düşünmeye ilişkin yöntem ve stratejilerinin anlaşılmasında 

önemli bir yere sahiptir. (Collias, 2014). Günümüzün en önemli tasarım düşünme ürünü olan 

yapay zeka alanındaki ilk çalışmalar da biliş bilimi ile (cognitive science) yükselişe geçmiştir. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise, “tasarım düşünme”, “biliş” ve “biliş bilimi”nin ortak 

noktalarından birinin, problem çözme temeline dayandırılmasıdır (Collias, 2014). Bu anlamda, 

tasarım düşünme ile problem çözmenin birbirinin ayrılmaz parçası olduğu rahatlıkla ifade 

edilebilir.  

Freeman, Newell (1971).’ in de belirttiği gibi, tasarım düşünme, problem çözme odaklıdır 

ve tasarım düşünme sürecinde, olası çözümler arasından en uygun çözüme ulaşılmaya çalışılır. 

Bununla birlikte, tasarım düşünme süreci “iyi–tanımlı problem çözme” yaklaşımı olarak bilinen; 

problemin ve çözüm önerilerinin belirli olduğu yaklaşımdan uzaktır. Çünkü tasarım düşünme 
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sürecinde problem ve çözüm önerilerinin belirli olması tasarım düşünmenin doğasına aykırıdır 

(Koh vd, 2015).   

Görüldüğü gibi, tasarım düşünme, bireyin problemi çözerken neler yaptığı ile ilgili bir 

süreçtir. Bu süreçte kişi, ihtiyaçları karşılamaya odaklanarak problemi keşfeder ve süreç başlamış 

olur (Brown, 2008). 

Bingham, (2004) tasarım düşünme süreci aşamaları ile benzerlik gösteren problem 

çözme aşamalarını şu şekilde belirtmiştir; 

- Problem/ler/in fark edilmesi/teşhis edilmesi, 

- Problemin kavranması ve betimlenmesi, 

- Problem hakkında bilgi/ veri toplanması, 

- Çözüm için uygun verilerin seçilmesi, 

- Alternatif çözümlerin üretilmesi, 

- Çözümlerin değerlendirilmesi ve uygun çözümlerin seçilmesi, 

- Uygun çözüm seçeneklerinin uygulanması, 

- Sonuçların değerlendirilmesi ve sunulması. 

Genel olarak, yukarıdaki aşamalara bakıldığında hem, tasarım düşünme hem de problem 

çözme aşamalarının, bireyi fonksiyonel bir çözüme ulaştırmada son derece önemli bir role sahip 

olduğu ifade edilebilir. Burada kaçırılmaması gereken nokta; hem tasarım düşünme hem de 

problem çözme sürecinde bireyin, fonksiyonel bir çözüm için uğraşırken belirli bir süreden sonra 

problemleri bir girişimci gibi değerlendirip yaratıcı çözümler üretmeye başlamasıdır. Aslında 

tarihin akışını değiştiren icatların hemen hepsi bu yolla olmuştır. Bu nedenle, “tasarım düşünme”, 

RolfFaste tarafından “yaratıcı eylem metodu”  olarak da tanımlanır. Faste, problem ve 

problemlere ilişkin üretilen yaratıcı çözümlerin, tasarım düşünmenin geliştirilmesi ile olacağını 

böylelikle, dünyanın daha yaşanabilir bir yer olacağını belirtmiştir (Bell, 2008).  

Carroll ve diğerleri, (2010) ise, teknolojik, endüstriyel, ekonomik ve sosyal alanda daha 

çok yol alınabilmesi için problemlerin çözülmesi gerektiğini, bunun yolunun da insanlara tasarım 

düşünme temelli eğitimin verilmesi ile olabileceğini ifade etmiştir. Tasarım düşünme temelli 

eğitimi süreci, problem çözme sürecinde olduğu gibi öğrenicilerin kendi ihtiyaçlarını belirlemeyi 

öğrendiği bir süreçtir. Tasarım düşünme temelli eğitim sürecinde, yeni bir içerik ve kompleks bir 

durumla karşılaşan öğrenici işbirliği içinde ve geribildirimlerle, üstbilişsel yeterliliklerini de 

kullanarak problemi çözmeye başlamaktadır. Öğreniciler probleme ilişkin topladıkları bilgiler ile 

çözüm önerilerini geliştirir, değerlendirir ve uygular. Bu nedenle, hem tasarım düşünme hem de 

problem çözme sürecinde, öğrenici yaptığı keşiflerle aslında kendisini de keşfeder (Carroll ve 

diğerleri, 2010). 

Problem çözme aşamaları ile tasarım düşünme aşamaları ile ilgili diğer bir benzerlik de 

her ikisinin, öğrenicinin hem bireysel hem de grupla çalışmasını desteklemesidir. Her iki süreç, 
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öğrenicinin önerilerini sunmasını, tartışmasını, savunmasını, iletişim ve muhakame gibi sosyal 

becerilerinin gelişmesini desteklemektedir (Kwek, 2011).  

Buchanan (1992)’ a göre ise, problem çözme aşamasında, tasarım düşünme aşamalarında 

olduğu gibi öğrenicinin içsel süreçleri de kritik bir öneme sahiptir. Çünkü problem çözme 

aşamasında, tasarım düşünmede de kullanılan- tasarlama, planlama ve uygulama- üçlüsü aslında 

bireyin içsel süreçlerinin bir tezahürüdür. 

Kwek (2011) ise, hem tasarım düşünme hem de problem çözme aşamalarında, 

öğrenicinin problemlere çözüm geliştirirken yaratıcılıklarının da ön plana çıktığını ifade etmiştir. 

Problemlere karşı geliştirilen çoklu çözüm önerileri, öğrenicinin kaygı düzeyini azaltırken 

özgüven kazanmasına da yardımcı olmaktadır. Problemlere getirilen çözüm önerilerinin 

tartışılması sürecinde ise, öğreniciler sosyalleşmekte ve empati becerileri gelişmektedir. Bununla 

birikte, problemler her zaman çözüm için gerekli bilgiyi içinde barındırmamaktadır. Bu nedenle, 

çözüm bulunana kadar problemin analiz süreci devam etmektedir. Bu noktada, öğrenicinin,  tam 

olarak tanımlanmamış bir problemi tanımlayabilme ve kurgulayabilme hususunda özgüveni 

sağlanmalıdır. Öğreniciye, hem tasarım düşünme hem de problem çözme aşamasında özgüven ile 

birlikte kazandırılması beklenen beceri ve davranışlar arasında; tam tanımlanmamış 

problemlerle de ilgilenme becerisi, problem çözümüne odaklanma becerisi, yapılandırmacı 

düşünce biçimleri, soyut düşünceleri fiziksel ortama aktarırken teknik geliştirme becerisi 

bulunmaktadır (Cross, 2011).  

 

2.15.1. “Problem”, “Problem Çözme” ve “Problem Çözme Becerisi” Nedir? 

 

How We Think?” (Nasıl düşünürüz?) isimli eserinde Dewey (1910) problemi, insanın 

zihnini bulandıran, ona meydan okuyan ve inancını belirsizleştiren bir olgu olarak tanımlamıştır.  

Korsunsky (2003) ise, problemi, bireyin var olan tecrübeleriyle çözemediği ancak yaratıcı 

düşünceleri yoluyla çözebildiği ve çözüm için hangi bilgilerin işlerliği olduğu net olmayan 

durumlar şeklinde tanımlamıştır. 

Melikoğlu, (2020)’ na göre ise, problem kişinin hayatında yüz yüze geldiği ve sonunda 

neler olabileceğini öngöremediği bu nedenle de ne yapacağını bilemediği sıkıntılı durumlardır. 

Probem çözümünün tanımı ile ilgili olarak Holyoak,  (1990) “karşılaşılan engeli aşmanın 

en iyi yolunu bulmak” ifadesini kullanmıştır. 

Benzer şekilde Bingham, (2004) da problem çözmeyi, belirli bir amaca ulaşmak için 

bireyin karşılaştığı bütün engelleri ortadan kaldırması için çabalaması gerektiği bir süreç olarak 

tanımlamıştır. 

Alp, (2019) ise, problemin çözümünü, karşılaşılan bir problemle ilgili zihni bulandıran 

belirisizliklerin ortadan kadırılması şeklinde tanımlamıştır.  
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Lumsdaine,  (1994)’ ye göre problem çözme, yaşanılan zorluktan kurtulmakla ilgili, 

hedefe varabilmek için bilinçli bir şekilde olası ve en doğru hamlelerin araştırılarak sonuca 

ulaşılmasıdır. 

Gick, (1986) ise,  problemi çözmenin, problemin var olduğunu görmekle başladığını yani 

öncelikle probleme ilişkin bir farkındalığın olması gerektiğini ifade etmiştir. Bu anlamda problem 

çözümü tek bir an veya tek bir durum değildir, problem çözümü bir süreçtir. 

Problem çözme becerisi ise, bireylerin problemleri aşabilmeleri ve onlarla başa 

çıkabilmeleri için uygun çözümler bulma aşamasında kendi tecrübe, bilgi ve becerilerini 

kullanırken başkalarının da bilgi ve tecrübelerini nasıl kullanması gerektiğini bildiği kompleks 

bir beceridir (Lai ve Yang, 2011). Senemoğlu, (2002) problem çözme becerisini,  bireyin yaşadığı 

ortama uyum sağlamasına yardımcı olan ve bütün bireylerin öğrenmesi gereken bir beceri 

olduğunu ifade etmiştir. Bu anlamda problem çözme becerisi, hayatın her alanında 

kullanılabilmesi sebebiyle, kazandırılması gerekli olan becerilerdendir.  

Bireyin karşılaştığı problemlere çözümler bulması ve uygulaması son derece önemlidir. 

Alp, (2019)’ in de ifade ettiği gibi problem çözme becerisi, kişinin bütün hayatı boyunca ihtiyaç 

duyduğu bir beceridir. Duncker, Lees, (1945) problem çözme becerisi ile ilgili olarak, problem 

çözmenin aslında güdüleyici bir özelliği olduğunu, bu özelliğin insanoğlunun karşılaştığı problemi 

çözme arzusundan kaynaklandığını ifade etmiş, insanoğlunun bu arzusunu kullanarak, problem 

çözmenin bireysel yeteneklerin de geliştirilmesi noktasında etkili bir eğitim yaklaşımı 

olabileceğini belirtmiştir. Çiftçi ve diğerleri, (2007) problem çözme becerisinin geliştirdiği 

bireysel becerilerin; 

- problemi ayırt etme ve tanımlama becerisi,  

- bireyi araştırma yapmaya sevk ettiği için araştırma becerisi, 

- hayal kurma, 

- işbirlikli hareket edebilme, 

- iletişim becerisi, 

- gözlem yapma, 

- sonuç çıkarma, 

-kaynak tarama,  

-değerlendirme becerisi, 

-muhakeme vb beceriler olduğunu, kazanılan bu becerilerin de kişinin özgüvenini 

beslediğini ifade etmiştir. Konuyla ilgili olarak, Melikoğlu, (2010) da eğitim hayatı boyunca 

öğrencilere mutlaka kazandırılması gereken önemli becerilerden birisinin problem çözme 

becerisi olduğunu bu nedenle, problem çözme becerisinin ilkokul’ dan itibaren bütün eğitim 

kademelerinde öğrencilere kazandırılmasının son derece önemli olduğunu ifade etmiştir.  
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2.15.2. Problem Çözme Aşamaları 

 

Kargın, (2017) problem çözme sürecinin bir problem ile başladığını, karşılaşılan 

problemlere çözüm bulmak içinse, bir takım çalışmaların yapılması gerektiğini, bu çalışmalar 

yapılırken de birtakım işlem basamaklarına gereksinim duyulduğunu ifade etmiştir Kargın’ ın 

ifade ettiği bu işlem basamakları şu şekildedir: 

1- Problemin tespiti      2- Çözüm verilerinin toplanması,  

3- Çözüme götüren verilerin seçimi       4- Uygun verilerin çözüm için kullanılması 

Kneeland (1998) ise, problem çözme aşamaları ile ilgili olarak, öncelikle problemin net 

şekilde tespit edilerek tanımlanması, problemle ilgili bilgilerin, bilgi çeşitliliğine de dikkat 

edilerek toplanması sonrasında, çözüm yollarının belirlenerek içlerinden en doğru olanın 

seçilmesi *(bu aşama karar aşamasıdır ve 2 yönü vardır. Brincisi en doğruyu seçmek diğeri ise, 

yanlış olanları elemektir. Aslında problem çözmenin bu aşaması, neyin yapılması gerektiği ile 

birlikte neyin yapılmaması gerektiğini de gösteren aşamadır.) ve en sonunda ise verilen karar 

doğrultusunda çözümün uygulanması gerektiğini ifade etmiştir. Burada belirtilen ifadeleri 

Kneeland (1998), 5 aşamada toplamıştır. Bu aşamalar şu şekildedir: 

1- Problemin tanımlanması,   2- Problemle ilgili bilginin toplanması,  

3- Çözüm yollarının belirlenmesi,  4- Probleme uygun en iyi çözüm yolunun seçilmesi              

5- Problemin çözümü 

Lumsdaine, (1994) ise, problem çözmeyi 4 aşamada ele almıştır. Bu aşamalar. 

1- Problemin anlaşılması,   2- Çözüm planının yapılması,  

3- Çözüm planının uygulanması,  4-Çözümün gözden geçirilerek değerlendirilmesi, 

şeklindedir. 

 

Dewey ise (1910) problem çözümünde 7 basamaktan bahsetmiştir. Bunlar; “karşılaşılan 

güçlük”, “problemi tanımlama”, “çözüme ilişkin hipotezlerin önerilmesi”, “hipoteze yönelik 

kanıtların elde edilmesi”, “hipotezlerin test edilmesi”, “problemin çözümü” ve “raporlaştırma” 

şeklindedir. 

1- “karşılaşılan güçlük”: Birey yaşantısına devam ederken beklemediği bir durum veya 

olayla karşılaştığında daha etkili düşünmeye başlamaktadır. Bu anlamda, karşılaşılan güçlükle 

yaratıcılık da aktive olmaktadır. 

2- “problemi tanımlama”: Probleme açıklık getirme ihtiyacından doğar. Ancak, bu ihtiyaç 

bireyi araştırma yapmaya yöneltir. Birey, problemin doğru tanımlanması ile çözüme yaklaştığını 

bilir. 

3- “çözüme ilişkin hipotezlerin önerilmesi”: Bu aşamada, problem en ince ayrıntısına kadar 

ele alınır ve problemin çözümüne yönelik hipotezler kurulur. 
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4-“hipoteze yönelik kanıtların elde edilmesi”: Bu aşamada, hipotezlerin test edilmesine 

yönelik olarak, kaynaklardan kanıtlar toplanmaya başlanır. 

5- “hipotezlerin test edilmesi”: Bu aşamada, süreçte geliştirilen hipotezler ele alınır ve 

verilere uygunluğuna bakılarak test edilir. 

6- “problemin çözümü”: Bu aşamada, elde bulunan hipotezler denenir ve probleme en 

uygun olanına karar verilir. 

7- “raporlaştırma”: Probleme ilişkin en uygun çözüm bulunduktan sonra, süreçte yapılmış 

olan bütün çalışmalar raporlaştırılarak sunulur.  

 

2.15. Tasarım Düşünme, Harmanlanmış Öğrenme, İşbirlikli Öğrenme ve Problem Çözme  

 

 Bu bölümde, bu çalışmada kullanılan dört ana konu olan; “tasarım düşünme”, 

“harmanlanmış öğrenme”, “işbirlikli öğrenme” ve “problem çözme” arasındaki ilişkilere yer 

verilmiştir.  

İşbirlikli öğrenme ortamı, bireylerin problem çözmeye ilişkin performanslarını olumlu 

anlamda etkilemektedir. Problem çözme ise, işbirlikli öğrenme ortamına pek çok avantaj 

sağlamaktadır (Nelson, 2009). Problem çözmenin, işbirlikli öğrenme ortamına sağladığı 

avantajlardan bazıları; eleştirel düşünmeyi ve çoklu analiz yapabilmeyi desteklemesi, derse aktif 

katılımı sağlaması, sınıf içi etkileşimi arttırması, otantik öğrenmeyi desteklemesi vb. şeklindedir. 

Problem çözmenin, işbirlikli öğrenme ortamına sağladığı avantajlardan maksimum düzeyde 

faydalanabilmek için, işbirlikli öğrenme ortamında, problem çözme basamaklarının doğru bir 

şekilde uygulanması önemlidir.  Nelson (2009), işbirlikli öğrenme ortamında, problem çözme 

basamaklarını; “hazırlığın yapılması”, “grupların ve kuralların belirlenmesi”, “problemi 

tanımlama çalışmalarının yapılması”, “öğrenci sorumluluk ve rollerin belirlenmesi”, “problemi 

aktif çözmeye başlama”, “çözüme nihai şeklinin verilerek tasarlanması”, “sürecin, öğrenciler 

üzerindeki etkisinin belirlenmesi”, “sürecin ve ürünün değerlendirilmesi” ve  “kutlama” şeklinde 

listelemiştir. 

“hazırlığın yapılması”, bu basamakta öncelikle, problem çözme süreci genel çerçeveleriyle 

planlanır. Öğrencilere süreç ile ilgili bilgi verilir. Sonrasında, öğretmenin ders başlamadan önce 

tasarladığı ancak *yapılandırılmamış problemler veya problem senaryoları, öğrenciler tarafından 

geliştirilerek sınıf içi aktivitelerle birleştirilir. Bu basamağın sonunda ise, uygulama ve öğretime 

yer verilir. 

 

*(İşbirlikli Öğrenme Ortamında Yapılandırılmamış Problem Nedir? 
İşbirlikli öğrenme ortamında problem çözmek için öğretmen problemi tasarlamalıdır. Bununla birlikte 
problemin yapılandırılmamış olması gerekir. Yapılandırılmamış problem için öğretmen şu 6 adıma dikkat 
etmelidir (Jonassen, 2002); problem bağlamının tanımlanması, problem(ler)in kısıtlılıklarının 
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tanımlanması, gerçek durum problemlerinin oluşturulması, bilgiye erişim kaynaklarının kolay ulaşılabilir 
olması, argümanın sağlanması, süreç ve ürün odaklı değerlendirme yapılması. 
1-problem bağlamının tanımlanması; iyi yapılandırılmamış problemlerde, problem bağlama bağımlıdır ve 
bu bağlam ile problem otantik çözümlere açık olmalıdır. 2-problem(ler)in kısıtlılıklarının tanımlanması; 
problemin çözümü açık bir şekilde verilmez. Çünkü, yapılandırılmamış problemde çözüm veya alternatif 
çözümlerden bahsedilmez. 3-gerçek durum problemlerinin oluşturulması, öğretmenin sunduğu 
problemler, öğrenci ihtiyaçlarını giderecek şekilde ve gerçek durumlardan yola çıkan problemlerden 
oluşmalıdır. 4- bilgiye erişim kaynaklarının kolay ulaşılabilir olması, problem çözme sürecinde öğrencilerin 
kolaylıkla bilgiye ve veri tabanlarına kolay ulaşabilmesi sürecin sağlıklı ilermesi açısından son derece 
önemlidir. 5- argümanın sağlanması; fikir ve düşüncelerinin kanıtlanabilir olması ile ilgili öğrenciye süreçte 
kendini sorgulayacağı ve geliştireceği çeşitlii sorular sorulmalıdır. 6-Süreç ve ürün odaklı değerlendirme 
yapılması; yapılandırılmamış pronlemlerin tek bir doğru cevabı ve çözümü olmadığı için değerlendirme, 
tek doğru cevabı /çözümü olan yapılandırılmış problemelere göre daha zordur. Bu konuda öğretmen 
dikkatli olmalı süreçte çok iyi gözlem yapmalıdır.) 
 

 “grupların ve kuralların belirlenmesi”, bu basamakta, grupların heterojen ve 

büyüklüğünün ortalama 3-6 kişi olmasına dikkat edilmesi gerekir. Grup kuralları ise, öğretmen 

ve öğrencilerle birlikte oluşturularak belirlenen kurallara öğrencilerin de sahip çıkması 

sağlanabilir. 

“problemi tanımlama çalışmalarının yapılması”, bu çalışma, öğrenciler tarafından 

probleme karşı ortak bir anlatım geliştirmek üzere yapılmaktadır. Bu basamakta, probleme 

ilişkin ilk çözümler üretilerek, ihtiyaçlar tespit edilir ve problemle ilgili bilgi toplanır.  

“öğrenci sorumluluk ve rollerin belirlenmesi”, problem çözme sürecinin sağlıklı bir şekilde 

ilerlemesi için öğrencilere bazı sorumluluklar ve roller verilir (koordinatör, süreç geliştirici, 

tasarımcı vb) öğretmen ve öğrenciler, belirlenen rollere öğrenci seçilmesine birlikte karar 

verebilirler.  

“problemi aktif çözmeye başlama”, problem çözmeye yönelik olarak grup öğrencileri, 

işbirliği içinde plan tasarımı yapmalı, gerekli kaynaklara ulaşarak gerekli bilgileri toplamalıdır. 

“çözüme nihai şeklinin verilerek tasarlanması”, problemin çözümünün nihai şekli, grup 

üyeleri de gözden geçirdikten sonra, tasarlanmalıdır. 

“sürecin, öğrenciler üzerindeki etkisinin belirlenmesi”, öğrencilerin, süreçte edindikleri 

bilgi, tecrübe, duygu ve düşüncelerle ilgili bilgi edinilmelidir. 

“sürecin ve ürünün değerlendirilmesi”, öğretmen ve öğrenciler tarafından hem ortaya 

konulan ürün hem de süreç değerlendirilmelidir. 

 “kutlama”, bu basamakta, öğrenciler birbirlerini, süreçte göstermiş oldukları 

gayretlerden dolayı tebrik ederek kutlar. 

Görüldüğü gibi, işbirlikli öğrenme ortamında yer alan problem çözme basamakları, 

tasarım düşünme aşamalarıyla benzerlik göstermektedir. Nelson, (2009) da öğrencilerin bir 

problemi çözerken işbirliği içinde grup arkadaşlarıyla hareket etmesinin onları motive ederek 

hem problem çözümüne hem de bir sonraki problemlere karşı cesaretlendirdiğini ifade etmiştir.  

Tasarım düşünmede de problem ve problemin çözümü ürünün ortaya çıkması açısından önemli 

olduğu için problem(ler)e karşı öğrencilerin cesaret kazanmasının önemli olduğu ifade edilebilir. 
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Harmanlanmış öğrenme, işbirlikli öğrenme ve problem çözme ile ilgili olarak ise; 

harmanlanmış öğrenmeyi oluşturan çevrimiçi alan, öğrenci merkezli ve işbirliğine gereksinim 

duyabilen ortamlardır. Bu yüzden, çevrimiçi ortamların işbirlikli öğrenme ile desteklenmesi 

önemlidir (Stacey, 1999). Harmanlanmış öğrenmede, problem çözme becerileri ile ilgili olarak 

ise, Wang ve Hwang, (2012) harmanlanmış öğremede, özellikle çevrimiçi ortamda, öğrencilerin 

işbirliği içinde çalışmasının grup sürecini, grubun performansını, bireysel başarıyı ve problem 

çözme becerisini etkilediğini ifade etmiştir. Alavi (1994) de bir öğrenme sürecinin etkili 

olabilmesi için öğrenmede işbirliğinin sağlanarak problem çözme yollarının bireye 

aktarılmasının önemli olduğunu belirtmiştir.  

Wang ve Hwang, (2012) harmanlanmış öğrenme ortamı, işbirlikli öğrenme ortamı ile 

birleştirildiğinde, grup öğrencilerinin birbiriyle daha rahat iletişime geçerek işbirliğinde 

bulunma ve etkileşimi devam ettirme fırsatı yakalayabildiğini ifade etmiştir. Çünkü, eğitimde 

internet teknolojisinin doğru kullanılması, öğrencilerin birlikte çalışmalarını ve iletişimlerini 

arttırmaya yardımcı harika bir fırsattır (Zumbach vd, 2004). Öğrenciler, internet teknolojisi 

tarafından da desteklenen harmanlanmış öğrenme aracılığıyla da işbirliği içinde olabilmektedir. 

Ayrıca öğrenciler eşzamanlı platformlarda da daha etkin bir şekilde birarada olmaya devam 

etmektedir. Böylelikle öğrenciler arasında zaman ve mekandan bağımsız olarak da etkileşim 

sağlanmaktadır. Bu anlamda, harmanlanmış öğrenme ile işbirlikli öğrenme ortmlarının biraya 

geldiği öğrenme ortamlarının giderek popüler olacağı ifade edilebilir. Zumbach vd, (2004) 

çevrimiçi işbirlikli öğrenme ortamlarında, dönütlerin daha sağlıklı olduğu bu ortamların, 

öğrencilerin motivasyonlarını, birbiriyle olan etkileşimlerini, problem çözme yeteneklerini ve 

öğrenmelerini olumlu yönde etkilediğini ifade etmiştir. Bununla birlikte, bir öğrenme ortamı ile 

birlikte kullanılan tasarım düşünme ortamında da çevrimiçi öğelerin kullanılması, özellikle 

problem çözme aşamasında grupla işbirliği içinde hareket edilmesinin son derece önemli olduğu 

ifade edilebilir.  

Adı geçen bu dört alanın diğer ortak özelliği ile ilgili olarak, bu alanların hepsinin 

öğrenciye, kendisi ve süreçle ilgili daha fazla dönüt sağladığı ifade edilebilir. Dönütler, bu dört 

alan için son derece önemlidir. Alavi ve Kaıvanpanah (2007)’ a göre de öğrencinin aldığı bilgileri 

dönütlerle doğrulaması, öğrencinin kendi bireysel zihin haritasını ve modellerini oluşturması ve 

doğru olanı anlaması açısından öneme sahiptir. Ayrıca, bu dört alanın hepsi öğrencilerin; 

psikolojik sosyal, ve akademik alanlar başta olmak üzere, eleştirel düşünmesini, gerçek 

problemlerle savaşabilmesini, sorumluluk almasını, özsaygılarının gelişmesini ve kaygılarının 

azalmasını vb. desteklediği söylenebilir. 

“Tasarım düşünme”, “harmanlanmış öğrenme”, “işbirlikli öğrenme” ve “problem çözme” 

arasındaki ilişkilere genel olarak bakıldığında, Wang ve Hwang, (2012) tasarım düşünmenin 

temeli olan problemle ve çözümüne yönelik olarak, grup içerisinde işbirliği içinde yapılan 
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faaliyetlerle öğrenmenin daha etkin olduğunu ifade etmiş, buna ek olarak etkin öğrenmeyi 

detekleyen işbirlikli öğrenme ile probem çözmenin, gücünü internet teknolojisinden alan 

harmanlanmış öğrenme ile biraraya getirilmesinin,  eğitim ortamlarının daha da effektif, nitelikli 

ve işlevsel olmasının önünü açtığını belirtmiştir.  Benzer şekilde, Nelson (2009) da işbirlikli 

öğrenme ortamlarında, öğrencilerin karşılaştığı problemi işbirliği içinde çözmelerinin yanında 

öğrencilerin o problemin çözümüne ihtiyacı olduğunu bilmesi, problemle ve çözümüne ilişkin 

veri toplaması ile aslında, tasarım düşünme aşamalarının da öğrenme ortamına dahil edildiği 

anlamına geldiğini ifade etmiştir. 

Sonuç olarak, “tasarım düşünme”, “harmanlanmış öğrenme”, “işbirlikli öğrenme” ve 

“problem çözme” yöntemlerinin biraraya getirilmesi ile yapılandırılan bir öğrenme ortamının 

öğrenci katılımını, eğitim- öğretimin etkililiğini ve verimini arttıracağı ifade edilebilir. Ayrıca, bir 

öğrenme ortamında öğrenci etkileşimi, öğrencinin katkısı ve değerlendirme imkanı ne kadar fazla 

olursa hem öğrenme ortamının hem de öğrencinin başarısı o oranda artmaktadır (Alavi ve 

Kaıvanpanah (2007). “Tasarım düşünme”, “harmanlanmış öğrenme”, “işbirlikli öğrenme” ve 

“problem çözme” yöntemlerinin öğrenci etkileşimine, öğrencinin katkısına ve değerlendirmeye 

verdiği önem açıktır. Bu anlamda bu dört alanın birarada kullanılmasının eğitim öğretime son 

derece faydalı olacağı ifade edilebilir.  

 

2.16. Yabancı Dil Olarak İngilizce’ de Sözcük Öğrenimi  

 

*Sürekli değişen ve gelişen dünyada, öğrencilerin her yönüyle var olabilmesi için, işbirliği 
içinde hareket ederek problemler ile başedebilmesi için iletişim teknolojilerinin de desteğini 
almasının,  son derece önemli olduğu ifade edilebilir. Bu anlamda, problem ve problemin 
çözümüne yönelik, işbirliği içinde hareket ederek, bir ürün ortaya konulması amacıyla tasarım 
düşünmenin de kullanılmasının, bireysel ve toplumsal anlamda psiklojik, sosyolojik ve ekonomi 
alanlarını olumlu yönde etkileyeceği ifade edilebilir. Bu anlamda, işbirliği içinde kendine ve 
arkadaşlarına güveni olan, kaygı düzeyi düşük, araştırma ruhu olan, motivasyonu yüksek, iletişim 
becerisine sahip, problemlerden korkmayarak problemin çözümüne ilişkin veri toplayabilen ve 
ürün ortaya koyabilen, ezber yapmadan sorgulayabilen, teknolojiyi kullanılabilen ve sadece 
yüzyüzeyken değil internet ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak da işbirliği yapabilen 
öğrencileri kazandırabilecek (tasarım düşünme, harmanlanmış öğrenme, işbirlikli öğrenme, 
problem çözme) dört alanın entegrasyonun gerek psikoljik gerek sosyal gerekse ekonomi, 
alanında hem bireye hem de topluma katkı sağlayacağı (pozitif yönde etkileyeceği 
)düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada bir dünya dili olan İngilizce’ de öğrencilerin en çok 
zorlandığı alan olan sözcük öğren(t)iminin daha etkili olabilmesi için öğrenme ortamında bu dört 
alanın birlikte kullanılmasına karar verilmiştir. Çünkü, eğitimin etkili olması, etkileşimin en üst 
düzeyde olması ile mümkündür (Berge, 2013). Berge, farklı boyutları olan yöntemlerin 
entegresyonunun etkileşim oranını arttırdığı için, eğitim sürecinin de daha etkili olduğunu ifade 
etmiştir. Bu nedenle, bu çalışmada, öğrenci etkileşimini arttırmak ve eğitim sürecinin daha etkili 
olması için tasarım düşünme, harmanlanmış öğrenme, işbirlikli öğrenme ve problem çözme’ ye 
birlikte yer verilmiştir. 
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Dünyada yaşanan hızlı gelişmelere ayak uydurulabilmesi, yaşanan gelişmelerden fayda 

sağlanabilmesi ve iletişimlerin etkin kurulabilmesi için yabancı dil öğrenmenin önemi giderek 

artmaktadır. Ancak, özellikle internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, dünyadaki tüm 

sosyal, ticari, siyasi, akademik ve sanat alanlarında ortak bir dil kullanılmaya başlanmıştır 

(Gencel, 2005). Bu dil, popülasyonda 508 milyon kişi ile dünya’ da en çok kullanılan ikinci dil olan 

İngilizce’ dir (OECD, 2019). Dolayısıyla, İngilizce bir dünya dilidir. Yaklaşık yarım asır öncesine 

kadar İngilizce bilmek lüks olarak kabul edilirken, günümüzde İngilizce bilmek bir ihtiyaç halini 

almıştır. Dünyada farklı insanlar ile sağlıklı bir iletişime geçmek, çağı yakalayabilmek, çevremizde 

olup bitenleri anlayabilmek için İngilizce öğrenmek şarttır. Bu anlamda, İngilizce öğrenmenin, 

günümüz insanının kültürel, sosyal, akademik ve ekonomik hayatları üzerine katkısı hızla 

artmaktadır (Üzülmez, 2015). Bu nedenle, bireyin dünya insanı olabilmesi, teknolojiyi ve günü 

yakalayabilmesi için İngilizce öğrenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bununa birlikte, söz 

konusu dil öğrenmek olduğunda, üzerinde en çok ve önemle durulan konulardan biri sözcükler, 

sözcüklerin nasıl öğrenileceği ve öğretileceğidir (Üzülmez 2015). Çünkü sözcük öğrenimi, 4 temel 

dil becerisi olan konuşma, dinleme, yazma ve okumakta çok önemli bir rol oynamaktadır. David 

Wilkins,  İngilizce’ de sözcük öğrenmenin önemini şu ifadeyle vurgulamıştır; “dil bilgisi ile çok az 

da olsa düşünceleri aktarmak mümkün olabilir, fakat kelime bilgisi olmaksızın hiçbir şey 

aktarılamaz”. McDonough ve Shaw (1993) ise, yabancı dil derslerinin zorluk seviyesinin, 

bilinmeyen sözcüklerin sayısıyla doğru orantılı olduğunu ifade etmiştir. Kısaca, bilinen sözcük 

miktarı ile İngilizce’ yi okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin gelişimi doğru 

orantılıdır (Rasekh ve Ranjbary, 2003). 

İngilizce öğren(t)mede sözcük bilgisi bu kadar değerliyken MC Carthy (1990), İngilizce 

öğreniminde öğrencilerin en çok zorlandığı durumun sözcük öğrenimi olduğunu ifade etmiştir. 

Bu zorluğu aşabilmek için de günümüzde çeşitli yöntem, teknik ve stratejiler kullanılmaktadır. 

Bununla birlikte, hangi yöntem, teknik veya stratejilerin İngilizce sözcük öğren(t)iminde daha 

etkili olduğu tartışılmaktadır. Bu nedenle, sözcük öğren(t)iminde tasarım düşünme, 

harmanlanmış öğrenme, işbirlikli öğrenme ve problem çözme yöntemlerinin kullanıldığı bu 

çalışmanın sonuçları yabancı dilde sözcük öğren(t)imi açısından oldukça önemlidir.  

Bununla birlikte, günümüzde, öğrencilerin bir dünya insanı olabilmesi için sadece 

İngilizce’ yi iyi bilmesi değil, dil ile birlikte daha farklı özelliklerle de donatılması gerekmektedir. 

Ghazal (2007) da bu düşünceyi destekler şekilde, öğrencilerin İngilizce öğrenmesi ile birlikte 

öğrencilere yeni beceriler kazandırmanın önemli olduğunu ifade etmiştir. Günümüzde İngilizce 

bilmek o durumda işe yarayabilmektedir. Sadece dili bilip güncel verilerle desteklenmeyen 

öğrenci, dili ne kadar iyi kullanırsa kullansın iletişime geçemeyecektir. Çünkü günün gerisinde 

kalacaktır. Örneğin aynı dili kullanan bireyler dahi kültür farkı olduğu taktirde birbirlerini 

anlayamayabilmektedir. (Kuşak farkı bu duruma gösterilebilcek en güzel örnektir. Çünkü aynı dili 
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konuşmak sadece sizin ne olduğunuzu aktarmaya yaramaktadır. Siz ne kadar doluysanız 

sözcükler ve iletişim o derece anlam kazanacaktır).  

İngilizce öğret(n)iminde teknolojik gelişmelerden ve değişen yaşam tarzından doğan 

gereksinimden dolayı da yeni yöntem, ve tekniklerin geliştirilmesi ihtiyacı duyulmaktadır. Çünkü, 

sözcük öğret(n)imi, uygun yöntem ve stratejiler kullanıldığı taktirde aşılabilecek bir sorundur 

(Kaçar ve Zengin, 2009). Bu nedenle, yapılmış olan bu çalışmada kullanılan bütün yöntemler 

(tasarım düşünme harmanlanmış öğrenme problem çözme ve işbirlikli öğrenme)  sözcük 

öğren(t)imi ve dört temel dil becerisinden birisi olan yazma becerisi ile ürün oluşturma amacıyla 

kullanılmıştır. Çalışmada özellikle yazma becerisinin olması tasarım düşünme yönteminin 

basamaklarından olan “ürün ortaya konulması” ile ilgildir. Öğrencilerden sürecin sonunda 

öğrendikleri sözcükleri içeren bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. Bununla birlikte, bu 

çalışmada sözcük öğrenimi ve yazma becerisinin birlikte kullanılması ile ilgili olarak, sözcüklerin 

anlamı bilinmeden yazma becerisinin geliştirilmesi mümkün değildir. Çünkü, herhangi bir 

metindeki bilgiler, harften sözcüğe sözcükten anlama doğru gider (MC Carthy, 1990) ve anlamı 

bilinen sözcükle duygu ve düşünceler yazılarak aktarılabilir. 

Kısaca, günümüzde bireyin bir dünya dili olan İngilizce’ yi öğrenebilmesi için sözcük 

öğrenmeye bunun yanında da çeşitli özelliklerle de donatılmaya ihtiyacı vardır. Çıkış noktası bu 

ihtiyaçtan kaynaklanan; teknolojik gelişmelerden doğan gereksinimleri karşılayabilmek ve 

öğrencilere sözcükleri öğreterek kelime hazinelerini genişletmek aynı zamanda sözcükleri doğru 

ve düzgün kullanmalarını sağlamak amacıyla bu çalışmada yer alan yöntemler; tasarım düşünme 

harmanlanmış öğrenme işbirlikli öğrenme problem çözme ile sözcük öğrenimi arasındaki ilişki 

başlıklar halinde aşağıda sunulmuştur.  

 

2.16.1. Yabancı Dil Olarak İngilizce’ de Sözcük Öğrenimi ile Tasarım Düşünme 

 

Tasarım düşünme yönteminin çkış noktası endüstri alanıdır. Eğitim alanında ise, tasarım 

düşünme yönteminde her bir öğren(t)me ortamı ayrı bir problem durumu olarak görülmektedir. 

Bununla birlikte, en uygun çözüme, sadece problemden doğrudan etkilenen öğrenciler 

ulaşabilmektedir (Razzouk ve Shute, 2012). Bu durumda öğrenci, ihtiyaçlarını kendisi tespit 

ederek kendisi karşılayacak, tasarım düşünme sürecinde kendini ve çevresini yeniden 

keşfedecek, böylelikle daha çok motive olacak, daha çok araştıracak ve daha çok sorgulayacaktır 

(Kurugül, 2012). Bu noktada tasarım düşünmenin temeli bir problemin varlığına dayalıdır 

(Carroll ve diğerleri, 2010). İngilizce dersinde en çok karşılaşılan problemlerden birisi ise, sözcük 

öğrenimidir. Bu çalışma ile, öğrencinin, öğretmenin rehberliğinde, bu problemin farkına 

varmasının sağlanarak çözüme kendisinin ulaşması ve öğrenmesinin kalıcılığı açısından süreç 

sonunda ortaya ürün koyması desteklenmektedir.  
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Kwek (2011)’ in de belirrtiği gibi, öğrenciler problemi kabullenip farkına vardığında 

problemlere daha çabuk ve yaratıcı çözümler getirmektedir. Tasarım düşünme sürecinde, bir 

kavramın öğrenilmesinde gözlem yapılarak problem keşfi yapılır ve problem tanımlanır. Bu 

anlamda, tasarım düşünme, öğrencideki keşfetme isteğini arttırması nedeniyle çağımızda eğitim 

alanında kullanılabilen popüler yöntemlerden birisi durumuna gelmiştir (Scheer, 2017; Sheehan 

ve diğerleri, 2018). Tasarım düşünmenin öğrencideki keşfetme isteğini arttırmasının, öğrencinin 

sözcük öğrenmesini de destekleyebileceği ifade edilebilir. Yabancı dil öğrenirken öğrencilerin 

merak duygusunun desteklenmesi,  onların keşfetme isteğini arttırmaktadır (Üzülmez, 2015). 

Merak dürtüsüyle, keşfetme isteği artan öğrenci, sözcüğü öğrenmek için sözlüğe bakmakta 

arkadaşlarına veya öğretmenine sorarak sözcüğü öğrenmektedir (Eggen ve Kauchak, 1996). Bu 

anlamda, öğrencinin keşfetme isteği ile sözlüğe bakarak, arkadaşlarına veya öğretmenine sorarak 

öğrenmesinin, İngilizce dil/ sözcük öğrenmede “dolaylı stratejiler” kategorisinde yer alan “sosyal 

strejilerde” (b.3.1) “Sorular sormak” ve (b.3.2) “İşbirliği yapmak” statejileri tasarım düşünme ile 

ilintilendirilebilinir (Tablo 3). Şöyle ki tasarım düşünmenin özünde problemi keşfetme vardır. 

Öğrenci öğrenemediği sözcüğü bir problem olarak ele alır ve tasarım düşünmenin “problemi 

keşfetme” mantığıyla hareket ederse sözcüğü öğrenmek için dil öğrenme stratejieri içinde yer 

alan “sosyal strejilerde” (b.3.1) “Sorular sormak” ve (b.3.2) “İşbirliği yapmak” statejilerini 

kullanabilir. Bu durumda tasarım düşünme işbirlikli öğrenme ve sözcük öğrenme birbiri ile 

ilişkilendirilebilinir. *(Aşağıda tabloda verilen dil öğrenme stratejileri, sözcük öğrenimi için de 

kullanılabilen stratejilerdir (Oxford, 1990). 
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Tablo 2.3.  
Dil Öğrenme Stratejieri 

 
 
 
 
 
 
 

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Cesur, 2007 

 

Lindberg ve diğerleri, (2011) e göre ise, tasarım düşünmenin bireye kazandırdığı 7 önemli 

beceriden birisi sözlü ve yazılı iletişimi sağlamasıdır. Öğrencinin sözlü ve yazılı olarak iletişim 

sağlaması için sözcük bilgisine ihtiyacı vardır. Çünkü, David Wilkins’ ın da ifade ettiği gibi, bir 

dilde kelime bilgisi olmaksızın hiçbir şey aktarılamaz. Bu noktada önemli olan öğrencide bunun 

farkındalığını sağlamaktır. Öğrenciye sözcük öğrenmenin önemi mutlaka anlaılmalı ve hatta 

sözcükleri kolay öğrenebilmesi için çeşitli stratejiler öğretilmeli veya kendi stratejilerini 

geliştirme yolları öğretilmelidir.  Böylelikle, tasarım düşünme süreci içinde öğrenci, sözcük 

öğrenmenin öneminin farkına varıp öğrenemediği sözcüğü veya sözcükleri problem olarak görüp 

çözüm arayışına gidecektir. Bu anlamda, dil öğrenme stratejileri içinde yer alan ve sözcük 

öğrenminde de kullanılan “doğrudan stretjiler” de yer alan “bilişsel stratjileri” destekleyen 

“pratik yapmak  (a.2.1) “ ve “telafi stratejileri destekleyen “konuşmada ve yazmada sınırların 

üstesinden gelmek (a.3.2)” Lindberg ve diğerleri, (2011)’ in tasarım düşünmenin bireye 

kazandırdığı 7 önemli beceriden birisi olarak ele aldığı,  “sözlü ve yazılı iletişim” i 

desteklemektedir.

                              Dil Öğrenme Stratejieri 

A.Doğrudan Stratejiler B.Dolaylı Stratejiler 

a.1 Bellek Stratejileri  
       (a.1.1) Zihinsel bağ kurmak  
         (a.1.2) Resim ve ses uygulama 
         (a.1.3) Yeterince tekrar etmek 
         (a.1.4) Harekete geçmek 
a.2 Bilişsel Stratejiler 
         (a.2.1)Pratik yapmak 
         (a.2.2)Mesaj alma ve gönderme 

         
    (a.2.3)Analiz etme ve sebep sonuç 
ilişkisi kurma  

         (a.2.4)Girdi&çıktı için yapı oluşturma 
 a.3 Telafi Stratejileri 
          (a.3.1) Dinlerken ve okurken tahminde 
bulunmak 
          (a.3.2) Konuşmada ve yazmada 
sınırların üstesinden gelmek 

 b.1 Üstbiliş Stratejileri 
b.1.1) Öğrenmeyi merkeze alma  

 
              (b.1.2) Öğrenmeyi düzenleme ve 
planlama 
 
               (b.1.3) Öğrenmeyi değerlendirme 

   
 b.2 Duyuşsal Stratejiler 
 

    (b.2.1)Kaygıyı azaltmak 
 

                  (b.2.2) Kendini cesaretlendirmek 
 
                  (b.2.3) Duyguları ölçmek  
 
 b.3 Sosyal Stratejiler 
 

(b.3.1) Sorular sormak  
 

(b.3.2) İşbirliği yapmak 
 

(b.3.3) Empati kurmak                                             
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Lindberg ve diğerleri, (2011)’ e göre tasarım düşünmenin kazandırdığı 7 önemli becerilerden bir 

diğeri ise, hayal gücüdür. Hayal gücü, sözcük öğrenimini kolaylaştırmaktadır (Oxford, 1990). Dil 

öğrenmede kullanılan “anlamlandırmayı (kodlama) arttıran stratejiler”, bilgi birimleri arasında 

ilişki kurarak anlamlı öğrenmeyi sağlayan stratejilerdir. Öğrenciler, bu stratejilerle, öğrenmeyi 

amaçladıkları yeni sözcüğü, daha önce öğrendikleri ve uzun süreli belleklerinde var olan bilgilerle 

bütünleştirip ona anlam yükleyerek öğrenirler. Öğrenciler, bu ilişkilendirmeyi yaparken, 

anlamlandırmayı sağlayan zihinsel imgeler, sözel yapılar ya da cümleler kullanırlar (Rubin, 

1987).  

Tasarım düşünme sürecinde, kavramların kullanılarak düşüncenin dışarıya aktarılması da yer 

almaktadır. Rauth amaçladıkları yeni sözcüğü, daha önce öğrendikleri ve uzun süreli 

belleklerinde var olan bilgilerle bütünleştirip ona anlam yükleyerek öğrenirler. Öğrenciler, bu 

ilişkilendirmeyi yaparken, anlamlandırmayı sağlayan zihinsel imgeler, sözel yapılar ya da 

cümleler kullanırlar (Rubin, 1987).  

 (2010), sözel düşünmenin temelini kavramlarla düşünmeye dayandırmıştır. Tasarım 

düşünme sürecinde birey, problemi keşfettikten sonra probleme ilişkin tecrübe ve imgeleri 

bilinçaltından bilincine getirmektedir. Birey, geçmiş bilgi ve tecrübeleri ile yeni edindiği bilgi ve 

tecrübeleri ilişkilendirerek biraraya getirmekte ve zihninde kavramlar oluşmaktadır (Archer, 

1966). Kavram, tasarıma başlanıldığında bireyin zihninde hazır halde değildir. Ancak, birtakım 

zihinsel süreçlerden sonra bireyin zihninde kavrama ulaşılır. Aslında tasarım düşünmede yer 

alan bu kavramlar sözcüklerden ve sözcüklerin simgelerinnden ibarettir. Kısaca, insanoğlunun 

düşüncelerinin en temelinde sözcükler vardır ve insan ancak sözcükleri biraraya getirerek 

cümleleri ve düşünceleri dışarıya aktarabilmektedir. Bu durum anadilde olduğu gibi yabancı dilde 

de aynı şekildedir. Bu noktada da sözcük öğrenimi ile tasarım düşünme sürecinin önemli bir 

unsuru olan “kavram” ilişkili görünmektedir.  

Tasarım düşünme sürecinde, düşünerek bilgiler arası bağ kurmak önemlidir. Düşünürken 

uyaranlar ve sinir hücreleri arasında etkileşim de artmaktadır. Birey tasarım düşünme sürecinde,  

bilgileri arasında bağ kurarken çözüm için alternatifler de üretmektedir. Üretilen bu alternatifler 

ne kadar çok olursa, yaratıcı fikirlere ulaşma ihtimali de o kadar artmaktadır (Özer, 2009). 

İngilizce’ de dil öğrenme stratejilerinde doğrudan stratejiler kategorisinde, bellek startejieri 

içinde yer alan “zinsel bağ kurmak” ta da (a.1.1)  tasarım düşünme sürecinde olduğu gibi bilgiler 

arası bağ kurarken yaratıcı alternatiflere yer verilmesi vardır. Bu anlamda, tasarım düşünmede 

“bilgiler arası bağ kurmak” ile dil öğrenme stratejlerinde yer alan “zihinsel bağ kurmak” birbiriyle 

ilişkilendirilebilir. 

Tasarım düşünme sürecinde, bilgi iki şekilde ele alınmaktadır. Bunlar, bireye hazır halde 

verilen (teknik veriler, yasal veriler vb.kaynaklı) bilgidir. Diğeri de bireyin kendisinin ürettiği 

bilgidir (psikolojik, kişisel özellik vb. kaynaklı). Bireyin kendi ürettiği bilgilerin oluşumunda, 
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bireye hazır halde sunulan verilerle bilgilerin ilişkilendirilmesi sözkonusudur. Bilgi edinimiyle 

alakalı olarak birey için veri alanı sonsuz büyüklüktedir. Bununla birlikte, bilgiler oluşturulurken 

elde edilen veriler bireyin zihninde sınıflandırılarak yeni bilgilerin oluşumu için eski bilgilerle 

sentezlenir. Sentezlenen bilginin bir bölümü, olduğu haliyle kullanılırken bir bölümü birey 

tarafından yorumlanır ve ortaya çıkacak ürünün kavramsal temelleri oluşturulur. Tasarım 

düşünme sürecinde çözümle ilgili olarak veri uzayında, sonsuz sayıda veri bulunmaktadır ve 

birey eldeki verilerden rastgele veya bilinçli olarak seçebilmektedir. Bununla birlikte,  tasarım 

düşünme süreci boyunca edinilen her bilgi diğer bilginin edinimine kaynak olmaktadır 

(Özer,2009). Yabancı dilde yer alan sözcük öğrenimi ile tasarım düşünme sürecinde bilginin 

işlenerek öğrenilmesi aşamaları benzerlik göstermektedir. Şöyle ki yukarıda altı çizili yazılan 

metinde “bilgi” yerine “sözcük” terimi kullanarak tekrar okunduğunda şu şekilde olacaktır;  

Sözcük edinimiyle alakalı olarak birey için veri alanı sonsuz büyüklüktedir. Bununla 

birlikte, sözcükler oluşturulurken elde edilen veriler bireyin zihninde sınıflandırılarak yeni 

sözcüklerin oluşumu için eski öğrendiği sözcüklerle sentezlenir. Sentezlenen sözcüklerin bir 

bölümü olduğu haliyle kullanılırken bir bölümü birey tarafından yorumlanır ve öğrenilecek 

sözcüğün kavramsal temelleri oluşturulur. *(sözcüklerin kavramsallaştırılması (notion/concept ile 

ilgili detaylı bilgi “Tasarım Düşünme Biçimleri”  bölümünde detaylı olarak verilmiştir). Tasarım düşünme 

sürecinde çözümle ilgili olarak veri uzayında, sonsuz sayıda veri bulunmaktadır ve birey eldeki 

verilerden rastgele veya bilinçli olarak seçebilmektedir. Bununla birlikte,  tasarım düşünme 

süreci boyunca edinilen her sözcük diğer sözcüğün edinimine kaynak olmaktadır. 

Sonuç olarak öğrenilen bilgi sözcük bilgisi ise,  bilgiyi/sözcüğü bireyin işlemesi söz 

konusudur ve bu işleme sürecinde birey kesinlike pasif değidir. Tam aksine sürecin akışını 

yönlendiren bireyin zihinsel işlemleridir. 

 

2.16.2. Yabancı Dil Olarak İngilizce’ de Sözcük Öğrenimi ile Harmanlanmış Öğrenme 
 

Harmanlanmış öğrenme, en genel anlamıyla, sınıf içinde yapılan yüzyüze öğrenme 

faaliyetleri ile çevrimiçi öğrenmenin en avantajlı ve güçlü yönlerinin birleştirilmesi ile 

oluşturulan bir yöntemdir (Huang Zhang, 2008; Thorne, 2003; Garrison ve Anderson (2003). Bu 

anlamda, harmanlama kavramı, yüzyüze yapılan eğitime, elektronik kaynakların da dahil 

edilmesiyle oluşan bir yaklaşımdan gelmektedir (Ünsal, 2012). 

Harmanlanmış öğrenme ortamının oluşturulmasında kullanılan en önemli araçlarının 

başında internet gelmektedir. İnternet ve benzeri iletişim teknolojileri, sınıf içinde 

gerçekleştirilemeyen etkileşim ve uygulamaların zaman ve mekan esnekliği içinde sınıf dışına 

taşınması imkanını da sağlamaktadır. Bireylerlere zaman ve mekandan bağımsız eğitimin 

verilebilmesi, harmanlanmış öğrenmenin en büyük avantajlarından birisidir (Öztürk, 2009). 
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Ancak, harmanlanmış öğrenme ortamının sağladığı 5 avantajdan,tamamının İngilizce dersinde 

sözcük öğretiminde önemli olduğu söylenebilir Bunlar; 

1- Canlı/yüzyüze (eşzamanlı/senkron) etkinlikler; yüzyüze etkinliklerde, öğrenci birebir 

sosyal ortamda iletişime geçeceği için öğrendiği sözcükleri arkadaşları ile iletişimde kullanabilir 

veya bilmediği bir kelimeyi arkadaşından öğrenebilir. Dil öğrenme stratejeleri içinde doğrudan 

stratejiler kategorisinde yer alan bilişsel stratejiler  (a.2.1) faaliyetlerinde “pratik yapmak” ve 

dolaylı stratejiler içinde yer alan sosyal stratejiler faaliyetlerinde “sorular sormak” (b.3.1)  ve 

“işbirliği yapmak” (b.3.2) faaliyetlerinin, harmanlanmış öğrenmenin dil öğrenme stratejilerini 

desteklediğini göstermektedir.   

2- Bireysel hızda öğrenme; kendi bireysel hızında öğrenen öğrenci, yarışma kaygısından 

uzak, başkalarının başarısının kendisini demoralize etmesine veya başarısının kendisini 

rahatlatmasına izin vermeyen bir öğrenme ortamındadır. Öğrenci sadece kendi öğrenmesine 

odaklıdır. Bu durum, dil öğrenme straejilerinden doğrudan stratejiler içinde duyuşsal stratejiler 

kategorisinde “kaygıyı azaltmak” (b.2.1) ve “kendini cesaretlendirmek” (b.2.2) ile bellek 

stratejileri kategorisinde yer alan “yeterince tekrar etmek” (a.1.3) faaliyetleri ile ilintilidir. Çünkü 

bireysel öğrenmede öğrenci kendi hızında öğrenmektedir ve bu durum öğrencinin kaygısını 

azaltmasına hatta kendini cesaretlendirmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, tüm öğrencilerin 

öğrenme şekli birbiriyle farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin, bazı öğrencilerin hafızalarında 

görseller daha etkili bir şekilde kalırken, bazılarında sözlü ifadeler veya sayısal ifadeler etkili 

olabilmektedir. Dolayısıyla dil öğrenirken her öğrencinin kendi özelliklerini bilip, ona göre sözcük 

öğrenme stratejilerini kullanması önemlidir Harmanlanmış öğrenmenin sağladığı bireysel hızda 

öğrenme avantajı, “eşzamansız veya eşzamanlı çevrimiçi” olanakları sunduğu için canlı/yüzyüze 

(eşzamanlı/senkron) etkinliklerde belirtilen ifadeler burada da geçerlidir. Çünkü öğrenci 

istediğinde veya gerekli görüldüğünde çevrimiçi olarak, öğrendiği sözcükleri arkadaşları ile 

iletişimde kullanabilir veya bilmediği bir kelimeyi arkadaşından öğrenebilir. Dil öğrenme 

stratejeleri içinde doğrudan stratejiler kategorisinde yer alan bilişsel stratejiler  (a.2.1) 

faaliyetlerinde “pratik yapmak” ve dolaylı stratejiler içinde yer alan sosyal stratejiler 

faaliyetlerinde “sorular sormak” (b.3.1)  ve “işbirliği yapmak” (b.3.2) faaliyetlerinin, 

harmanlanmış öğrenmenin dil öğrenme stratejilerini desteklediğini göstermektedir.   

3- Öğrenci-öğrenci/ öğretmen-öğrenci işbirliği; Dil öğrenme stratejeleri içinde dolaylı 

stratejiler kategorisinde içinde yer alan sosyal stratejiler faaliyetlerinde “işbirliği yapmak” (b.3.2) 

faaliyeti, harmanlanmış öğrenmenin dil öğrenme stratejilerini desteklediğini göstermektedir. 

4- Performans destek araçları; yazılabilir kaynaklar (en önemli özellikleri kopyalanabilir 

ve taşınabilir olmalarıdır)  iş yardımcıları (özetler, kontrol listeleri, grafikler) ve PDA (Personal 

Digital Assistans) (cep bilgisayarları vb. öğrenme nesneleri ile animasyonlar ses dıosyaları ve 

videolar) gibi performans destek araçları bilginin kalıcılığını ve transferini artırdığı için 
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harmanlanmış öğrenme ortamlarında kullanılmaktadırlar. Yabancı dilde, sözcük öğrenmede PDA 

(Personal Digital Assistansın ne kadar etkili olduğu ile ilgili ulusal ve uluslararası alanyazında pek 

çok araştırma yapılmış ve PDA’ larin yabancı dillerde ve İngilizce’ de sözcük öğrenimini 

desteklediği ve faydalı olduğu yapılan araştırmalarla da ortaya konmuştur (Stockwell, 2007; 

Wishart, 2008; Song ve Fox, 2008; Saran, 2009; Kukulska-Hulme). Ulusal ve uluslararası 

alanyazında PDA’ lar ile yapılan araştırmalara genel olarak bakıldığında, çalışmaların çoğunda, 

PDA’ ların sözcük öğrenmeye etkisinin araştırıldığı görülmüştür. Bunun sebebinin, teknolojinin 

ilerlemesi ve teknoloji ile sözcüklerin nasıl daha kolay ve kalıcı öğrenilebilceğinin araştırılmak 

istenmesidir (Üzülmez, 2015). Örneğin, harmanlanmış öğrenmede PDA’ ların kullanılması ve 

İngilizce ‘de sözcük öğrenimi ile ilgili olarak; Song ve Fox (2008)’ un yaptığı çalışmada, lisans 

öğrencilerinin, İngilizce sözcük öğrenme becerilerini geliştirmek için PDA ve sözlük kullanımları 

üzerinde çalışmıştır. Araştırma sonucuna göre; öğrenciler PDA’ ları sözcük öğrenirken defalarca 

kullanmışlar ve isteğe bağlı sözcük öğrenimi sırasında PDA’ larını ve bilgisayarlarını bütünleşik 

olarak kullanmışlardır. Öğrenciler PDA’ larını ve bilgisayarlarını bütünleşik kullanımının sözcük 

öğrenme aktivitelerini şekillendirdiğini ifade etmişlerdir.   

 

2.16.3. Yabancı Dil Olarak İngilizce’ de Sözcük Öğrenimi ile İşbirlikli Öğrenme 

 

İşbirlikli öğrenme ortamında ortak bir amaç için öğrenciler, birbirinin öğrenmesine 

yardımcı olmaktadır. İşbirlikli öğrenme ortamında öğrenciler, sorumlulukları paylaşarak 

yardımlaşmaktadır (Açıkgöz, 1992). Öğrenciler arası bu yardımlaşma, öğrencilerin kendilerini 

daha rahat hissetmesine, özgüvenlerinin ve özsaygılarının artmasına, kaygılarının ise, azalmasına 

yardımcı olmaktadır (Oludıpe ve Awokoy, 2009). Bununla birlikte, yabancı dil öğreniminde 

öğrencilerin yaşamış olduğu en büyük sorunlardan birisi de kaygı’ dır . Öğrenciler, yabancı dil 

kaygı düzeyleri oranında başarısız olmaktadır. Öğrenciler, çoğunlukla yanlış yaparsam komik 

duruma düşerim, arkadaşlarım benimle dalga geçer kaygısı ile yabancı dil derslerine karşı 

önyargı ve olumsuz tutum geliştirmektedir. Geliştirilen bu önyargı kaygının daha da 

yükselmesine sebep olmaktadır ve bu durum belirli bir aşamadan sonra bir kısır döngüye 

girmektedir. Sonuçta ise, öğrenciler, dil öğrenemediği için mutsuz olmaktadır ve kendilerini 

yabancı dilde başarısız olarak görerek özgüvenlerini kaybedebilmektedir (Anyadubalu, 2010).  

Yabancı dilde yaşanılan kaygının sorununa belki de en iyi ilaçlardan birisi de işbirlikli öğrenme 

ortamlarıdır. Çünkü, işbirlikli öğrenme ortamlarında, grupta yer alan her bir öğrenci, diğer 

öğrencinin öğrenmesinden sorumludur ve birbirinin öğrenmesini desteklemektedir (Açıkgöz, 

1992). Bu durum öğrenciye özgüven kazandırdığı gibi yabancı dil öğrenmede en büyük 

kaygılardan olan “arkadaşlarım benimle dalga geçer, komik duruma düşerim” düşüncesinin 

önüne geçmeye yardımcı olur. Çünkü, işbirlikli öğrenme ortamlarında her öğrenci bilir ki bir 
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arkadaşının başarısı kendi başarısı, başarısızlığı ise, kendi başarısızlığıdır. Bu duyguyla hareket 

eden öğrencide, kaygı düzyei düşmekte ve öğrenci olumlu tutum geliştirmektedir (Açıkgöz, 

1990). Yabancı dil öğrenme sürecinde öğrencinin duyduğu kaygı ve kaygı kaynaklı geliştirdiği 

olumsuz tutum, öğrencinin yabancı dilde etkileşime girerek iletişim kurmasının da önüne 

geçmektedir (Anyadubalu, 2010).  İşbirlikli öğrenme ortamının, yabancı dil öğret(n)iminde 

kullanımı bu noktada da işe yaramaktadır. Çünkü, işbirlikli öğrenmenin doğasında sosyal 

etkileşim ve iletişim vardır. İşbirlikli öğrenme ortamında, iletişim kendiliğinden olmaktadır. 

Öğrenciler, herhangi bir çaba harcamadan ve çekinmeden birbiriyle iletişim kurabilmektedir. 

Liang, (2002) işbirlikli öğrenme grubunda bulunan öğrencilerin aralarındaki etkileşim sayesinde, 

öğrendikleri yabancı dili kullanma konusunda birbirini cesaretlendirdiğini ifade etmiştir. Liang, 

(2002)’ e göre, bu durum öğrencilerin yabancı dil iletişim becerisini de arttırmakta, iletişim 

becerisi artan öğrenci ise daha da sosyalleşmektedir. Dolayısıyla, bu durumun olumlu bir döngü 

yarattığı, sosyalleşen öğrencinin daha çok iletişime geçtiği ve öğrendiği dil ile iletişime geçtiğini 

gören öğrencinin kendine olan özgüveni ile arkadaşlarına olan güveninin arttığı söylenebilir. 

Ayrıca, dil öğrenme stratejilerinden, dolaylı stratejiler içinde ve duyuşsal stratejiler kategorisinde 

yer alan “kaygıyı azaltmak” (b.2.1) ve “kendini cesaretlendirmek” (b.2.2) gibi faaliyetlerden, 

işbirlikli öğrenme ortamının sağladığı avantajlar ile yabancı dil öğrenme stratejilerinin sağladığı 

avantajların birbiriyle uyumlu olduğu görülebilir. 

Yabancı dil öğrenmek iseyen bir bireyin asıl amacının iletişim kurmak olduğu ve işbirlikli 

öğrenme ortamının da iletişim ortamını doğal olarak sağladığı düşünüldüğünde, yabancı dil 

öğreniminin işbirlikli öğrenme ortamında yapılmasının öğrenciye bu konuyla ilgili avantaj 

sunduğu ifade edilebilir. Kartal (2014),  işbirlikli öğrenmenin yabancı dil öğrenimine olan 

katkısını üç başlık altında toplamıştır. Bunlar; “etkin katılım”, “duygusal destek”, “sosyal 

etkileşim”, şeklindedir. Öğrenciler yabancı dil öğrenirken sadece öğretmen kaynağından 

beslendiğinde öğrenciler yabancı dili öğrenimin en önemli parçası olan iletişim ve sosyalleşme 

fırsatından yoksun kalmaktadır. Bu durumda öğrencinin “etkin katılımı” ve “sosyal etkileşimi” 

önem kazanmaktadır. Çünkü, öğretmen merkezli yaklaşımlar, yabancı dil öğretiminde çok fazla 

verimli olmamaktadır. Bununla birlikte, “duygusal desteği” sağlayan öğrenci merkezli 

yaklaşımlar ise, öğrenciler ve öğretmen arası etkileşimi en üst düzeyde sağlamaktadır. Jacobs ve 

Small (2003) ise, işbirlikli öğrenme ortamlarının, yabancı dil öğrenmede sağladığı çeşitli 

avantajları şöyle sıralamıştır; İşbirlikli öğrenme ortamları,  

 hedef dilde daha fazla etkileşim içinde olmaya yardımcı olur, 

 hedef dili daha fazla kullanarak daha fazla iletişim içinde olmaya yardımcı olur, 

 öğrencilerin hedef dile karşı motivasyonlarını arttırmaya yardımcı olur, 

 öğrencilerin hedef dile karşı olumlu tutum geliştirmesine yardımcı olur, 

 öğrencilerin kaygı ve stres gibi olumsuz duygu düzeylerini azaltmaya yardımcı olur, 
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 öğrencilerin psikososyal uyumlarının artmasına yardımcı olur, 

 öğrencilerin özgüvenlerinin artmasına yardımcı olur, 

 öğrencilerin yabancı dilde pratik yaparak hedef dili kullanma becerilerinin gelişmesine 

yardımcı olur. 

Jacobs ve Small (2003)’ e göre, işbirlikli öğrenme ortamının olmadığı geleneksel 

ortamlarda öğrenci için yukarıda sayılan avantajlar dezavantaja dönüşebilmektedir. Çünkü 

geleneksel ortamlarda, yabancı dilde başarılı olan bir öğrenci dahi arkadaşlarıyla ve 

öğretmeniyle, yok denecek düzeyde iletişimde bulunduğu için bu durum, öğrencinin dilbilimsel 

becerilerinin gelişememesine hatta gerilemesine neden olabilmektedir. Geleneksel eğitim 

doğasından dolayı tek taraflı (öğretmenden öğrenciye) iletişimle sınırlıdır. Geleneksel eğitimde, 

öğrenciler arası iletişim çoğunlukla minimal düzeydedir. Bu durum, geleneksel eğitimin yabancı 

dil öğretiminde sınırlamalara sebep olduğunu göstermektedir. Geleneksel eğitimde en fazla 1-2 

dk. söz hakkı alabilen öğrenci, işbirlikli öğrenme ortamında ders süresinin neredeyse 3/2’ sini 

iletişim halinde geçirebilmektedir. Ayrıca, işbirlikli öğrenme ortamında öğrenci, geleneksel 

ortamda bulamadığı hedef dilde pratik yapma ortamını da bulabilmektedir. Bu durum, yabancı 

dil öğrenme stratejierinde, doğrudan stratejiler içinde ve bilişsel stratejiler kategorisinde yer alan 

“pratik yapmak” (a.2.1) faaliyetinden, işbirlikli öğrenme ortamının sağladığı avantajlar ile 

yabancı dil öğrenme stratejilerinin sağladığı avantajların paralellik gösterdiği görülebilir. 

Ghazal, (2007)’ ın da belirttiği gibi sözcük öğrenimi,  İngilizce dersinde, öğrencilerin en 

çok zorlandığı alanlardan birisidir. Ancak, sözcük bilgisi olmadan iletişime geçmek mümkün 

değildir. Dili konuşabilmek, okuyabilmek, yazabilmek ve dinlediğinde anlayabilmek için sözcük 

bilgisi olmalıdır. Dil bir pastaya benzetilecek olduğunda, sözcükler bu pastanın unudur ve un 

olmadan pastayı yapmak mümkün değildir. Dolayısıyla, sözcükler dilin ve iletişimin en önemli 

bileşenidir (Chomsky, 1972). Konuyla ilgili olarak Coady (1997),  sözcüklerin, bireysel olarak 

çalışıldığında daha zor öğrenildiğini, konuşma ve iletişim halindeyken daha kolay öğrenildiğini 

belirtmiştir.  

Jacobs vd, (1997) ise, sözcük öğreniminde, işbirlikli öğrenme ortamının faydaları 

arasında, öğrencilerin daha önce duymadıkları sözcüklerle ilgili en azından farkındalık 

kazandığını, bilmedikleri sözcükleri arkadaşlarından duyduklarında ise, araştırma yaparak veya 

sorarak öğrendiklerini ve öğrendikleri bu sözcükleri kendilerinin de kullanarak iletişime geçme 

konusunda avantaj sağladıklarını ifade etmiştir. Jacobs ve diğerleri, (1997), işbirlikli öğrenme 

ortamının, İngilizce de söcük öğrenmeye sağladığı bir diğer avantajı ise, şöyle ifade etmiştir. 

Öğrenciler, işbirlikli öğrenme ortamında, bir metinde yer alan bilmedikleri sözcükleri, sözlüğe 

bakarak vakit kaybetmeden, grubundaki arkadaşlarından öğrenebilirler. Böylelikle, metni 

anlamadığında metni okumayı bırakma eğiliminde olan öğrenciler de işbirlikli öğrenme 
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sayesinde arkadaşlarının desteği ile yaşadığı problemin üstesinden gelerek öğrenmeye devam 

etmektedir.  

Bu anlamda,  işbirlikli öğrenme ortamlarının, İngilizce sözcük öğren(t)mede önemli 

avantajlar sağladığı ifade edilebilir. Bununla birlikte, işbirlikli öğrenme ortamlarında kullanılan 

tekniklerden birisi olan ‘’birleştirme tekniği’’ özellikle yabancı dil öğretiminde kullanılan bir 

tekniktir. Bu teknikte öğrenciler bir metini okur sonrasında metnin ana fikrini tartışırken 

metinde geçen sözcüklere de tartışmalarında yer verirler (Chafe, 1998). İşbirlikli öğrenme 

ortamlarnda kullanılan sözcük öğrenmeyle ilgili diğer bir teknik ise, ‘’konuşan halka tekniği’’dir 

Bu teknikte, konuşmayı başlatmak üzere öğretmen tarafından kitap veya öykü ile ilgili bir sözcük 

verilir ve öğrencilerden o sözcük ile ilgili anlam haritasını hazırlamaları istenir. Böylece 

öğrencilere kitabın tamamındaki sözcükleri gözden geçirme fırsatı da verilmiş olunur. 

Görüldüğü gibi, işbirlikli öğrenme yabancı dil öğretiminde kullanılan birçok yöntem ve 

teknikle de uyum göstermektedir (Ghaith vd, 2003; Başer, 2006). İşbirlikli öğrenme ortamında 

öğrenciler birbirlerine; dilsel bilgi, iletişim, sosyal etkileşim ve pratik yapma olanağı sunmaktadır. 

Bu durum öğrencinin, kaygı düzeyini azalttığı gibi, özgüven duymasını da sağlamaktadır. Bu 

anlamda, işbirlikli öğrenme ortamının, yabancı dil öğret(n)iminde oldukça etkili olduğu 

söylenebilir. Alavi, (1994)’ nin de belirttiği gibi, işbirlikli öğrenme ortamı, işbirliğinin öğrencilere 

sağladığı güven ve öğrencilerin, geliştirdikleri olumlu tutumla, sözcük öğrenmelerine önemli 

katkılar sağlamaktadır. 

 

2.16.4. Yabancı Dil Olarak İngilizce’ de Sözcük Öğrenimi ile Problem Çözme 

 

Problem çözme süreci temelinde, öğrencilerin kendi ihtiyaçlarını belirlemeyi öğrendiği 

bir süreçtir. Problem çözme sürecinde, yeni bir içerik ve kompleks bir durumla karşılaşan öğrenci 

ön bilgilerini, tecrübelerini, üstbilişsel yeterliliklerini de kullanarak problemi çözmeye 

başlamaktadır. Öğrenciler, probleme ilişkin topladıkları bilgiler ile çözüm önerileri geliştirmekte, 

çözüm önerilerini değerlendirmekte ve uygulamaktadır (Lai ve Yang, 2011). 

İngilizce dersinde ise, öğrencilerin karşılaştığı en büyük problemlerden birisi sözcük 

öğrenimidir (Ghazal, 2007). Bu anlamda, sözcük öğrenimini, çözülmesi gereken bir problem 

olarak görüp bu problemle ilgili farkındalığı olan öğrenci çözüm yolları aramaktadır. Bununla 

birlikte, probleme en uygun çözüme, sadece problemden doğrudan etkilenen öğrenciler 

ulaşabilmektedir (Razzouk ve Shute, 2012). Burada önemli olan öğrencinin sözcük öğrenmesinin, 

İngilizce’ yi öğrenebilmesinin ve iletişim kurabilmesinin öncelikli şartı olduğuna ve sözcük 

öğrenimi ile ilgili olan probleme nasıl çözüm getirmesi gerektiğine ilişkin farkındalığının 

olmasıdır. Farkındalığı olan öğrenci, ihtiyaçlarını kendisi tespit ederek kendisi karşılayacak, 

süreçte kendisini ve çevresini yeniden keşfedecek, böylelikle daha çok motive olacak, daha çok 
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araştıracak ve daha çok sorgulayacaktır (Kurugül, 2012). Problem çözme sürecinde, sözcük 

öğrenme problemiyle karşı karşıya kalan öğrenci, zihninde oluşturduğu imgelerle sözcüğü 

(kavramı) zihninde biçimlendirmektedir. Zihinde biçimlendirilen bu kavramlar, öğrenci 

tarafından yorumlanır, analizler yapılır ve sentezlenir. Ancak, öğrencinin zihninde kavramı 

biçimlendirmesi ve sonrasında sözcüğü öğrenmesi, öğrencinin algılarının bilinç düzeyine 

getirilmesi ile ilişkilidir (Rauth ve diğerleri, 2010). Öğrenci, sözcüğü öğrenirken, öncelikle 

zihninde halihazırda var olan veriler, bilgi ve tecrübeler üzerinde analizler yapmaktadır. Sözcüğü, 

zihninde imgeleştirerek kavramsallaştırmakta ve çeşitli stratejilerle (dil öğrenme stratejilerinde 

doğrudan stratejiler içinde bellek stratejileri (a.1) kategorisinde yer alan “yeterince tekrar etmek” 

(a.1.3) ve “zihinsel bağ kurmak” (a.1.1) uzun süreli belleğine atarak sözcüğü öğrenebilmektedir.  

Genel olarak bakıldığında, problem çözme sürecinin, öğrenciyi fonksiyonel bir çözüme 

ulaştırması beklenmektedir. Eğer problem, öğrenilemeyen sözcükler ise, burada fonksiyonel 

çözüm, öğrencinin sözcükleri etkili bir şekilde öğrenebilmesidir. Gu, (2003)’ nun da belirttiği gibi, 

genelde dil öğrenme ve özelde sözcük öğrenme, öğrenci açısından bir problemdir. Bu nedenle, 

problem çözme sürecinde, (sözcüğü öğrenme süreci), problemin üstesinden gelebilmek için 

öğrenci belirli stratejileri de uygulamaya ve kullanmaya çalışır (Razzouk ve Shute, 2012). Bu 

nedenle, problem çözme sürecinde kullanılan stratejilerin etkililiği öğrencinin kendisine bağlıdır. 

 

2.17. Tasarım Düşünme ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

 

*(Bu bölümde, “tasarım düşünme”, “harmanlanmış öğrenme”, “işbirlikli öğrenme” ve 

“problem çözme” ile ilgili önceden yapılmış çalışmalar; “ulusal çalışmalar” ve “uluslararası 

çalışmalar” şeklinde gruplandırılarak sunulmuştur.  

Bu bölümde, araştırmadaki alanlarla ilgili olarak; alanyazında 2000-2020 yılları arasında 

yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Zaman aralığının bu kadar geniş tutulmasının sebebi, ayrı ayrı 

her bir alanla ilgili yapılmış çalışmaları sunmak yerine, bu çalışmada yer alan en az iki alanın 

birlikte kulanıldığı veya bu çalışmayla ilgili diğer özelliklerle (örneğin; “8. Sınıf”, “İngilizce”, 

“sözcük öğrenme”) ilgili araştırmaların birarada sunulmak istenmesidir. Bu nedenle, aşağıda 

sunulmuş olan araştırmalarda, en az iki alanın veya bu araştırma ile ilgili bir unsurun birlikte 

kullanıldığı araştırmalara yer verilmiştir.) 

Bu bölümde, tasarım düşünme ile ilgili önceden yapılmış çalışmalar; “ulusal çalışmalar” 

ve “uluslararası çalışmalar” şeklinde gruplandırılarak sunulmuştur. 
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2.17.1. Tasarım Düşünme ile İlgili Yapılan “Ulusal Çalışmalar” 

 

Sözler (2019), “Tasarımsal Düşünce Temelli Bir Açık Ve Uzaktan Öğrenme Modelinin 

Geliştirilmesi”  isimli çalışmasında, AUO (Açık ve Uzaktan Öğrenme) ile tasarımsal düşünce 

yaklaşımının dinamik, yeniliğe ve değişime açık anlayışları sayesinde uyum içinde çalışabileceğini 

ifade etmiştir. Çalışma sonunda, tasarımsal düşünce yaklaşımının AUÖ (Açık ve Uzaktan 

Öğrenme) ortamlarının gelişmesinde, fırsat eşitliği sağlamada, katılımcıların kendi öğrenmelerini 

yönetmelerinde olumlu anlamda katkısı olduğu belirtilmiştir. 

Özekin  (2007), “İlköğretim 2.3.4.5. ve 6. Sınıf Öğrencileinin Eğitiminde Tasarımcı 

Düşünce Eğitim Modelinin Değerlendirilmesi” adlı çalışmasında özel bir okulda uygulanan 

tasarımcı düşünce eğitim modelini değerlendirmiştir. Çalışmada öğrencilerin, tasarımcı düşünce 

becerileri ile yaş, cinsiyet ve zeka-yetenekleri arasındaki farkı test etmiştir. Öğrencilerin, 

tasarımcı düşünme becerilerinin yaşa ve cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği, yetenek 

düzeylerinde ise, anlamlı farklılık gösterdiği, bulunmustur. Çalışma sonuçları ayrıca, “yazılı 

yaratıcı etkinlik”, “yazılı çizim etkinliği” ve “üç boyutlu tasarım” arasında pozitif ve yüksek 

düzeyde korelasyon olduğunu göstermektedir.  

 

2.17.2. Tasarım Düşünme ile İlgili Yapılan “Uluslararası Çalışmalar” 

 

Alp, (2019) ise, problemin çözümünü, karşılaşılan bir problemle ilgili zihni bulandıran 

belirisizliklerin ortadan kadırılması şeklinde tanımlamıştır.  

Retna, (2016), “Thinking About “Design Thinking”: A Study Of Teacher Experiences” isimli 

çalışmasında, öğretmenlerin, tasarım odaklı düşünme sürecinde algılarını, deneyimlerini ve 

yaşadıkları zorlukları incelemektedir. Okulda öğretmen anlatıları kullanılarak nitel veriler 

toplanmıştır. Veriler,  yüz yüze görüşmeleri ve katılımcı gözlemlerini içermektedir. Bulgular ise 

şu şekildedir; öğretmenler, tasarım odaklı düşünmenin yaratıcılık, problem çözme, iletişim ve 

takım çalışması gibi becerileri geliştirme potansiyeli taşıdığını ve ayrıca öğrencilerin topluluk 

içinde diğer kişilerle empati geliştirmelerini sağladığını düşünmektedir. Araştırma aynı zamanda 

yetersiz kaynaklar, zaman kısıtlamaları, düşük notlardan korkma ve geleneksel yaklaşımdan 

farklı olan yeni bir öğretim ve öğrenim yöntemine geçmenin zorluğu gibi çeşitli zorlukların altını 

çizmektedir. Çalışmada, tasarım düşüncesini benimsemek için müfredatın yeniden 

tasarlanmasına yönelik çalışmalar yapılmasına, parça parça uygulanan bir yaklaşımın istenen 

sonuçları vermeyebileceğine ilişkin önerilerde de bulunulmuştur. 

Dalsgaard, (2014), “Pragmatism and Design Thinking”, isimli çalışmasında,  tasarım 

odaklı düşünmenin kavramsal iskeletinin pragmatizm olduğunu ifade etmiştir. Çünkü tasarım 

odaklı düşünmede kullanılan pek çok kavram pragmatizmden gelen kavramlarla aynıdır. 
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Çalışmada öne sürülen argüman: pragmatist bakış açısı ile tasarım odaklı düşünme arasındaki 

yakınlaşmadır. Bu yakınlaşmanın sebebi ise, tasarım odaklı düşünmenin merkezinde pragmatik 

felsefenin olmasıdır. Aslında pragmatik felsefe işin teorik bölümüyken tasarım odaklı düşünme 

ise, onun pratikteki halidir. Teorik düzeyde pragmatizme ilham veren, pratik düzeyde tasarım 

odaklı düşünmedir. Tasarım odaklı düşünme, pragmatizmi işlevsel ve operasyonel hale 

getirendir. Ve aslında, tasarım odaklı düşünmeyi değerlendirebilmek, pragmatizmin pratikteki 

etkilerini ana hatlarıyla görmek demektir. 

Razzouk ve Shute, (2012). “What Is Design Thinking and Why Is It Important?” isimli 

çalışmasında iyi bir tasarım düşünürünün sahip olması gereken çeşitli özelliklerini 

tanımlanmıştır. Yapılan çalışmanın amacı, tasarım düşünme sürecini tanımlamak aynı zamanda 

acemi ve uzman tasarım düşünürleri arasındaki farkları daha iyi anlamak üzere literatürden elde 

edilen bulguları ve tasarım odaklı düşünme üzerine yapılan araştırmaları, kuramsal bilgileri 

temeli ışığında özetlemek ve sentezlemektir. Çalışmada ayrıca,  tasarım odaklı düşünmenin, 

öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmedeki önemi üzerinde durulmuştur. Çalışma üç 

aşamadan oluşmaktadır: model oluşturma, öğrencilerin tasarım süreçlerinin incelenmesi ve 

değerlendirilmesi ve oluşturulan model ile öğrencilerin tasarım düşüncesi süreçlerinin 

karşılaştırması. Öğrencilerin tasarımlarının incelenmesi sonucunda; öğrencilerin, genellikle 

tasarım sürecinin temel adımlarını takip ettikleri ayrıca daha iyi bir tasarım süreci izleyen 

öğrencilerin daha nitelikli ürünler ortaya koyduğu tespit edilmiştir. 

Buckley, (2012) Nueva Okul’unda,  4 farklı seviyede grubun katıldığı ve tasarım 

düşünmenin, çeşitli projeler ile öğrencilere keşfettirilmek istendiği bir çalışma yapmıştır. Okul 

öncesi öğrencileri ile “gizli servis projesi”, 2. sınıf öğrencileri ile “işbirlikli oyunlar projesi”, 4-5. 

sınıflar ile “tasarım mühendislik”,  6. sınıflar ile “güneş evi projesi” yapılmıştır. Bu projelerde asıl 

olan öğrencilerin projelerde karşılaştukları problemlerle yaşamda da karşılaşıyor olmalarıdır. 

Ayrıca, bu çalışma ile öğrencilerin, tasarım düşünme temelli eğitim ile çalışmayı sevip sevmediği, 

aktif katılım sağlayıp sağlamadığı, öğretmenin tasarım düşünme temelli eğitim ile çalışmayı sevip 

sevmediği, tasarım düşünme temelli eğitimin olumlu bir öğrenme geliştirip geliştirmediği, 

öğretmen ve öğrenci arasındaki atmosferin nasıl olduğu, öğrenci ve öğretmen motivasyonu, sınıf 

atmosferi, öğrencilerin bilişsel gelişimi ve sosyal yeterlilikleri ile ilgili veriler toplanarak analiz 

yapılmıştır. Çalışmada öğrenciler, cinsiyet dengesi gözetilerek oluşturulmuş işbirlikli öğrenme 

grupları ile çalışmıştır. Çalışmada, öğretmen ve öğrencilere her gün anket ve envanterler 

uygulanmıştır. Anket ve envanter sonuçlarına göre her gün atölye öncesi ve sonrası sınıf 

ayarlamaları yapılmıştır. Çalışmada özellikle, tasarım düşünme yaklaşımının, öğrencilerin sosyal 

becerileri üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir. Öğrencilerde “post- post karşılaştırmaları” olarak 

ifade edilen kazanç puanları hesaplanmıştır. Kazanç puanlarında gözle görülür farklılıklar olduğu 

görülmüştür. Öğrencilerin kendini ifade etmesinde, fikirlerini doğru bir şekilde aktarabilmesinde, 
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farkındalıklarında, dikkatlerini toplamalarında, kendilerini izlemelerinde belirgin farklılıklar 

gözlenmiştir. Ayrıca, bu çalışmada, tasarım düşünme temelli eğitimin kullanılmasının 

öğretmenler üzerindeki etkisinin araştırılması için, öğretmenlerin tasarım düşünmeye ilişkin 

algıları araştırılmış ve öğretmenlere mood ölçme anketleri uygulanmış veriler bu şekilde elde 

edilmiştir. Bu çalışmadan, elde edilen olumlu dönütler sebebiyle, tasarım düşünme temelli 

eğitimin, sonraki yıllarda okullarda ve eğitim kurumlarında kullanılması önerisinde 

bulunulmuştur. 

Buckley, (2012)  ABD’ de “Tools at Schools” isimli eğitim projeleri platformu ile eğitimde 

innovasyon ve tasarım düşünme temelli eğitim ile ilgili farklı etkinlikler düzenlemiştir. Bu 

projelerin birinde, öğrencilerden her gün kullandıkları sınıf eşyalarını yeniden tasarlamaları 

istenmiştir. Öğrencilerin en çok kullandıkları eşyalar sıra ve dolaplarıdır. Öncelikle, sıra ve 

dolaplarla ilgili yaşadıkları problemleri, tespit eden öğrenciler, empati duygusunu da işe koşarak 

sıra ve dolaplarını daha işlevsel hale getirmek üzere birbirleriyle ve anlaştıkları mobilya 

şirketleriyle işbirliği içinde çözüm önerileri getirmişlerdir.  Sonrasında, yapılan çizimler üzerinde 

tasarımlar tartışılarak prototipler üretilmiştir. Böylece fikirler, 3 boyutlu duruma getirilerek 

öğrenciler kendi problemlerine yaratıcı çözümler getirme yoluyla yenilikçi ve innovatif adımlar 

atmışlardır. Bu ortam, öğrencilere girişimcilik ruhunu da aşılamaktadır. Görüldüğü gibi, eğitimde 

tasarım düşünme sadece geleneksel anlamda öğrenme/öğretme için kullanılmamaktadır.  

Scheer (2017), “Transforming Constructivist Learning into Action: Design Thinking in 

Education” isimli makalesinde 21. yüzyılın toplumunda, öğrencilerin meta yeterliliklerle 

donatılma gereksinimi üzerinde durmuş, öğretmenlerin sınıf içi deneyimlerinin arttırılarak daha 

güçlü öğrencilerin yetiştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu nedenle, eğitimde artık bilgi 

aktarımının yeterli olmadığını, bilgiyi aktarma ile bilgiyi kullanma ve işlemenin de önemli 

olduğunu beliten Scheer bu nedenle yapılandırmacı yaklaşıma yakışan bir yöntem olarak tasarım 

düşünme yönteminin birlikte kulanılmasının avantajlarından bahsetmiştir. Scheer, makalesinde 

tasarım düşünme temelli eğitimin uygulanabilmesi için; “Problem”,  “Çözüm”, “Uygulama” olmak 

üzere bu üç temel kritere ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Bu anlamda, yapılandırmacı yaklaşımı da 

yanına alan tasarım düşünme temelli eğitimin amacının, farklı problemlere, farklı bakış açılarıyla 

çözümler sunabilen, yaratıcı ve kendi öğrenme yöntemlerini bulabilen bireylerin yetiştirilmesi 

olduğunu belirtmiştir. 

Kwek, (2011) Innovation in the Classroom: Design Thinking for 21’st Century Learning 

isimli çalışmasında, tasarım düşünme temelli eğitimde, öğreniciyi olabildiğince farklı kavram ve 

problemlerle tanıştırmak ve öğrenicinin zihinsel süreçlerini harekete geçirmek için çözüm 

kurgulayabileceği ipuçlarının sunulmasının önemli olduğun ifade etmiştir. Bu çalışmada asıl 

ulaşılmak istenen hedef, ipuçları aracılığıyla, keşiflerin öğrencinin deneyimine bırakılması ve 

tasarımın akılcı yönünün öğrenciye kavratılmasıdır. 
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Lindberg ve diğerleri, (2011) de, özellikle proje çalışmalarında tasarım düşünmenin 

etkililiğinden bahsetmiş, tasarım düşünme temelli eğitimin okullarda kullanılmasının yedi hayati 

beceriyi desteklediğini belirtmiştir. Lindberg ve diğerleri, (2011)’ e göre tasarım düşünme; 

problem çözme, işbirliği, liderlik, girişimcilik, iletişim, bilgiye erişim ve analiz, hayal gücü ve 

yaratıcılık gibi oldukça önemli becerileri desteklemektedir. Lindberg ve diğerleri, (2011) en iyi 

okulların dahi öğrettiği ile tüm öğrencilerin ihtiyaç duydukları becerileri birarada verebilme 

yetisinin düşük olduğunu, buna “küresel başarı boşluğu” adının verildiğini belirtmiştir. Lindberg 

ve diğerleri, (2011), ayrıca tasarım düşünme temelli eğitimin bu boşlığu doldurmada 

önerilebilecek güçlü bir aday olduğunu bu nedenle de güncel beceriler ve araçlarla donatılmış 

gerekli yeterliliklere sahip öğrencileri yetiştirebilmeleri için, öğrenmenin kolaylaştırıcıları olarak 

tanımlanabilen öğretmenlere de tasarım düşünme temelli eğitim ile ilgili eğitimlerin verilmesi 

gerekliliğinden bahsetmiştir.  

Carroll ve diğerleri, (2010) tarafından tasarım düşünme yönteminin etkileri üzerine 

yapılan bu araştırmaya göre, tasarım düşünme sürecinde, öğrencilerin elde edecekleri 

kazanımlar üç başlık altında değerlendirilmiştir: İlki, tasarım düşünme süreci bir keşiftir; 

öğrenciler, karşılaştıkları problemlere, farklı bakış açıları ile yaklaşarak farklı çözüm önerileri 

getirme noktasında keşifler yapmaya başlarlar. İkincisi, tasarım süreci bağıntıları; tasarım 

sürecinde işbirliği içinde ve takım olarak çalışmadan doğan fikir geliştirme, alternatif çözümler 

getirme, empati kurma, çözüm için analizler yaparak problem-çözüm ve çözüm-çözüm arasında 

bağ kurmasına yardımcı olmaktadır. Kurulan bu bağlar öğrencinin özgüven kazanması 

noktasında da etkilidir. Üçüncüsü ise, tasarım kesişenleridir (birbiriyle ilintili çözümler); 

problemlere yönelik üretilen çözümler arasındaki kesişmeler, ulaşılacak hedefe odaklanılması ve 

sonuca ulaşılması bakımından önemli görülmektedir. Yapmış olduğu bu çalışmada Carroll, 

karmaşık problemlerin çözümünde öğrenci becerileri ve materyallerin doğru kullanılması ile 

öğrencilerin her türlü zorluk karşısında çözümler üretebileceklerini ifade etmiştir. 

Kroper, Fay,  Lindberg, Meinel, (2010). “Interrelations between Motivation, Creativity and 

Emotion Design Thinking Processes - An Empirical Study Based on Regulatory Focus Theory” 

isimli çalışmasında tasarım odaklı düşünmeyi; ekip tabanlı bir inovasyon, problemi algılama ve 

problemle ilgili çeşitli çözüm yolları üzerine derinlemesine öğrenmeyi ve araştırmayı sürdürerek 

karmaşık problemlerle başa çıkmaya yardımcı olan yöntem olarak tanımlamaktadır. Çalışmada 

tasarım odaklı düşünme sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için motivasyon ve yaratıcılığın 

önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle bu çalışmada, motivasyonun tasarım düşünme 

sürecinden nasıl etkilendiğini ve süreç boyunca ekip üyesinin duygularının süreci nasıl etkilediği 

araştırılmıştır. Çalışmada, motivasyonla ilgili değişkenler (Regulatory Focus) Düzenleyici Odak 

olarak isimlendirilmiştir. Çalışmada, tasarım düşünme süreci içinde motivasyonun iki şekilde 

etkilendiği sonucuna varılmıştır. Bunlar; hedef belirleme ve hedefe yaklaşma motivasyonudur. 
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Tasarım düşünme sürecinde hedef belirlendiğinde veya hedefe yaklaşıldığında motivasyonun 

artttığınıu ifade etmişlerdir. Bu çalışmanın sonuçları, tasarım odaklı düşünme süreçlerinde 

gerçekleştirilen farklı aşamaların, öğrencilerin motivasyonunu ve duygularını önemli ölçüde 

etkilediğini göstermektedir.  

Chasanidou, Gasparini ve Lee (2010), “Design Thinking Methods and Tools for 

Innovation” isimli makalesinde, tasarım düşünme (DT) yöntem ve araçlarının nasıl geliştiği ile 

ilgili tasarım düşünme yönteminin uygulandığı iki wokshopu incelemişlerdir. Bunun için, DT 

araçlarını kullanma konusunda katılımcıların görüşleri alınmıştır. Çalışmann bulgularında, 

tasarım düşünme ekibinin yenilikçi olması, fikirlerin kuluçkaya yatırılarak yenilikçi çözümlerin 

üretilmesi gerektiği ancak bunlar için de kullanılan teknik ve araçların dengede kullanılması 

gerektiği verilerine ulaşılmıştır. Örneğin Think-Maps; kişinin bir alandaki düşüncesini yansıtan 

kavramsal bir harita oluşturarak öğrenilen bilgilerini açık hale getirmesne yardımcı olan 

araçlardandır. Think-Maps ile öğrenci, kavramların temsillerini ve bunların diğer kavramlarla 

ilişkilerini mektedir. Web-Pad ise bu kavramsal haritalarını düzenlemek çin kullanılmaktadır. 

Think-Maps çerçevesi ve Web-Pad aracı tasarım düşünmede kulanılan etkili araçlardandır. 

Yapılan bu çalışma tasarım düşünme yöntem ve araçların nasıl kullanılacağı ile ilgili bir yönerge 

de (çözüm önerisi) sunmaktadır. Çalışmanın diğer bir sonucu da kullanılan yönemler içinde 

işbirlikli öğrenme yönteminin tasarım düşünme ile birlikte iyi çalıştığı ile ilgilidir.  Çalışmadan 

elde edilen diğer bir sonuç da kullanılan araçlarla ilgilidir. Araçların, basit ve kullanım kolaylığının 

olması ve ekibin çalşmasında işlevsel çeşitliliğe sahip olmasının önemli olduğu belirtilmiştir. 

Weinert, 2003 yılında tasarım düşünme temelli eğitim ile ilgili yaptığı çalışma öncesinde 

gözlemleri şöyledir; özellikle proje çalışmalarında ciddi bir belirsizliğin ve kaosun olduğunu 

belirtmiş, teorik ve pratik uygulamalar arasında da eksik bir bağın olduğunu ifade etmiştir. 

Weinert’ in çalışma sonrası gözlemleri ise şu şekildedir; tasarım düşünme temelli eğitimin ekip 

tabanlı olması, öğrencilerin, teorik ve pratik uygulamalarına yönelik, bütünsellik anlamında, 

destek sağlaması, tasarım düşünme temelli eğitimin artı yönlerindendir. Weinert (2003), 

çalışmasında ayrıca, kendisinin ve öğrencilerin tasarım düşünme temelli eğitimin sınıf 

deneyimlerinin iyileştirilmesi yönünde olumlu katkıları olduğunu, öğrencilerin derse karşı 

olumlu tutumlarının arttığını ifade etmişir. Weinert (2003), tasarım düşünme yaklaşımını 

kullanan öğretmenlerin de uygulama konusunda etkili bir şekilde motive olduklarını, daha 

önceden sınıf ortamında karşılaştıkları kaos ve krizleri tasarım düşünme temelli eğitim ile 

aştıklarını ifade etmiştir.  

Tasarım düşünme ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar incelendiğinde, tasarım 

düşünme ile ilgili çalışmaların yok denilecek kadar az olduğu söylenebilir. Bu durumun sebebinin 

tasarım düşünmenin, daha çok endüstri ve mühendislik alanı ile alakalı olması ve tasarım 

düşünmenin ülkemizde çok iyi anlaşılmamış olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, 
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uluslararası alan yazında da tasarım düşünme ile ilgili yapılan çalışma sayısının son derece düşük 

olduğu bununla birlikte ülkemize kıyasla daha fazla çalışma yapıldığı görülmüştür.  Ayrıca 

uluslararası alanyazında tasarım düşünme ile ilgili yapılan çalışmalar çeşitlilik göstermektedir ve 

birçok boyutla ele alınarak incelenmiştir. Örneğin, öğretmenlerin, tasarım odaklı düşünme 

sürecinde algılarını, deneyimlerini ve yaşadıkları zorlukları inceleyen çalışmalar, tasarım 

düşüncesini benimsemek için müfredatın yeniden tasarlanmasına yönelik çalışmaların yapılması 

önerisinde bulunan çalışmalar, tasarım düşünme ve felsefenin birarada incelendiği çalışmalar, bir 

tasarım düşünürünün sahip olması gereken çeşitli özelliklerinin tanımlandığı çalışmalar, tasarım 

düşünmenin bir çok kademede, proje içinde kullanıldığı çalışmalar, tasarım düşünmenin 

innovasyonla da birleştirilip yaratıcı ve kullanılabilen ürünlerin ortaya çıkarıldığı, geleneksel 

eğitim- öğretimden farklı uygulamaların yapıldığı çalışmalar, tasarım düşünme sürecinde, 

öğrencilerin elde edebilecekleri kazanımların tanımlandığı çalışmalar, tasarım düşünmeyi; ekip 

tabanlı bir innovasyon ve problem çözme ile biraraya getiren çalışma, tasarım düşünme (DT) 

yöntem ve araçlarının nasıl geliştiği ile ilgili yapılan çalışmalar şeklindedir.  

Çalışmalarda tasarım düşünmenin birçok boyutla ele alınarak incelenmesinin, tasarım 

düşünmenin geliştirilmesi ve daha iyi anlaşılması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Tasarım düşünmenin, özellikle eğitim alanında iyi anlaşılması son derece önemlidir. Çünkü, 

günümüzde okulların en önemli görevlerinden birisi; 21. yy becerilerine sahip farklı bilgiler ve 

kompleks yeterliliklerle donatılmış, iletişime, sosyalliğe ve işbirliğine önem veren, üstbilişsel 

yeterliliklere sahip, inovatif, teknolojiyi doğru ve etkili kullanabilen, güçlü karakterler 

yetiştirmektir (Scheer, 2017). Tasarım düşünmenin özellikle, teknoloji ve ekonomi ile de 

yakından ilişkili olması nedeniyle gelecek kuşaklara kazandırılması bir ihtiyaç olarak 

görülmektedir. Bununla birlikte, tasarım düşünmenin özellikle yaratıcı endüstride etkili bir 

şekilde kullanılması tasarım düşünmenin okullarda bilinçli bir şekilde verilmesi ile 

gerçekleşebilir (Arslan, 2016).  

 

2.18. Harmanlanmış Öğrenme İle İlgili Yapılan Çalışmalar 

 

Bu bölümde, harmanlanmış öğrenme ile ilgili önceden yapılmış çalışmalar; “ulusal 

çalışmalar” ve “uluslararası çalışmalar” şeklinde gruplandırılarak sunulmuştur.  

 

2.18.1. Harmanlanmış Öğrenme İle İlgili Yapılan “Ulusal Çalışmalar” 

 

Bilgin (2020), “Bulut Tabanlı Harmanlanmış Öğrenme Ortamının Meslek Lisesi 

Öğrencilerinin Bilişsel Yüklerine, Başarılarına Ve Kalıcılığa Etkisi”, isimli çalışmasında bulut 

tabanlı harmanlanmış öğrenme ortamının meslek lisesi öğrencilerinin bilişsel yüklerine, 
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başarılarına ve öğrenmedeki kalıcılığına etkisini araştırarak öğrencilerin görüşlerini almıştır. ÖYS 

(Öğretim Yönetim Sistemi)’ lerden MoodleCloud üzerinde çoklu ortam tasarım ilkeleri 

doğrultusunda ders içeriği hazırlanmıştır. Yarı deneysel desenin kullanıldığı bu çalışma, 6 hafta 

sürmüş, 33 meslek lisesi öğrencisi katılımcı olmuştur. Veri toplama araçları olarak başarı testi, 

uygulama sınavı, harmanlanmış öğrenme ortamların etkililiğini ölçme ölçeği ve bilişsel yük ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, "harmanlanmış öğrenme ortamları ile ilgili" öğrenci 

görüşlerinin diğer ortamlara göre daha olumlu olduğu görülmüştür. 

Güçlü, (2018)’ nün “İngilizce Sınıflarında Tümleşik Beceri Uygulamaları ve Harmanlanmış 

Öğrenmeye İlişkin Bir Araştırma” isimli çalışmasına, Bozok Üniversitesi, İngilizce hazırlık 

sınıflarından 65 öğrenci katılmıştır. Yarı deneysel yapılan çalışmada, ayrık okuma becerisi 

uygulamaları ile harmanlanmış öğrenme ortamında tümleşik beceri aktivitelerine dayalı okuma 

becerisi uygulamaları karşılaştırılmıştır. Araştırmada okuma becerileri ve gramer açısından 

önemli bir fark olmadığ, deney grubu lehine paragraf yazımı ve kelime edinimi açısından fark 

devam etse de bu farkın küçüldüğü ve önemsiz hale geldiği görülmüştür. Çevrimiçi uygulamalar 

ile ilgili, öğrenci algıları bir e-öğrenme anketi yoluyla toplanmıştır. Ankette, öğrenciler, çevrimiçi 

alıştırmalar ve dönütler ile ilgili çok olumlu görüşler belirtmiş, çevrimiçi aktivitelerdeki otomatik 

değerlendirme ve öğretmen dönütlerini motive edici bulduklarını belirtmişlerdir. 

Tosun, (2018) “Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Olarak Hazırlanan 2017 

Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programının Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri” 

isimli çalışmasında, "nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasını kullanmıştır. Çalışmada, 

Kocaeli’ de 20 İngilizce öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Veri toplama araçları olarak, 

Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programları, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait rapor ve çalışmalar 

ile çalışma kapsamında yer alan okulların stratejik planları incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen 

öğretmen görüşlerine göre, öğretmenlerin gerekli hizmet içi eğitimi almaması, MEB ders 

materyallerinin harmanlanmış öğrenme yaklaşımını destekler nitelikte olmaması, EBA ve 

DynEd'in ortaöğretim İngilizce dersine uygun içerik barındırmaması, öğrencilerin teknoloji 

okuryazarlığının düşük olması ve gerekli BT araçlarına sahip olmaması, kurumların internet 

bağlantısı, bilgisayar temini ve uzman desteği sağlamada yetersiz kalmasının, harmanlanmış 

öğrenme yaklaşımına dayalı 2017 İngilizce Dersi Öğretim Programı'nın uygulanmasında 

karşılaşılan engeller olduğu sonucuna varılmıştır. 

Balcı (2017), “Harmanlanmış Öğrenme Algısı: İngilizce Hazırlık Programında Öğrenci ve 

Öğretmen Deneyimleri Üzerine bir Çalışma” isimli çalışmasında, İngilizce hazırlık programında 

harmanlanmış eğitim üzerine öğrencilerin ve öğretmenlerin görüşlerini araştırmıştır. Bu 

çalışmada harmanlanmış eğitim modeli, yüz yüze eğitim ile web-tabanlı çalışmaları içermektedir. 

Bu çalışmaya 400 öğrenci ve 100 öğretmen katılmıştır. Verilerin toplanması için, hem nicel hem 

de nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin harmanlanmış 
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öğrenme üzerine görüşlerini almak için anketler kullanılmıştır. Ayrıca hem öğrenciler hem de 

öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veri 

sonuçlarına göre,  öğrencilerin harmanlanmış öğrenmenin uygulanmasına yönelik hem olumlu 

ve hem de olumsuz görüşlere sahip olduğu görülmüştür. Mülakat görüşmelerinde, öğrenciler 

harmanlanmış öğrenme ortamından memnun olduklarını ama uygulamanın yetersiz olduğunu 

belirtmiştir. Öğretmenler ise, harmanlanmış eğitim uygulanmasından çoğunlukla memnun 

olduklarını ifade etmişlerdir.  

Avcı (2016), “Yabancı Dil Olarak İngilizce Bağlamında Mobil - Harmanlanmış İşbirliğine 

Dayalı Öğrenme Üzerine Bir Durum Çalışması” isimli araştırmasında, İngilizceyi öğrenen 

öğrencilerin işbirliğine dayalı özgün dil öğrenme etkinlikleriyle, hedef dili kullanmalarını 

sağlaması için Mobil-Harmanlanmış İşbirliğine Dayalı Öğrenme modelini hem sınıf içi hem sınıf 

dışı öğrenme ile birleştirmiştir. WhatsApp'ın İngilizceyi öğrenen öğrencilerin dil yeterliliklerinin 

gelişimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bir üniversirtenin, Yabancı Diller Yüksek Okulu 

hazırlık sınıflarında okuyan 85 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Nicel ve nitel yöntemlerin 

kullanıldığı çalışmada, yarı-yapılandırılmış görüşmeler, akran değerlendirmeleri, proje 

değerlendirme rubriği ve WhatsApp günlük dosyaları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda, Mobil-Harmanlanmış İşbirliğine Dayalı Öğrenme modeli ile öğrencilerin 

dil ve iletişim becerileri geliştirebildikleri, özellikle kelime dağarcıklarının geliştiği ve İngilizce 

konuşma dilinin farkına vardıkları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin, sınıf dışı ortamda 

İngilizce çalışma yapması dil öğrenmelerini kolaylaştırmaktır. Ayrıca, WhatsApp gibi anlık 

mesajlaşma sisteminin eğitim amaçlı kullanılmasının, öğrencilerin çalışma performanslarına 

olumlu katkıda bulunduğu görülmüştür. 

Ceylan (2015), “Harmanlanmış Öğrenme Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi” isimli 

çalışmasında, harmanlanmış öğrenmenin, ortaokul seviyesinde akademik başarıya etkisi ve 

öğrenci görüşlerinin değerlendirlmesi yapılmıştır. 53 ortaokul öğrencisi ile yapılan çalışmada 

hem nicel hem de nitel veriler kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak akademik başarı 

testi, ürün değerlendirme formu ve görüşme soruları kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, 

harmanlanmış öğrenme ortamının, öğrencilerin akademik başarılarında olumlu bir fark yarattığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrenciler, harmanlanmış öğrenme ortamında yer alan 

zenginleştirilen içeriklerden ve etkileşimlerden memnun kaldıklarını ifade etmiştir. 

Acar (2014), “Moodle İle Harmanlanmış İngilizce Eğitimi” isimli çalışmasında, lise 

öğrencilerinin, Moodle sisteminin İngilizce harmanlanmış öğretiminde kullanımına yönelik 

tutumlarını ve öğrenci başarısı üzerindeki etkisi araştırmıştır. Araştırmaya, yaşları 16-18 

arasında değişen toplam 44 öğrenci katılmıştır. Çalışmada, anket ve görüşmelerden edinilen 

veriler, lise öğrencilerinin İngilizce harmanlanmış öğretiminde MOODLE sisteminin kullanımına 

yönelik olumlu tutum sergilediklerini göstermiştir. Cinsiyet açısından ise, öğrencilerin 
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tutumlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. MOODLE’ ın öğrenci başarısına etkisi ile ilgili 

olarak da deney grubunun 1. ve 2. sınav notları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. Bu durum, moodle ile harmanlanmış ingilizce eğitiminin öğrenci başarısını arttırdığını 

göstermektedir. 

Aksoğan (2011), “Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve 

Öğrenmedeki Kalıcılığa Etkisi” isimli çalışmasında, harmanlanmış öğrenme yaklaşımının 

öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisini incelemiştir. Bilgisayar 

Programcılığı 2. sınıftaki 63 öğrencinin katıldığı çalışmada, deney grubuna harmanlanmış 

öğrenme uygulanmış, kontrol grubu ile de geleneksel ortamda çalışma yapılmıştır. Araştırmada,  

veri toplama aracı olarak, başarı testi ve harmanlanmış öğrenme etkinlikleri ile ilgili görüşme 

soruları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; deney ve kontrol gruplarına uygulanan kalıcılık 

testi başarı puanlarında, deney grubunun lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu durum, 

harmanlanmış öğrenme ortamlarında elde edilen öğrenmenin daha kalıcı olduğunu göstermiştir. 

Öğrenci görüşmelerinden elde edilen nitel veri sonucuna göre ise, öğrenciler, konuları kalıcı bir 

şekilde öğrendiklerini, tekrar ve uygulama yaptıklarını, danışmanla bazı durumlarda iletişime 

geçtiklerini, dersin çevrimiçi özelliklerin birçoğunu beğendiklerini ancak bazı sorunlarla da 

karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. 

 

2.18.2. Harmanlanmış Öğrenme İle İlgili Yapılan “Uluslararası Çalışmalar” 

 

Tradi ve diğerleri, (2014) çalışmasında, harmanlanmış öğrenme, probleme dayalı ve 

işbirlikli öğrenme ortamlarının, öğrencilerin öğrenme çıktıları üzerindeki etkisini incelemiştir. 

Çalışmaya, bir üniversitenin 2. sınıfında öğrenim gören 121 öğrenci katılmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre, harmanlanmış öğrenme, probleme dayalı ve işbirlikli öğrenme grubunda yer 

alan deney grubu öğrencileri kontrol grubu öğrencileri ile karşılaştırıldığında akademik olarak 

daha başarılı oldukları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmadan elde edilen veriler sonucunda 

deney grubu öğrencilerinin yeni öğrenme ortamına karşı tutumlarının da olumlu olduğu 

görülmüştür. Sonuç olarak, harmanlanmış problem tabanlı ve işbirlikli öğrenme ortamının 

öğrencileri pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Miyazoe ve Anderson (2010), “Learning Outcomes And Students' Perceptions Of Online 

Writing: Simultaneous İmplementation Of A Forum, Blog And Wiki İn An EFL Blended Learning 

Setting” isimli araştırmasında, yabancı dil sınıfında, üç farklı çevrim içi yazma aktivitesinin 

etkililiğini araştırmıştır. Araştırmanın verileri, anket, görüşme ve metin analizi kullanılarak 

toplanmıştır. Araştırmaya 61üniversite öğrencisi katılmıştır. Çalışmada, öğrencilerin, okuma,  

konuşma dinleme ve yazma becerilerini desteklemek üzere çevrim içi ortam ortam da 

kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin çevrim içi harmanlanmış yazma ortamlarına 
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karşı olumlu tutum geliştirdikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin, en çok sırasıyla wiki, blog ve 

forum üzerinden yazmayı tercih ettikleri araştırmadan elde edilen diğer bir sonuçtur. Elde edilen 

nitel verilerin analizi sonunda ise, öğrenciler İngilizce yazma becerilerinin geliştiğini ifade 

etmiştir. 

Yen ve Lee (2010) “Harmanlanmış Öğrenme Ortamının Problem Çözme Yöntemleri Ve 

Akademik Başarıya Etkisi” isimli çalışmasını Tayvan Üniversitesi‟nden 39 öğrencinin katılımıyla 

gerçekleştirmiştir. Problem çözme aşamalarının çevrimiçi öğrenme ortamları ile harmanlandığı 

çalışmada öğrenciler 3 gruba ayrılmıştır.1. grup, çevrimiçi ve mobil ortamı eşit oranda kullanan 

ve çalışma sürecinde öğretmenin söylediklerinin tamamını yapan gruptur. 2. grup; zamanının 

büyük bir bölümünü çevrimiçi ortamda geçiren, problem çözme becerilerinin iyi olduğu ancak 

planlama ve problemi anlama aşamalarında sorun yaşayan, odağı daha çok teknoloji olan grup, 3. 

grup ise, diğer iki gruptan daha etkin öğrenmenin gerçekleştirildiği, odağı verimlilik olan gruptur. 

Çalışmanın sonucunda, çalışma zamanını en uygun kullanan odağı verimlilik olan grubun diğer 

gruplara oranla, akademik başarı testinden daha iyi sonuç aldığı, problem çözme süreçlerinde de 

diğer gruplardan daha etkili olduğu tespit edilmiştir. 

O'Leary (2008) “A case Study Of Student Learning Outcomes Based on the 

Implementation of a Blended Course Format in Introductory Spanish” isimli araştırmasında,  

başlangıç seviyesinde olan öğrencilerin İspanyolca dersinde kullanılan harmanlanmış öğrenme 

ortamının öğrencilerin öğrenme çıktılarına etkisini araştırmıştır. Araştırma yarı deneysel bir 

araştırma olup 21 öğrencinin katılımyla gerçekleştirilmiştir. Derslerin 4/1 ‘ i çevrimiçi olarak 

gerçekleştirilmiştir. Çevrim içi olan derslerde öğrencilere çoğunlukla dil bilgisinin yanısıra 

kelime, kelime tamamlama ve yazma, alıştırmalarıyaptırılmıştır. Çalışmanın sonunda, 

harmanlanmış öğrenme ve geleneksel öğrenme sisteminde öğrencilerin aldığı sınav puanları 

karşılaştırılmış ve araslarında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir. 

“Harmanlanmış Öğrenme” ile ilgili olarak yapılmış ulusal ve uluslararası araştırmalar 

genel olarak incelendiğinde; araştırmaların büyük bir kısmının deneysel çalışmalar olduğu, 

çoğunlukla ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerle yürütüldüğü, 

ilköğretim düzeyinde yapılan araştırmaların ise, son derece kısıtlı olduğu görülmüştür. Ayrıca, 

hem ulusal hem de uluslararası araştırmalarda, harmanlanmış öğrenmenin çeşitli modelleri 

olmasına rağmen, araştırmacılar tarafından, çoğunukla harmanlanmış öğrenme modellerinden; 

geleneksel yüz yüze ortamlar ile çevrimiçi ortamların (yöntemlerin birleştirildiği model) 

birleştirildiği modelin tercih edildiği görülmüştür. 

“Harmanlanmış Öğrenme” ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası araştırmalar 

karşılaştırıldığında, son dönemde harmanlanmış öğrenme üzerine yapılan ulusal çalışmaların, 

uluslararası çalışmalardan sayıca daha fazla yapıldığı, bununla birlikte, önceki yıllarda, bu 

durumun tam tersi olduğu, uluslararası alanyazında, harmanlanmış öğrenmeye, ulusal 
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alanyazından daha fazla yer verildiği görülmüştür. Bununla birlikte, ülkemizde özellikle son bir-

iki yıl içinde yapılan araştırmaların,  daha önceki yıllarda yapılan araştırmalara göre daha farklı 

olduğu ve son dönem teknolojisini (bulut teknolojisi vb.) daha çok kullandığı görülmüştür. 

Bununla birlikte, önceki yıllarda harmanlanmış öğrenme ile ilgili yapılmış çalışmaların 

çoğunluğunda, harmanlanmış öğrenmenin akademik başarıya etkisinin araştırıldığı görülmüştür. 

Yapılmış olan bu araştırmalarda; nicel veriler çoğunlukla nitel verilerle desteklenmiştir. Nitel veri 

toplama aracı olarak genellikle, görüşmelere yer verildiği görülmüştür. 

“Harmanlanmış Öğrenme” ile ilgili olarak dikkat çeken diğer bir husus da Avrupa 

ülkelerinde Asya ülkelerine oranla daha fazla çalışmanın yapılmış olmasıdır. Bu durumun 

teknoloji altyapısıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. 

 

2.19. İşbirlikli Öğrenme İle İlgili Yapılan Çalışmalar 

 

Bu bölümde, işbirlikli öğrenme ile ilgili önceden yapılmış çalışmalar; “ulusal çalışmalar” 

ve “uluslararası çalışmalar” şeklinde gruplandırılarak sunulmuştur.  

 

2.19.1. İşbirlikli Öğrenme İle İlgili Yapılan “Ulusal Çalışmalar” 

 

Yavuz, (2017) “İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin İngilizce Dersinde Akademik Başarıya, 

Derse Yönelik Tutuma, Yansıtıcı Düşünme Becerisine ve Algılanan Araçsallık Düzeyine Etkisi” 

isimli çalışmasında Lise 10. sınıfta öğrenim gören 66 öğrencinin katılımıyla, İngilizce dersinde 

işbirliğine dayalı öğrenmenin, akademik başarıya, derse yönelik tutuma, yansıtıcı düşünme 

becerisine ve algılanan araçsallık düzeyine etkisini araştırmıştır. Çalışmanın sonunda, işbirliğine 

dayalı öğrenmenin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına, yansıtıcı düşünme becerileri üzerinde 

geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu, öğrencilerin İngilizce dersine yönelik algılanan 

araçsallık düzeylerinde ise etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Avcı (2016), “Yabancı Dil Olarak İngilizce Bağlamında Mobil - Harmanlanmış İşbirliğine 

Dayalı Öğrenme Üzerine Bir Durum Çalışması” isimli araştırmasında, İngilizceyi öğrenen 

öğrencilerin işbirliğine dayalı özgün dil öğrenme etkinlikleriyle, hedef dili kullanmalarını 

sağlaması için Mobil-Harmanlanmış İşbirliğine Dayalı Öğrenme modelini hem sınıf içi hem sınıf 

dışı öğrenme ile birleştirmiştir. WhatsApp'ın İngilizceyi öğrenen öğrencilerin dil yeterliliklerinin 

gelişimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bir üniversitenin, Yabancı Diller Yüksek Okulu hazırlık 

sınıflarında okuyan 85 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Nicel ve nitel yöntemlerin kullanıldığı 

çalışmada, yarı-yapılandırılmış görüşmeler, akran değerlendirmeleri, proje değerlendirme 

rubriği ve WhatsApp günlük dosyaları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda, Mobil-Harmanlanmış İşbirliğine Dayalı Öğrenme modeli ile öğrencilerin dil ve 
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iletişim becerileri geliştirebildikleri, özellikle kelime dağarcıklarının geliştiği ve İngilizce 

konuşma dilinin farkına vardıkları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin, sınıf dışı ortamda 

İngilizce çalışma yapması dil öğrenmelerini kolaylaştırmaktır. Ayrıca, WhatsApp gibi anlık 

mesajlaşma sisteminin eğitim amaçlı kullanılmasının, öğrencilerin çalışma performanslarına 

olumlu katkıda bulunduğu görülmüştür. 

Özkara, (2016) “Probleme ve İşbirliğine Dayalı Çevrimiçi Öğrenmenin Öğrenci Başarısı, 

Motivasyonu Ve Memnuniyetine Etkisi”, isimli çalışmasıyı çevrimiçi öğrenme ortamında 

probleme ve işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin uygulandığı öğrencilerin akademik 

başarılarını, motivasyonlarını, memnuniyetlerini, öğrenme ortamına katılımlarını ve kullanılan 

yöntemler hakkındaki düşüncelerini öğrenmek amacıyla yapmıştır. Araştırmada, elde edilen 

verilerden, başarı, motivasyon ve memnuniyet açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Bilen, (2015) “İşbirlikçi Öğrenme Stratejilerinin 4.Sınıf Öğrencilerinin Kelime Becerileri 

Üzerindeki Etkisi” isimli çalışmasında, işbirlikçi öğrenme tekniklernin 4.sınıf öğrencilerinin 

kelime öğrenimini üzerindeki etkisini ve öğrencilerin işbirlikçi öğrenmeye karşı tutumlarını 

araştırmıştır. Araştırmada nitel veriler ders günceleri ve görüşme ile toplanmıştır. Araştırma 

bulguları, öğrencilerin işbirlikçi öğrenme stratejilerine karşı pozitif tutumlarının araştırma 

süresince dereceli olarak arttığını göstermiştir.”  

Erten, (2015) çalışmasında “Çevrimiçi İşbirlikli Öğrenme Ortamında E-Portfolyo 

Uygulamasının Akademik Başarıya, Tutumlara, Motivasyona ve Kalıcılığa Etkisi” isimli 

çalışmasında çevrimiçi işbirlikli öğrenme ortamında e-portfolyo uygulamasının akademik 

başarıya, tutumlara, motivasyona ve kalıcılığa etkisini araştırmıştır. Nicel ve nitel verilerin 

kullanıldığı çalışmanın katılımcılarını, bir üniversitenin bilgisayar öğretmenliği bölümü 

öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilerin sonucunda, deney ve kontrol 

gruplarının uygulama sonrası başarı puanlarının uygulama öncesine göre farklılık gösterdiği 

bununla birlikte, deney ve kontrol gruplarının derse ilişkin tutumlarının ve motivasyonlarının 

uygulama öncesinde anlamlı bir farklılık göstermediği, deney ve kontrol grubunun uygulama 

sonrası tutumlarının ise, uygulama öncesine göre olumlu yönde değişim gösterdiği tespit 

edilmiştir. Alınan öğrenci görüşlerinde ise, teknik alt yapı ile sorunların aza indirgenmesi 

gerekliliği belirtilmiştir.   

Kartal, (2014) “İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin İngilizce Dersine Yönelik 

Tutumlarına Ve Başarılarına Etkileri” isimli çalışmasında, işbirlikli öğrenme tekniklerinden 

“öğrenci takımları başarı bölümleri” tekniğiyle ders işlenmesinin, üniversite öğrencilerinin 

İngilizce dersi akademik başarılarına ve tutumlarına etkisini ve öğrencilerin işbirlikli öğrenmeye 

ilişkin görüşlerini araştırmıştır. Araştırmaya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü 2.sınıf 

öğrencisi 50 kişi katılmıştır. Çalışmanın sonucunda, “öğrenci takımları başarı bölümleri” 
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tekniğinin kullanılması ile deney grubunda bulunan öğrencilerin İngilizce dersine yönelik 

tutumlarında olumlu yönde bir gelişme olduğu, derse ilişkin kaygılarında anlamlı bir azalma 

olduğu, dersi daha çok sevdikleri, derse yönelik ilgilerinin arttığı ve derste daha az sıkıldıkları 

tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrenciler, “öğrenci takımları başarı bölümleri” sayesinde Ġngilizce 

konuĢurken genellikle kendilerini çok daha rahat hissettiklerini, bu teknik sayesinde konuların 

daha rahat öğrendiklerini ve bu teknikle ders işlemeye devam etmek istediklerini belirtmişlerdir. 

Çopur (2011), yapmış olduğu çalışmasında, İngilizce hazırlık sınıflarında işbirliğine dayalı 

öğrenme yönteminde “ÖTBB‟ tekniğinin, öğrencilerin dört temel dil becerisine etkisini 

araştırmıştır. Bir üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfından 46 öğrencinin katılımıyla 

gerçekleştirilen araştırmanın bulgularına göre, işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi 

tekniklerinden olan ÖTBB tekniğinin, öğrencilerin dört dil becerisi üzerinde etkili olduğu 

sonucuna avrılmıştır. Araştırmada yapılan gözlem ve görüşmelerden elde edilen nitel veriler de  

bu sonucu desteklemektedir. 

Genç (2007) yaptığı çalışmada, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmede ve 

kendilerine güvenlerini sağlamada işbirlikli öğrenme yönteminin etkisini incelemiştir. 

Araştırmaya 8. sınıfa giden 74 öğrenci katılmıştır. Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlara 

göre, deney grubunda akademik başarı artmıştır. Öğrencilerin, problem çözme becerileri 

açısından ise; deney grubu öğrencilerinin problem çözme becerilerini olumlu yönde değişim 

görülmüştür. Bununla birlikte, hem deney grubunda hem de kontrol grubunda tutum ile bilişüstü 

beceriler bakımından bir değişim olmadığı tespit edilmiştir. 

 

2.19.2. İşbirlikli Öğrenme İle İlgili Yapılan “Uluslararası Çalışmalar” 

 

 Fekri, (2016) yaptığı araştırmasında işbirliğine dayalı öğrenme modelinin ortaokul 

öğrencilerinin kelime öğrenimi üzerindeki etkisini araştırmıştır. Tahran’da 19-22 yaş aralığında, 

45 öğrenci ile birlikte yürütülen araştırmadan elde edilen sonuçlara göre,  kelime öğreniminde 

işbirliğine dayalı öğrenme stratejilerinin geleneksel öğrenme ortamlarına göre daha etkili olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Zarrabi, (2016) yaptığı araştırmasında işbirliğine dayalı öğrenme ortamının, İngilizce 

dersinde akademik başarıya etkisini araştırmıştır. Araştırmaya, 150 kız öğrenci katılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda, işbirliğine dayalı öğrenme ortamının, İngilizce dersinde akademik 

başarıyı önemli oranda arttırdığı tespit edilmiştir. 

Alghamdi ve Gillies (2013) yaptıkları çalışmalarında geleneksel öğretim ile işbirlikli 

öğrenmenin, öğrencilerin İngilizce dilbilgisi başarıları üzerine etkisini araştırmışlardır. Araştırma 

10. sınıfa giden 139 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, deney grubunda yer alan 
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öğrencilerin İngilizce dilbilgisi başarı oranları kontrol grubunda bulunan öğrencilere göre 

anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Kristiawan, (2013) yaptığı çalışmasında öğrencilerin İngilizce dersindeki akademik 

başarılarına işbirlikli öğrenme yönteminin etkisi ile bu yönteminin güçlü ve zayıf yönlerini 

araştırmıştır. Araştırma, gözlem, görüşme ve dökümantasyon tekniklerinin kullanıldığı 

tanımlayıcı nitel bir araştırmadır. Araştırmaya, Batı Sumatra’ da 8. sınıfta öğrenim gören 60 

öğrenci katılmıştır. Nitel verilerden elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin akademik 

başarılarını arttırmada işbirlikli öğrenme yöntemi etkili olmuştur. Öğretmenin, öğrencilerin aktif 

olarak derse katılmalarını teşvik etmesi, çalışmaların öğrenci merkezli olması, öğretmenin rehber 

olması, kullanılan materyal alt yapısının iyi olması, işbirlikli öğrenme yönteminin güçlü yanları 

olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında, İngilizce kullanımının üst düzeyde olmaması,  geleneksel 

yöntemden çok uzaklaşılamaması, başarı tanımının doğru yapılamaması, bu çalışmada işbirlikli 

öğrenmenin zayıf yönleridir. 

Pan ve Wu, (2013) yaptıkları çalışmalarında, üniversite 1. sınıfta öğrenim gören 76 

öğrencinin katılımıyla, işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin, İngilizce dersinde okuduğunu 

anlama ve öğrenme motivasyonları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen 

sonuçlara göre,  İngilizce dersinde okuduğunu anlama başarısında deney grubu lehine, özellikle 

orta ve düşük başarı seviyelerindeki öğrenciler arasında, anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca, 

işbirlikli öğrenmenin, öğrencilerin, İngilizce okuma dersine ilişkin motivasyonlarınu da olumlu 

yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Akarasriworn, (2013) tarafından eşzamanlı (video konferans )çevrimiçi işbirliğine dayalı 

öğrenme ortamında, problem temelli tartışma ile öğrencilerin bilişsel süreclerini araştırmıştır. 28 

üniversite öğrencisi ile yapılan araştırmanın sonucunda, öğrencilerin eşzamanlı işbirliğine dayalı 

öğrenme ortamına ve video konferans aracılığı ile yapılan eşzamanlı grup tartışmalarına yönelik 

tutumlarının özelikle; birlik olma hissi ve öğrenmenin kolaylaştırılması ile ilgili pozitif olduğu 

ancak öğrencilerin, teknoloji alt yapı sorunları ve gruplarda hazırlıksız katılan öğrencilerin olması 

hususunda memnuniyetsizliklerin olduğu tespit edilmiştir. 

Guerrero, Ochoa ve Collazos (2010), tarafından ilkokul öğrencilerinin dil ve iletişim 

dersinde, yazma becerilerini geliştirme amacıyla yaptıkları araştırmada, yabancı dil, dilbilgisi 

öğretiminde işbirlikli öğrenme ortamı ile mobil yazılım ve cep telefonunu kullanmışlardır. Sınıf 

içi etkinliklerde öğretmenin rehberlik yaptığı araştırmanın sonucunda, öğrencilerin 86,7%’si 

işbirlikli öğrenme ortamı ile derste mobil araç kullanmanın gramer öğrenmeyi kolaylaştırdığı 

görülmüştür. 

Nudee, Chatupote ve Teo, (2010) yaptıkları çalışmalarında geleneksel yöntem ile işbirlikli 

öğrenme yönteminin, öğrencilerin yabancı dilde yazma becerileri üzerine etkisini araştırmıştır. 

Araştırmaya, Hatyaiwittayalai 2 Okulunun 11. sınıfına devam eden 60 öğrenci katılmıştır. 
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Araştırma sonuçlarına göre, hem geleneksel öğrenme yönteminin hem de işbirlikli öğrenme 

yönteminin, öğrencilerin yazma becerisini geliştridiği ancak, işbirlikli öğrenme yöntemi ile yazma 

öğrenen öğrencilerin, geleneksel yöntem ile öğrenen öğrencilere oranla daha yüksek başarı 

gösterdiği tespit edilmiştir. 

Yoowiwat, (2007) Tayland’ da yaptığı çalışmasında işbirlikli öğrenme yöntemi 

tekniklerinden ÖTB’ nin 5. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersinde akademik başarılarına etkisi ile 

öğrencilerin ÖTBB tekniğine yönelik algılarını araştırmıştır. Araştırmaya 67 öğrenci katılmıştır. 

Araştırmada, dersler kontrol grubunda geleneksel dilbilgisi-çeviri yöntemiyle işlenirken, deney 

grubunda ÖTBB tekniği ile işlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, deney grubu öğrencilerinin 

İngilizce dersine ilişkin akademik başarılarının, kontrol grubu öğrencilerinin akademik 

başarılarından anlamlı derecede olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, deney grubunda yer alan 

öğrencilerin, ÖTBB tekniğine yönelik algılarının da olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir. 

Ortiz, (2006) çalışmasında çevrimiçi asenkron  (e-mail, Chat, Messenger gibi CMC 

araçları) ve probleme dayalı işbirliği yöntemini kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verilerinden 

elde edilen sonuca göre; çevrimiçi işbirliğine dayalı problem temelli öğrenmenin öğrenci 

deneyimlerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.  

Uribe ve diğerleri, (2003) yaptıkları çalışmada çevrimiçi ortamın işbirliğine dayalı 

problem çözümeye etkisini incelemişlerdir. Çalşmada ilk olarak öğrencilere problem çözme 

süreci öğretilmiştir. Sonrasında, öğrenciler işbirliği içinde ve kimi zaman bireysel olarak problem 

durumlarını çözmek için uğraşmışlardır Araştırma verilerinden elde edilen sonuca göre; işbirliği 

ile çalışanların, bireysel olarak çalışanlardan daha verimli çalıştığı ve daha yüksek performans 

sergilediği görülmüştür.  

İşbirlikli öğrenme ile ilgili ulusal ve uluslararası alanyazın genel olarak incelendiğinde, 

yapılmış olan araştırmalarda çoğunlukla, öğrencilerin akademik başarısına, derse yönelik 

tutumlarına ve sosyal becerilerine etksinin araştırıldığı, aynı zamanda yapılan deneysel 

çalışmaların büyük bir çoğunluğunun işbirlikli öğrenme ortamları ile geleneksel öğrenme 

ortamlarının karşılaştırılması ile yapıldığı görülmüştür.  

İşbirlikli öğrenme ile ilgili ulusal ve uluslararası alanyazın incelendğinde araştırmaların 

hemen hemen bütün sınıf seviyeleri ile yapıldığı görülmüştür. Ayrıca, işbirlikli öğrenme ile ilgili 

yapılan araştırmaların büyük çoğunluğunun fen ve sosyal bilimler dersi ile yapıldığını bununla 

birlikte, İngilizce dersi ile ilgili yapılan çalışmaların daha kısıtlı olduğu görülmüştür.  

İşbirlikli öğrenme ile ilgili ulusal ve uluslararası alanyazın incelendiğinde, araştırmalarda 

yoğun olarak kullanılan tekniklerin başında “Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniği” ve 

“Jigsaw I” tekniği gelmektedir.  



Yelda Karahan Üzülmez, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

136 

Sonuç olarak, işbirlikli öğrenme ile ilgili yapılan çalışmaların çoğundan elde edilen 

verilere göre, işbirlikli öğrenme ortamının kullanılmasının, eğitim öğretime olumlu yönde katkısı 

olduğunun ifade edildiği görülmüştür. 

 

2.20. Problem Çözme İle İlgili Yapılan Çalışmalar 

 

Bu bölümde, problem çözme ile ilgili önceden yapılmış çalışmalar; “ulusal çalışmalar” ve 

“uluslararası çalışmalar” şeklinde gruplandırılarak sunulmuştur.  

 

2.20.1. Problem Çözme İle İlgili Yapılan “Ulusal Çalışmalar” 

 

Melikoğlu, (2020) “Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Sosyal Uyum 

Becerileri Ve Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” isimli 

çalışmasında 792 ortaokul öğrencisinin, problem çözme becerileri, sosyal uyum becerileri ve 

sosyal duygusal öğrenme becerileri puanlarını cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü açısından 

incelemiştir.  Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, kız ve erkek öğrenciler arasında problem 

çözme becerileri ile sosyal uyum becerileri puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 

7.sınıf ve 8.sınıf öğrencileri arasında problem çözme becerileri puan ortalamaları anlamlı 

düzeyde farklılaşmaktadır. Normal ortaokul ve İmam Hatip ortaokulu arasında problem çözme 

becerileri ile sosyal uyum becerileri puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Ayrıca, 

problem çözme becerileri alt boyutlu ile öğrencilerin sosyal uyum ve sosyal duygusal öğrenme 

puanları arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Arsuk, (2019) “Yedinci Sınıf Öğrencilerine Verilen Üstbiliş Destekli Problem Çözme 

Öğretiminin Problem Çözme Başarısı Ve Üstbiliş Becerilere Etkisi” isimli çalışmasında 7. sınıf 

öğrencilerinin, problem çözme stratejileri ve üstbilişsel stratejileri öğretiminin öğrencilerin 

üstbilişsel farkındalıklarına, akademik başarılarına, problem çözme becerisine etkisi 

araştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, üstbiliş stratejiler ve problem çözme 

stratejileri eğitimi alan öğrencilerin hem problem çözme becerilerinde hem de üstbiliş 

stratejilerini kullanma becerilerinde artış görülmüştür. Sadece, problem çözme stratejileri 

eğitimi alan öğrencilerin ise, yalnızca problem çözme becerilerinde artış olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca,  üstbiliş stratejisi ile desteklenenn problem çözme stratejileri eğitiminin, öğrencilerin 

problem çözme becerilerini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Kartal, (2018) “Ortaokul Öğrencilerinde Akademik Başarının Rekabetçi Tutum Ve 

Problem Çözme Becerileri Açısından İncelenmesi” isimli çalışmasında, ortaokul öğrencilerinde 

akademik başarının, rekabetçi tutum ve problem çözme becerileri açısından incelemiştir. 

Çalışmanın verilerinden elde edilen sonuca göre, cinsiyet açısından ortaokul öğrencilerinin 
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problem çözme beceri düzeyleri ve rekabetçi tutumlarında anlamlı bir fark olmadığı, bununla 

birlikte, öğrencilerin akademik başarı düzeylerinde, erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla 

daha yüksek başarıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin, sosyoekonomik düzeyine göre 

ise, öğrencilerin problem çözme beceri düzeyi, rekabetçi tutumları ve akademik başarılarında 

anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Azak, (2015) “Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözmede Kullandıkları 

Stratejilerin Ve Üstbilişsel Davranışlarının Belirlenmesi” isimli çalışmasında ortaokul 8. sınıf 

öğrencilerinin problem çözmede kullandıkları stratejileri tespit ederek öğrencilerin, problem 

çözme stratejilerinin kullanımı ile üstbilişsel davranışlarını karşılaştırmıştır. Araştırmadan elde 

edilen sonuçlara göre; öğrencilerin problem çözme stratejilerini herhangi bir eğitim almadan da 

kullanabildikleri gözlenmiştir. Öğrenciler en çok şekil çizme stratejisini; en az ise verileri 

düzenleme ve problemi basitleştirme stratejilerini kullanmayı tercih etmiştir. Bununa birlikte, 

bazı üstbilişsel davranışlarda strateji kullanımının öğrencilerin problem çözme süreci için kritik 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu üstbilişsel davranışlar; problemi anladığına emin olma, 

problemin çözümü için farklı yaklaşımlar düşünme, problemin çözümüne yönelik alternatif yollar 

düşünme, strateji bilgilerinin farkında olma, durum ve koşullara göre strateji değiştirme ya da 

düzenleme, problemi çözmede düşünme süreçlerini iyi açıklama şeklindedir. Açıklanan Bu 

üstbilişsel davranışları gösterebilen öğrenciler stratejileri doğru kullanırken bu üstbilsel 

davranışları göstermeyen öğrenciler, stratejileri yanlış kullanmış ya da hiç strateji 

kullanmamıştır. 

Korucu, (2013) “Problem Temelli İşbirlikli Öğrenme Ortamında Dinamik Web 

Teknolojilerinin Akademik Başarı İle Akademik Uğraşıya Etkisi” isimli çalışmasında, problem 

temelli işbirlikli öğrenme ortamında dinamik web teknolojilerinin akademik başarı ile akademik 

uğraşıya etkisini araştırmıştır. Bir üniversitenin BÖTE bölümünde 104 öğretmen adayının 

katılımcı olduğu çalışmadan elde edilen veriler sonucunda, deney grubu öğrencilerinin akademik 

başarı ve akademik uğraşı puanları yüksek çıkmıştır. Çalışmada ayrıca, öğrenciler; gerçek tasarım 

problemleri ile uğraşmanın önemli olduğunu, işbirlikli öğrenme yönteminden memnun 

olduklarını, dinamik web teknolojilerini kullanmalarının hem mesleki hem de kişisel 

gelişimlerine katkı sağladığını, derste daha aktif olduklarını, dersi daha iyi öğrendiklerini, hem 

arkadaşlarıyla, hem de öğretim elemanı ile olan etkileşimlerinin olumlu anlamda etkilediğini 

ifade etmiştir.    

Yıldırım ve diğerleri, (2011) tarafından yapılan araştırma, lise öğrencilerinin, problem 

çözme becerileri ile problem çözme becerilerini etkileyen değişkenleri tespit etmek amacıyla 

yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, araştırmaya katılan öğrencilerin yaşları ile 

problem çözme becerileri arasında önemli bir farkın olmadığı bununla birlikte cinsiyetleri ile ilgili 

olarak kızların erkeklere oranla problem çözme becerilerinin daha yüksek olduğu tespit 
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edilmiştir. Ayrıca, örencilerin problem çözme becerisi ile okul türü arasında da anlamlı bir farkın 

olmadığı bununla birlikte, Fen Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin problem çözme becerisi ile 

ilgili algılarının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin, ekonomik düzeylerinin 

ise, problem çözme becerisine ilişkin algılarını etkilemedği ancak öğrencilerin; baba eğitim 

düzeyi ile mesleği, akademik başarısı, anne- baba tutumu, kendine güveni, sigara-alkol kullanımı 

ile kendini yalnız hissetme durumlarının, öğrencilerin problem çözme becerisini etkileyen 

değişkenler olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.20.2. Problem Çözme İle İlgili Yapılan “Uluslararası Çalışmalar” 

 

Tradi ve diğerleri, (2014) problem temelli öğrenme ve işbirlikli öğrenme yöntemlerini 

web ortamında birlikte kullandıkları çalışmalarında, hem problem temelli öğrenme hem işbirlikli 

öğrenme hem de web ortamının öğrencilerin öğrenme çıktıları üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Çalışmada, deney grubunda, işbirlikli öğrenme grupları problem çözme 

etkinliklerine katılırken, kontrol grubu geleneksel öğrenme ortamında derse devam etmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, problem temelli öğrenme ve işbirlikli öğrenme yöntemlerinin web 

ortamında birlikte uygulandığı öğrenme ortamında ders gören öğrencilerin akademik başarıları 

ile uygulamaya karşı tutumlarının, kontrol grubu öğrencilerine oranla daha olumlu olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Cozza ve Oreshkina, (2013) yaptıkları çalışmalarında Rusya, ABD, İspanya ve Maceristan 

gibi farklı ülke kültürlerinde yetişen 10 yaş grubu öğrencilerinin problem çözme sürecindeki 

bilişsel ve üstbilişsel süreçlerini incelemiştir. Araştırma sonucunda,  herbir ülke ve kültürden 

gelen öğrencilerin problem çözme sürecinde en sık gösterdikleri davranışların, üst bilişsel 

keşfetme ve üst bilişsel uygulama davranışı olduğu tespit edilmiştir. 

Grant (2003) yaptığı araştırmada, sınıf ortamında lise öğrencilerinin problem çözme 

davranışlarını incelemiştir.  Araştırmaya 47 lise öğrencisi katılmıştır. Bu öğrencilere öncelikle 

problem çözme stratejileri konusunda eğitim verilmitir. Araştırmanın sonunda, öğrencilerin en 

fazla şekil çizme stratejisini kullandıkları, bu strateji dışında diğer stratejileri fazla 

kullanmadıkları görülmüştür. Bununla birlikte, öğrencilerin problem çözme süreçlerine olan 

inançlarınının, öğrencilerin doğru cevabı bulma/ verme konusundaki inançlarından daha az 

olduğu tespit edilmiştir. 

Malopinsky ve diğerleri, (2000) çevrimiçi ortamda problem temelli öğrenmenin nasıl 

yapılabileceği üzerine bir araştırma yapmışlardır. Çalışmanın amacı, yeni bir öğretim tasarımı 

modeli ortaya çıkartmaktır. Çevrimiçi problem temelli öğrenme modelinin birinci aşaması yani 

sunum aşamasında iyi yapılandırılmamış gerçek hayat probleminin sunulması söz konusudur.  

Keşif aşaması olan ikinci aşamada önceden elde edilen bilgi ve tecrübelerin problemin 
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çözülmesinde fırsat olarak görülmesi belirtilmiştir. Keşif aşamasında, problemle ilgili veri-bilgi 

toplanmaya başlanması ve problemin çözümüne yönelik olası çözümlerin önerilmesi 

beklenmektedir. Entegrasyon aşaması olarak tanımlanan üçüncü aşamada ise,  bilginin transferi, 

analizi, sentezi ile değerlendirilmesi yapılmaktadır. Çözüm aşaması olan dördüncü aşamada; 

problemin çözümü için bilgi ve tecrübelerin bütünleştirilmesi ve gerçek problem çözümlerinden 

faydalanılması söz konusudur. Yansıma aşaması olan son aşama ise, öğrencilerin kendilerini 

değerlendirmeleri için cesaretlendirildiği aşamadır. 

Problem Çözmeye yönelik ulusal ve uluslararsı çalışmalar genel olarak incelendiğinde, 

“problem çözme becerileri” ve “problem çözme becerilerini etkileyen değişkenler” ile “problem 

ve problem çözme stratejileri ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunlukta olduğu görülmüştür. 

Bununla birlikte, problem çözme stratejileri ile ilgili yapılan uluslararası çalışmaların sayısının 

daha fazla olduğu göze çarpmaktadır.  

Problem Çözmeye yönelik ulusal ve uluslararsı araştırmaların büyük oranda, ortaöğretim 

öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildiği, yapılan araştırmaların genelde sosyal bilimlerde ve 

matemetik alanlarında ve çoğunlukla deneysel çalışmalar olduğu görülmüştür.  

Ayrıca, problem çözme ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanyazında yapılan 

araştırmalar karşılaştırıldığında, son dönemde problem çözme üzerine yapılan ulusal 

çalışmaların, uluslararası çalışmalardan daha fazla yapıldığı, bununla birlikte, önceki yıllarda, bu 

durumun tam tersi olduğu, uluslararası alanyazında, problem çözmeye ulusal alanyazından daha 

fazla yer verildiği görülmüştür.              

İlgili araştırmaların sonucunda, tüm ilgili araştırmalar incelendiğinde; tasarım 

düşünmenin daha çok mühendislik alanlarında yapılan çalışmalarda kullanıldığı; eğitim alanında 

yapılan çalışmaların ise, ulusal ve uluslararası alanyazında yok denilecek kadar az olduğu 

görülmüştür.  

Harmanlanmış öğrenme ile ilgili araştırmalarda ise, bu yöntemin çoğunlukla akademik 

başarıya etkisinin araştırıldığı görülmüştür. İngilizce öğretiminde harmanlanmış öğrenme 

yönteminin başka yöntemlerle birlikte kullanıldığı araştırmaların sayısının ise, son derece az 

olduğu görülmüştür. 

İşbirlikli öğrenme ile ilgili yapılan araştırmaların büyük çoğunluğunun fen ve sosyal 

bilimler dersi ile yapıldığı bununla birlikte, İngilizce dersi ile ilgili yapılan çalışmaların daha kısıtlı 

olduğu görülmüştür. Benzer şekilde, problem çözmeye yönelik ulusal ve uluslararası 

araştırmaların büyük oranda, sosyal bilimlerde ve matematik alanlarında ve çoğunlukla. 

“problem çözme becerileri”,  “problem çözme becerilerini etkileyen değişkenler” ile “problem ve 

problem çözme stratejileri ile ilgili yapılan çalışmalara rastlanmıştır. Bununla birlikte, İngilizce 

dersinde problem çözme yönteminin kullanıldığı araştırmaların sayısının yok denilecek kadar az 

olduğu görülmüştür.  
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Ancak,  daha çok mühendislik alanında kullanılan tasarım düşünme; çoğunlukla fen ve 

sosyal bilimler dersinde kullanılan işbirlikli öğrenme ve matematik alanında kullanılan problem 

çözme yöntemi bu çalışmada İngilizce dersinde birlikte kullanılmıştır. 

 

  



Yelda Karahan Üzülmez, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

141 

3. YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, kullanılan veri toplama araçları, 

bunlarla ilgili geçerlik güvenirlik çalışmaları ve verilerin analizi hakkında bilgi verilmiştir.  

 

3.1. Araştırma Modeli 

 

 “Tasarım düşünme yaklaşımının, İngilizce öğretiminde ortaokul öğrencilerinin sözcük 

öğrenme başarılarına, işbirlikli öğrenme algılarına ve problem çözme becerilerine etkisini 

araştırmak” amacıyla yapılan bu araştırmada; nicel ve nitel verilerin birlikte kullanıldığı karma 

yöntem; karma yöntem yaklaşımlarından ise, müdahale deseni (intervention design) 

kullanılmıştır. Karma yöntem, bir araştırma probleminin derinlemesine araştırılmasını sağlayan 

nicel ve nitel verilerin, avantajlı yönlerini de kullanarak, birleştirildiği bir yöntemdir (Creswell, 

2003). Karma yöntem araştırmalarının öne çıkan özelliği, araştırmacının birden fazla yöntemi 

kullanarak çoklu veri elde etmesidir. Karma yöntemin bu özelliği, yöntemin aynı zamanda en 

güçlü yanıdır. Bir araştırmada birden fazla yöntemin kullanılması, her bir yöntemin tek başına 

kullanılmasına oranla, araştırma probleminin daha derinlemesine incelenmesini sağlamaktadır 

(Johnson ve Onwuegbuzie, 2004).  

Müdahale deseni (intervention design) ise; nicel verilerin, deneysel çalışma sonunda elde 

edilen nitel verilerle desteklendiği bir karma yöntem desenidir (Creswell, 2003). Frankel vd, 

(2012)’ e göre müdahale deseni, nicel ve nitel verilerin toplanıp analiz edilerek bir deney ya da 

müdahale ile birleştirilmesidir. Creswell (2003)’ in belirttiğine göre, bir araştırmadan elde edilen 

nitel veriler, deney öncesinde, deney sırasında ya da deney sonrasında araştırmaya dahil 

edilebilmektedir (Şekil 10.) 

 

                                        
Şekil 3.1. Müdahale Deseni Simgesel Görünümü 
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Müdahale deseninde, nitel veriler de araştırmaya eklenerek problemler derinlemesine ve 

detaylı olarak açıklanmaya çalışılır. Müdahale deseninde müdahalenin doğasına göre araştırmacı, 

nitel verileri, tercih ettiği bir süreçte müdahale öncesinde, müdahale sırasında veya müdahale 

sonrasında deneye ekleyebilmektedir. Nitel veriler deney öncesinde, deney sırasında ve 

sonrasında toplanabilmektedir. Müdahale deseninde nicel ve nitel veriler aynı zamanda veya 

ardışık bir şeklide toplanarak analiz edilebilir (Creswell, 2019). 

 Creswell ve diğerleri, (2006) müdahale deseninde deneyin uygulanma aşamasında nitel 

verilerin toplanma nedenlerini şu şekilde ifade etmiştir. 

-deney sürecinde ön görülemeyen durumları keşfetmek, 

-deney grubunun sürece ilişkin tecrübelerini anlamak ve açıklamak, 

-deney grubunda oluşan değişikliklerin nedenini kavramak, 

-deney grubunun uygulamaya yönelik duruşlarını keşfetmek, 

-deney sürecini etkileyen olumlu ve olumsuz faktörleri keşfetmek. 

 
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı bu çalışmada, sözcük öğrenme sürecinde tasarım 

düşünme yaklaşımının deney grubu öğrencilerinin süreç içerisinde yaşadığı deneyimleri 

anlamak, tasarım düşünme yaklaşımına yönelik görüşlerini keşfetmek, deney grubu 

öğrencilerinde meydana gelen değişiklikleri keşfetmek ayrıca tasarım düşünme sürecini 

etkileyen olumlu ve olumsuz durumları keşfederek açıklayabilmek amacıyla müdahale deseni 

kullanılmıştır. 

  Bu çalışmada nitel veriler, uygulama sırasında ve sonrasında olmak üzere iki aşamada 

toplanmıştır. Nicel veriler de ön test ve son test olarak iki aşamada toplanmıştır. Araştırmanın 

desenine ilişkin akış şeması Şekil 11’ de sunulmuştur. 
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Şekil 3.2. Araştırmanın Desenine İlişkin Akış Şeması 

 

Çalışmada öncelikle nicel öntest verileri toplanmıştır. Uygulama sırasında ve sonrasında 

ise, nitel veri eklenerek çeşitleme (birleştirme) yapılmıştır. Birleştirme yapılan nitel veri türleri 

müdahale desenine deneme sırasında ve sonrasında eklenmiştir. Çeşitleme (birleştirme) 

verilerin toplanmasında, analizinde, sonuç ve tartışma bölümlerinde yapılmıştır. Ayrıca bu 

çalışmada uygulanan müdahale programının ne ölçüde etkili olduğuna ilişkin ön test ve son test 

sonuçları karşılaştırılmıştır. Nitel boyutta ise, “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme 

Soruları Formu” kullanılmıştır. “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu”, 

yazılı olarak sadece deney grubu öğrencilerine deneyin sonunda uygulanmıştır. Bununla birlikte, 

uygulama sırasında, Görüşme Soruları Formu’ nda yer alan sorular, tasarım düşünme sürecini 

takip etmek amacıyla, öğrencilere sistematik bir şekilde, her ünitenin bitiminde sorulmuştur. 

Öğrencilerden gelen dönütler, öğrenci ve dersin ihtiyaçları doğrultusunda süreç içinde 

uygulamaya yönelik değişiklikler yapılmıştır. Yapılmış olan bu değişikliklere yönelik bazı 

düzenlemeler aşağıda sunulmuştur. 

-Öğrencilerin, “Tasarım Düşünme Yaklaşımı” ile ilgili genel görüşleri sorulduğunda 

genellikle ders sürecinde çok fazla gürültü olduğu ile ilgili dönütler gelmiş, bu durumla ilgili 

olarak, araştırmacı öğrenci gruplarının arasında daha sık dolaşmaya başlamış, okul idaresi ile 

iletişime geçerek en azından dışarıdan gelen gürültünün duyulmayacağı bir sınıfta uygulamaya 

devam edilmiştir. 

-“Tasarım Düşünme Yaklaşımı’ nın olumsuz yönlerine ilişkin görüşleri sorulduğunda bazı 

öğrencilerden bilgisayar uygulamalarını kullanırken zorluklar yaşadığı yönünde dönütler 

gelmiştir. Araştırmacı, bu öğrencilere uygulama saatleri dışında ortalama 1-2 saat bilgisayar 

uygulamalarına yönelik ders vermiştir. Aynı şekilde, uygulama sürecine alışamadığını ifade eden 
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öğrencilere de uygulama saatleri dışında ortalama 1-2 saat tasarım düşünme ile ilgili bilgi 

verilmiştir.     

-“Tasarım Düşünme Yaklaşımı”  süreci ile ilgili olarak öğrencilerin karşılaştığı sorunlar 

sorulduğunda, oturduğu yerin değişmesinden rahatsız olduğunu belirten öğrencilerin yerinin çok 

fazla değiştirilmemesine özen gösterilmiştir. 

-“Tasarım Düşünme Yaklaşımı” arkadaşlarıyla işbirliği içinde hareket etmelerini nasıl 

etkilediği hakkında, öğrencilerin bazıları grup çalışmalarında Covid -19’ dan korkma nedeniyle 

motive olamadıklarını belirtmiştir. Bununla birlikte, Covid-19 ile ilgili maskeler her ders 

değiştirilmiş, sınıfa girişlerde ve ihtiyaç duyuldukça dezenfaktan kullanılmış, okul idaresi ve 

rehber öğretmeniyle de görüşülerek öğrencilerin Covid-19’ a ilişkin kaygılarına yönelik bir 

seminer verilmesi sözlü olarak istenmiştir. 

Uygulama sırasında elde edilen görseller de nitel veri olarak kullanılmıştır. Böylece, 

öğrencinin tasarım düşünme sürecindeki gelişimi ayrıntılı olarak takip edilebilmiştir. Çünkü 

tasarım düşünme süreci kendi doğası ile ilgili olarak da kendi sürecini sorgulayan bir süreçtir. Bu 

nedenle tasarım düşüme sürecinin aksamadan yürütülebilmesi için öğrencilere sürekli olarak 

sürece yönelik sorular yöneltilerek süreç test edilmiştir. Tasarım düşünme süreci de kendi 

içerisinde kendi sürecini test eden bir doğaya sahiptir denilebilir. 

Çalışmada, tasarım düşünme yaklaşımının uygulanma süreci Şekil 12’ de sunulmuştur. 

 

 
Şekil 3.3. Tasarım Düşünme Yaklaşımının Uygulanma Süreci 
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Şekil 12.’ de görüldüğü gibi deney grubunda tasarım düşünme yaklaşımı ile sözcük 

öğrenme, işbirlikli öğrenme algısı ve problem çözme becerisine etkisi incelenmiştir. Kontrol 

grubunda ise, sadece harmanlanmış öğrenme yöntemi ile bağımlı değişkenlere etkisi 

araştırılmıştır. (EK 7’ de Deney Grubu Ders ve Uygulama Planı, EK 8’ de ise,  Kontrol Grubu Ders 

ve Uygulama Planı sunulmuştur.) 

  Bir araştırmada, karma yöntem müdahale deseni kullanılması ile araştırmada deney 

yapılacağı ifade edilebilir. Fraenkel ve diğerleri, (2012)’ e göre bütün deneysel araştırmaların 

temelinde “bir takım şeyleri denemek ve onların nasıl sonuçlandığını sistematik bir şekilde 

gözlemleme”  ile bakış açısı kazanmak yer almaktadır. Bununla birlikte, Kerlinger, (1986)’ in de 

belirttiği gibi, eğitim kurumlarında yapılan araştırmalarda tam seçkisiz örneklemenin atanması 

son derece düşük bir ihtimaldir. Eğitim alanında araştırmacıların rastgele atama yapamadığı 

durumlarda çeşitli deneysel durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu durum, katılımcıların varlığı 

sebebiyle ya da ortamda yeni grupların oluşturulmasının mümkün olmamasından 

kaynaklanabilmektedir  (Büyüköztürk, 2011). Araştırmacının, katılımcıları rastgele atamasının 

mümkün olmadığı durumlarda araştırmacı yeni gruplar oluşturamaz. Böyle durumlarda yarı 

deneysel desenler tercih edilmektedir (Creswell, Plano ve Clark, 2017). Bu çalışmada, var olan iki 

grup seçildiği için yarı deneysel desen kullanılmıştır. Yarı deneysel desenlerde deney ve kontrol 

gruplarına ön test ve son test uygulanmaktadır (Creswell, Plano ve Clark, 2017). Bu çalışmanın 

katılımcıları, Mersin Yenişehir ilçesinde bir ortaokulun iki farklı şubesinde öğrenim gören 8. sınıf 

öğrencileridir. Araştırmanın katılımcıları olan öğrencileri rastgele atayarak, yeni iki farklı grup 

oluşturmak mümkün olmadığından dolayı bu çalışmada yarı deneysel desen kullanılmıştır. 

Öğrencilerin, öğrenim gördüğü şubelerden rastgele biri deney grubu, diğeri ise, kontrol grubu 

olacak şekilde belirlenmiştir. Deney grubu ve kontrol grubundaki öğrencilere öntest ve sontest 

olarak “İngilizce Sözcük Başarı Testi, Ortaokul Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği ve 

Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri uygulanmıştır. Araştırmada, katılımcılara ön-testlerin 

uygulanması, deney ve kontrol gruplarının deney öncesinde ve deney sonrasında benzerlik ve 

farklılıklarının yorumlanmasını sağlamıştır (Fraenkel vd, 2012). Bu araştırmada kullanılan, ön-

test-son-test kontrol gruplu deneme modelinin simgesel görünümü aşağıda sunulmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3.4. Ön-Test-Son-Test Kontrol Gruplu Deneme Modelinin Simgesel Görünümü 
 

D 1      T1                X               T 2  
 

K 1          T3                                  T 4 
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D1: Tasarım Düşünme Yaklaşımının yer aldığı programın uygulandığı deney grubu.  

K1: Tasarım Düşünme Yaklaşımınınyer almadığı programın uygulandığı kontrol grubu.  

X: Tasarım Düşünme Yaklaşımının yer aldığı program. 

T1, T3: Ön-testler  

T2, T4: Son-testler (Karasar, 2002) 

Bu çalışmada, ön-testler yapılmadan önce detaylı bir alanyazın taraması yapılarak veri 

toplama araçlarına karar verilmiştir. Öncelikle, öğrencilerin sözcük öğrenme becerilerine ilişkin 

başarı düzeylerini belirleyebilmek amacıyla Moonlight (8. sınıf ders kitabı)’ ta yer alan (5. 6. 7. 

ünite) sözcüklerden oluşan çoktan seçmeli bir başarı testi geliştirilmiştir. Ölçek geliştirme 

sürecinde ise, yine detaylı bir alanyazın taramasının ardından “İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği” 

geliştirilmiştir. Her iki ölçme aracına ilişkin pilot uygulamalar yapılarak, ölçme araçlarının 

geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Araştırmada kullanılmak üzere hazırlanan programla 

ilgili alanyazın taranarak ön-pilot ve sonrasında pilot uygulaması yapılmıştır. Deney grubuna, 

tasarım düşünme yaklaşımının kullanıldığı programla, kontrol grubuna ise, tasarım düşünme 

yaklaışımı kullanılmadan hazırlanan aynı program ile eğitim verilmiştir. Bu anlamda, deney ve 

kontrol grubu uygulamaları arasındaki tek fark, deney grubunda tasarım düşünme süreç 

basamaklarının kullanılmış olmasıdır. Bu durumun haricinde deney ve kontrol grubuna yapılmış 

etkinliklerin tümü aynı olmuştur. Her iki grup öğrencilerine de deney öncesi ve deney sonrası 

aynı testler yapılmıştır.  Yarı deneysel çalışmalarda, deney ve kontrol gruplarına ön test ve son 

test uygulanmaktadır (Karasar, 2002). Uygulama sürecinin sonunda, deney ve kontrol grubu elde 

edilen verilere dayalı olarak karşılaştırılmıştır. “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme 

Soruları Formu”’ndan elde edilen nitel veriler ise, deney sonrasında eklenmiştir. Bu çalışmanın 

nicel verileri; “İngilizce Sözcük Başarı Testi”, “Ortaokul Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı 

Ölçeği”, “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri” aracılığıyla; çalışmanın nitel verileri ise, açık 

“Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” ile toplanmıştır. Bu 

araştırmanın bağımsız değişkeni, Moonlight kapsamında belirlenen sözcüklerin (5. 6. 7. ünite) 

öğretilmesinde temel alınan tasarım düşünme yaklaşımıdır. Çalışmanın bağımlı değişkeni ise, 

öğrencilerin sözcük öğrenme başarısı, işbirlikli öğrenme algısı ve problem çözme becerisidir. 

Ayrıca, araştırmada kullanılan harmanlanmış öğrenme yönteminin çevrimiçi/çevrimdışı 

alanlarının daha etkili ve verimli kullanılabilmesi için, araştırmaya en uygun online platformlar 

incelenmiş ve yapılmış olan ön pilot uygulama sonrasında kullanım kolaylığı, verimlilik ve 

etkililik bakımından en uygun platformun, Zoom olduğuna karar verilmiştir. *(Ön-pilot uygulama 

öncesinde öğrenme yönetim sistemlerinden (ÖYS), verimlilik ve arayüz kullanım kolaylılığı 

gerekçeleriyle Edmodo kullanılmasına karar verilmiş ancak, ön pilot çalışma sonucunda Edmodo 

platformunun yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu durumun en önemli sebeplerinden birisi, dünyada 

yaşanan pandeminin (Covid-19)  eğitim sürecini etkilemesi olmuştur. Bu çalışma ile ilgili olarak 
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yapılmış olan ve bir buçuk hafta süren ön pilot uygulması sonucunda, Edmodo sisteminin 

araştırmacı-öğrenci ve öğrenci-öğrenci iletişiminde yetersiz kaldığı görülmüş ve bu platform 

yerine, iletişimde ve sınıf dışı uygulamada daha etkili olduğu düşünülen Zoom platformu 

kullanılmıştır. Ön pilot uygulaması sonrasında yapılan pilot uygulamada bu platformun verimli 

olduğu görülmüş bu nedenle, deneysel çalışmanın sınıf dışı uygulamaları bu platform üzerinden 

yapılmıştır.) 

 

3.2. Çalışma Grubu 

 

Araştırmanın örneklemini, olasılık temelli olmayan örnekleme türlerinden, amaçlı 

örnekleme oluşturmaktadır. Bu tür örneklemede araştırmacı kimlerin dahil edileceği konusunda 

kendi yargısını kullanır ve araştırmanın amacına en uygun olanları örnekleme alır (Balcı, 2009). 

Araştırmada amaçlı örnekleme türlerinden, ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt 

örnekleme yöntemi, önceden belirlenmiş olan ölçütleri karşılayan her bir durumun çalışılması 

şeklinde tanımlanmaktadır. Bahsi geçen ölçüt veya ölçütler araştırmacının kendisi tarafından 

oluşturulabileceği gibi daha önceden hazırlanmış olan bir ölçüt veya ölçütler listesi de olabilir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2002). Ölçüt örnekleme yöntemi, çalışma grubunun uygulamanın yapıldığı 

kurumdan seçilmesine imkan verir (Palinkas ve diğerleri, 2013). Bu araştırmada ön koşul olarak 

belirlenen ölçüt, öğrencilerin evlerinde internet ile bilgisayara sahip olmalarıdır. Araştırmada 

amaçlı örneklem olarak, Mersin ili Yenişehir ilçesinde öğrenim gören öğrenciler, belirlenmiştir. 

Öğrencilerin adı geçen ilçeden seçilmiş olmasının nedeni, harmanlanmış öğrenme yönteminde 

bulunması zorunlu olan elektrik, internet, bilgisayar, tablet gibi araçlara erişimde kolaylık 

sağlanması ve altyapıdan kaynaklı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmeye 

çalışılmasıdır. Ancak Mersin ilinde bu şartları sağlayabilecek en uygun merkez ilçesi Yenişehir 

ilçesidir. Yenişehir ilçesinde, genellikle sosyo ekonomik düzeyi, il düzeyine göre yüksek olan 

aileler ikamet etmektedir (Tok, 2010). 

Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 güz yarıyılında, Mersin ili Yenişehir 

ilçesinde bulunan bir ortaokulun 8. sınıflarında öğrenim gören; deney grubunda 23 kontrol 

grubunda ise, 20 olmak üzere toplam 43 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmacının aynı ilçede görev 

yapmış olması ve uygulamanın yapılmış olduğu okul ile bir proje dahilinde birlikte çalışmış 

olması, bu nedenle yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci profilini biliyor olmasının özellikle deney 

ve kontrol gruplarını oluşturmasında bir avantaj olduğu düşünülmüştür. Araştırma sürecinde, 

öğretmenden ve öğretme becerilerinden doğabilecek sorunları en aza indirebilmek amacıyla, 

işlemler araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, yansızlık ölçütlerine göre 

belirlenerek oluşturulmuştur. Araştırmada, çalışma grubunun belirlenmesinde; 
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 Öğrencilerin, 7. sınıf İngilizce dersi not ortalamasında birbirine en yakın iki şubenin deney 

grubu ve kontrol grubu olarak seçilmesi, * (deney gurubu 7. Sınıf İngilizce dersi başarı 

ortalaması, 3,47 (Onluk sistemde karşılığı: 71,44’ tür.); kontrol grubu 7. Sınıf İngilizce dersi 

başarı ortalaması, 3,39 (Onluk sistemde karşılığı: 69,95tir.)  

 Öğrencilerin çevrimiçi veya çevrimdışı yapılan uzaktan eğitim faaliyelerine 

katılmalarında yaşanabilecek sorunları en aza indirebilmek için çalışma grubunda 

bulunan bütün öğrencilerin internet ve bilgisayara sahip olması *(Araştırmaya 

başlamadan önce, okulda bulunan ve 5 şubeden oluşan 8. sınıflara evlerinde internet ve 

bilgisayar olup olmadığı ile ilgili bilgilendirme kağıdı dağıtılmıştır. Evlerinde internet ve 

bilgisayar olmayan öğrencilerin çoğunlukta olduğu şubeler çalışmaya dahil edilmemiştir.  

şeklindeki koşulları sağlayan eşit düzeyde şubelerden ikisi seçkisiz olarak atanarak deney ve 

kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmada, deney grubunda 23, kontrol grubunda ise, 20 

öğrenci yer almıştır. Araştırmanın çalışma grubuna ilişkin bilgiler Tablo 4. ‘te verilmiştir. 

 

Tablo 3.1.  
Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımı  
 

 

 

 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, çalışma grubunda toplam 43 öğrenci bulunmaktadır. 

Araştırmanın deney grubunu oluşturan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımda erkek öğrencilerin 

çoğunlukta olduğu görülmektedir. Erkek öğrenciler, grubun %56,6’sını oluştururken kız 

öğrenciler ise %43,4’ünü oluşturmuştur. Kontrol grubunu oluşturan öğrencilerde ise cinsiyet 

bakımından erkek öğrencilerin yine çoğunlukta olduğu görülmektedir. Erkek öğrenciler, grubun 

%55’ini oluştururken kız öğrenciler ise %45’ini oluşturmuştur.  Genele bakıldığında ise erkek 

öğrencilerin toplamda %55,8, kız öğrenciler ise %44,2’lik kısmını oluşturduğu görülmektedir.  

 Araştırmada, yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için deney ve kontrol gruplarının 

ders progamları, deney grubuna uygulanan tasarım düşünme aşamaları hariç, aynı 

hazırlanmıştır. Araştırmada, deney ve kontrol grubunun denkliğini test etmek amacıyla İngilizce 

Sözcük Başarı Testi”, “Ortaokul Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği” ve “Çocuklar İçin 

Problem Çözme Envanteri” öntest olarak uygulanmıştır. Öntest’ ten elde edilen verilerin 

parametrik koşulları sağladığı görülmüştür.  

 

 

                          Deney Grubu                          Kontrol Grubu                           Toplam.....… 
Cinsiyet 
                           f                  %                              f                     %                          f             % 
Kız                   10             43.4                             9                    45                        19           44.2 
Erkek              13             56.6                            11                   55                       24           55.8 
Toplam           23             100                             20                 100                      43           100 



Yelda Karahan Üzülmez, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

149 

Tablo 3.2.  
Araştırma Gruplarının Ön Test Puanlarına Göre Normallik Testi Sonuçları 

 

Tablo 5 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının normallik testi sonuçlarına göre 

verilerin normal dağılım gösterdiği söylenebilir. Tüm gruplar heterojen olduğundan Skewness- 

Kurtosis değerleri dikkate alınmış ve değerler incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının ön test 

verileri istatistiksel olarak normal dağılım sınırları içerisinde olduğu görülmüştür. Bu sonuca 

bağlı olarak deney ve kontrol gruplarının deneysel işlem öncesi denkliğini incelemek için 

parametrik testlerden “bağımsız örneklem t-testi” uygulanmıştır. Bağımsız örneklem t-testi 

sonuçları Tablo 6’ da verilmiştir. 

 

Tablo 3.3.  
Gruplara Ait Öntest Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin t-testi Değerleri 

 

Tablo 6 incelendiğinde; araştırma gruplarının İngilizce Başarı Testi, İşbirlikli Öğrenme 

Algısı ve Problem Çözme Becerileri denkliğini belirlemede uygulanan bağımsız örneklem t-testi 

sonuçlarına göre araştırma gruplarının İngilizce Başarı Testi ön test puan ortalamaları (t41=0,437; 

p>,05), İşbirlikli Öğrenme Algısı ön test puan ortalamaları (t41=1,641; p>,05) ve Problem Çözme 

Becerileri ön test puan ortalamaları (t41=1,464; p>,05) arasında anlamlı bir fark olmadığı 

görülmüştür. Gruplar arasında anlamlı bir farkın olmaması sebebiyle, gruplar rastgele deney ve 

Test ve Ölçekler     
Gruplar 

     
    N 

    
     Min 

 
Max 

 
 

 

   
     ss 

  
  Skewness/sh 

 
 Kurtosis/sh 

Öntest, İngilizce 
Sözcük Başarı 

Testi 

Deney 
Grubu    23   12,00 27,00 17,21 3,66 ,961             ,481 1,047       ,935 

Kontrol 
Grubu    20  10,00 26,00 16,70 4,10 ,766            ,512 ,615         ,992 

Öntest, İşbirlikli 
Öğrenme Algısı 

Ölçeği 

Deney 
Grubu    23 3,08 4,65 3,85 ,38 -,215           ,481 -,398        ,935 

Kontrol 
Grubu    20 2,38 4,46 3,60 ,60 -,294           ,512 -1,012     ,992 

Öntest, Çocuklar 
İçin Problem 

Çözme Becerisi 
Envanteri 

Deney 
Grubu    23 2,42 4,50 3,52 ,64 -,016           ,481 -1,072     ,935 

Kontrol 
Grubu    20 2,00 5,00 3,20 ,80  ,484            ,512 -,123       ,992 

Test ve Ölçekler    Gruplar     N       ss  sd t P 

Öntest, İngilizce Sözcük 
Başarı 
Testi 

Deney 
Grubu    23   17.21 3,66 

    41    0,437 ,665 Kontrol 
Grubu    20   16.70 4,10 

Öntest, İşbirlikli 
Öğrenme Algısı 

Ölçeği 

Deney 
Grubu    23    3,85 ,38 

   41 1,641 ,109 Kontrol 
Grubu    20    3,60 ,60 

Öntest, Çocuklar İçin 
Problem Çözme Becerisi 

Envanteri 

Deney 
Grubu    23   3,52 ,64 

   41 1,464 ,151 Kontrol 
Grubu    20   3,20 ,80 
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kontrol grubu olarak atanmıştır. Bu nedenle, bu çalışmada yarı deneysel desen kullanılmıştır. 

Fraenkel vd, (2012)’ ye göre, çalışma gruplarında bulunan bireyler yansız olarak 

atanamadıklarında yarı deneysel desen kullanılır. Yapılmış olan bu araştırmada da gruplar 

yukarıda detaylı bir şekilde verilen özelliklere göre halihazırda olan sınıflardan belirlendiği ve 

öğrenciler gruplara yansız olarak atanamadığından dolayı yarı deneysel desen tercih edilmiştir. 

Araştırmanın nitel verilerinin elde edilmesi için öğrencilere açık uçlu sorulardan oluşan “Tasarım 

Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” yarı yapılandırılmış olarak 

hazırlanmıştır. Hazırlanan bu form, deney grubunda yer alan 23 öğrenciye uygulanmıştır. 

 

3.3. Veri Toplama Araçları 

 

Bu çalışmada, nicel verilerin elde edilmesi amacıyla, araştırmacı tarafından geliştirilen 

“İngilizce Sözcük Başarı Testi”, “Ortaokul Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği” ve Serin, 

Serin, Saygılı (2010) tarafından geliştirilen “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri” 

kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verilerinin elde edilmesi amacıyla ise, deney grubu 

öğrencilerine araştırmacı tarafından geliştirilen ve 8 sorudan oluşan “Tasarım Düşünme 

Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” kullanılmıştır. Bu çalışmaya ilişkin uygulamanın 

yapılabilmesi için gerekli izinler alınmıştır. Araştırma izni EK 9’ da; ölçek kullanma izni ise, EK 10’ 

da sunulmuştur. 

 

3.3.1. İngilizce Sözcük Başarı Testi 

 

8. sınıf öğrencilerin sözcük öğrenmelerine ilişkin başarı düzeylerini belirleyebilmek 

amacıyla çoktan seçmeli olarak hazırlanan bu ölçme aracı, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. 

Geliştirilmiş olan bu başarı testinde deney ve kontrol gruplarının sözcük öğrenme başarıları 

ölçülmüştür. Başarı testleri, belirli bir programa dayalı öğretimin sonunda öğrencilerin bilgi, 

kavram ve anlayış bakımından gösterdikleri akademik gelişimi tespit etmek amacı ile hazırlanan 

testlerdir (Yıldırım, 2002).  

Bir başarı testi geliştirmek için öncelikli olarak yapılması gereken, amacı belirleyerek 

yapılacakları planlanmaktır. Test planında ise, yapılması gereken ilk iş, testin ölçeceği hedef ve 

davranışların belirlenmesi ve kazanım listesinin oluşturulmasıdır. İkinci aşama ise, belirtke 

tablosunun hazırlanmasıdır. Test planındaki üçüncü aşama, belirtke tablosunda yer alan hedef ve 

davranışlar göz önünde bulundurularak hazırlanacak olan soruların belirlenmesidir. Test 

planında yer alan dördüncü aşama, sınav süresinin belirlenmesi, beşinci aşama ise, ön deneme ve 

madde analizinin yapılmasıdır (Ceylan, 2015).  



Yelda Karahan Üzülmez, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

151 

Akbulut ve Çepni (2013), Webb (1997)’ in bir testin öğretim programı kazanımları ile 

uyumunu incelemek amacı ile geliştirdiği 4 ölçütü temel alarak, başarı testi geliştirmede aşağıda 

belirtilen aşamalardan bahsetmektedirler; 

 Aşama; derse ait olan öğretim programı ve ders kitapları incelenerek her bir kazanımı 

kapsayan sorular yazılmalıdır. 

 Aşama; bu aşamada, hazırlanan sorular; soruların kazanımları kapsama durumu ve 

uygunluğu,  soru kökü, çeldiriciler, soruda ölçülen davranış ve de kazanımda ölçülmek 

istenen davranışın uyumu bakımından uzmanlara incelettirilerek dönüt alınmalı ve 

gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. 

 Aşama; hazırlanmakta olan testin yapı geçerliliğini sağlamak ve soruların daha nitelikli 

olması için madde analizi yapılmalıdır. 

 Aşama; madde analizinin ardından düzeltilen maddeler ile birlikte elde edilen başarı testi 

öğrencilere tekrar uygulanarak eksiklikler giderilmelidir. 

Yukarıda belirtilen aşamalar dikkate alınarak, ‘İngilizce Sözcük Başarı Testi’’ ni geliştirme 

sürecinde öncelikle testin amacı belirlenmiştir. 8. sınıf İngilizce öğretim programına bağlı 

kalınarak ve ‘’Moonlight’’ (8. Sınıf öğrenci kitabı) kitabında yer alan 5. 6. 7. ünitelerin tamamını 

kapsayan 7 maddeden oluşan bir kazanım listesi hazırlanmıştır. Bu 7 kazanım ile örtüşen soru 

maddeleri titizlikle seçilmiştir. Kazanımlar hazırlanırken her bir kazanımın belirli ve açık 

sorularla ölçülebilmesine çalışılmıştır. Ayrıca, her bir kazanımın en az 3 soru ile ölçülmesine 

dikkat edilmiştir. (Kazanım Listesi EK 1’ de verilmiştir). Kazanım listesinin hazırlanmasının 

ardından, kazanımların ve ilgili soruların 5. 6. 7. ünitelerin tamamını kapsadığından emin olmak 

için bir belirtke tablosu oluşturulmuştur. (Belirtke tablosu EK 2’ de verilmiştir). Belirtke tablosu 

içerik geçerliliği için bir delil oluşturmaktadır (Tekindal, 2008). Bu çalışmada hazırlanan belirtke 

tablosunda sorular ve kazanımlar Bloom Taksonomisinin bilişsel alanına göre düzenlenmiştir.  

Belirtke tablosu hazırlandıktan sonra, 8. sınıf öğrenci kitabında (Moonlight) kullanılan ve 

ölçülmek istenen her bir sözcüğü içeren dört seçenekli 45 sorudan oluşan bir soru havuzu 

hazırlanmıştır. Oluşturulan soru havuzu kapsam geçerliliği, dil, hedeflerle soruların tutarlılığı ve 

soruların anlaşılırlığı gibi kriterler açısından değerlendirilmek üzere 5 uzmanın kanısına 

sunulmuştur. Bütün uzmanlara testin ana amacı hakkında bilgi verilmiş ve değerlendirmelerinin 

dayandırılması istenen kriterler de yönergede belirtilmiştir. Uzmanların değerlendirmeleri 

ışığında testte gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından 

başarı testi, hedef öğrenci grubuna uygulanmadan önce test maddelerinin güvenirlik analizlerinin 

yapılabilmesi amacıyla, ön deneme için hazır hale getirilerek 2018/2019 öğretim yılı ikinci 

döneminde çalışma grubunda yer almayan 8. sınıfta öğrenim gören 116 öğrenciye 45 dakika 

süresinde uygulanmıştır. 
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Elde edilen veriler, ITEMAN (Item and Test Analysis) programı ile çözümlenerek testin 

madde analizleri yapılmıştır. ITEMAN, çoktan seçmeli ve doğru yanlış test verilerinin ve likert tipi 

derecelendirme ölçeklerinin analizinde kullanılan bir analiz programıdır. ITEMAN yardımıyla 

test maddelerinin güçlük ve ayırt ediciliği hesaplanabilmektedir. ITEMAN, test maddelerinin 

güvenirliğinin belirlenmesinde katkıda bulunarak hangi maddelerin daha işler olduğunu da 

göstermektedir (Şahin ve Gülleroğlu, 2013). Bu çalışmada, yapılan analizler sonucunda başarı 

testinin madde ayırt ediciliği ve madde güçlük değerleri ile testin iç tutarlığı, testin aritmetik 

ortalaması, standart sapması ve test güvenirlik katsayıları da hesaplanmıştır. 

Bu çalışmada testin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için, uygulama sonucunda yapılan 

madde ve test analizi sonucunda madde ayırıcılık gücü 0,30’ dan büyük olan maddeler nihai 

forma alınmış, madde ayırıcılık gücü 0,20’ den küçük olan maddeler ise çıkarılmıştır. Yapılan 

madde analizi sonucunda bu testin ön uygulamasında yer alan sorulardan madde ayırt edicilik 

indisleri 0,20’ den küçük olan 6 madde (2. 28. 42. 5. 13. ve 31. madde) konuların kapsam 

geçerliliğini bozmayacak şekilde testten çıkarılmıştır ve test 39 maddeye indirilmiştir.  

Düzeltilen maddeler ile elde edilen test 8. sınıftan mezun olan 223 öğrenciye tekrar 

uygulanmıştır. Elde edilen verilerden testin güvenirliği, madde ayırt edicilik indeksi ve madde 

güçlük derecesi tekrar hesaplanmıştır. 

Uygulamanın ardından ‘’İngilizce Sözcük Başarı Testi’’ güvenirlik katsayısı için (iç 

tutarlılık katsayısı) Kuder Richardson 20 (KR-20) hesaplanmıştır. 1-0 puanlanan başarı 

testlerinde test güvenirliğini hesaplamada KR-20 kullanılabilmektedir. Bu başarı testine ilişkin, 

KR-20 değeri 0,913’ tür. Güvenirlik katsayısının 0.70 ve daha yüksek olması testin güvenirliği için 

genel olarak yeterli görülmektedir. Elde edilen sonuç doğrultusunda, testin güvenirliğinin yüksek 

olduğu ifade edilebilir.   

‘‘İngilizce Sözcük Başarı Testi’’ ne ilişkin güvenirlik katsayısının hesaplanmasının 

ardından testin madde ayırt ediciliği ve madde güçlük değerleri de hesaplanmıştır. ‘’İngilizce 

Sözcük Başarı Testi’’ ne ait güçlük indeksi ve ayırt edicilik indeksi Tablo 7’ de verilmiştir.  
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Tablo 3.4.  
Çoktan Seçmeli “İngilizce Sözcük Başarı Testi’’ Madde Güçlük Derecesi ve Madde Ayırt Ediciliği 
Gücü Değerleri 

            Madde No Madde Güçlüğü 
 (p)  

  Madde Ayırt Ediciliği 
                           (d) 

1 0,707 0,576 
2 0,472 0,681 
3 0,511 0,692 
4 0,711 0,498 
5 0,637 0,711 
6 0,543 0,631 
7 0,673 0,551 
8 0,692 0,554 
9 0,697 0,528 
10 0,635 0,716 
11 0,543 0,736 
12 0,698 0,526 
13 0,646 0,578 
14 0,559 0,712 
15 0,623 0,529 
16 0,751 0,531 
17 0,779 0,539 
18 0,433 0,500 
19 0,551 0,598 
20 0,469 0,549 
21 0,461 0,839 
22 0,521 0,619 
23 0,464 0,534 
24 0,618 0,676 
25 0,448 0,763 
26 0,654 0,504 
27 0,448 0,421 
28 0,676 0,523 
29 0,512 0,673 
30 0,465 0,526 
31 0,573 0,813 
32 0,621 0,684 
33 0,449 0,752 
34 0,718 0,559 
35 0,706 0,557 
36 0,638 0,684 
37 0,513 0,523 
38 0,459 0,581 
39 0,469 0,675 
Toplam 0,532  

 

Tablo 3.4 incelendiğinde, test maddelerinin zor (20., 21., 23., 25., 27., 33., 38. ve 39. 

maddeler), orta (2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 22., 24., 26., 28., 29., 30., 

31., 32., 36. ve 37. maddeleri) ve kolay (1., 4., 16., 34. ve 35. maddeler) düzeyde dağıldığı ve ayrıca 

testin zorluk düzeyinin 0.53 olduğu göz önünde bulundurulduğunda orta güçlük düzeyinde bir 

başarı testi olduğu söylenebilir. 
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‘’İngilizce Sözcük Başarı Testi’’ ne ilişkin madde ayırt ediciliği ve madde güçlük 

değerlerinin hesaplanmasının ardından başarı testine ait betimsel istatistikler de yapılmıştır. 

Başarı testine ilişkin betimsel istatistik tablosu Tablo 3.5’ de verilmiştir.  

 

Tablo 3.5.   
İngilizce Sözcük Başarı Testi Betimsel İstatistik Tablosu 

  

‘’İngilizce Sözcük Başarı Testi’’ne ilişkin Tablo 8 incelendiğinde, testin ortalaması x̄ 23 

olarak bulunmuştur. Bu durumda, ‘’İngilizce Sözcük Başarı Testi’’nin ölçtüğü davranışların %55’ 

i kazanılmıştır denilebilir. Skewness ve Kurtosis değerleri de dağılımın normal olduğunu 

göstermektedir. Sonuç olarak başarı testinin geçerli ve güvenilir orta güçlükte bir test olduğu 

görülmektedir. 

‘’İngilizce Sözcük Başarı Testi’’nde yer alan her bir soru 1 puandır. Bu testten alınabilecek 

minimum puan 0; maksimum puan ise, 39 şeklindedir. Ayrıca bu testte düzeltme formülü 

kullanılmamıştır. 

 

3.3.2. Ortaokul Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği 

 

Eğitim ve psikolojide tutum, kaygı, bilgi, beceri ve motivasyon gibi özellikler doğrudan 

gözlenemediği için bu özellikler dolaylı yollarla ölçülebilmektedir. Bu anlamda, bu özelliklerin 

ölçülmesinde ölçeklerden yararlanılmaktadır (Erkuş, 2012). Geliştirilmiş olan bu ölçek de bir algı 

ölçeğidir ve ‘’algı’’ da bireylerde doğrudan gözlenemeyen bir özelliktir.  Ayrıca, alanyazın 

incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin işbirlikli öğrenme algısını ölçebilecek başka bir ölçme 

aracı bulunamamıştır. Bu nedenle araştırmacı bu ölçeği geliştirme yoluna gitmiştir.   

DeVellis (2003), ölçek geliştirmede 8 aşamanın izlenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu 

aşamalar şu şekildedir; 

 Ölçülmek istenen özellik, durum vs. açıkça belirlenmelidir. Bu amaçla ölçülmek istenilen 

değişken ve ilişkili değişkenlerin kuramsal yapıları ortaya konularak, literatür 

taramasının yapılması, 

 Ölçülmek istenen özelliğe ilişkin madde havuzunun oluşturulması, 

 Ölçme aracının formatına karar verilmesi, 

 Uzman kanısının alınması, 

 Madde geçerliğinin sağlanması,  

 Ölçeğin uygulanması, 

 Maddelerin değerlendirilmesi, 

   N      R    Min    Max         x̄        Ss Skewness Kurtosis 
    223   44.00     2.00 39.00 23.09      0.905        .115      -634 
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 Ölçeğin nihai formunun oluşturulması gerekmektedir. 

Yukarıdaki aşamalar dikkate alınarak, geliştirilmiş olan ölçeğin ilk aşamasında, literatür 

taraması yapılarak işbirlikli öğrenme ile ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir. Bu kapsamda yurt 

içi ve yurtdışında yapılan çalışmalara ulaşma amacıyla YÖK Tez Merkezi, ProQuest, Google 

Scholar gibi veri tabanları taranmıştır. Bu veri tabanlarında araştırma boyunca mümkün 

olduğunca düzenli aralıklarla tarama yapılmaya gayret edilmiştir. Veri tabanlarında “işbirlikli 

öğrenme’’, ‘’işbirlikli öğrenme algısı’’ anahtar kavramlarıyla arama yapılarak ulusal ve 

uluslararası alanyazında bu konuda yapılan çeşitli çalışmalar bulunmuştur. Ölçek geliştirilirken 

ikinci aşama olarak madde havuzu oluşturulmuştur.  Madde havuzu oluşturulurken çalışma 

grubuna eşdeğer olduğu düşünülen 23 8. sınıf öğrencisine işbirlikli öğrenme ile ilgili bir 

kompozisyon yazdırılmıştır. Madde havuzunun oluşturulması ile ilgili olarak Erkuş (2012), 

gözlenecek davranışların ölçülmesinde gözlem, kuramın temel alındığı çalışmalarda litaretür 

taraması, tutum, kaygı, bilgi, beceri, ve motivasyon gibi yapıların ölçülmesinde ise, çalışma 

grubuyla eşdeğer bir gruba kompozisyon yazdırılmasının tercih edilebileceğini ifade etmiştir. 

Madde havuzu oluşturulurken ayrıca ilgili çalışmalar incelendikten sonra dikkat çeken ve sıklıkla 

belirtilen ifadeler tespit edilerek ölçek ifadesine dönüştürülerek 94 maddelik bir soru havuzu 

oluşturulmuştur. Ölçek geliştirilirken üçüncü aşamada, hazırlanan bu 94 maddelik soru 

havuzundan oluşan taslak form, dördüncü aşama olarak uzman görüşünün alınması amacıyla 1 

İngiliz dili eğitimi ve 4 eğitim bilimleri uzmanına verilmiştir. Uzmanlardan her bir maddenin 

içerikle uygunluğunu (Çok Uygun’ dan Hiç Uygun değil’ e kadar) derecelendirmeleri ve varsa 

önerilerini yazmaları istenmiştir. Uzman değerlendirmelerinin ardından, beşinci aşamada, ölçek 

maddeleri 2, 8. sınıf öğrencisine okutularak kendilerine anlamsız gelen veya anlayamadıkları 

kavramların olup olmadığı sorularak bu doğrultuda da maddelerde gerekli düzenlemeler 

yapılmıştır. Uzmanlara sunulan 94 maddelik soru havuzu genel olarak; işbirlikli öğrenmenin 

ilkeleri, işbirlikli öğrenmenin faydaları ve işbirlikli öğrenmede öğretmenin rolü gibi soru 

setlerinden oluşturulmuştur. Ancak, oluşturulan bu soru setlerinin hepsinin kullanılmasının 

ölçülmek istenen durumu ölçmede karışıklığa neden olabileceği uzmanlar tarafından ifade 

edildiği için madde havuzundaki soru setlerinden sadece işbirlikli öğrenmenin ilkeleri 

kullanılarak sınırlandırmaya gidilmiştir. 
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Şekil 3.5. İşbirlikli Öğrenme İlkeleri 

 

Uzmanların görüşleri doğrultusunda kalan 44 madde üzerinde gerekli düzenlemeler 

yapılmış ve nihai deneme formu oluşturulmuştur. Oluşturulan ölçek formunda beşli 

derecelendirme (1- Hiç Katılmıyorum; 5- Tamamen Katılıyorum) kullanılmıştır. Ölçekte 10 ters 

madde bulunmaktadır ve bu maddeler analiz edilirken ters puanlanmıştır. Bu maddeler: 8-14-19-

24-25-30-34-35-39-44 şeklindedir. 

Ölçek oluşturulurken, ölçülmek istenen yapının herbir alt bileşenine ilişkin maddelerin 

ölçekte kullanılması gerekmektedir (Tezbaşaran, 1997). Bu ölçeğin de deneme formunda 

işbirlikli öğrenmenin ilkelerine ilişkin alt bileşenlerin tamamına ait maddeler kullanılmıştır. 

Deneme formunda 7 alt bileşen ve 44 madde bulunmaktadır. Ölçek bu şekliyle varyans analizleri 

ile test edilmiştir. 

Varsayımların Test Edilmesi; 

Ölçek geliştirmenin altıncı aşaması olarak, 44 maddelik ölçek, 2017-2018 eğitim öğretim 

yılı güz döneminde 8. sınıfta öğrenim gören 229 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçek formunun 

geçerliğinin ve güvenirliğinin belirlenebilmesi amacıyla evreni temsil eden bir örneklem grubuna 

uygulanması söz konusudur. Bu anlamda, formun uygulandığı örneklem grubunun sayısı 

önemlidir (Nunually, 1978). Konuyla ilgili olarak Kline (2014), örneklem sayısının madde 

sayısının en az 2 katı olması Bryman ve Cramer (2001), Büyüköztürk, 2002; Tabachnick ve Fidell, 

2007) örneklem sayısının madde sayısının en az 5 katı olması doğrultusunda görüş belirtmiştir. 

Bu görüşlerden hareketle geliştirilmiş olan bu ölçekte toplam 44 madde bulunmaktadır ve iki katı 

88 ile beş katı 220 olan örneklem sayısı yeterli görülebilmektedir. Bununla birlikte bu 

çalışmadaki örneklem sayısı 229’ dur. Bu durum elde edilen verinin faktör analizi için yeterli 
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olmasına bir kanıt olarak gösterilebilir. Ölçeğin uygulanmasından sonra maddelerin 

değerlendirilmesi diğer bir ifadeyle maddelerin performansının ön incelemesinin yapılması söz 

konusudur. Ölçek geliştirmenin yedinci aşaması olan bu aşamada kayıp verinin ve uç değerlerin 

bulunup bulunmadığı, veri setinde dağılımın normal olup olmadığı ile madde toplam 

korelasyonları, madde varyansları, madde ortalamaları, alfa katsayısı ve faktör analizlerinin 

yapılması gibi işlemler yapılabilir (DeVellis, 2003). Bu çalışmada da örneklem büyüklüğünün 

yeterli olduğuna kanaat getirilmiştir ve çalışmada elde edilen veride kayıp değer 

bulunmamaktadır. Araştırmada öncelikle uç değer analizi yapılmıştır. Uç değer analizinde 217. 

bireyin puanı uç değer olarak tespit edilerek çalışmadan çıkarılmıştır. Böylelikle çalışmaya 228 

kişi üzerinden devam edilmiştir. Sonrasında ölçekten elde edilen verilerin normal dağılım 

gösterip gösterilmediğine bakılmıştır. Dağılımın normalliği Kolmogorov-Smirnov testi (K-S 

(229)=0,38p > 0,05), kutu grafiği ve histogram grafiği ile incelenmiştir. Normallik testi sonucunda 

dağılımın normal olduğu gözlemlenmiştir.  

 Ölçeğe ilişkin yapılan ilk analizlerde 14 faktörlü bir yapıya ulaşılmıştır. Ancak, uzmanlar 

tarafından 14 faktörün ölçeği açıklamada çok fazla olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle, ölçeğe ilişkin 

tek ve 2 faktörlü yapıların analiz sonuçları da incelendikten sonra uzmanlar tarafından ölçeğin 2 

faktörlü olmasına karar verilmiştir. Ölçek 2 faktörlü olarak tekrar analiz edilmiştir.  

 Faktör analizi adımları, her aşamada uygun görülmeyen maddeler çıkarıldıktan sonra en 

uygun faktör çözümü ortaya çıkana kadar tekrar uygulanmıştır. Sonuç olarak nihai ölçek; 2 

faktörlü 26 maddeden oluşacak şekilde son halini almıştır. Ölçek üzerinde yapılan nihai analizler 

sonucunda; 

İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği KMO ve Bartlet Testi Sonuçları Tablo 9’ da verilmiştir.   

 

Tablo 3.6.  
İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği KMO ve Bartlet Testi Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.                                                                ,863                                                  
Approx. Chi-Square                                                                                                                      1511,191 
Bartlett's Test of Sphericity                                                     df                                                        325 
                                                                                                        Sig.                                                      ,000                         

 

Tablo 3.6’ da, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik testi ve Bartlett küresellik 

testi ile verilerin faktör analizi için uygunluğu incelenmiştir. KMO değeri 0,5-1,0 arası değerler 

kabul edilebilir değerlerdir ve 0,5 altındaki değerler faktör analizi yapılamayacağını ifade eder 

(DeVellis, 2014). Alpar, (2012) da KMO değerinin 1’e yakın olmasının ve minimum değerin 0.50 

ve üstü olmasının beklendiğini belirtmiştir. Bu çalışmada da örneklem büyüklüğünün uygun 

büyüklükte olup olmadığı KMO testinden elde edilen ölçüt ile test edilmiştir. Çalışmada KMO 

değeri 0,863 olduğundan örneklem büyüklüğü yeterlidir ve bu durum örneklem büyüklüğünün 

faktör analizi yapmak için yeterli olduğunu göstermektedir.  
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Bartlett küresellik testi ise p<0 olduğundan veriler faktör analizi için uygundur ve 

değişkenler arası korelasyon yeterlidir denilebilir. 

Faktör sayısını belirlemede kullanılan diğer bir yaklaşım ise, Scree Plot “Yamaç Grafiği” 

dir. Bu çalışmaya ilişkin yamaç grafiği analizleri Tablo 10’ da verilmiştir. 

 

Tablo 3.7.  
İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği Yamaç Grafiği 

                      
 

Scree Plot, Eigen değerinin grafik olarak gösterimidir. Her faktörün açıkladığı varyans 

miktarını gösterir. Kırılma noktaları arasındaki değişim dikkate alınarak yorumlanır. İlk faktör 

en yüksek varyansı açıklar. En son faktör ise en düşük varyansı açıklar. Scree test grafiği (çizgi 

grafik) yatay şekil aldığı noktaya kadar olan faktörler elde edilecek maksimum faktör sayısı 

olarak kabul edilir (Altunışık ve diğerleri, 2010). 

 

Tablo 3.8.  
İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği Faktör Çözümü Sonucunda Son Analizden Elde Edilen Özdeğer 
ve Açıklanan Toplam Varyans 

             Faktör           Özdeğer       Varyans   Yığmalı Varyans 
1 6,611 25,425 25,425 
2 1,714 6,592 32,017 

 

 

Tablo 3.8 incelendiğinde 26 maddeden oluşan taslak ölçeğin 2 faktörden elde edilen 

toplam varyansın %32.017’ sini açıkladığı görülmektedir. Toplam varyans 57,43 şeklindedir.  

Stevens (1996) toplam ölçeğin açıkladığı varyansın % 75 olması yönünde görüş belirtmiştir. 

Bununla birlikte, bu hedefin sosyal bilimlerde oldukça uzak olduğu, sözü edilen miktarın 

ulaşılabilirliği ile ilgili eleştirilmiştir (Gorsuch,1983; Henson ve Roberts, 2006) . 

Faktörleri yorumlanabilir bir şekle dönüştürmek, verilerin daha kolay anlaşılmasına 

olanak tanır. Bu nedenle faktör döndürme işlemi yapılmalıdır. Bu anlamda, faktör yükleri 
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matrisinin döndürülmesi daha yorumlanabilir bir faktör yapısının bulunmasına yardım eder. 

Maddeler döndürüldükten sonra varyans itibari ile daha optimal bir duruma gelirler. Faktör 

döndürmenin iki temel yolu vardır. Dik (Varimax) ve Eğik (Oblimin). Daha çok tercih edilen 

yöntem dik (Varimax) yöntemidir. Burada amaç, isimlendirilebilir ve yorumlanabilir faktörler 

elde etmektir. Bu yöntem ayrıca, varyansı en üst düzeye çıkaran bir yöntemdir ve bu yöntemle 

her faktör için düşük olanları daha düşük, yüksek olanları daha yüksek yaparak faktör yüklerinin 

varyanslarını arttırmak amaçlanır (Tabachnick ve Fidell, 2007).  Faktörleri yorumlanabilir bir 

şekle dönüştürmek için Varimax döndürme yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışmaya ilişkin varimax döndürme işlemine ilişkin analiz sonuçları Tablo 3.9’ de 

verilmiştir. 

 

Tablo 3.9.  
İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği Döndürülmüş Faktör ve Madde Yük Değerleri 

Madde 
Faktör 

Bireye Yönelik Algı Gruba Yönelik Algı 
7 ,676  
17 ,586  
1 ,581  
15 ,561  
9 ,498  
12 ,497  
10 ,466  
3 ,466  

13 ,465  
28 ,457  
2 ,455  
18 ,420  
20 ,306  
36  ,719 
38  ,635 
43  ,572 
31  ,533 
33  ,530 
37  ,528 
6  ,510 
27  ,478 
29  ,463 
40  ,430 
26  ,426 
32  ,415 
41  ,411 
 

 
Tablo 3.9 incelendiğinde ölçeğin 2 faktörden oluştuğu görülmektedir. 

Her faktöre yük veren maddeler incelendiğinde “bireye yönelik algı” ya ilişkin maddelerin 

birinci faktörde, “gruba yönelik algı” ya ilişkin maddelerin ise, ikinci faktörde kümelendiği 
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görülmektedir. Aşağıdaki şekilde işbirlikli öğrenme algısı ölçeğine ilişkin alt faktörlerin 

maddeleri verilmiştir. 

          
Şekil 3.6. İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeğine İlişkin Alt Faktörler 

 

İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği’ nin güvenirlik katsayısı ise, 0.88 olarak bulunmuştur. Bu 

değer ölçme aracının güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir.  

DeVellis  (2003) ‘ e göre ölçek geliştirmenin 8. ve son aşamasında son aşamasında Ölçeğin 

nihai formunun oluşturulması gerekmektedir. Yapılmış olan gerekli ve uygun istatistikler0den 

sonra ölçeğin nihai formu oluşturulmuştur. Nihai ölçek 2 faktörlü 26 maddeden oluşacak şekilde 

son halini almıştır. Ölçeğin nihai formu EK 4’ te verilmiştir. 

 

3.3.3. Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri 

 

Çocuklar için problem çözme envanteri, Serin, Serin ve Saygılı tarafından 2010 yılında, 5. 

6. 7. ve 8.  sınıf öğrencilerinin problem çözme becerisi ile ilgili kendilerini algılama düzeylerini 

ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Araştırmaya, belirtilen sınıflarda öğrenim gören 568 öğrenci 

katılmıştır. 5. 6. 7. ve 8.  sınıf öğrencilerinin problem çözme ile ilgili olarak kendi algılayışlarını 

belirleyebilmek için ülkemizde geliştirilen ilk envanter olma özelliğini taşıyan bu ölçme aracı, 24 

maddeden oluşmaktadır. Yapılmış olan faktör analizi sonucunda, envanterin alt boyutları 

belirlenmiştir. Envanterde, “Problem Çözme Becerisine Güven” (12 madde), “Öz Denetim” (7 

madde) ve “Kaçınma” (5 madde) olmak üzere toplam üç faktor bulunmaktadır. Faktörlere, 

maddelerin içerikleri dikkate alınarak isim verilmiştir. Envanterde birinci faktör; 2, 10, 11, 12, 14, 

29, 32, 33, 36, 52, 53, 54 . maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Bu faktörde yer alan maddeler 

problemler karsısında kendine güveni, vazgeçmemeyi ve kararlılığı ifade ettiği için “problem 

çözme becerisine “güven” olarak adlandırılmıştır. İkinci faktör; 18, 19, 20, 21, 28, 49, 58. 

maddeden oluştuğu belirlenmiştir. İkinci faktörde yer alan maddeler, problem karşısında kendini 
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yönetebilme, özerk davranış ve düşünceler geliştirebilme, iç denetimli özelliklerinin baskınlığı ile 

ilgili ifadeleri içerdiği için bu faktör bu faktor “öz denetim” olarak adlandırılmıstır. Üçüncü faktör; 

41, 43, 59, 62, 64. maddeden oluştuğu belirlenmistir. Üçüncü faktörde yer alan maddeler, 

öğrencinin bir problemle karsılaştığında sorununu çözmek yerine erteleme, yok sayma, 

yüzleşememe ve gerçek sorundan uzaklaşma eğiliminin ağır basması ile ilgili anlamlar 

içermesinden dolayı bu faktör “kaçınma” olarak adlandırılmıştır. 

 Envanter, 5’ li likert şeklinde düzenlenmiştir. Derecelendirme; “Hicbir zaman böyle 

davranmam (1)”, “Ender olarak böyle davranırım (2)”, “Arada sırada böyle davranırım (3)”, “Sık 

sık böyle davranırım (4)”, “Her zaman böyle davranırım (5)” şeklinde puanlanmaktadır. 

Envanterde yer alan olumsuz maddeler ise, derecelemenin tam tersi olarak puanlanmaktadır. 

Puanlardaki artıs bireyin problem cozme konusunda kendini algılayışının yüksekliğini 

gösterirken; puanlardaki azalma ise, problem çözme konusunda öğrencinin kendini algılayışının 

düşük olduğunu göstermektedir. 

Puanlar hesaplanırken, öz denetim ve kaçınma eğilimini yansıtan tamamı ikinci (18, 19, 

20, 21, 28, 49, 58) ve üçüncü  (41, 43, 59, 62, 64) faktörde yer alan maddelere ait puanlar ters 

kodlanmıstır. Envanterden alınan toplam puanların yüksek olması, öğrencilerin problem çözme 

konusunda kendini yeterli algıladığını göstermektedir. 

 Açımlayıcı faktor analizi sonucu belirlenen 24 maddeden ve üc faktorden oluşan 

envanterin tamamının ve alt faktörlerinin güvenirliği Cronbach Alpha guvenirlik katsayısı 

hesaplanarak elde edilmiştir. Envanterin tamamı için güvenirlik katsayıları; 0,85; 1. Faktor için 

0,84, 2. faktor için 0,79 ve 3. faktor için 0,70 şeklindedir. Bu sonuclara gore, ölceğin güvenilir 

olduğu ifade edilmektedir. Bu anlamda yapılmış olan geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının 

ardından envanterin 5. 6. 7. ve 8.  sınıf öğrencilerinin problem çözme becerisi konusunda kendini 

algılayışlarının belirlenmesi amacıyla deneysel ve betimsel calısmalarda kullanılabileceği 

düşünülmektedir (Serin, Serin ve Saygılı; 2010). Ölçeğin nihai formu EK 5’ te verilmiştir. 

  Bu çalışmada, “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri” nin Cronbach Alpha katsayısı 

0,84 olarak bulunmuştur. 0,7 ve üzerinde olan değerler güvenilir kabul edildiğinden 

(Büyüköztürk, 2002) dolayı bu envanterin bu çalışmada kullanılabilir güvenirlikte olduğu ifade 

edilebilir.  

 

3.3.4. Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu 

 

 “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu”, bu çalışmanın 4. alt 

problemi olan “Tasarım düşünme yaklaşımının uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin 

uygulamaya yönelik görüşleri nelerdir?” sorusuna cevap bulmak ve ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin 

‘’Tasarım Düşünme’’ ye ilişkin düşünceleri ile ilgili nitel veriler elde etmek amacıyla araştırmacı 
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tarafından geliştirilmiştir. Nitel verilerden elde edilen cevapların frekans (f) değerleri 

hesaplanarak Tablo 16’ da sunulmuştur. 

 “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” hazırlama aşamasında, 

yapılmış olan literatür taraması sonucu daha önceden yapılan çalışmalardan ve alan 

uzmanlarının da görüşlerinden faydalanılarak bir soru havuzu oluşturulmuştur. Açık uçlu 

sorulardan oluşan bu soru havuzunda öncelikle 22 soru belirlenmiştir. Belirlenen sorular, 

kapsam ve dil geçerliliği aşısından alanında uzman 4 kişiye sunulmuştur.  Uzmanlardan gelen 

öneriler ile form yeniden düzenlenmiş ve soru sayısı 8’ e düşürülmüştür. Soruların, 8. sınıf 

öğrenciler tarafından anlaşılırlığını ölçmek amacıyla deney ve kontrol grubunun dışında 8. Sınıf 

eğitimine devam eden 2 öğrenci ile görüşülerek alınan dönütler doğrultusunda formda gerekli 

düzenlemeler yapılarak formun nihai şekli oluşturulmuştur. (EK 6)   

 “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu”nda sadece Tasarım 

Düşünme Yaklaşımına yönelik sorular yer almaktadır ve form sadece deney grubunda bulunan 

öğrencilere deneyin sonunda uygulanmıştır.  

  

3.4. Veri Toplama Süreci 

 

Bu çalışmada, nicel verilerin elde edilmesi amacıyla, araştırmacı tarafından geliştirilen 

“İngilizce Sözcük Başarı Testi”, “Ortaokul Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği” ve Serin, 

Serin ve Saygılı (2010) tarafından geliştirilen “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri” 

kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verilerinin elde edilmesi amacıyla ise, deney grubu 

öğrencilerine araştırmacı tarafından geliştirilen ve 8 sorudan oluşan “Tasarım Düşünme 

Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” kullanılmıştır. Nicel verilerin elde edilmesi için 

kullanılan “İngilizce Sözcük Başarı Testi”, “Ortaokul Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı 

Ölçeği” ve “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri” 8 hafta süren uygulama sürecinin başında 

(öntest) ve sonunda (sontest) olarak deney ve kontrol gruplarına uygulanmıştır. 

Çalışmada, tasarım düşünme yaklaşımının uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin 

uygulamaya yönelik görüşlerinin neler olduğu sorusuna cevap bulmak ve ortaokul 8.sınıf 

öğrencilerinin ‘’Tasarım Düşünme Yaklaşımı’’ na ilişkin düşünceleri ile ilgili nitel veriler elde 

etmek amacıyla, araştırmacı tarafından geliştirilen “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin 

Görüşme Soruları Formu” ise, sadece deney grubu öğrencilerine uygulanmıştır.  

Bu çalışmada uygulamaların yapılabilmesi için, “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri’ 

ni geliştirmiş olan araştırmacılardan ve Mersin Yenişehir ilçesinde bulunan okullarda 

uygulamanın yapılabilmesi için Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de gerekli izinler 

alınmıştır. Araştırma izni EK 9’ da; ölçek kullanma izni ise, EK 10’ da sunulmuştur. Bu çalışmada 

ön pilot uygulama 1,5 hafta, pilot uygulama 3 hafta ve uygulama ise, 8 hafta sürmüştür. 



Yelda Karahan Üzülmez, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

163 

Uygulamaların tamamı araştırmacı tarafından yapılmıştır. Ön pilot uygulaması, 02/03/2020 

tarihinde başlamış ve 12/03/2020 tarihinde Covid-19 pandemi sebebiyle okulların tatil edilmesi 

ile sona ermiştir. Bu çalışmada yapılmış olan ve  “ön pilot çalışması" olarak ifade edilen 

uygulamaya, aslında pilot uygulama olarak başlanmıştır. Ancak, pandemi sebebi ile okulların tatil 

edilmesi sonucu bu uygulama ön pilot uygulaması olarak değerlendirilmiş, bu uygulama 

sonucunda elde edilen veriler ve uzman görüşleri doğrultusunda deney ve kontrol grubu ders 

uygulama planlarında güncellemeler yapılarak, ders uygulama planı tekrar uzman kanısına 

sunulmuştur.  Pilot uygulama ise, 02/03/2021 tarihinde başlamış 16/03/2021 tarihinde sona 

ermiştir.  18/03/2021 tarihinde başlayarak 6/05/2021 tarihinde sona eren 8 haftalık uygulama 

sürecine ise, aşağıda detaylı olarak yer verilmiştir. 

          *** Uygulama sürecinin ardından, belirtilen 8 haftalık ders planının bitmiş olmasına karşın 
öğrencilerin, ünitelerde geçen sözcükleri kullanarak kompozisyon/ kısa hikaye/öykü 
oluşturması için bir hafta süre verilmiştir. (EK 13) Öğrencilere verilen sürenin ardından dijital 
ortamda (Covid-19 tedbirleri nedeniyle) öğrencilerden kompozisyon/ kısa hikaye/öyküler 
toplanarak araştırmacı tarafından incelenmiş ve geribildirim için gerekli notlar alınmıştır. Ders 
içi ek uygulama olarak ise, Covid-19 tedbirleri nedeniyle, yüzyüze eğitime verilen aranın 
ardından, yüzyüze eğitime başlanılan 1. (9.06.2021) ve 2. hafta (14.06.2021/16.06.2021) toplam 
6 saat olmak üzere öğrencilerle yüzyüze olarak tekrar biraraya gelinmiştir. Öğrenciler 
kompozisyon/ kısa hikaye/öykülerini sınıfa sunmuş ve öğrencilere sınıf arkadaşları ve 
araştırmacı tarafından geribildirimler verilmiştir. 
 

3.5. Uygulama Süreci 

 

3.5.1. Pilot Uygulama Süreci  

 

Deney ve kontrol grupları ile yapılan deneysel çalışma öncesinde, karşılaşılabilecek 

sorunların ve eksikliklerin tespit edilerek önüne geçilebilmesi amacıyla yapılan pilot uygulama 

2020/2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminin başında, 3 hafta süreyle deney ve kontrol 

grubunun dışında farklı bir grup ile gerçekleştirilmiştir. 

 Yapılmış olan bu pilot çalışma sayesinde uygulamanın daha etkili ve verimli olması 

sağlanmıştır. Pilot çalışmada, özellikle internet alt yapısı ile bu çalışmanın temelini oluşturan ve 

öğrencilerin daha önce karşılaşmadığı bir yöntem olan tasarım düşünme yaklaşımına karşı 

tutumları, uygulamalarla ilgili genel motivasyonları, İngilizce sözcük öğrenmelerinde yaşadıkları 

kaygı gibi geniş bir yelpazede yer alan etkenler göz önünde bulundurulmuş ve pilot çalışmadan 

elde edilen deneyimler deneysel çalışmaya temel oluşturmuştur. 
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3.5.2. Deney ve Kontrol Gruplarında Uygulama Süreci 

 

Deney ve kontrol gruplarında deneysel işlemler sürecinde uygulanmak üzere araştırmacı 

tarafından öğretim tasarımı hazırlanmıştır. Deney ve kontrol gruplarında uygulanan ders ve 

öğretim tasarımı EK 7-EK 8’ de verilmiştir.  

Öğretim tasarımı hazırlanırken İngilizce dersi öğretim programı ile 8. sınıf Moonlight ders 

kitabı detaylı bir şekilde incelenmiştir. Yapılan bu incelemeler ve alanyazın taramasından elde 

edilen bilgiler ile ön pilot ve pilot uygulamadan elde edilen tecrübeler doğrultusunda 8 hafta 

süren uygulama sürecine başlanmıştır. Uygulama sürecinde genel çerçevede; 

• Moonlight ders kitabında yer alan ve çalışmaların yapıldığı üç ünite haftalara bölünmüş, 

iki haftada bir ünite işlenecek şekilde planlama yapılmıştır. 

• İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinden Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri (ÖTBB) Tekniğine 

yer verilmiştir. Bu tekniğin; sözel alanlarda, özellikle dil öğretimi ve kavramlar ile mutlak 

doğru (tek doğru cevabı olan) cevaplı olan konuların öğretilmesinde daha çok işe yarayan 

bir teknik (Panitz, 2006; Slavin,1991) olmasından dolayı, çalışmanın yapısına en uygun 

işbirlikli öğrenme tekniği olduğu düşünülerek çalışmada bu tekniğe yer verilmiştir. 

• İşbirlikli Öğrenme Yönteminin uygulanması aşamasında, Öğrenci Takımları Başarı 

Bölümleri tekniği ile ilgili olarak, dersler öncelikle sunum aşamasında araştırmacı 

tarafından gerçekleştirilmiş ve konuya ilişkin bilgiler ana hatlarıyla düz anlatım veya 

tartışma ile öğrencilerle paylaşılmıştır. Sürece ilişkin sınıfa ait resim Resim-1’ de 

görülmektedir. 

 

Resim 1. 

 
 

• Öğrenci takımlarının heterojen olarak dağıtılmasına dikkat edilmiş ve takımlar 5 grupta 

(öğrenciler tarafından grup isimleri: Altın, Deha, Şampiyon, Başarı, Orkide (deney grubu); 

Zümrüt, Kartal, Aslan, Hazine, Dolphin (kontrol grubu) olarak belirlenmiştir) ortalama 4-

5 öğrencinin olacağı şekilde oluşturulmuştur. Grupların heterojen olarak dağıtılmasında 
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öğrencilerin cinsiyetleri, 7. sınıfta aldıkları İngilizce puanları ile İngilizce Sözcük Başarı 

Testinden (öntest)  aldıkları puanlar dikkate alınmıştır. Oluşturulan her grupta, puanları 

en yüksek, yüksek, orta, düşük ve en düşük alan öğrencilere yer verilmeye özen 

gösterilmiştir. Bunun için öncelikle puan sırasına göre liste oluşturulmuş, listenin en 

başında, ortasında ve sonunda yer alan öğrenciler sırayla seçilmiştir. 

• İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ile ilgili olarak, her ünitenin sonunda, öğrencilere izleme 

testleri uygulanmıştır. İzleme testleri, öğrencilere bireysel olarak uygulanmıştır. İzleme 

testlerinin çalışma kağıtlarıyla paralellik göstermesine dikkat edilmiştir. 

• Öğrencilerin, izleme testlerinden aldıkları puanlar, belirtilen şu ölçütlere göre 

değerlendirilmiştir: bireysel ilerleme puanına göre; izleme testi puanı, öğrencinin temel 

puanından 10 ve daha yukarı olduğunda (30 puan), izleme testi puanı, öğrencinin temel 

puanından 5-9 puan yukarı olduğunda (20 puan), izleme testi puanı, öğrencinin temel 

puanından 4 puan farklı olduğunda (10 puan),  izleme testi puanı, öğrencinin temel 

puanından 5 puan ve daha aşağıda ise, (0 puan) verilmiştir. Aynı grupta bulunan 

öğrencilerin, bireysel ilerleme puanları toplanarak, gruptaki öğrenci sayısına bölünerek 

puanların aritmetik ortalamaları alınmış ve hangi grubun daha başarılı olduğu tespit 

edilmiştir. 

• Yapılan değerlendirmelere göre grup toplam puanı en yüksek olan gruba, grup ödülü 

olarak başarı etiketi verilmiştir. Bazı durumlarda ise, belirlenen hedefe ulaşan bütün 

gruplara grup ödülü verilmiştir. Verilen ödüle ilişkin bir örnek Resim-2’ de gösterilmiştir. 

 

Resim2.

 
 

• Harmanlanmış Öğrenme Yöntemi ile ilgili olarak, derslerin % 75’ i yüzyüze %25’ i ise, 

çevrimiçi olarak işlenmiştir. *(Her bir ünite için; 6 saati yüzyüze 2 saati çevrimiçi olmak 

üzere toplam 8 saat ders işlenmiştir. Çalışmanın bütününde ise 18 saat yüzyüze, 6 saat 
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ise, çevrimiçi olmak üzere toplam 24 saat ders işlenmiştir. Bu durumda, toplam ders 

saatinin (24) çevrimiçi (6) derslere oranı 4’ te 1 (%25) şeklindedir. 

• Çevrimiçi ve çevrimdışı online çalışmalar için ön -pilot çalışmasında ÖYS 

platformlarından EDMODO kullanılmıştır. Çalışmada EDMODO platformunun 

kullanılmasında, plaltform arayüzünün öğrencilerin aşina olduğu “facebook arayüzü” ile 

hemen hemen aynı olması dolayısıyla platformun kullanımının kolay olması, platformun 

ücretsiz olması, tablet ve benzeri diğer mobil araçlara uygun olması ve kurulumunun 

kolay olması gibi sebepler yer almıştır. Bununla birlikte, yapılmış olan ön-pilot 

uygulamasında bu platformun sınıf dışı uygulamlarda yetersiz kaldığı görülmüş, ders 

uygulama planında yapılan değişikliklerle bu platformun yerine “Zoom” kullanılmasına 

karar verilmiştir. Pilot çalışmada ve uygulamada, çevrimiçi dersler “Zoom” üzerinden 

işlenmiştir. Zoom; bulut tabanlı yazılım platformu aracılığıyla görüntülü telefon ve 

çevrimiçi sohbet hizmetleri sağlayan telekonferans, uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve 

sosyal ilişkiler için de kullanılabilen bir tür iletişim teknolojisidir (Lorenz, 2020). Düşük 

maliyetli, kolay kurulabilir, kolay ulaşılabilir ve kolay kullanılabilir bir iletişim aracı 

olması sebebiyle bu çalışmada Zoom kullanımı tercih edilmiştir. 

• Çalışmada harmanlanmış öğrenme ile ilgili eğitimler için kullanılan diğer uygulamalar; 

“Reverso Context”, “Easy Voice Recorder Pro”, “Sesli Sözlük”, “Speech to Text Translator” 

dır. 

• “Reverso Context” uygulamasının en önemli özelliği, sözcüğün bağlam içinde nasıl 

kullanıldığını örneklerle gösteriyor olmasıdır. Bununla birlikte, Reverso Context; 

“Reverso Translatıon-Çeviri”, “Reverso Speller-Yazım Denetleme”, “Reverso Synonym-

Eşanlamlılar”, “Reverso Conjugatıon- Çekim” şeklinde sekmelere sahiptir. Sekmelere 

ilişkin ekran görüntüleri Resim 3 ve Resim 4’ te gösterilmiştir. 

 

Resim 3. 

 
 

•  “Reverso Translatıon” ile öğrenilmek istenilen sözcüğün bulunduğu bağlamın çevirisinin, 

“Reverso Speller” ile dikte çalışması ve yazım denetlemesi ile sözcükleri dinleyerek yazma 

alıştırmasının yapılması mümkündür. Ayrıa“Reverso Synonym” ile sözcüğün eş 

anlamlılarına ulaşılabilmektedir. 
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Resim 4. 

 
• Ayrıca, Apple Store’ da bulunan Reverso Context App ile telefon sallandığında, öğrenilecek 

sözcükler ekrana gelmekte ve bu sözcüklerden quizler yapılmaktadır. Quizlerin sonuçları 

doğrutusunda sözcükleri “öğrenildi”, “öğrenilemedi”, “öğrenilme aşamasında” şeklinde 

kategorize etmektedir.   

• “Easy Voice Recorder Pro”, yüksek kalitede ve kolay bir şekilde ses kaydı yapılması ve 

istenildiğinde paylaşım yapılabilmesi için kullanılan bir uygulamadır. Kayıt edilen sesler 

istenildiği zaman dinlenebilmektedir. Resim 5, Resim 6 ve Resim 7 sistemi 

göstermektedir. 

 

Resim 5. 

  
 

• “Sesli Sözlük”, kolay erişimi ve kullanımı olan çok dilli bir sözlüktür. Sözcüklerin okunuşunun 

ve nasıl telaffuz edildiğinin dinlenebildiği bir uygulamadır. 

 

Resim 6. 
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• “Speech to Text Translator”, söylenenleri düz metne dönüştürmek amacıyla kullanılan bir 

uygulamadır. Uygulamaya başladıktan sonra Dikte sekmesine tıklayarak konuşmaya 

başlanmakta ve konuşma anında metne dönüştürülmektedir. Kaydedilen metin istenildiği 

zaman kopyalanabilmektedir. “Speech to Text Translator” arayüzüne ilişkin bir görsele 

Resim 7’ de yer verilmiştir. 

 

Resim 7. 

 

 
 

• Araştırmada, online olarak her ünite için “Taboo-English” oyunu oynanmıştır. “Taboo-

English” oynanmasının amacı, öğrencilerin takım arkadaşlarıyla işbirliği içinde konuşma, 

iletişim, dinleme, telaffuz becerilerinin geliştirilmesi ve sözcükleri eğlenerek 

öğrenebilmesine yardımcı olmaktır. Araştırmacı tarafından hazırlanan “Taboo-English” 

kartları, yüzyüze eğitimin yapıldığı bir önceki derste, öğrencilere birer kart olmak üzere 

sınıf dışı etkinlikte (çevrimiçi derste) kullanılması amacıyla dağıtılmıştır. Çevrimiçi ders 

sırasında, araştırmacı “Taboo-English” oynanılacağını bildirdikten sonra, araştırmacının 

moderatörlüğünde oyun oynanmıştır. *(“Taboo-English” oyununda öğrenciler, iki takıma 

ayrılmış ve kendilerine araştırmacı tarafından verilen bir sözcüğü, kartta yazan ve 

kullanmaları yasak olan sözcükleri kullanmadan, İngilizce olarak 2 dakika içinde 

anlatmaya çalışmışlardır. Her sözcük için, kazanan takıma 10 puan verlmiştir.) Resim-8’ 

de “Taboo-English” kartlarından bazıları, örnek olması açısından sunulmuştur.  
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Resim 8.  

  

• Deney ve kontrol grubuna uygulanan ders planı arasında tek fark, deney grubuna 

uygulanan programda, tasarım düşünme yaklaşımının kullanılmasıdır. Programın diğer 

bölümleri, kontrol grubuna uygulanan program ile aynıdır. 

• Deney grubunda uygulanan planda tasarım düşünme yaklaşımı basamakları;  

1-Öğrencinin öğrenemediği sözcükleri keşfetmesi, 

2-Öğrencinin öğrenemediği sözcüklerle ilgili sorununun ve sorunun çözümüne yönelik 

ihtiyacının ne olduğunu anlaması, 

3-Öğrencinin öğrenemediği sözcüğe yönelik veri toplayarak fikir üretmesi* (Bu aşamada 

fikir panoları oluşturulmuştur), Resim-9, Resim 10 ve Resim 11’ de “fikir panolarından” 

bazıları, örnek olması açısından sunulmuştur.  

 

Resim 9. 
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Resim 10. 

 
 

Resim 11. 

 
 

4-Öğrencinin öğrenemediği sözcüğe yönelik (zihnindeki kavramı-concept-  

somutlaştıracak) çizim/prototip üretmesi, 

Öğrencinin öğrenemediği sözcüğe yönelik çizim/prototip üretmesine yönelik bir görsele 

Resim 12’ de yer verilmiştir. 

 

Resim 12. 

 
 

5-Öğrencinin yaptıklarını kendince ve grup arkadaşlarıyla test etmesi, şeklindedir. 

Öğrencinin yaptıklarını kendince ve grup arkadaşlarıyla test etmesine yönelik bir görsele  

Resim 13’ te yer verilmiştir. 
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Resim 13. 

 
• Tasarım Düşünme Yaklaşımında kurallar ve aşamalar olmasına, tasarım düşünmenin 

rasyonel olmasına karşın çözümler öznel ve esnektir. Bu nedenle, ders uygulama planı 

oluşturulurken plan, öğrencilerin çözümlerine göre şekillendiğinden dolayı, esnek 

tutulmuştur. Bunun nedeni, Tasarım Düşünmede, öğrencinin problemle karşılaştığında 

çözümü imgeler ile düşünmesidir. Edinilmiş imgeler, birleştirilir ve sentezlenir. 

Bunlardan yeni imgeler, kavramlar üretilir. Kısaca nesnel dünya algıları, öğrenci 

tarafından -yapacağı tasarıma- öznel olarak aktarılır. Ayrıca, tasarımda hem bilgi hem 

deneyim kullanılır. Tasarım olabildiğince özgür olmalı, özgürce hayal edilebilmeli ve 

genişletilebilir olmalıdır. Tasarım düşünmenin yapısında yaratıcı düşünme de olduğu için 

öğrenci kendi metodunu kendisi seçmektedir. Bu nedenle ders planının detayı, ders 

esnasında öğrencilere göre hazırlanmıştır. Ayrıca tasarım düşünme sürecinin belli bir 

bitiş noktası yoktur. Bununla birlikte, bu uygulama 8 haftalık çalışma planı ile 

sınırlandırılmıştır. Ancak, bu çalışma sürdürülebilir bir çalışmadır. Bahsedilen bu 

sebeplerden dolayı, plan oluşturulurken ve de öğrenci tasarım yaparken gidilen yol ve 

varılan sonuç özgündür.  

• Tasarım Düşünmede Sistem; GİRDİ               ÇIKTI 
                                                                    (PROBLEM)                                    (ÇÖZÜM)  

                

şeklindedir. Bu nedenle deney grubu ders uygulama planı bu sistem (problemin tespiti  

ve çözümü döngüsü) üzerine şekillendirilmiştir. 

• Deney grubunda tasarım düşünme süreci ile ilgili olarak, sürecin başında problemler her 

ne kadar bireyden bağımsız olsa da süreç ilerledikçe bireye bağımlı hale gelmektedir. Bu 

nedenle, tasarım düşünme sürecinde kullanılması için özel bir strateji belirlenmemiştir. 

Srateji seçimi öğrencinin kendisine aittir (Henriksen ve diğerleri, 2017). Dolayısıyla, bu 

çalışmada uygulanan ders tasarımı, öğrenciye göre şekillendirilebilmesi amacıyla esnek 

hazırlanmıştır. 
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• Tasarım Düşünme sürecinde beyin fırtınası tekniği sıkça kullanılmaktadır.. Bu nedenle 

planda yapılacak etkinliklerde bu tekniğe sık bir şekilde yer verilmiştir. 

• Her hafta ders bittikten sonra, öğrenciler öğrenemedikleri sözcükleri, araştırmacıya liste 

halinde sunmuştur. Burada yapılmak istenen, öğencinin öğrenemediği sözcüğü 

(problemi) tespit edip tasarım düşünmenin basamaklarını kullanarak sözcükleri 

öğrenmeye çalışması (çözüm üretmesi) sürecinde araştırmacının öğrenciyi izlemek 

istemesidir. Araştırmacı, her ders bitiminde aldığı listeleri, önceki listelerle 

karşılaştırarak öğrencinin durumunu takip etmiştir.  

• Deney grubunda, öğrenciler tasarım düşünme basamaklarını, harmanlanmış öğrenme ile 

birlikte işbirlikli öğrenmeyi ve problem çözme becerilerini de kullanarak daha önceden 

öğrenememiş oldukları sözcüklerle ilgili tasarım (prototip) yapmışlardır. Çalışmanın 

sonunda çalışmadaki ünitelerde bulunan sözcükleri kullanarak bir kompozisyon/kısa 

hikaye oluşturmuşlardır. 

• Tasarım düşünme sürecinde prototip yapılması sürecin aşamalarından birisidir. Bununla 

birlikte, Koh vd, (2015) en genelde tasarım düşünme sürecinde, ön-prototip yapımının 

çizimle aynı yardımcı görevleri üstlendiğini ifade etmiştir. Bu çalışmada da öğrencilerin 

problem olarak gördüğü sözcüklerin hepsinin prototipinin yapılması zaman ve maliyet 

açısından sorun olacağından dolayı, öğrencilere çizim yaptırılmıştır.  

• İngilizce’ de kavram kelimesi 2 şekilde ifade edilmektedir; NOTION (Aklın edinebildiği) 

ve CONCEPT (Aklın yarattığı). Bu nedenle, öğrenciler tarafından ortaya çıkarılan 

tasarımlar veya çizimler için kullanılan kavram terimi aslında ‘’concept” teriminin 

karşılığıdır. Bu çalışmada, uygulamanın yapıldığı ilk hafta tasarım düşünme ile ilgili genel 

bir bilgi verildikten sonra notion ve concept’ e örnek olması açısından öğrencilere aslında 

anlamını bildikleri bir kavram (Notion) verilmiştir. Bir sonraki aşamada araştırmacı, 

öğrencilerden bu kavramın anlamını hiç bilmiyor olsalardı o kavramı nasıl ifade 

edebileceklerini düşünmelerini ve çizmelerini istemiştir. Araştırmacı burada, 

öğrencilerin bildiği bir kavramdan (Notion) özgür düşünerek nasıl bir kavrama (Concept) 

ulaşacağını araştırmak istemiştir. Öğrencilerin bazıları, verilen “FOOTBALL” kavramını 

(Notion) şu şekilde ifade etmiştir (Concept): 
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Resim 14.                                                                                       

 
 

• Yukarıda yer alan resmi çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; “football 

sözcüğünün anlamını bilmiyor olsaydık foot ayak, ball ise top anlamına geldiği için, 

ayaklarımızın yanlarında yer alan yuvarlak kemiklerin ayak toplarımız olduğunu 

düşünürdük” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. “Notion” ve “Concept”  ile ilgili olarak 

öğrencilerin yapmış olduğu diğer çizimlere ve yorumlara “deney grubu uygulamalarının 

1. haftasında” yer verilmiştir. 

• Ders uygulama planında, İngilizce’ de dört temel dil becerisi olan; okuma, yazma, dinleme 

ve konuşma etkinliklerine sistemli olarak ve sırasıyla yer verilmiştir. 

• Deney ve kontrol gruplarında, uygulama sürecinde yapılan haftalık etkinlikler, ayrı 

başlıklar halinde detaylı olarak aşağıda sunulmuştur.  

 

3.5.2.1. Deney Grubunda Uygulama Süreci 

 

Uygulama sürecinde deney grubunda, tasarım düşünme yaklaşımının deney grubu 

öğrencilerinin sözcük öğrenme başarısı, işbirlikli öğrenme algısı ve problem çözme becerilerine 

etkisi araştırılmıştır. İşbirlikli öğrenme ve problem çözme tasarım düşünmenin temelinde yer 

almaktadır. Bu nedenle bu yöntemler kullanılarak deneysel çalışma yürütülmüştür. Kontrol 

grubunda ise, harmanlanmış öğrenme yöntemi ile bağımlı değişkenlerin kontrol edilmesi 

nedeniyle tasarım düşünme yöntemi haricinde bütün uygulamalar aynıdır.  

 

1. Hafta 

Uygulama sürecinde, araştırmacının öğrencilere kendisini tanıtmasının ardından 

yukarıda belirtilen hedef, kazanımlar ve sekiz haftalık sürede dersin gerekliliği, nasıl yürütüleceği 

ve ders ile ilgili beklentiler, “Tasarım Düşünme Yöntemi”, “Zoom” ve araştırma sürecinde 

kullanılan diğer uygulamalar hakkında detaylı olarak bilgi verilmiştir. Zoom ve diğer uygulamalar 
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öğrencilere uygulamalı olarak gösterilmiştir. Ayıca,  “İşbirlikli Öğrenme” ile ilgili olarak, 

öğrencilere bilgi verilmiş ve öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Yöntemine ilişkin soruları 

cevaplanmıştır. 

Uygulama sürecinin ilk haftasında, öğrencilerin işbirlikli öğrenme ile harmanlanmış 

öğrenme yöntemine ilişkin daha rahat oldukları bununla birlikte,  tasarım düşünme ile ilgili 

kaygılı oldukları gözlenmiştir. Öğrencilerin yaşamış olduğu bu kaygının önüne geçebilmek ve 

zihinlerinde tasarım düşünmeyi daha somut bir duruma getirmek amacıyla “Tasarım Düşünme” 

ile ilgili yapılan genel bilgilendirmenin ardından öğrencilere hem eğlenceli olduğu hem de tasarım 

düşünmenin mantığını yansıttığı düşüncesiyle, “Notion” ve “Concept” ile ilgili de bilgi ve örnekler 

verilmiştir. Sonrasında, öğrenciler, aslında bildikleri “Keyboard: Klavye; Website: İnternet sitesi; 

Mouse: Fare; Antıvırus: Antivirüs; Profile: Profil; Offline: Çevrimdışı; Surfing On The Net: İnternette Sörf 

Yapmak” kavramlarla ilgili ödevlendirilmiştir. Öğrencilerin kendilerine verilen kavramlara ilişkin 

olarak “Notion” dan başlayarak “Concept” te giden düşünce yolculuğu sonunda aşağıda sunulan 

bazı çizim ve açıklamalara ulaşılmıştır. Bununla ilgili görsellere Resim 15, Resim 16, Resim 17, 

Resim 18, Resim 19, Resim 20 ve Resim 21’ de yer verilmiştir.*(Öğrenciler bu çizimleri 1. haftanın 

sonunda araştırmacıya teslim etmiştir.”) 

 

Resim 15.                                                                                      Resim 16.                                                                                         

                          
 

Yukarıda yer alan KEYBOARD resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; 

“keyboard her ne kadar klavye anlamında olsa da bu sözcüğün anlamını bilmiyor olsaydık, key 

anahtar, board ise tahta anlamına geldiği için, anahtarların asıldığı bir anahtar tahtasını 

(anahtarlık) düşünürdük” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. 

Yukarıda yer alan WEBSITE resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; “web 

ağ; site ise, site anlamındadır. Resimde, ağlar bulunmaktadır ve ağların birer sitesi olduğu 
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düşünülmüştür. Bu nedenle ağlar, A B C D blokları şeklinde çizilmiştir.” şeklinde düşüncelerini 

ifade etmiştir. 

 

Resim17.                                                                                Resim 18.                                                                                         

                       
            

Yukarıda yer alan ANTIVIRUS resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; 

“Anti; karşıt-zıt; virus ise; virüs anlamındadır. Bu bakımdan antivirus; virüs karşıtı anlamındadır. 

Resimde bilgisayar, virüsler ve virüse karşı gelen bir aşı bulunmaktadır.” şeklinde düşüncelerini 

ifade etmiştir. 

Yukarıda verilen MOUSE resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; “mouse; 

fare, mouse sözcüğünde yer alan use ise, kullanmak demektir. Mo sesini ineklerin çıkardığ 

düşünülerek resimde Mouse yani fare yerine inek kullanılmıştır. Fare+use değil de mo(inek)+ use 

şeklinde sözcüğü ele aldık. ” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. 
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Resim 19.                                                                                Resim 20.                                                                                        

                   
 

Yukarıda yer alan PROFILE resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; 

“profile sözcüğünde yer alan file sözcüğü file anlamınadır. Resimde ise, bir voleybol filesi ve insan 

yüzlerinin resmedildiği profilleri yer almaktadır.” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. 

Yukarıda verilen OFFLINE resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; “off 

kapalı, line ise, hat, ip anlamında kullanılan sözcüklerdir. Bu iki sözcük birleştirildiğinde 

Dünya’dan bilgisayara gelen internet hattının kapalı olduğu düşünülmüştür. Hattın kapalı oldupu 

lıne üzerinde yer alan “X” simgesiyle gösterilmiştir.” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. 

 

Resim 21.                                                                                        
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Yukarıda yer alan SURFING resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; “surf; 

sörf yapmak anlamında kullanılan bir sözcüktür. Resimde, ağlar (internet) arasında sörf yaptığı 

düşünülen birisi çizilmiştir.” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. 

Birinci hafta devam eden uygulama sürecinde, deney grubu öğrencilerinin sözcük 

öğrenme başarılarını ölçen “İngilizce Sözcük Başarı Testi” öntest olarak uygulanmıştır. Bütün 

öğrencilerin testi yanıtlaması ortalama olarak 40 dakika sürmüştür. Ugulamanın diğer saatinde, 

öğrencilere “İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği” öntest olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin 

tamamının, belirtilen ölçeği yanıtlaması yaklaşık olarak 20 dakika sürmüştür. Öğrencilerin 

dinlenmesi için verilen 20 dakikanın sonrasında ise, yine öntest olarak “ Çocuklar İçin Problem 

Çözme Envanteri”  uygulanmıştır. Öğrencilerin bu envanteri de cevaplaması yaklaşık olarak 20 

dakika sürmüştür. Veri toplama araçlarının uygulanmasına ilişkin bir görsele Resim 22’ de yer 

verilmiştir. 

 

Resim 22. 

           
2. Hafta 

Öncelikle, araştırmacı tarafından öğrencilerin merakını uyandırmak amacıyla, görsel 

materyaller kullanılarak ‘’İnternet’’ ünitesine ilişkin sözcükler genel olarak tanıtılmıştır. Yapılan 

bu genel tanıtımın ardından çalışmanın temel yöntemlerinden biri olan işbirlikli öğrenme ile ilgili 

olarak, her gruba ÖTBB (Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri) tekniği ile birbirine denk olacak 

şekilde ve takım güç dengeleri korunarak heterojen olarak 4/5 öğrenci atanmıştır. Oluşturulan 

bu gruplara, öğrenciler tarafından isimler verilmiştir. Öğrenci gruplarının belirlenmesinin 

ardından, öğrencilerin, ‘’İnternet’’ ünitesine ilişkin sözcükleri grup arkadaşları ile birlikte, 

kaynaklardan araştırmaları ve grup içi tartışma yoluyla sözcüklerin anlamlarını, kullanım 

şekillerini belirlemeleri istenmiştir. Sonrasında,  ‘’İnternet’’ ünitesine ilişkin sözcüklerle ilgili her 

takıma bir çalışma kağıdı (1) verilmiştir. (EK 11) Çalışma kağıdında ‘’İnternet’’ ünitesinde 

bulunan sözcüklerin resimleri her grup için ayrı ayrı zarfa konmuştur. Dersin başında ise, her 

gruba bir adet zarf verilmiş ve gruplardan zarfları aynı anda açmaları istenmiştir. Öğrencilerden 
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kendilerine verilen resimlerle sözcükleri eşleştirmeleri istenmiş, sözcükleri resimlerle en önce ve 

doğru şekilde eşleştiren grubun yarışmayı kazanacağı ifade edilmiştir. Araştırmacı, resimleri ve 

sözcükleri en önce eşleştirdiğini söyleyen grubun yanına giderek eşleştirmeleri kontrol etmiş ve 

grup birinci seçilerek araştırmacı ve sınıf arkadaşları tarafından tebrik edilmiştir.  

Uygulamaya ilişkin bir görsele Resim 23’ te yer verilmiştir. 

 

Resim 23. 

 
                  

Tasarım düşünme yaklaşımı ile ilgili olarak ise, deney grubu öğrencilerinden, 

öğrenemedikleri sözcükleri, *(bu çalışmada, tasarım düşünme sürecinde, öğrencinin 

öğrenemediğini ifade ettiği her sözcük, problem olarak değerlendirilmiştir.) tespit etmeleri için 

15 dakika süre verilmiştir. Öğrenciler, öğrenemedikleri sözcüklerin listesini araştırmacıya 

vermiştir. Sonrasında, öğrencilerin öğrenemediklerini ifade ettikleri bu sözcüklerle (problemle) 

ilgili neler yapabileceklerine *(çözüm için) ilişkin grup arkadaşlarıyla biraraya gelmeleri ve ne 

yaparlarsa (ne tür stratejiler kullanırlarsa) sözcüğü öğrenebileceklerini tartışmaları istenmiştir.  

Sonrasında öğrencilerin, öğrenemediği bu sözcüklere yönelik o ana kadar topladıkları verilerle 

ilgili fikir üretmesi istenmiştir.  

Uygulamaya ilişkin bir görsele Resim 24’ te yer verilmiştir. 
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Resim 24. 

 
 

Öğrencilerin ürettikleri fikirler, fikir panolarına asılmıştır. Fikir panoları oluşturulurken, 

öğrencilere hiçbir şekilde müdahale edilmemiş ve öğrenciler, geliştirdikleri her fikrin son derece 

önemli olduğu ve düşüncelerini belirtmekten çekinmemeleri konusunda cesaretlendirilmiştir. 

Fikir panolarının oluşturulmasında beyin fırtınası tekniğine başvurulmuştur. Tasarım düşünme 

sürecinde, sözcüklerle ilgili fikir panolarının oluşturulmasının sebebi, öğrencinin zihninde soyut 

olarak yer alan sözcüklerin daha somut ve anlamlı hale getirilmesi düşüncesidir.  

Uygulamaya ilişkin görsellere Resim 25’ ve Resim 26’ da yer verilmiştir. 

 

Resim 25     
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Resim 26.   

 
 

Fikir panolarının oluşturulmasının ardından öğrencilerden öğrenemediği sözcüklere 

yönelik zihnindeki kavramı (concept) somutlaştırarak çizim yapması istenmiştir. Yapılan çizimler 

sonrasında, öğrencilerden yaptıkları çizimleri ve süreçte yaptıklarını grup arkadaşları ile 

paylaşması, bir anlamda sözcüğü doğru bir şekilde öğrenip öğrenmediğinin test edilmesi 

istenmiştir.     

Uygulamaya ilişkin bir görsellere Resim 27, Resim 28, Resim 29, Resim 30, ve Resim 31’ 

de yer verilmiştir. 

 

Resim 27.    

 
 

Resim 28.    
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Resim 29.    

 
 

Resim 30.    

 
 

Resim 31.    

 
 

2. hafta uygulamanın sonunda ise, öğrencilere izleme testi uygulanmıştır. Bir sonraki sınıf 

içi uygulamaya kadar, araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri öğrenemediğinin tespitini 

yaparak konuyla ilgili olarak öğrencileri bilgilendirmiştir.  
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Deney grubu öğrencilerinin “Internet” ünitesine ilişkin öğrenmede, yazmada veya 

tellaffuzunda en fazla zorlandığı (problem olarak gördüğü) sözcüklere ilişkin yapmış olduğu bazı 

çizimlere Resim 32, Resim 33 ve Resim 34’ te yer verilmiştir.  

 

Resim 32.                                                                                    Resim 33.    

                                       
 

Resim 34.    

 
 

Yukarıda yer alan COMPUTER resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; 

“computer sözcüğü, bilgisayar anlamındadır. Resimde Dünya’ dan cloud sistemi (bulut) 

üzerinden bilgisayarlara internet aracılığıyla gelen bilgiler gösterilmiştir.” şeklinde düşüncelerini 

ifade etmiştir. 



Yelda Karahan Üzülmez, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

183 

Yukarıda yer alan ATTACH resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; “attach 

sözcüğü iliştirmek anlamındadır. Resimde bir ataş yer almaktadır. Ataş ile kağıt vs. iliştirilebilir.” 

şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. 

Yukarıda yer alan BUG resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; “bug 

sözcüğü böcek,  aynı zamanda da hata anlamındadır. Resimde yer alan böceğin: benim hatam bug 

mu? Böcek olmak mı? dediği gösterilmiştir. Bu resimde anlatılmak istenen bug sözcüğünün hem 

böcek hem de hata anlamına geldiğidir .” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. 

 

Resim 35.                                                                                          Resim 36.   

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer alan SERVICE PROVIDER resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları 

açıklamada; “service, servis; provider ise, sağlayan, sağlayıcı anlamındadır. Resimde servis olarak 

bir otobüs ve bu otobüsün eve, işyerine ve diğer yerlere internet sağladığı çizilmiştir.” şeklinde 

düşüncelerini ifade etmiştir. 

Yukarıda yer alan COMPUTER TOWER resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları 

açıklamada; “computer bilgisayar; tower ise, kule anlamındadır. Resimde ise, compter’ lardan 

oluşan bir kule yer almaktadır.” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. 
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Resim 37.                                                                                            Resim 38.                                                

                                                       
 

Resim 39.   

   
 

Yukarıda yer alan SEARCH resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; 

“araştırmak sözcüğü araştırmak anlamındadır. Resimde ise, serçe (search olarak düşünülebilir) 

yem araştırmaktadır. şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. 

Yukarıda yer alan APPLICATION resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; 

“application sözcüğü araştırmak anlamındadır. Application kelimesinin apple (elma) ve location 

(yer) kelimelerinden oluştuğu varsayılmıştır. Resimde ise, bir büyük apple ve onun baskı 

uygulaması olan bir elma daha yer almaktadır. Resimde yer alan sepetin ise, elmaların (apple) 

yeri (location) olduğu ifade edilmeye çalışılmıştır.” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. 

Yukarıda yer alan SOCIAL NETWORKING SITE ADDICT resmini çizen öğrenciler, yapmış 

oldukları açıklamada; “social sosyal; networking ağ; site site; addict ise, bağımlı anlamındadır. 
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Resimde ise, fiziksel ve zihinsel olarak ağlara zincirle bağlı ve bağımlı insanlar yer almaktadır.” 

şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. 

 

3. Hafta 

3. haftanın ilk 2 saati çevrimiçi (sınıf dışı) etkinliklerle başlamıştır. 2. hafta uygulamanın 

sonunda yapılan izleme testine ilişkin dönütler verilmiş öğrencilere gerekli bilgilendirmeler 

yapılmış birinci olan grup açıklanarak tebrik edilmiş başarı etiketi ve kitap ile ödüllendirilmiştir. 

*(Öğrencilere ödülleri aynı haftanın yüzyüze yapılan eğitimleri sırasında verilmiştir.)  

Ardından Zoom programı üzerinden çevrim içi uygulamalarda öncelikle “İnternet’’ 

ünitesinde bulunan sözcüklerin nasıl telaffuz edildiği öğrencilere sesli-sözlük aracılığıyla 

dinletilmiştir. *(Bu uygulama sırasında araştırmacı, uygulamada aksaklık olmaması, öğrencilerin 

dikkatinin dağılmaması ve çalışmanın daha verimli olması için bir tabletten faydalanmıştır. Zoom 

üzerinden sınıf dışı uygulama başlamadan önce, araştırmacı, sesli sözlük üzerinden yapılacak 

çalışmaları önceden tablet üzerinden hazırlamıştır.) Sonrasında, öğrencilerden araştırmacının 

okuduğu ‘’İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcüklerden oluşan metinleri dinlemelerini ve 

metinlerde geçen sözcükleri (kendilerine 2. haftada verilen) çalışma kağıdından (EK 11) bularak 

not almaları istenmiştir. Ardından, öğrencilerin cevapları üzerinde hangisinin doğru olduğunu 

sebepleriyle sınıfça tartışmaları istenmiştir. Aynı gruba dahil olan ve en fazla doğru cevabı bulan 

grup, araştırmacı ve sınıf tarafından tebrik edilmiştir.  Ardından öğrencilerle, Reverso 

Context/Speller/yazım denetleme aracılığıyla “İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcükleri 

yazma/dikte alıştırması yapılmıştır. *(Öğrencilere 1. hafta uygulamalı olarak gösterilen Reverso 

Context üzerinden yapılan bu çalışma için Zoom kapatılarak öğrencilere bireysel çalışmaları için 

20 dakika verilmiştir.)  20 dakikanın ardından belirtilen saatte Zoom tekrar açılmış ve 

öğrencilerden yazma/dikte alıştırması ile ilgili dönütler alımıştır. Ardından, ‘’İnternet’’ ünitesinde 

yer alan sözcüklerin cümle içerisinde nasıl ve hangi görevlerde kullanıldığı hakkında Zoom 

üzerinden araştırmacı tarafından bilgi verilmiştir. Sonrasında, öğrenciler ‘’İnternet’’ ünitesinde 

bulunan sözcükleri kullanarak cümleler yazmışlardır. Verilen 10 dakika aranın ardından,  

araştırmacı, öğrencilerden, kendilerine verilen cümlelerde kullanılan ve  ‘’İnternet’’ ünitesinde 

bulunan sözcüklerin ne anlama geldiğini söylemesini istemiştir. Bir sonraki uygulamada ise, 

öğrenciler, araştırmacı tarafından hazırlanan ve 20 dakika süren “Taboo English” oyunuyla 

ünitede geçen sözcükleri kullanarak konuşma (speaking) alıştırması yapmıştır.   

3. haftanın son 2 saati yüzyüze eğitimle devam etmiştir. Öğrenciler, Speech to Text 

Translator (TTS) aracılığı ile araştırmacı tarafından verilen metin üzerinden sesli okuma yaparak 

sesletim çalışması yapmıştır. Verilen aranın ardından, öğrencilerden kendilerine verilmiş olan 

metni grupça okumaları istenmiştir. Bu metnin özelliği, içerisinde ’İnternet’’ ünitesiyle ilgili 

sözcüklerin olmasıdır. Öğrencilerden grupları içerisinde metni sessizce okuduktan sonra metin 



Yelda Karahan Üzülmez, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

186 

içerisinde internet ünitesine ilişkin hatırladıkları sözcükleri yazmaları ve her grubun 

sözcüsünden de grup üyelerinin hatırladıkları sözcükleri okumaları istenmiştir. 

Bir sonraki çalışma ise, öğrencilere verilen sözcüklerle cümleler kurulmasıdır. Bu 

etkinlikte, öğrenciler gruplar halinde çalışmış grup yazıcıları cümleleri bir kâğıda yazarak 

araştırmacıya teslim etmiştir. En fazla doğru cümle kuran grup alkışlanarak çalışma bitirilmiştir.  

Ardından,  öğrenciler ‘’İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak birbirleriyle diyalog 

çalışmışlardır. Öğrencilerden kendilerine verilen diyaloğu sessizce okumaları ve kendi 

gruplarında çalışarak benzer diyaloglar hazırlamaları istenmiştir. Öğrenciler, diyalogları 

hazırladıktan sonra her grup, hazırlanan diyalogları canlandırmıştır.  

Uygulamaya ilişkin bir görsele Resim 40’ da yer verilmiştir. 

 

Resim 40.    

 
            

3. hafta uygulamanın sonunda ise, öğrencilere izleme testi uygulanmıştır. Bir sonraki sınıf 

içi uygulamaya kadar, araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri öğrenemediğinin tespitini 

yaparak konuyla ilgili olarak öğrencileri bilgilendirmiştir.  

 

4. Hafta 

3. hafta uygulamanın sonunda yapılan izleme testine ilişkin dönütler verilmiş öğrencilere 

kişisel ilerleme puanlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve birinci olan grup 

açıklanarak tebrik edilmiş başarı etiketi ve kitap ile ödüllendirilmiştir. Ardından, araştırmacı 

tarafından öğrencilerin merakını uyandırmak amacıyla, görsel materyaller kullanılarak 

‘’Adventure’’ ünitesine ilişkin sözcükler genel olarak tanıtılmıştır. Yapılan bu genel tanıtımın 

ardından öğrencilerin, ‘’Adventure’’ ünitesine ilişkin sözcükleri grup arkadaşları ile birlikte, 

kaynaklardan araştırmaları ve grup içi tartışma yoluyla sözcüklerin anlamlarını ve kullanım 
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şekillerini belirlemeleri istenmiştir. Sonrasında,  ‘’Adventure’’ ünitesine ilişkin sözcüklerle ilgili 

her her gruba A ve B olmak üzere ikişer adet çalışma kâğıdı verilmiştir (EK 11). Çalışma kâğıdı iki 

bölümden oluşmaktadır. Her bir çalışma kâğıdı iki öğrenci içindir. Çalışma kağıdında ‘’Adventure’’ 

ünitesine ilişkin Türkçe ve İngilizce anlamları yazılı olan iki farklı bölümün karışık halde 

bulunduğu kâğıtlar vardır. Etkinlikte, öncelikle A öğrencisi kendisinde olan sözcüğü B öğrencisine 

söylemiştir. Bu sırada B öğrencisi kâğıdındaki boş bırakılan bölüme arkadaşının söylediği 

sözcüğün karşılığını yazmıştır. Daha sonra B öğrencisi kendisinde olan sözcüğü A öğrencisine 

okumuş, bu sırada A öğrencisi kâğıdındaki boş bırakılan bölüme arkadaşının söylediği sözcüğü 

yazmıştır. Son olarak, A ve B öğrencisi birlikte çalışarak kâğıtlarına yazdıkları sözcüklerin 

anlamlarının doğru olup olmadığını tartışmıştır. Ortalama 20 dakikalık bir çalışmadan sonra 

araştırmacı her bir sözcüğün anlamını farklı öğrencilere tahtaya yazdırmıştır. Yapılan hatalar 

sınıfça düzeltilmiş ve çalışma bitirilmiştir.  

Uygulamaya ilişkin bir görsele Resim 41’ de yer verilmiştir. 

 

Resim 41.    

 
         

Verilen aranın ardından, tasarım düşünme yöntemi ile ilgili olarak etkinliklere 

başlanmıştır. Deney grubu öğrencilerinden, öğrenemedikleri sözcükleri, tespit etmeleri için 15 

dakika süre verilmiştir. Öğrenciler, öğrenemedikleri sözcüklerin listesini araştırmacıya vermiştir. 

Sonrasında, öğrencilerin öğrenemediklerini ifade ettikleri bu sözcüklerle (problemle) ilgili neler 

yapabileceklerine (çözüm için) ilişkin grup arkadaşlarıyla biraraya gelmeleri ve ne yaparlarsa (ne 

tür stratejiler kullanırlarsa) sözcüğü öğrenebileceklerini tartışmaları istenmiştir.  Sonrasında 

öğrencilerin, öğrenemediği bu sözcüklere yönelik o ana kadar topladıkları verilerle ilgili fikir 

üretmesi istenmiştir. Öğrencilerin ürettikleri bu fikirler, fikir panolarına asılmıştır. Fikir panoları 

oluşturulurken, öğrencilere hiçbir şekilde müdahale edilmemiş ve öğrenciler, geliştirdikleri her 
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fikrin son derece önemli olduğu ve düşüncelerini belirtmekten çekinmemeleri konusunda 

cesaretlendirilmiştir.  

Uygulamaya ilişkin görsellere Resim 42, Resim 43, ve Resim 44’ te  yer verilmiştir. 

 

Resim 42.        

 
 

Resim 43.       

 
 

Resim 44.        

 
 

Fikir panolarının oluşturulmasında beyin fırtınası tekniğine başvurulmuştur.  

Uygulamaya ilişkin görsellere Resim 45, Resim 46 ve Resim 47’ de yer verilmiştir. 
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Resim 45.  

     
 

Resim 46.         

 
 

Resim 47.        

 
 

Fikir panolarının oluşturulmasının ardından öğrencilerden öğrenemediği sözcüklere 

yönelik zihnindeki kavramı (concept) somutlaştırarak çizim yapması istenmiştir.  (Bu aşama 

tasarım sürecinde prototip yapma aşamasıdır) Yapılan çizimler sonrasında, öğrencilerden 
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yaptıkları çizimleri ve süreçte yaptıklarını grup arkadaşları ile paylaşması, bir anlamda sözcüğü 

doğru bir şekilde öğrenip öğrenmediğinin test edilmesi istenmiştir.  

Uygulamaya ilişkin bir görsele Resim 48’ de yer verilmiştir. 

 

Resim 48.        

 
 

4. hafta uygulamanın sonunda ise, öğrencilere izleme testi uygulanmıştır. Bir sonraki sınıf 

içi uygulamaya kadar, araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri öğrenemediğinin tespitini 

yaparak konuyla ilgili olarak öğrencileri bilgilendirmiştir.  

Deney grubu öğrencilerinin “Adventure” ünitesine ilişkin öğrenmede, yazmada veya 

tellaffuzunda en fazla zorlandığı (problem olarak gördüğü) sözcüklere ilişkin yapmış olduğu bazı 

çizimlere aşağıda yer verilmiştir. 

Uygulamaya ilişkin görsellere Resim 49, Resim 50 ve Resim 51’ de yer verilmiştir. 

 

Resim 49.                                     Resim 50.                                             Resim 51.    
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Yukarıda yer alan SKATEBOARD resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; 

“skateboard kaykay; skate paten, board tahta anlamındadır. Resimde ise, bir çocuk kaykay 

sürmekte ve adı Kate olan arkadaşına sss Kate diye seslenmektedir.” şeklinde düşüncelerini ifade 

etmiştir. 

Yukarıda yer alan SKİ resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; “ski, kayak 

anlamındadır. Resimde ise, ski kelimesi kayak şeklinde görselleştirilmiştir.” şeklinde 

düşüncelerini ifade etmiştir. 

Yukarıda yer alan FLY resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; “fly sözcüğü 

uçmak anlamındadır. Resimde ise, filin aya uçtuğu düşünülmüştür .” şeklinde düşüncelerini ifade 

etmiştir. 

 

5. Hafta 

4. hafta uygulamanın sonunda yapılan izleme testine ilişkin dönütler verilmiş öğrencilere 

kişisel ilerleme puanlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve birinci olan grup 

açıklanarak tebrik edilmiş başarı etiketi ve kitap ile ödüllendirilmiştir. 5. haftanın ilk 2 saati 

çevrimiçi (sınıf dışı) etkinliklerle başlamıştır. Zoom programı üzerinden çevrimiçi uygulamalarda 

öncelikle ‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan sözcüklerin nasıl telaffuz edildiği öğrencilere sesli-

sözlük aracılığıyla dinletilmiştir. *(Bu uygulama sırasında araştırmacı, uygulamada aksaklık 

olmaması, öğrencilerin dikkatinin dağılmaması ve çalışmanın daha verimli olması için bir 

tabletten faydalanmıştır. Zoom üzerinden sınıf dışı uygulama başlamadan önce, araştırmacı, sesli 

sözlük üzerinden yapılacak çalışmaları önceden tablet üzerinden hazırlamıştır.) Sonrasında, 

öğrencilerden araştırmacının okuduğu ‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan sözcüklerden oluşan 

metinleri dinlemelerini ve metinlerde geçen sözcükleri (kendilerine 4. haftada verilen) çalışma 

kağıdından (EK 11)  bularak not almaları istenmiştir. Ardından, öğrencilerin cevapları üzerinde 

hangisinin doğru olduğunu sebepleriyle sınıfça tartışmaları istenmiştir. Aynı gruba dahil olan ve 

en fazla doğru cevabı bulan grup, araştırmacı ve sınıf tarafından tebrik edilmiştir.  Ardından 

öğrencilerle, Reverso Context/Speller/yazım denetleme aracılığıyla “Adventure’’ ünitesinde 

bulunan sözcükleri yazma/dikte alıştırması yapılmıştır. *(Reverso Context üzerinden yapılan bu 

çalışma için Zoom kapatılarak öğrencilere bireysel çalışmaları için 20 dakika verilmiştir.)  20 

dakikanın ardından belirtilen saatte Zoom tekrar açılmış ve öğrencilerden yazma/dikte 

alıştırması ile ilgili dönütler alımıştır. Ardından, ‘’Adventure’’ ünitesinde yer alan sözcüklerin 

cümle içerisinde nasıl ve hangi görevlerde kullanıldığı hakkında Zoom üzerinden araştırmacı 

tarafından bilgi verilmiştir. Verilen 10 dakika aranın ardından,  öğrenciler ‘’Adventure’’ 

ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak cümleler yazmışlardır. Sonrasında araştırmacı, 

öğrencilerden, kendilerine verilen cümlelerde kullanılan ve  ‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan 

sözcüklerin ne anlama geldiğini söylemesini istemiştir. Bir sonraki uygulamada ise, öğrenciler, 
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araştırmacı tarafından hazırlanan “Taboo English” oyunuyla ünitede geçen sözcükleri kullanarak 

konuşma (speaking) alıştırması yapmıştır. 

Uygulamaya ilişkin bir görsele Resim 52’ de yer verilmiştir. 

 

Resim 52.    

 
 

5. haftanın son 2 saati yüzyüze eğitimle devam etmiştir. Öğrenciler, Speech to Text 

Translator (TTS) aracılığı ile araştırmacı tarafından verilen metin üzerinden sesli okuma yaparak 

sesletim çalışması yapmıştır. Ardından, öğrencilerden kendilerine verilmiş olan çalışma kağıdını 

bireysel olarak yapmaları ve cümle içerisinde boş bırakılan yerlere 10 dakikalık bir süre 

içerisinde uygun gelen sözcükleri yazmaları istenmiştir. Verilen süre sonunda öğrenciler gruptan 

bir arkadaşlarıyla kağıtlarını değiştirmiş ve birbirlerinin cevaplarını kontrol etmiş anlamadıkları 

veya yanlış yaptıkları yerlerde birbirlerinin görüşlerini almışlardır. Bu sırada araştırmacı, gruplar 

arasında dolaşarak gruplardan gelen soruları yanıtlamıştır. Çalışma sonunda ise,  çalışma kağıdı 

tahtaya yansıtılmış ve doğru cevaplar gösterilmiştir. Bir sonraki çalışmada ise, öğrencilere 

çalışma kâğıtları verilmiş ve her öğrenciden ‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan sözcüklere ilişkin 

soruları bireysel olarak cevaplamaları istenmiştir. 20 dakikalık süre sonunda öğrencilerden 

kâğıtlarını gruplarındaki bir arkadaşlarıyla karşılıklı olarak değiştirmeleri ve birbirlerinin 

kâğıtlarını kontrol etmeleri istenmiştir. Son olarak ise, çalışma kâğıtlarında bulunan soruların 

cevapları öğrencilere verilmiş ve kendi kâğıtlarıyla karşılaştırmaları istenmiştir. Öğrencilerin 

anlamadıkları soruların açıklaması araştırmacı tarafından yapılmıştır. Ardından,  öğrenciler 

‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak birbirleriyle diyalog çalışmışlardır. 

Öğrencilerden kendilerine verilen diyaloğu sessizce okumaları ve kendi gruplarında çalışarak 

benzer diyaloglar hazırlamaları istenmiştir. Öğrenciler diyalogları hazırladıktan sonra, gönüllü 

seçilen bir grup diyalogları canlandırmıştır. 5. hafta uygulamanın sonunda ise, öğrencilere izleme 

testi uygulanmıştır. Bir sonraki sınıf içi uygulamaya kadar, araştırmacı hangi öğrencinin hangi 

sözcükleri öğrenemediğinin tespitini yaparak konuyla ilgili olarak öğrencilere dönüt vermiştir.  
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6. Hafta 

5. hafta uygulamanın sonunda yapılan izleme testine ilişkin dönütler verilmiş öğrencilere 

kişisel ilerleme puanlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve birinci olan grup 

açıklanarak tebrik edilmiş başarı etiketi ve kitap ile ödüllendirilmiştir. Ardından, araştırmacı 

tarafından öğrencilerin merakını uyandırmak amacıyla, görsel materyaller kullanılarak 

‘’Tourism’’ ünitesine ilişkin sözcükler ve turistik yerler genel olarak tanıtılmıştır. Yapılan bu genel 

tanıtımın ardından öğrencilerin, ‘’Tourism’’ ünitesine ilişkin sözcükleri grup arkadaşları ile 

birlikte, kaynaklardan araştırmaları ve grup içi tartışma yoluyla sözcüklerin anlamlarını, 

kullanım şekillerini, aralarındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemeleri istenmiştir. Sonrasında,  

‘’Tourism’’ ünitesine ilişkin sözcüklerle ilgili öğrencilere çalışma kağıdı verilmiştir (EK 11). 

Çalışma kâğıdı ortadan ikiye bölünerek her kâğıt iki öğrenciye paylaştırılmıştır. Öğrencilerin 

kendi grupları içerisinde ikili olarak çalıştıkları bu çalışma kâğıtlarında her bir öğrenci için 

diğerinden farklı ‘’Tourism’’ ünitesinde bulunan her bir kelime ile ilgili 1 soru toplamda da 10 

adet soru bulunmaktadır. Öğrencilerden kendilerine sorulan sorulardan kelimeleri tahmin 

ederek yazmaları istenmiştir. Öğrenciler öncelikle bireysel olarak cevapları yazmış sonrasında 

her öğrenci kendi kâğıdını diğer arkadaşına vermiş ve birbirlerinin yanlışlarını düzeltmişlerdir. 

Son olarak, grup olarak çalışıp soruların cevaplarını bulmaya çalışmışlardır. Yaklaşık 20 dakikalık 

bir çalışmadan sonra araştırmacı, her grubun yazıcısını tahtaya çağırarak kelimeleri sırasıyla 

tahtaya yazmalarını istemiştir. Cevaplarda yapılan hatalar birlikte düzeltilerek çalışma 

bitirilmiştir.    

Uygulamaya ilişkin bir görsele Resim 53’ te yer verilmiştir. 

 

Resim 53.    
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15 dakika aranın ardından, tasarım düşünme yöntemi ile ilgili olarak etkinliklere 

başlanmıştır. Deney grubu öğrencilerinden, öğrenemedikleri sözcükleri, tespit etmeleri için 15 

dakika süre verilmiştir. Öğrenciler, öğrenemedikleri sözcüklerin listesini araştırmacıya vermiştir. 

Sonrasında, öğrencilerin öğrenemediklerini ifade ettikleri bu sözcüklerle ilgili neler 

yapabileceklerine ilişkin grup arkadaşlarıyla biraraya gelmeleri ve ne yaparlarsa (ne tür 

stratejiler kullanırlarsa) sözcüğü öğrenebileceklerini tartışmaları istenmiştir.  Sonrasında 

öğrencilerin, öğrenemediği bu sözcüklere yönelik o ana kadar topladıkları verilerle ilgili fikir 

üretmesi istenmiştir. Öğrencilerin ürettikleri bu fikirler, fikir panolarına asılmıştır. Fikir panoları 

oluşturulurken, öğrencilere hiçbir şekilde müdahale edilmemiş ve öğrenciler, geliştirdikleri her 

fikrin son derece önemli olduğu ve düşüncelerini belirtmekten çekinmemeleri konusunda 

cesaretlendirilmiştir. Fikir panolarının oluşturulmasında beyin fırtınası tekniğine 

başvurulmuştur. 

Uygulamaya ilişkin görsellere Resim 54, Resim 55 ve Resim 56’ da yer verilmiştir. 

 

Resim 54.        

 
 

Resim 55. 
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Resim 56. 

 

 
 

Fikir panolarının oluşturulmasının ardından öğrencilerden öğrenemediği sözcüklere 

yönelik zihnindeki kavramı (concept) somutlaştırarak çizim yapması istenmiştir. Yapılan çizimler 

sonrasında, öğrencilerden yaptıkları çizimleri ve süreçte yaptıklarını grup arkadaşları ile 

paylaşması, bir anlamda sözcüğü doğru bir şekilde öğrenip öğrenmediğinin test edilmesi 

istenmiştir. 6. hafta uygulamanın sonunda ise, öğrencilere izleme testi uygulanmıştır. Bir sonraki 

sınıf içi uygulamaya kadar, araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri öğrenemediğinin 

tespitini yaparak konuyla ilgili olarak öğrencilere dönüt vermiştir.  

Deney grubu öğrencilerinin “Tourism” ünitesine ilişkin öğrenmede, yazmada veya 

tellaffuzunda en fazla zorlandığı (problem olarak gördüğü) sözcüklere ilişkin yapmış olduğu bazı 

çizimlere Resim 57, Resim 58, ve Resim 59’ da yer verilmiştir.  
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Resim 57.                                               Resim 58.                                                      Resim 59.   

  
 

Yukarıda yer alan FAIRY CHIMNEY resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları 

açıklamada; “fairy peri; chimney baca anlamındadır. Resimde ise, fairy ve chimney sözcükleri 

birleştirilerek peri bacası resmedilmiştir” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir 

Yukarıda yer alan PAY THE BILL resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; 

“Pay ödemek; bill ise, fatura anlamındadır. Resimde Bill adında birisi vardır. Hesap fazla geldiği 

için üzgündür. Arkadaşı ise, Bill’ i paylayarak (azarlayarak) Bill’ in hesabı ödemesini 

istemektedir.” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir 

Yukarıda yer alan SQUARE resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; 

“square sözcüğü kare, alan, meydan anlamındadır. Resimde ise, büyük bir kare çizilmiştir. Square 

sözcüğünü oluşturan harfler köşelere yerleştirilmiş, en alt köşeye ise, sözcüğün kendisi 

yazılmıştır. Çünkü s-quare sözcüğü kare sözcüğünü içermektedir” şeklinde düşüncelerini ifade 

etmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yelda Karahan Üzülmez, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

197 

Resim 60.                                     Resim 61.                                                Resim 62.     

             
 

Yukarıda yer alan PALACE resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; “palace 

sözcüğü saray anlamındadır.  Resimde ise, pala bıyıkların sergilendiği bir saraya yer verilmiştir.” 

şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir 

Yukarıda yer alan STALAGMITE resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; 

“stalagmite dikit anlamındadır. Stalagmite sözcüğünün harfleri arasında yer alan M harfi dikit 

şeklinde görselleştirilmiştir.” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir 

Yukarıda yer alan HOLIDAY resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; 

“holiday sözcüğü tatil anlamındadır. Holiday sözcüğünün içinde yer alan day ise, gün anlamına 

gelmektedir. Resimde ise, bir evin “hall” hol (girişi) bulunmaktadır. Diğer günler (day) yazılarak 

hall (hole) kadar gelinir ve hall’ e Cumartesi ile Pazar günleri yazılır. Cumartesi ve Pazar günleri 

holiday yani tatil günleridir ” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. 
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Resim 63.     
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Yukarıda yer alan STALACTITE resmini çizen öğrenciler, yapmış oldukları açıklamada; 

“stalactite sözcüğü sarkıt anlamındadırStalactite sözcüğünün harfleri arasında yer alan T harfi 

sarkı şeklinde görselleştirilmiştir” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. 

 

7. Hafta 

6. hafta uygulamanın sonunda yapılan izleme testine ilişkin dönütler verilmiş öğrencilere 

kişisel ilerleme puanlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve birinci olan grup 

açıklanarak tebrik edilmiş başarı etiketi ve kitap ile ödüllendirilmiştir. 

7. haftanın ilk 2 saati çevrim içi (sınıf dışı) etkinliklerle başlamıştır. Zoom programı 

üzerinden çevrim içi uygulamalarda öncelikle “Tourism’’ ünitesinde bulunan sözcüklerin nasıl 

telaffuz edildiği öğrencilere sesli-sözlük aracılığıyla dinletilmiştir. *(Bu uygulama sırasında 

araştırmacı, uygulamada aksaklık olmaması, öğrencilerin dikkatinin dağılmaması ve çalışmanın 

daha verimli olması için bir tabletten faydalanmıştır. Zoom üzerinden sınıf dışı uygulama 

başlamadan önce, araştırmacı, sesli sözlük üzerinden yapılacak çalışmaları önceden tablet 

üzerinden hazırlamıştır.) Sonrasında, öğrencilerden araştırmacının okuduğu “Tourism’’ 

ünitesinde bulunan sözcüklerden oluşan metinleri dinlemelerini ve metinlerde geçen sözcükleri 

(kendilerine 6. haftada verilen) çalışma kağıdından (EK 11) bularak not almaları istenmiştir. 

Ardından, öğrencilerin cevapları üzerinde hangisinin doğru olduğunu sebepleriyle sınıfça 

tartışmaları istenmiştir. Aynı gruba dahil olan ve en fazla doğru cevabı bulan grup, araştırmacı ve 

sınıf tarafından tebrik edilmiştir. Ardından öğrencilerle, Reverso Context/Speller/yazım 

denetleme aracılığıyla “Tourism’’ ünitesinde bulunan sözcükleri yazma/dikte alıştırması 

yapılmıştır. *(Reverso Context üzerinden yapılan bu çalışma için Zoom kapatılarak öğrencilere 

bireysel çalışmaları için 20 dakika verilmiştir.)  20 dakikanın ardından belirtilen saatte Zoom 

tekrar açılmış ve öğrencilerden yazma/dikte alıştırması ile ilgili dönütler alımıştır. Ardından, 

“Tourism’’ ünitesinde yer alan sözcüklerin cümle içerisinde nasıl ve hangi görevlerde kullanıldığı 

hakkında Zoom üzerinden araştırmacı tarafından bilgi verilmiştir. Verilen 15 dakika aranın 
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ardından, öğrenciler “Tourism’’ ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak cümleler yazmışlardır. 

Ardından araştırmacı, öğrencilerden, kendilerine verilen cümlelerde kullanılan ve  “Tourism’’ 

ünitesinde bulunan sözcüklerin ne anlama geldiğini söylemesini istemiştir. Bir sonraki 

uygulamada ise, öğrenciler, araştırmacı tarafından hazırlanan “Taboo English” oyunuyla ünitede 

geçen sözcükleri kullanarak konuşma (speaking) alıştırması yapmıştır.  

7. haftanın son 2 saati yüzyüze eğitimle devam etmiştir. Öğrenciler, Speech to Text 

Translator (TTS) aracılığı ile araştırmacı tarafından verilen metin üzerinden sesli okuma yaparak 

sesletim çalışması yapmıştır. Ardından, Öğrencilere ‘’Tourism’’ ünitesinde bulunan sözcüklerle 

ilgili bir çalışma kağıdı verilmiştir.  Öğrencilerden çalışma kağıdındaki metni, gruplarındaki bir 

arkadaşı ile birlikte ikili olarak çalışmaları ve cümledeki boşlukları uygun sözcükleri birlikte 

doldurmaları istenmiştir. Sonrasında, , öğrenciler hangi sözcüğün doğru olabileceğini 

gruplarındaki arkadaşları ile tartışmışlardır. Ardından, grup sözcüleri her cümleyle ilgili olarak 

gruplarının kararını sınıfa sunmuş ve sınıfça cevaplar tartışılmıştır. Bir sonraki çalışmada ise, 

öğrencilere “Tourism” ünitesinde yer alan sözcüklerle ilgili bir çalışma kağıdı verilmiştir. 

Öğrencilerden ‘’Tourism’’ ünitesinde geçen sözcüklerle ilgili kendilerine verilen bu çalışma 

kâğıdındaki alıştırmaları gruplarıyla birlikte çalışarak cevaplamaları istenmiştir. Ayrıca, 

öğrencilerin birbirlerine yardımcı olmaları, anlamadıkları yerleri birbirlerine açıklamaları 

istenmiştir. Öğrenciler gruplarında çalıştıktan sonra çalışma kağıdı tahtaya yansıtılmış ve her 

grubun sözcüsünden sıradaki sorunun cevabını vermesi beklenmiştir. Her cevaptan sonra doğru 

cevap tahtaya yansıtılmıştır. Yanlış cevap veren gruplar elenerek sorular çözülmeye devam 

edilmiştir. En başarılı olan grup ise tebrik edilerek alkışlanmıştır. 7. hafta uygulamanın sonunda 

ise, öğrencilere izleme testi uygulanmıştır. Araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri 

öğrenemediğinin tespitini yaparak konuyla ilgili olarak öğrencilere dönüt vermiştir. 

 

8. Hafta 

Uygulamanın son haftasında, 7. hafta uygulamanın sonunda yapılan izleme testine ilişkin 

dönütler verilmiş, öğrencilere kişisel ilerleme puanlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmış 

ve birinci olan grup açıklanarak tebrik edilmiş başarı etiketi ve kitap ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca, 

8 hafta süren uygulama sürecinde en fazla puan alarak 1. olan grup açıklanarak tebrik edilmiş ve 

ödüllendirilmiştir. Ardından, deney grubu öğrencilerinin sözcük öğrenme başarılarını ölçen 

“İngilizce Sözcük Başarı Testi” sontest olarak uygulanmıştır. Bütün öğrencilerin testi yanıtlaması 

ortalama olarak 20 dakika sürmüştür. Ugulamanın diğer saatinde, öğrencilere “İşbirlikli Öğrenme 

Algısı Ölçeği” sontest olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin tamamının, belirtilen ölçeği yanıtlaması 

yaklaşık olarak 15 dakika sürmüştür. Öğrencilerin dinlenmesi için verilen 10 dakikanın 

sonrasında ise, yine sontest olarak “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri”  uygulanmıştır. 

Öğrencilerin bu envanteri cevaplaması yaklaşık olarak 10 dakika sürmüştür. Öğrencilerin 
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dinlenmesi için verilen 10 dakikanın sonrasında, öğrencilere “Tasarım Düşünme Yaklaşımına 

İlişkin Görüşme Soruları Formu” uygulanmıştır. Öğrencilerin formu cevaplaması yaklaşık olarak 

35 dakika sürmüştür. Sonrasında, öğrencilerle sekiz haftalık sürenin sözlü olarak 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Derslerin verimli olup olmadığı, öğrencilerin beklentilerini 

karşılayıp karşılamadığı hakkında değerlendirme yapılması istenmiştir. Araştırmacı, yapılmış 

olan bu sözlü değerlendirmelerle ilgili gerekli notları almıştır. Ardından, öğrencilerin, uygulama 

sürecinde, Tasarım Düşünme ile ilgili yapmış oldukları çalışmalar biraraya getirilerek bütün 

üniteleri kapsayan genel bir çalışma yapılmıştır.  

           Uygulamaya ilişkin görsellere Resim 64, Resim 65, Resim 66 ve Resim 67’ de yer verilmiştir. 

 

Resim 64.                                                                          Resim 65.     

  
 

Resim 66.     
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Resim 67.     

 
Sonrasında, öğrencilerden, ünitelerde geçen sözcükleri kullanarak kompozisyon/ kısa 

hikaye/öykü oluşturmaya başlaması istenmiştir. 8 haftalık ders planının bitmiş olmasına rağmen 

öğrencilere, kompozisyon/ kısa hikaye/öykü tamamlayıp araştırmacıya teslim etmek için bir 

hafta daha süre verildiği belirtilerek öğrencilere uygulamaya katkıda bulundukları için teşekkür 

edilerek uygulama bitirilmiştir.  

Uygulamaya ilişkin bir görsele Resim 68’ de yer verilmiştir. 

 

Resim 68.     

 
 

Yapılmış olan bu uygulamalarla deney grubunda, tasarım düşünme yaklaşımının deney 

grubu öğrencilerinin sözcük öğrenme başarısına, işbirlikli öğrenme algısına ve problem çözme 

becerisine etkisi araştırılmıştır. 

 

3.5.2.2. Kontrol Grubunda Uygulama Süreci 

 

1. Hafta 

Uygulama sürecinde, araştırmacının öğrencilere kendisini tanıtmasının ardından 

uygulamanın hedef, kazanımları ile dersin gerekliliği, nasıl yürütüleceği, ders ile ilgili beklentiler, 

Zoom ve araştırma sürecinde kullanılan diğer uygulamalar hakkında detaylı olarak bilgi 
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verilmiştir. Zoom ve diğer uygulamalar öğrencilere uygulamalı olarak gösterilmiştir. Ayrıca 

öğrencilere, izleme testleri ve nasıl cevaplayacaklarına ilişkin detaylı bilgiler verilmiştir. 

“İşbirlikli Öğrenme” ile ilgili olarak, öğrencilere bilgi verilmiş ve öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme 

Yöntemine ilişkin soruları cevaplanmıştır.  

Birinci hafta devam eden uygulama sürecinde, kontrol grubu öğrencilerinin sözcük 

öğrenme başarılarını ölçen “İngilizce Sözcük Başarı Testi” öntest olarak uygulanmıştır. Bütün 

öğrencilerin testi yanıtlaması ortalama olarak 45 dakika sürmüştür. Ugulamanın diğer saatinde, 

öğrencilere “İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği” öntest olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin 

tamamının, belirtilen ölçeği yanıtlaması yaklaşık olarak 15 dakika sürmüştür. Öğrencilerin 

dinlenmesi için verilen 20 dakikanın sonrasında ise, yine öntest olarak “ Çocuklar İçin Problem 

Çözme Envanteri”  uygulanmıştır. Öğrencilerin bu envanteri cevaplaması yaklaşık olarak 20 

dakika sürmüştür. Uygulamanın ilk haftasında kontrol grubu öğrencilerinin, deney grubu 

öğrencilerinden daha rahat ve kaygılarının daha az olduğu gözlenmiştir. 

 

2. Hafta 

2. haftanın ilk 2 saati yüzyüze eğitimle başlamıştır. Öncelikle, araştırmacı tarafından 

öğrencilerin merakını uyandırmak amacıyla, görsel materyaller kullanılarak ‘’İnternet’’ ünitesine 

ilişkin sözcükler genel olarak tanıtılmıştır. Yapılan bu genel tanıtımın ardından çalışmanın temel 

yöntemlerinden biri olan işbirlikli öğrenme ile ilgili olarak, her gruba ÖTBB (Öğrenci Takımları 

Başarı Bölümleri) tekniği ile birbirine denk olacak şekilde ve takım güç dengeleri korunarak 

heterojen olarak 4 öğrenci atanmıştır. Oluşturulan bu gruplara, öğrenciler tarafından isimler 

verilmiştir. Öğrenci gruplarının belirlenmesinin ardından, öğrencilerin, ‘’İnternet’’ ünitesine 

ilişkin sözcükleri grup arkadaşları ile birlikte, kaynaklardan araştırmaları ve grup içi tartışma 

yoluyla sözcüklerin anlamlarını, kullanım şekillerini belirlemeleri istenmiştir. Sonrasında,  

‘’İnternet’’ ünitesine ilişkin sözcüklerle ilgili her takıma bir çalışma kağıdı (1) verilmiştir. (EK 11) 

Çalışma kağıdında ‘’İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcüklerin resimleri her grup için ayrı ayrı 

zarfa konmuştur. Dersin başında ise, her gruba bir adet zarf verilmiş ve gruplardan zarfları aynı 

anda açmaları istenmiştir. Öğrencilerden kendilerine verilen resimlerle sözcükleri eşleştirmeleri 

istenmiş, sözcükleri resimlerle en önce ve doğru şekilde eşleştiren grubun yarışmayı kazanacağı 

ifade edilmiştir. Araştırmacı, resimleri ve sözcükleri en önce eşleştirdiğini söyleyen grubun 

yanına giderek eşleştirmeleri kontrol etmiş ve grup birinci seçilerek araştırmacı ve sınıf 

arkadaşları tarafından tebrik edilmiştir. 

2. haftanın son 2 saati çevrim içi (sınıf dışı) etkinliklerle devam etmiştir. Zoom programı 

üzerinden çevrim içi uygulamalarda öncelikle “İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcüklerin nasıl 

telaffuz edildiği öğrencilere sesli-sözlük aracılığıyla dinletilmiştir. *(Bu uygulama sırasında 

araştırmacı, uygulamada aksaklık olmaması, öğrencilerin dikkatinin dağılmaması ve çalışmanın 
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daha verimli olması için bir tabletten faydalanmıştır. Zoom üzerinden sınıf dışı uygulama 

başlamadan önce, araştırmacı, sesli sözlük üzerinden yapılacak çalışmaları önceden tablet 

üzerinden hazırlamıştır.) Sonrasında, öğrencilerden araştırmacının okuduğu ‘’İnternet’’ 

ünitesinde bulunan sözcüklerden oluşan metinleri dinlemelerini ve metinlerde geçen sözcükleri 

(kendilerine sınıf içi uygulamada verilen) çalışma kağıdından bularak not almaları istenmiştir. 

Ardından, öğrencilerin cevapları üzerinde hangisinin doğru olduğunu sebepleriyle sınıfça 

tartışmaları istenmiştir. Aynı gruba dahil olan ve en fazla doğru cevabı bulan grup, araştırmacı ve 

sınıf tarafından tebrik edilmiştir.  Ardından öğrencilerle, Reverso Context/Speller/yazım 

denetleme aracılığıyla “İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcükleri yazma/dikte alıştırması 

yapılmıştır. *(Öğrencilere 1. hafta uygulamalı olarak gösterilen Reverso Context üzerinden 

yapılan bu çalışma için Zoom kapatılarak öğrencilere bireysel çalışmaları için 20 dakika 

verilmiştir.) 20 dakikanın ardından belirtilen saatte Zoom tekrar açılmış ve öğrencilerden 

yazma/dikte alıştırması ile ilgili dönütler alımıştır. Ardından, ‘’İnternet’’ ünitesinde yer alan 

sözcüklerin cümle içerisinde nasıl ve hangi görevlerde kullanıldığı hakkında Zoom üzerinden 

araştırmacı tarafından bilgi verilmiştir. Verilen 10 dakika aranın ardından, öğrenciler ‘’İnternet’’ 

ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak cümleler yazmışlardır. Ardından araştırmacı, 

öğrencilerden, kendilerine verilen cümlelerde kullanılan ve  ‘’İnternet’’ ünitesinde bulunan 

sözcüklerin ne anlama geldiğini söylemesini istemiştir. Bir sonraki uygulamada ise, öğrenciler, 

araştırmacı tarafından hazırlanan ve 20 dakika süren “Taboo English” oyunuyla ünitede geçen 

sözcükleri kullanarak konuşma (speaking) alıştırması yapmıştır.   

 

Resim 69.  

 
 

3. Hafta 

3. hafta yüzyüze eğitimle başlamıştır ve uygulamanın başında, öğrencilere 2. hafta 

uygulamasına ilişkin izleme testi uygulanmıştır. Bir sonraki sınıf içi uygulamaya kadar, 

araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri öğrenemediğinin tespitini yaparak konuyla ilgili 

olarak öğrencileri bilgilendirmiştir. Ardından, öğrenciler, Speech to Text Translator (TTS) 
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aracılığı ile araştırmacı tarafından verilen metin üzerinden sesli okuma yaparak sesletim 

çalışması yapmıştır.  Verilen aranın ardından, öğrencilerden kendilerine verilmiş olan metni 

grupça okumaları istenmiştir. Bu metnin özelliği, içerisinde ’İnternet’’ ünitesiyle ilgili sözcüklerin 

olmasıdır. Öğrencilerden grupları içerisinde metni sessizce okuduktan sonra metin içerisinde 

internet ünitesine ilişkin hatırladıkları sözcükleri yazmaları ve her grubun sözcüsünden de grup 

üyelerinin hatırladıkları sözcükleri okumaları istenmiştir. Bir sonraki çalışma ise, öğrencilere 

verilen sözcüklerle cümleler kurulmasıdır. Bu etkinlikte, öğrenciler gruplar halinde çalışmış grup 

yazıcıları cümleleri bir kâğıda yazarak araştırmacıya teslim etmiştir. En fazla doğru cümle kuran 

grup alkışlanarak çalışma bitirilmiştir. Ardından,  öğrenciler ‘’İnternet’’ ünitesinde bulunan 

sözcükleri kullanarak birbirleriyle diyalog çalışmışlardır. Öğrencilerden kendilerine verilen 

diyaloğu sessizce okumaları ve kendi gruplarında çalışarak benzer diyaloglar hazırlamaları 

istenmiştir. Öğrenciler diyalogları hazırladıktan sonra her gruptan gönüllü öğrenci seçilmiş, 

hazırlanan diyaloglar canlandırılmıştır.  

 

4. Hafta 

4. haftanın ilk 2 saati yüzyüze eğitimle başlamıştır. 2. hafta uygulamasına ilişkin yapılan 

izleme testi ile ilgili dönütler verilmiş öğrencilere kişisel ilerleme puanlarına ilişkin gerekli 

bilgilendirmeler yapılmış ve birinci olan grup açıklanarak tebrik edilmiş başarı etiketi ve kitap ile 

ödüllendirilmiştir. Ardından, öğrencilere 3. hafta uygulamasına ilişkin izleme testi uygulanmıştır. 

Bir sonraki sınıf içi uygulamaya kadar, araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri 

öğrenemediğinin tespitini yaparak konuyla ilgili olarak öğrencileri bilgilendirmiştir. 

Ardından, araştırmacı tarafından öğrencilerin merakını uyandırmak amacıyla, görsel 

materyaller kullanılarak ‘’Adventure’’ ünitesine ilişkin sözcükler genel olarak tanıtılmıştır. 

Yapılan bu genel tanıtımın ardından öğrencilerin, ‘’Adventure’’ ünitesine ilişkin sözcükleri grup 

arkadaşları ile birlikte, kaynaklardan araştırmaları ve grup içi tartışma yoluyla sözcüklerin 

anlamlarını, kullanım şekillerini belirlemeleri istenmiştir. Sonrasında,  ‘’Adventure’’ ünitesine 

ilişkin sözcüklerle ilgili her her gruba A ve B olmak üzere ikişer adet çalışma kâğıdı verilmiştir 

(EK 11). Çalışma kâğıdı iki bölümden oluşmaktadır. Her bir çalışma kâğıdı iki öğrenci içindir. 

Çalışma kağıdında ‘’Adventure’’ ünitesine ilişkin Türkçe ve İngilizce anlamları yazılı olan iki farklı 

bölümün karışık halde bulunduğu kâğıtlar vardır. Etkinlikte, öncelikle A öğrencisi kendisinde 

olan sözcüğü B öğrencisine söylemiştir. Bu sırada B öğrencisi kâğıdındaki boş bırakılan bölüme 

arkadaşının söylediği sözcüğün karşılığını yazmıştır. Daha sonra B öğrencisi kendisinde olan 

sözcüğü A öğrencisine okumuş, bu sırada A öğrencisi kâğıdındaki boş bırakılan bölüme 

arkadaşının söylediği sözcüğü yazmıştır. Son olarak, A ve B öğrencisi birlikte çalışarak kâğıtlarına 

yazdıkları sözcüklerin anlamlarının doğru olup olmadığını tartışmıştır. Ortalama 20 dakikalık bir 

çalışmadan sonra araştırmacı her bir sözcüğün anlamını farklı öğrencilere tahtaya yazdırmıştır. 
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Yapılan hatalar sınıfça düzeltilmiş ve çalışma bitirilmiştir. Uygulamaya yönelik görsellere Resim 

70 ve Resim 71’ de yer verilmiştir. 

 

Resim 70.   

 
 

Resim 71.   

 
 

4. haftanın son 2 saati çevrim içi (sınıf dışı) etkinliklerle devam etmiştir. Zoom üzerinden 

çevrim içi uygulamalarda öncelikle ‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan sözcüklerin nasıl telaffuz 

edildiği öğrencilere sesli-sözlük aracılığıyla dinletilmiştir. Sonrasında, öğrencilerden 

araştırmacının okuduğu ‘’Adventure’’  ünitesinde bulunan sözcüklerden oluşan metinleri 

dinlemelerini ve metinlerde geçen sözcükleri (kendilerine 4. hafta sınıf içi derste verilen) çalışma 

kağıdından bularak not almaları istenmiştir. Ardından, öğrencilerin cevapları üzerinde hangisinin 

doğru olduğunu sebepleriyle sınıfça tartışmaları istenmiştir. Aynı gruba dahil olan ve en fazla 

doğru cevabı bulan grup, araştırmacı ve sınıf tarafından tebrik edilmiştir.   
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Ardından öğrencilerle, Reverso Context/Speller/yazım denetleme aracılığıyla 

‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan sözcükleri yazma/dikte alıştırması yapılmıştır. *( yapılan bu 

çalışma için Zoom kapatılarak öğrencilere bireysel çalışmaları için 20 dakika verilmiştir.) 20 

dakikanın ardından belirtilen saatte Zoom tekrar açılmış ve öğrencilerden yazma/dikte 

alıştırması ile ilgili dönütler alımıştır. Sonrasında, ‘’Adventure’’ ünitesinde yer alan sözcüklerin 

cümle içerisinde nasıl ve hangi görevlerde kullanıldığı hakkında Zoom üzerinden araştırmacı 

tarafından bilgi verilmiştir. Verilen 10 dakika aranın ardından,  öğrenciler ‘’Adventure’’ 

ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak cümleler yazmışlardır. Ardından araştırmacı, 

öğrencilerden, kendilerine verilen cümlelerde kullanılan ve  ‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan 

sözcüklerin ne anlama geldiğini söylemesini istemiştir. Bir sonraki uygulamada ise, öğrenciler, 

araştırmacı tarafından hazırlanan ve 20 dakika süren “Taboo English” oyunuyla ünitede geçen 

sözcükleri kullanarak konuşma (speaking) alıştırması yapmıştır.   

 

5. Hafta    

5. hafta yüzyüze eğitimle başlamıştır.3. hafta uygulamasına ilişkin yapılan izleme testi ile 

ilgili dönütler verilmiş öğrencilere kişisel ilerleme puanlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler 

yapılmış ve birinci olan grup açıklanarak tebrik edilmiş başarı etiketi ve kitap ile 

ödüllendirilmiştir. Ardından, öğrencilere 4. hafta uygulamasına ilişkin izleme testi uygulanmıştır. 

Bir sonraki sınıf içi uygulamaya kadar, araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri 

öğrenemediğinin tespitini yaparak konuyla ilgili olarak öğrencileri bilgilendirmiştir. Sonrasında, 

öğrenciler, Speech to Text Translator (TTS) aracılığı ile araştırmacı tarafından verilen metin 

üzerinden sesli okuma yaparak sesletim çalışması yapmıştır. Ardından öğrencilerden kendilerine 

verilmiş olan çalışma kağıdını bireysel olarak yapmaları ve cümle içerisinde boş bırakılan yerlere 

10 dakikalık süre içerisinde uygun gelen sözcükleri yazmaları istenmiştir. Verilen süre sonunda 

öğrenciler gruptan bir arkadaşlarıyla kağıtlarını değiştirmiş ve birbirlerinin cevaplarını kontrol 

etmiştir. Öğrenciler, anlamadıkları veya yanlış yaptıkları yerlerde birbirlerinin görüşlerini 

almışlardır. Bu sırada araştırmacı, gruplar arasında dolaşarak gruplardan gelen soruları 

yanıtlamıştır. Çalışma sonunda çalışma kağıdı tahtaya yansıtılarak doğru cevaplar gösterilmiştir. 

Öğrencilerin anlamadıkları soruların açıklaması araştırmacı tarafından yapılmıştır. Ardından 

öğrencilere yeni çalışma kâğıtları verilmiştir.  Her öğrenciden ‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan 

sözcüklere ilişkin soruları cevaplamaları istenmiştir.  20 dakikalık süre sonunda öğrencilerden 

kâğıtlarını gruplarındaki bir arkadaşlarıyla karşılıklı olarak değiştirmeleri ve birbirlerinin 

kâğıtlarını kontrol etmeleri istenmiştir. Son olarak ise, çalışma kâğıtlarında bulunan soruların 

cevapları öğrencilere verilmiş ve kendi kâğıtlarıyla karşılaştırmaları istenmiştir. Sonrasında, 

“Adventure’’ ünitesinde geçen sözcüklerle ilgili olarak öğrencilerin gruplara ayrılması, 

öğrenemedikleri sözcükleri kendi aralarında tartışması ve sözcükleri öğrenen öğrencilerin 
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deneyimlerini öğrenemeyen öğrencilerle paylaşarak sözcük çalışması yapması istenmiştir. 

Ardından, öğrencilerin gruplarıyla birlikte kendilerine verilen sözcüklerle cümleler kurması 

istenmiştir. Grup yazıcıları cümleleri bir kâğıda yazarak araştırmacıya teslim etmiştir. En fazla 

doğru cümle kuran grup alkışlanarak çalışma bitirilmiştir. Uygulamaya yönelik bir görsele 

aşağıda yer verilmiştir. 

 

Resim 72.    

 
 

Sonrasında,  öğrenciler “Adventure’’ ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak 

birbirleriyle diyalog çalışmışlardır. Öğrencilerden kendilerine verilen diyaloğu sessizce 

okumaları ve kendi gruplarında çalışarak benzer diyaloglar hazırlamaları istenmiştir. Öğrenciler 

diyalogları hazırladıktan sonra her gruptan gönüllü iki öğrenci seçilmiş, hazırlanan diyaloglar 

canlandırılmıştır.  

 

6. Hafta 

6. haftanın ilk 2 saati yüzyüze eğitimle başlamıştır. 4. hafta uygulamasına ilişkin yapılan 

izleme testi ile ilgili dönütler verilmiş, öğrencilere kişisel ilerleme puanlarına ilişkin gerekli 

bilgilendirmeler yapılmış ve birinci olan grup açıklanarak tebrik edilmiş başarı etiketi ve kitap ile 

ödüllendirilmiştir. Ardından, öğrencilere 5. hafta uygulamasına ilişkin izleme testi uygulanmıştır. 

Bir sonraki sınıf içi uygulamaya kadar, araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri 

öğrenemediğinin tespitini yaparak konuyla ilgili olarak öğrencileri bilgilendirmiştir. Ardından, 

araştırmacı tarafından öğrencilerin merakını uyandırmak amacıyla, görsel materyaller 

kullanılarak ‘’Tourism’’ ünitesine ilişkin sözcükler ve turistik yerler genel olarak tanıtılmıştır. 

Yapılan bu genel tanıtımın ardından öğrencilerin, ‘’Tourism’’ ünitesine ilişkin sözcükleri grup 

arkadaşları ile birlikte, kaynaklardan araştırmaları ve grup içi tartışma yoluyla sözcüklerin 

anlamlarını, kullanım şekillerini, aralarındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemeleri istenmiştir. 

Sonrasında,  ‘’Tourism’’ ünitesine ilişkin sözcüklerle ilgili öğrencilere çalışma kağıdı verilmiştir. 
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Çalışma kâğıdı ortadan ikiye bölünerek her kâğıt iki öğrenciye paylaştırılmıştır. Öğrencilerin 

kendi grupları içerisinde ikili olarak çalıştıkları bu çalışma kâğıtlarında her bir öğrenci için 

diğerinden farklı ‘’Tourism’’ ünitesinde bulunan her bir sözcük ile ilgili 1 soru toplamda da 10 

adet soru bulunmaktadır. Öğrencilerden kendilerine sorulan sorulardan sözcükleri tahmin 

ederek yazmaları istenmiştir. Öğrenciler öncelikle bireysel olarak cevapları yazmış sonrasında 

her öğrenci kendi kâğıdını diğer arkadaşına vermiş ve birbirlerinin yanlışlarını düzeltmişlerdir. 

Son olarak, grup olarak çalışıp soruların cevaplarını bulmaya çalışmışlardır. Yaklaşık 20 dakikalık 

bir çalışmadan sonra araştırmacı, her grubun yazıcısını tahtaya çağırarak sözcükleri sırasıyla 

tahtaya yazmalarını istemiştir. Cevaplarda yapılan hatalar birlikte düzeltilerek çalışma 

bitirilmiştir.  

6. haftanın son 2 saati çevrim içi (sınıf dışı) etkinliklerle devam etmiştir. Zoom programı 

üzerinden çevrim içi uygulamalarda öncelikle ‘’Tourism’’ ünitesinde bulunan sözcüklerin nasıl 

telaffuz edildiği öğrencilere sesli-sözlük aracılığıyla dinletilmiştir. Sonrasında, öğrencilerden 

araştırmacının okuduğu ‘’Tourism’’ ünitesinde bulunan sözcüklerden oluşan metinleri 

dinlemelerini ve metinlerde geçen sözcükleri, (kendilerine bir önceki sınıf içi derste verilen) 

çalışma kağıdından bularak not almaları istenmiştir. Ardından, öğrencilerin cevapları üzerinde 

hangisinin doğru olduğunu sebepleriyle sınıfça tartışmaları istenmiştir. Aynı gruba dahil olan ve 

en fazla doğru cevabı bulan grup, araştırmacı ve sınıf tarafından tebrik edilmiştir.  Ardından 

öğrencilerle, Reverso Context/Speller/yazım denetleme aracılığıyla ‘’Tourism’’ ünitesinde 

bulunan sözcükleri yazma/dikte alıştırması yapılmıştır. Sonrasında, ‘’Tourism’’ ünitesinde yer 

alan sözcüklerin cümle içerisinde nasıl ve hangi görevlerde kullanıldığı hakkında Zoom üzerinden 

araştırmacı tarafından bilgi verilmiştir. Verilen 15 dakika aranın ardından,  öğrenciler ‘’Tourism’’ 

ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak cümleler yazmışlardır. Ardından araştırmacı, 

öğrencilerden, kendilerine verilen cümlelerde kullanılan ve  ‘’Tourism’’ ünitesinde bulunan 

sözcüklerin ne anlama geldiğini söylemesini istemiştir. Bir sonraki uygulamada ise, öğrenciler, 

araştırmacı tarafından hazırlanan “Taboo English” oyunuyla ünitede geçen sözcükleri kullanarak 

konuşma (speaking) alıştırması yapmıştır.  

 

7. Hafta 

7. hafta yüzyüze eğitimle başlamıştır. 5. hafta uygulamasına ilişkin yapılan izleme testi ile 

ilgili dönütler verilmiş, öğrencilere kişisel ilerleme puanlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler 

yapılmış ve birinci olan grup açıklanarak tebrik edilmiş başarı etiketi ve kitap ile 

ödüllendirilmiştir. Ardından, öğrencilere 6. hafta uygulamasına ilişkin izleme testi uygulanmıştır. 

Araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri öğrenemediğinin tespitini yaparak konuyla ilgili 

olarak öğrencileri bilgilendirmiştir. Sonrasında, öğrenciler, Speech to Text Translator (TTS) 

aracılığı ile araştırmacı tarafından verilen metin üzerinden sesli okuma yaparak sesletim 
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çalışması yapmıştır. Ardından, öğrencilerden ‘’Tourism’’ ünitesinde geçen sözcüklerle ilgili 

kendilerine verilen çalışma kâğıdındaki alıştırmaları gruplarıyla birlikte çalışarak cevaplamaları 

istenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin birbirlerine yardımcı olmaları, anlamadıkları yerleri birbirlerine 

açıklamaları belirtilmiştir. Öğrenciler, gruplarında çalıştıktan sonra çalışma kağıdı tahtaya 

yansıtılmıştır ve her grubun sözcüsünden sıradaki sorunun cevabını vermesi beklenmiştir. Her 

cevaptan sonra doğru cevap açıklanmış, yanlış cevap veren gruplar elenerek sorular çözülmeye 

devam edilmiştir. En başarılı olan grup alkışlanarak tebrik edilmiştir. Bir sonraki çalışmada ise, 

öğrencilere verilen sözcüklerle cümleler kurdurulmuştur. Öğrenciler gruplar halinde çalışmıştır.  

Grup yazıcıları cümleleri bir kâğıda yazarak araştırmacıya teslim etmiştir. En fazla doğru cümle 

kuran grup alkışlanmış ve çalışma bitirilmiştir. Ardından, öğrencilerden kendilerine verilmiş olan 

metni grupça okumaları istenmiştir. Bu metnin özelliği içerisinde ‘’Tourism’’  ünitesiyle ilgili 

sözcüklerin olmasıdır. Öğrencilerden grupları içerisinde metni sessizce okuduktan sonra metin 

içerisinde‘’Tourism’’  ünitesine ilişkin hatırladıkları sözcükleri yazmaları istenmiştir. Çalışmanın 

sonunda,  her grubun sözcüsünden grup üyelerinin hatırladıkları sözcükleri okumaları 

istenmiştir. Sonrasında,  öğrenciler ‘’Tourism’’ ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak 

birbirleriyle diyalog çalışmışlardır. Öğrencilerden kendilerine verilen diyaloğu sessizce 

okumaları ve kendi gruplarında çalışarak benzer diyaloglar hazırlamaları istenmiştir. Öğrenciler 

diyalogları hazırladıktan sonra her gruptan gönüllü iki öğrenci seçilmiş, hazırlanan diyaloglar 

canlandırılmıştır. Ardından, öğrencilere 7. hafta uygulamasına ilişkin izleme testi uygulanmıştır. 

Araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri öğrenemediğinin tespitini yaparak konuyla ilgili 

olarak öğrencileri bilgilendirmiştir. 

 

8. Hafta   

Uygulamanın son haftasında, 7. hafta uygulamanın sonunda yapılan izleme testine ilişkin 

dönütler verilmiş, öğrencilere kişisel ilerleme puanlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmış 

ve birinci olan grup açıklanarak tebrik edilmiş başarı etiketi ve kitap ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca, 

8 hafta süren uygulama sürecinde en fazla puan alarak 1. olan grup açıklanarak tebrik edilmiş ve 

ödüllendirilmiştir. Sonrasında, kontrol grubu öğrencilerinin sözcük öğrenme başarılarını ölçen 

“İngilizce Sözcük Başarı Testi” sontest olarak uygulanmıştır. Bütün öğrencilerin testi yanıtlaması 

ortalama olarak 25 dakika sürmüştür. Ugulamanın diğer saatinde, öğrencilere “İşbirlikli Öğrenme 

Algısı Ölçeği” sontest olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin tamamının, belirtilen ölçeği yanıtlaması 

yaklaşık olarak 15 dakika sürmüştür. Öğrencilerin dinlenmesi için verilen 20 dakikanın 

sonrasında ise, yine sontest olarak “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri”  uygulanmıştır. 

Öğrencilerin bu envanteri de cevaplaması yaklaşık olarak 15 dakika sürmüştür. Sonrasında, 

öğrencilerden sözlü olarak, sekiz haftalık sürede derslerin verimli olup olmadığı, öğrencilerin 

beklentilerini karşılayıp karşılamadığı hakkında değerlendirme yapması istenmiştir. Araştırmacı 
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yapılmış olan bu sözlü değerlendirmelerle ilgili gerekli notları almıştır.  Öğrencilere uygulamaya 

katkıda bulundukları için teşekkür edilerek uygulama bitirilmiştir.  

Genel olarak bakıldığında; ders uygulama planında verilen sözcükler, öncelikle düz 

anlatımdan başlayarak ve kolaydan zora doğru giden “Tasarım Düşünme”, “Harmanlanmış 

Öğrenme” ”İşbirlikli Öğrenme Yöntemleri” ve “Problem Çözme” ile ilgili ve bu yöntemlerle 

uyumlu etkinliklerle öğretilmeye çalışılmıştır. Uygulama sürecinde dört temel dil becerisi olan 

okuma, yazma, konuşma ve dinleme etkinliklerine eşit derecede yer verilmeye çalışılmıştır. 

Ayrıca, uygulama sürecinde öğrencilere ihtiyaç duydukları destek sağlanmıştır. Bununla birlikte, 

her iki grupta da özellikle ilk 2 haftada, uyum problemlerinin yaşandığı gözlemlenmiştir. Bununla 

birlikte, kontrol grubu öğrencilerinin deney grubu öğrencilerine kıyasla daha az kaygılı oldukları 

gözlenmiştir. Bu durumda, deney grubu öğrencilerinin, kontrol grubu öğrencilerinden farklı 

olarak daha önce hiç karşılaşmamış oldukları Tasarım Düşünme Yöntemi ile ilişkili olabileceği 

düşünülebilir. 3. haftadan itibaren ise, her iki grup öğrencilerinin sürece alıştığı derse daha fazla 

ilgi gösterdikleri görülmüştür. Özellikle deney grubunda 4. haftadan itibaren öğrenci ilgi ve 

motivasyonu ile derse, arkadaşlarına ve araştırmacıya ilişkin tutumlarında gözle görülür bir artış 

olduğu gözlenmiştir. Deney grubu öğrencilerinin tasarım düşünme yöntemine ilişkin 

farkındalıklarının da arttığı gözlenmiştir. Öğrenciler, tasarım düşünme ile ilgili günlük hayatta 

kaşılaştıkları bilgileri sınıfta paylaşmaya ve otantik materyalleri (gazete, dergi vs) getirmeye 

başlamışlardır. Uygulamaya ilişkin görsellere aşağıda yer verilmiştir. 

 

Resim 73.                                                        Resim 74.    

       
 

Ayrıca, her iki grupta da her ünitenin ardından yapılan izleme testleri sonuçlarına göre, 

öğrenci başarı düzeylerinin de bir önceki haftaya oranla artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bununla 

birlikte 6. hafta itibariyle deney grubu öğrencilerinde memnuniyetle birlikte yorgunluk 

gözlenmiştir. Bu durumun, kontol grubu öğrencileri ile aynı uygulama planına ek olarak tasarım 

düşünme yöntemi ile ilgili yapılan çalışma ve aktivitelerin etkili olduğu düşünülebilir. Ayrıca, 

uygulama sürecinde hem deney grubu hem de kontrol grubu öğrencilerinin sözcüklerin özellikle 
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yazımı ve telaffuzunda zorlandığı fakat yapılan etkinliklerle öğrencilerin telaffuz ve yazma 

becerilerinin gelişmesine yardımcı olduğu gözlenmiştir.  

Ayrıca, yapılan ders içi ek uygulamada, deney grubu öğrencilerinin dört dil becerisi olan 

okuma yazma, konuşma (telaffuz) ile ilgili olarak yazdıkları kompozisyon/kısa 

hikaye/öykülerinde genellikle sözcükleri, cümle içinde anlam ve cümle dizimi olarak doğru 

kullandıkları ve telaffuzlarında da farkedilir bir düzelme olduğu gözlenmiştir.  

Uygulama sürecinin 8. ve son haftasında deney grubu öğrencileri ile uygulama sürecinin 

sözlü olarak kısa bir değerlendirilmesi yapılmış ve öğrencilerin bazılarının, tasarım düşünme 

yöntemi ile ilgili olarak belki de bu çalışmanın mottosu olabilecek,  “yanlışlardan doğruyu 

bulabilmek” ifadesini kullandıkları görülmüştür.  

 

3.6. Verilerin Analizi 

 

3.6.1. Nicel Verilerin Analizi 

 

Tasarım düşünme yaklaşımının, İngilizce öğretiminde ortaokul öğrencilerinin sözcük 

öğrenme başarılarına, işbirlikli öğrenme algılarına ve problem çözme becerilerine etkisinin 

incelendiği bu çalışmada, öncelikle grupların deneysel işlem öncesi denkliğini belirlemek için 

öntest olarak uygulanan “İngilizce Sözcük Başarı Testi”, “İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği” ve 

“Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri ” den elde edilen nicel verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediği araştırılmıştır. Deney ve kontrol gruplarına ait verilerin normal dağılıp 

dağılmadığının belirlenmesi ve parametrik testlerin kullanılabilmesi amacıyla “Normallik Testi” 

yapılmıştır. Verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığını skewness ve kurtosis değerlerine 

bakılarak da test etmek mümkündür (George ve Mallery, 2010). Skewness ve Kurtosis 

değerlerinin normal dağılımı göstermesi için -1 / +1 arasında değerlere sahip olması 

gerekmektedir (George ve Mallery, 2010). Bu çalışmada deney ve kontrol gruplarının normal 

dağılım gösterip göstermediği ile ilgili normallik testi sonuçları aşağıda verilmiştir.   

Tablo 3.10 Deney ve kontrol gruplarının “İngilizce Sözcük Başarı Testi” ön-test puanlarına 

göre normallik testi sonuçlarını göstermektedir.  

 

Tablo 3.10.  
Deney ve Kontrol Gruplarının “İngilizce Sözcük Başarı Testi” Ön-test Puanlarına Göre Normallik 
Testi Sonuçları 

Grup N Min Max X�  ss Skewness/sh Kurtosis/sh 
Deney 23 12,00 27,00 17,21 3,66 ,961 ,481 1,047 ,935 
Kontrol 20 10,00 26,00 16,70 4,10 ,766 ,512 ,615 ,992 

 



Yelda Karahan Üzülmez, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

212 

Tablo 3.11 Deney ve Kontrol Gruplarının “İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği” Ön-test 

Puanlarına Göre Normallik Testi Sonuçlarını göstermektedir.  

 

Tablo 3.11.  
Deney ve Kontrol Gruplarının “İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği” Ön-test Puanlarına Göre 
Normallik Testi Sonuçları 

Grup N Min Max X�  ss Skewness/sh Kurtosis/sh 
Deney 23 3,08 4,65 3,85 ,38 -,215 ,481 -,398 ,935 
Kontrol 20 2,38 4,46 3,60 ,60 -,294 ,512 -1,012 ,992 

 

Tablo 3.12 Deney ve Kontrol Gruplarının “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri ” Ön-

test Puanlarına Göre Normallik Testi Sonuçlarını göstermektedir. 

 

Tablo 3.12.  
Deney ve Kontrol Gruplarının “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri ” Ön-test Puanlarına 
Göre Normallik Testi Sonuçları 

Grup N Min Max X�  ss Skewness/sh Kurtosis/sh 
Deney 23 2,42 4,50 3,52 ,64 -,016 ,481 -1,072 ,935 
Kontrol 20 2,00 5,00 3,20 ,80 ,484 ,512 -,123 ,992 

 

Tablo 3.10, Tablo 3.11 ve Tablo 3.12 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının 

normallik testi sonuçlarına göre verilerin normal dağılım gösterdiği söylenebilir. Tüm gruplar 

heterojen olduğundan Skewness- Kurtosis değerleri dikkate alınmış ve değerler incelendiğinde 

deney ve kontrol gruplarının ön test verileri istatistiksel olarak normal dağılım sınırları içerisinde 

olduğu görülmüştür. Bu sonuca bağlı olarak deney ve kontrol gruplarının deneysel işlem öncesi 

denkliğini incelemek için parametrik testlerden “bağımsız örneklem t-testi” uygulanmıştır. 

Araştırmanın 1. alt problemi olan “tasarım düşünme yaklaşımının uygulandığı deney ve 

kontrol grubu öğrencilerinin sözcük öğrenme başarı sontest puanları arasında anlamlı fark var 

mıdır?” sorusuna ilişkin olarak ölçme araçlarının normallik testleri yapılıp parametrik testelerin 

kullanılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Gruplar arasındaki farklılılar için t testi farkın 

hangi gruplardan kaynaklandığını tesbit etmek için “Cohen d” indeksi hesaplanmıştır. 

Araştırmanın 2. alt problemi olan “tasarım düşünme yaklaşımının uygulandığı deney 

grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin işbirlikli öğrenme algı puanları arasında fark var mıdır?” 

sorusuna ilişkin olarak ölçme araçlarının normallik testleri yapılıp parametrik testelerin 

kullanılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Gruplar arasındaki farklılılar için t testi farkın 

hangi gruplardan kaynaklandığını tesbit etmek için “Cohen d” indeksi hesaplanmıştır. 

Araştırmanın üçüncü alt problemi olan, “tasarım düşünme yaklaşımının uygulandığı 

deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin problem çözme becerilerine ilişkin puanları 

arasında fark var mıdır?” sorusuna ilişkin olarak ölçme araçlarının normallik testleri yapılıp 

parametrik testelerin kullanılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Gruplar arasındaki 
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farklılılar için t testi farkın hangi gruplardan kaynaklandığını tesbit etmek için “Cohen d” indeksi 

hesaplanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen nicel verilerin analizinde IBM SPSS İstatistik 17 paket programı 

kullanılmış ve araştırmadan elde edilen nicel verilerin analizinde anlamlılık düzeyi 0.5 olarak 

kabul edilmiştir. 

 

3.6.2. Nitel Verilerin Analizi 
 

Bu araştırmadan elde edilen nitel verilerin analizi için; 

Araştırmanın 4. alt problemi olan “Tasarım düşünme yaklaşımının uygulandığı deney 

grubundaki öğrencilerin uygulamaya yönelik görüşleri nelerdir?” sorusu ile ilgili olarak, verilerin 

tanımlanabilmesi ve verilerde saklı olabilen gerçeklerin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla içerik 

analizi yapılmıştır. İçerik analizi, metinde yer alan değişkenleri ölçmek amacıyla sistematik, 

önyargısız, tarafsız ve nicel olarak yapılan bir analizdir (Kimberley, 2002). Yıldırım ve Şimşek, 

(1999) içerik analizinin birtakım aşamalarla yapılabileceğini ifade etmiştir: Bu aşamalar; 1- 

Kodlama yapılması, 2- Temaların bulunması, 3- Verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi 

ile 4- Bulguların tanımlanarak yorumlanması şeklindedir. Bu çalışmada da nitel verilerin analizi 

için yukarıda belirtilen aşamalar takip edilmiştir. Araştırmada,  deney gurubu öğrencilerinin 

görüşleri; “Tema”, “Alt Temalar”, “Kodlar” ve “Frekansları”, bulgular bölümünde detaylı bir 

şekilde sunulmuştur. 

Araştırmada, kodlama güvenirliğini sağlamak amacıyla ise, Miles ve Huberman (1994) ’ın 

güvenirlik formülü; 

 

                  Güvenirlik =                       (Görüş Birliği)               x 100 kullanılmıştır.  

                                                          (Görüş Birliği) + (Görüş Ayrılığı) 

 

Bu formül yapılmış olan çalışmada uzmanlar arasındaki uyum oranını haesaplamada 

kullanılmaktadır. Uzmanlar arasında kodlamadaki benzerliklerin fazla olması kodlamaların 

güvenilir olduğunu ifade etemektedir. Bu çalışmada da araştırmanın güvenirliğini sağlamaya 

yönelik olarak, eğitim bilimleri alanında bir uzman veri setini incelemiştir. Böylelikle, araştırmacı 

tarafından oluşturulan tema ve kodlar ile uzmanın belirlediği tema ve kodlar ile 

karşılaştırılmıştır. Yapılmış olan bu karşılaştırma ile araştırmacı ve uzman arasında uzlaşılan ve 

uzlaşılamayan temalar tespit edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda, oluşturulan tema ve alt 

temalar kapsamında üzerinde “görüş birliği” ve “görüş ayrılığı” ile görüşler arası uyum oranı 

tespit edilmiştir.  
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          Araştırmanın 4. alt problemi olan “Tasarım düşünme yaklaşımının uygulandığı deney 

grubundaki öğrencilerin uygulamaya yönelik görüşleri nelerdir?” sorusuna ilişkin güvenirlik 

değerleri Tablo 3.13’ da gösterilmiştir. 

 
Tablo 3.13.  
Tasarım Düşünme Yaklaşımının Uygulandığı Deney Grubundaki Öğrencilerin Uygulamaya 
Yönelik Görüşlerine İlişkin Güvenirlik Değerleri  

 

“Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” na ilişkin verilen 

cevapların kodlayıcılar arası güvenirliği; Miles ve Huberman’ın güvenirlik formülü kullanılarak 

hesaplanmıştır. Buna göre her bir soru için kodlayıcılar arası güvenirlik  % 100 olarak 

bulunmuştur. Miles ve Huberman, (1994)’ a göre, güvenirlik katsayısının % 70 ve üzerinde 

olması, araştırmanın güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada da güvenirlik katsayısı % 

100 olarak bulunmuştur. Bu anlamda, bu çalışmanın güvenilir olduğu ifade edilebilir. 

Araştırmada dış güvenirliği sağlamak amacıyla ise, araştırmacının yorumu olmadan, 

öğrenci görüşleri doğrudan alıntılarla özgün bir biçimde bulgular bölümünde sunulmuştur. 

  

GÖRÜŞME SORULARI GÖRÜŞ 
BİRLİĞİ 

GÖRÜŞ 
AYRILIĞI 

MH 
GÜVENİRİK 

YÜZDESİ (%) 
 
Soru 1 

“Tasarım Düşünme Yaklaşımı” ile ilgili genel 
görüşleriniz nelerdir? 

   18       0     % 100                  

 
Soru 2 

Size göre, “Tasarım Düşünme Yaklaşımının”,   
olumlu yönleri nelerdir? (motivasyonunuzu 
arttıran, eğlenceli vb. yönleri) 

   12     0     % 100                   

 
Soru 3 

Size göre,  “Tasarım Düşünme Yaklaşımının”,   
olumsuz yönleri nelerdir? (motivasyonunuzu 
düşüren, sıkıcı, sınırlı vb. yönleri). 

   20      0     % 100 

 
Soru 4 

“Tasarım Düşünme Yaklaşımı”  süreci ile ilgili 
olarak karşılaştığınız sorunlar nelerdir? 
Karşılaştığınız bu sorunlara ilişkin çözüm 
önerileriniz nelerdir? 

   18     0     % 100 

Soru 5 “Tasarım Düşünme Yaklaşımının daha etkili 
olabilmesi için sizin önerileriniz nelerdir?” 

  19     0    % 100 

Soru 6 “Tasarım Düşünme Yaklaşımının” 
arkadaşlarınızla işbirliği içinde hareket 
etmenizi nasıl etkilediği hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

  21     0    % 100 

Soru 7 “Tasarım Düşünme Yaklaşımının” İngilizce’ de 
sözcük öğrenmenizi nasıl etkilediği hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

  16     0    % 100 

Soru 8 “Tasarım Düşünme Yaklaşımının” problem 
çözme becerinizi nasıl etkilediği hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

  18       0    % 100 
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4. BULGULAR  

 

Bu bölümde, araştırmanın alt problemlerine yanıt bulmak amacıyla; ölçme araçlarından 

elde edilen verilerin istatistiksel olarak analiz edilmesi sonucunda, ulaşılan bulgulara yer 

verilmiştir. Alt problemlerle ilgili bulgular özetlenerek sonuçlar tablolar ile sunulmuştur. 

 

4.1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 

Araştırmanın birinci alt problemi olan “deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin 

sözcük öğrenme başarı puanları arasında fark var mıdır?” sorusuna ilişkin olarak deney ve 

kontrol grubu öğrencilerinin “İngilizce Sözcük Başarı Testi”  son test puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığının test edilmesi için öncelikle verilerin normal dağılımlarına 

bakılmıştır. Dağılımların normal olduğu bulgusuna ulaşıldıktan sonra deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin “İngilizce Sözcük Başarı Testi” son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

olup olmadığını test etmek için parametrik testlerden “bağımsız örneklem t-testi” analizleri 

uygulanmıştır. 

 

4.1.1. “Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin sözcük başarı sontest puanları arasında 

anlamlı fark var mıdır?” 

 

Sorusunu analiz etmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar için t-testi sonuçları Tablo 4.1’ 

de sunulmuştur. 

 

Tablo 4.1.  
Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Sözcük Başarı Sontest Puanlarının Bağımsız Örneklem t-
Testi Sonuçları 

Grup N X�  ss sh sd t p 
Deney 23 29,65 6,36 1,32 41 7,541 ,000 Kontrol 20 17,50 3,60 ,80 

p<,05 

 

Tablo 4.1 incelendiğinde, “Bağımsız örneklem t-testi” sonuçlarına göre deney ve kontrol 

grubundaki öğrencilerin İngilizce sözcük öğrenme sontest puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu (t41=7,541; p<,05) görülmüştür. Ancak, bu farklılığın hangi grup lehine olduğunu 

belirlemek için aritmetik ortalama puanları incelenmiştir. Deney grubu öğrencilerinin “İngilizce 

Sözcük Başarı Testi” aritmetik ortalaması X�  (29,65) kontrol grubu öğrencilerinin “İngilizce 

Sözcük Başarı Testi” aritmetik puan ortalamasından (17,50) yüksek olduğundan anlamlı farkın 

deney grubu öğrencileri lehine olduğu ifade edilebilir. Aradaki bu farkın büyüklüğünün tespiti 
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için etki büyüklüğü değeri hesaplanmış, “Cohen d” indeksi ile hesaplanan bu değer 2,35 olarak 

bulunmuştur. Cohen (1988)’ e göre etki büyüklüğü olarak bulunan değer (d), d ≤ 0,2 ise küçük, 

0,2 < d < 0,8 ise orta ve 1> d ≥ 0,8 ise güçlü ve d ≥ 1 ise oldukça güçlü bir etki büyüklüğü olduğu 

şekline yorumlanmaktadır. Hesaplanan 2,35 değeri 1’den büyük olduğu için uygulanan tasarım 

düşünme yaklaşımının etki düzeyinin güçlü olduğunu göstermektedir.  

 

4.1.2. “Deney grubu öğrencilerinin sözcük öğrenme başarı erişi puanları arasında fark var 

mıdır?” 

 

Bu alt problemle ilgili olarak öncelikle, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin  “İngilizce 

Sözcük Başarı Testi” erişi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının test 

edilmesi için verilerin normal dağılımlarına bakılmıştır. Dağılımların normal olduğu bulgusuna 

ulaşıldıktan sonra olarak deney ve kontrol grubu öğrencilerinin “İngilizce Sözcük Başarı Testi” 

erişi puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için parametrik 

testlerden “bağımsız örneklem t-testi” analizleri uygulanmıştır. 

Bağımsız örneklem t-testi sonuçları Tablo 18’ de verilmiştir. 

 

Tablo 4.2.  
Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin İngilizce Sözcük Başarı Testi Erişi Puanlarının Bağımsız 
Örneklem t- Testi Sonuçları 

Grup N X�  ss sh sd t p 

Deney 23 12,43 3,75 ,78 
41 12,619 ,000 

Kontrol 20 ,80 1,82 ,40 
p<,05 

          

Tablo 4.2 incelendiğinde “bağımsız örneklem t-testi” sonuçlarına göre tasarım düşünme 

yaklaşımının uygulandığı deney ve kontrol grubu öğrencilerinin “İngilizce Sözcük Başarı Testi”  

erişi puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (t41=12,619; p<,05). 

Deney grubu öğrencilerinin “İngilizce Sözcük Başarı Testi” erişi aritmetik ortalaması (12,43) 

kontrol grubu öğrencilerinin “İngilizce Sözcük Başarı Testi” erişi aritmetik puan ortalamasından 

(,80) yüksek olduğundan anlamlı farkın deney grubu öğrencileri lehine olduğu ifade edilebilir. 

Aradaki bu farkın büyüklüğünün tespiti için etki büyüklüğü değeri hesaplanmış, “Cohen d” 

indeksi ile hesaplanan bu değer 3,94 olarak bulunmuştur. Hesaplanan 3,94 değeri, uygulanan 

tasarım düşünme yaklaşımının etki düzeyinin güçlü olduğunu göstermektedir. 

Deneysel araştırmalarda yer alan öğrencilerin, uygulama öncesi ve uygulama sonrası 

aldıkları puanların farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak için erişi puanlarına 
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bakılabilir. Erişi puanları, bireyin öntest puanının sontest puanından çıkarılması ile 

hesaplanmaktadır (Miles ve Gilbert, 2005). Bu çalışmada da deney grubu öğrencilerinin “tasarım 

düşünme yaklaşımının” uygulaması öncesi ve sonrasında gösterdikleri gelişimi “İngilizce Sözcük 

Başarı Testi”nden aldıkları puanlara göre incelenmiştir. Deney grubu öğrencilerinin “İngilizce 

Sözcük Başarı Testi” ön test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığını test etmek için parametrik testlerden “bağımlı örneklem t-testi” uygulanmıştır. 

Bağımlı örneklem t-testi sonuçları Tablo 4.3’ da sunulmuştur. 

 

Tablo 4.3.  
Deney Grubu Öğrencilerinin İngilizce Sözcük Başarı Testi Ön Test Puanları ile Son Test Puanları 
Bağımlı Örneklem t-Testi Sonuçları (Deney Grubu Öğrencilerinin Sözcük Öğrenme Başarı Erişi 
Puanları) 

Deney 
Grubu N X�  Ss sh sd t p 

Öntest 23 29,65 6,36 1,32 
22 15,896 ,000 

Sontest 23 17,21 3,66 ,76 

 p<,05 

 

Tablo 4.3 incelendiğinde “tasarım düşünme yaklaşımının” uygulandığı deney grubunda 

yer alan 23 öğrencinin “İngilizce Sözcük Başarı Testi” ön test ve son test puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (t22=-15,896; p<0,05). Deney grubu 

öğrencilerinin “İngilizce Sözcük Başarı Testi” son test aritmetik ortalaması (29,65) “İngilizce 

Sözcük Başarı Testi”  ön test aritmetik puan ortalamasından (17,21) yüksek olduğundan anlamlı 

farklılığın son test lehine olduğu ifade edilebilir.  Aradaki bu farkın büyüklüğünün tespiti için etki 

büyüklüğü değeri 2,39 olarak hesaplanmıştır. “Cohen d” indeksi ile hesaplanan bu değer 1’den 

büyük çıktığı için “tasarım düşünme yaklaşımının” deney grubu öğrencilerinin İngilizce sözcük 

öğrenme başarılarını artırmada oldukça güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.  

 

4.1.3. “Kontrol grubu öğrencilerinin sözcük öğrenme başarı erişi puanları arasında fark 

var mıdır?” 

  

Bu çalışmada, kontrol grubu öğrencilerinin, uygulama öncesi ve sonrasında gösterdikleri 

gelişim “İngilizce Sözcük Başarı Testi”nden aldıkları puanlara göre incelenmiştir. Bu amaçla, 

kontrol grubu öğrencilerinin “İngilizce Sözcük Başarı Testi”  ön test ve son test puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Kontrol grubu öğrencilerinin “İngilizce 

Sözcük Başarı Testi” ön test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup 
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olmadığını test etmek için parametrik testlerden “bağımlı örneklem t-testi” uygulanmıştır. 

Bağımlı örneklem t-testi sonuçları Tablo 20’ de verilmiştir. 

 

Tablo 4.4.  
Kontrol Grubu Öğrencilerinin İngilizce Sözcük Başarı Testi Ön Test Puanları ile Son Test 
Puanları Bağımlı Örneklem t-Testi Sonuçları (Kontrol Grubu Öğrencilerinin Sözcük Öğrenme 
Başarı Erişi Puanları) 

Kontrol 
Grubu N X�  ss Sh sd t p 

Öntest 20 16,70 4,10 ,91 19 -1,962 ,065 
Sontest 20 17,50 3,60 ,80 

  p<,05 
  

Tablo 4.4 incelendiğinde “tasarım düşünme yöntemi”nin uygulanmadığı kontrol 

grubunda yer alan 20 öğrencinin “İngilizce Sözcük Başarı Testi” ön test ve son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (t19=-1,962; p>0,05).  

 

4.2. Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 

Araştırmanın ikinci alt problemi olan “deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin 

işbirlikli öğrenme algı puanları arasında fark var mıdır?” sorusuna ilişkin olarak deney ve kontrol 

grubu öğrencilerinin “İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği” son test puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığının test edilmesi için öncelikle verilerin normal dağılımlarına 

bakılmıştır. Dağılımların normal olduğu bulgusuna ulaşıldıktan sonra olarak deney ve kontrol 

grubu öğrencilerinin “işbirlikli öğrenme algısı ölçeği” son test puan ortalamaları arasında anlamlı 

bir fark olup olmadığını test etmek için parametrik testlerden “bağımsız örneklem t-testi” 

analizleri uygulanmıştır. Bu sonuca bağlı olarak deney ve kontrol grubu öğrencilerinin “İşbirlikli 

Öğrenme Algısı Ölçeği” son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını test 

etmek için parametrik testlerden “bağımsız örneklem t-testi” uygulanmıştır. 

 

4.2.1. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin işbirlikli öğrenme algıları sontest puanları 

arasında anlamlı fark var mıdır? 

 

Sorusunu analiz etmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar için t-testi sonuçları Tablo 4.5’ 

de sunulmuştur. 
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Tablo 4.5.  
Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği Sontest Puanlarının 
Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

Grup N X�  ss sh sd t p 
Deney 23 4,89 ,194 ,04 41 2,882 ,006 Kontrol 20 4,59 ,452 ,10 

p<,05  
         

Tablo 4.5 incelendiğinde “bağımsız örneklem t-testi” sonuçlarına göre, tasarım düşünme 

yaklaşımının uygulandığı deney grubu ile bu yöntemin uygulanmadığı kontrol grubu 

öğrencilerinin “İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği” son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

fark olduğu görülmektedir (t41=2,882; p<,05). Deney grubu öğrencilerinin, “İşbirlikli Öğrenme 

Algısı Ölçeği” aritmetik ortalaması (4,89) kontrol grubu öğrencilerinin “İşbirlikli Öğrenme Algısı 

Ölçeği” aritmetik puan ortalamasından (4,59) yüksek olduğundan anlamlı farkın deney grubu 

öğrencileri lehine olduğu ifade edilebilir. Aradaki bu farkın büyüklüğünün tespiti için etki 

büyüklüğü değeri hesaplanmış, “Cohen d” indeksi ile hesaplanan bu değer ,86 olarak 

bulunmuştur. Hesaplanan ,86 değeri, uygulanan tasarım düşünme yaklaşımının etki düzeyinin 

güçlü olduğunu göstermektedir.  

İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği, deney ve kontrol gruplarında, iki alt boyutundan her 

birinin öğrencilerin işbirlikli öğrenme algılarına etkisi “Ortalama ve Standart Sapma Değerleri” 

hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 4.6’ de verilmiştir. 

 

Tablo 4.6.  
Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği Alt Boyutlarına Göre Son 
Test Puanlarına Ait Betimsel İstatistikler 

Grup Alt Boyut N Min Max Ortalama ss Skewness/sh Kurtosis/sh 

Deney BYA 23 4,46 5,00 4,89 ,17 -1,383 ,481 ,458 ,935 
GYA 23 4,23 5,00 4,89 ,22 -2,132 ,481 3,508 ,935 

Kontrol BYA 20 3,85 5,00 4,60 ,46 -,669 ,512 -1,406 ,992 
GYA 20 3,77 5,00 4,58 ,45 -,712 ,512 -1,011 ,992 

BYA=Bireye Yönelik Algı; GYA=Gruba Yönelik Algı 
 

Tablo 4.6 incelendiğinde deney ve kontrol grubu öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı 

Ölçeği alt boyutlarının son test puanlarının normal dağılıma sahip olup olmadığını test etmek için 

skewness ve kurtosis değerleri hesaplanmıştır. Skewness ve kurtosis değerlerine bakıldığında 

deney ve kontrol grubu öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği alt boyutlarının son test 

puanlarının istatistiksel olarak normal dağılım sınırları içerisinde olduğu görülmüştür. Bu sonuca 

bağlı olarak deney ve kontrol grubu öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği alt 

boyutlarının son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için 

parametrik testlerden “bağımsız örneklem t-testi” uygulanmıştır. Bağımsız örneklem t-testi 

sonuçları Tablo 23’ te verilmiştir.  
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Tablo 4.7.  
Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği Alt Boyutlarına Göre Son 
Test Puanlarının Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

Alt Boyut  Grup N X�  ss sh sd t p 

BYA Deney 23 4,89 ,17 ,10 41 2,815 ,007 Kontrol 20 4,60 ,46 ,10 

GYA  Deney 23 4,89 ,22 ,10 41 2,840 ,007 Kontrol 20 4,58 ,45 ,11 
BYA=Bireye Yönelik Algı; GYA=Gruba Yönelik Algı  
     

Tablo 4.7 incelendiğinde “bağımsız örneklem t-testi” sonuçlarına göre tasarım düşünme 

yaklaşımının uygulandığı deney grubu ile tasarım düşünme yaklaşımının uygulanmadığı kontrol 

grubu öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği alt boyutlarının son test puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (t41=2,815; t41=2,840; p<,05). Deney grubu 

öğrencilerinin, “Bireye Yönelik Algı” alt boyutu İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği aritmetik 

ortalaması (4,89) kontrol grubu öğrencilerinin “Bireye Yönelik Algı” alt boyutu İşbirlikli Öğrenme 

Algısı Ölçeği aritmetik puan ortalamasından (4,60) yüksek olduğundan anlamlı farkın deney 

grubu öğrencileri lehine olduğu ifade edilebilir. Deney grubu öğrencilerinin, “Gruba Yönelik Algı” 

alt boyutu İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği aritmetik ortalaması (4,89) kontrol grubu 

öğrencilerinin “Gruba Yönelik Algı” alt boyutu İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği aritmetik puan 

ortalamasından (4,58) yüksek olduğundan anlamlı farkın deney grubu öğrencileri lehine olduğu 

ifade edilebilir. 

    

4.2.2. Deney grubu öğrencilerinin işbirlikli öğrenme algıları erişi puanları arasında fark 

var mıdır? 

 

Bu alt problemle ilgili olarak öncelikle, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin  “İşbirlikli 

Öğrenme Algısı Ölçeği” erişi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının test 

edilmesi için verilerin normal dağılımlarına bakılmıştır. Verilerin normal dağılım göstermesi 

sonucu t testi yapılmıştır. 

İşbirlikli öğrenme algılarında anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için parametrik 

testlerden bağımlı örneklem t-testi uygulanmıştır. Yapılmış olan bağımlı örneklem t-testi 

sonuçları Tablo 4.8’ te sunulmuştur. 
 

Tablo 4.8.  
Deney Grubu Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği Ön Test ve Son Test Puanları 
Bağımlı Örneklem t-Testi Sonuçları 

Deney 
Grubu 

N X�  ss sh sd t p 

Ön test 23 3,85 ,38 ,08 22 -15,260 ,000 Son test 23 4,89 ,19 ,04 
p<,05 
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Analiz sonuçları incelendiğinde Tablo 4.8’ e göre tasarım düşünme yaklaşımının 

uygulandığı deney grubunda yer alan 23 öğrencinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği ön test ve son 

test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu ifade edilebilir  (t22=-15,260; p<0,05). 

Deney grubu öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği son test aritmetik ortalaması (4,89) 

İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği ön test aritmetik puan ortalamasından (3,85) yüksek olduğundan 

dolayı anlamlı farkın son test lehine olduğu ifade edilebilir. Aradaki bu farkın büyüklüğünün 

tespiti için etki büyüklüğü değeri 3,46 olarak hesaplanmıştır. “Cohen d” indeksi ile hesaplanan bu 

değer 1’den büyük çıktığı için tasarım düşünme yaklaşımının uygulandığı deney grubu 

öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algılarında oldukça güçlü bir etkiye sahip olduğu belirtilebilir. 

 

Tablo 4.9.  
Deney Grubu Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği Alt Boyutlarına Göre Ön Test ve Son 
Test Puanları Bağımlı Örneklem t-Testi Sonuçları 

Alt Boyut Test N X�  ss sh sd t p 

BYA Ön test 23 3,82 ,47 ,09 22 -12,477 ,000 Son test 23 4,89 ,17 ,03 

GYA Ön test 23 3,88 ,39 ,08 22 -13,383 ,000 Son test 23 4,89 ,22 ,04 
BYA=Bireye Yönelik Algı; GYA=Gruba Yönelik Algı 

 

Analiz sonuçları incelendiğinde Tablo 4.8’ e göre tasarım düşünme yaklaşımının 

uygulandığı deney grubunda yer alan 23 öğrencinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği alt boyutları 

ön test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu ifade edilebilir  (t22=-

12,477; t22=-13,383; p<,05). Deney grubu öğrencilerinin “Bireye Yönelik Algı” alt boyutu 

İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği ön test aritmetik ortalaması 3,88; son test 4,89 olduğundan farkın 

son test lehine olduğu ifade edilebilir. Deney grubu öğrencilerinin “Gruba Yönelik Algı” alt boyutu 

İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği son test 4,89, ön test aritmetik ortalamasından 3,88 yüksek 

olduğundan anlamlı fark son test lehinedir denilebilir. 

 

4.2.3. Kontrol grubu öğrencilerinin işbirlikli öğrenme algıları erişi puanları arasında fark 

var mıdır? 

 

Bu çalışmada, kontrol grubu öğrencilerinin, uygulama öncesi ve sonrasında işbirlikli 

öğrenme algıları arasındaki fark “İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği” puanlarına göre incelenmiştir. 

Bu amaçla, kontrol grubu öğrencilerinin “İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği” ön test ve son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Kontrol grubu öğrencilerinin 

“İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği”  ön test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

olup olmadığını test etmek için parametrik testlerden “bağımlı örneklem t-testi” uygulanmıştır. 

Bağımlı örneklem t-testi sonuçları Tablo 4.10’ da verilmiştir. 
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Tablo 4.10.  
Kontrol Grubu Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ön Test ve Son Test Puanları Bağımlı 
Örneklem t-Testi Sonuçları (Kontrol Grubu Öğrencilerinin Sözcük Öğrenme Başarı Erişi 
Puanları) 

Kontrol 
Grubu 

N X�  ss sh sd t p 

Öntest 20 3,60 ,60 ,13 19 -9,044 ,000 Sontest 20 4,59 ,45 ,10 
  p<,05 
             

Tablo 4.10 incelendiğinde “tasarım düşünme yöntemi”nin uygulanmadığı kontrol 

grubunda yer alan 20 öğrencinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği ön test ve son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (t19=-9,044; p<0,05). Kontrol grubu 

öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği son test aritmetik ortalaması (4,59) İşbirlikli 

Öğrenme Algısı Ölçeği ön test aritmetik puan ortalamasından (3,60) yüksek olduğundan anlamlı 

fark son test lehinedir. Aradaki bu farkın büyüklüğünün tespiti için etki büyüklüğü değeri 1,86 

olarak hesaplanmıştır. “Cohen d” indeksi ile hesaplanan bu değer 1’den büyük çıktığı için kontrol 

grubu öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algılarında oldukça güçlü bir etkiye sahip olduğu 

belirtilebilir. 
 

Tablo 4.11.  
Kontrol Grubu Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Alt Boyutlarına Göre Ön Test ve Son Test 
Puanları Bağımlı Örneklem t-Testi Sonuçları  
 

Alt Boyut Test N X�  ss sh sd t p 

BYA Ön test 20 3,55 ,56 ,12 19 -10,392 ,000 Son test 20 4,60 ,46 ,10 

GYA Ön test 20 3,66 ,64 ,14 19 -7,432 ,000 Son test 20 4,58 ,45 ,10 
BYA=Bireye Yönelik Algı; GYA=Gruba Yönelik Algı 
 

Analiz sonuçları incelendiğinde Tablo 4.11’ ye göre, kontrol grubunda yer alan 20 

öğrencinin İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği alt boyutları ön test ve son test puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark olduğu ifade edilebilir (t19=-10,392; t19=-7,432; p<,05). Kontrol grubu 

öğrencilerinin “Bireye Yönelik Algı” alt boyutu İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği ön test aritmetik 

ortalaması 3,55; son test 4,60 olduğundan anlamlı farkın son test lehine olduğu ifade edilebilir. 

Kontrol grubu öğrencilerinin “Gruba Yönelik Algı” alt boyutu İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği son 

test (4,58), ön test aritmetik ortalamasından (3,66) yüksek olduğundan anlamlı farkın son test 

lehine olduğu ifade edilebilir. 
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4.3. Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine İlişkin Bulgular  

 

Araştırmanın üçüncü alt problemi olan, deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin 

problem çözme becerilerine ilişkin puanları arasında fark var mıdır? Sorusuna ilişkin olarak 

deney ve kontrol grubu öğrencilerinin “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri”  son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığının test edilmesi için öncelikle verilerin 

normal dağılımlarına bakılmıştır. 

 

4.3.1. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin problem çözme becerileri sontest puanları 

arasında anlamlı fark var mıdır? 

 

Sorusunu analiz etmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar için t-testi sonuçları Tablo 28’ 

de sunulmuştur. 

 

Tablo 4.12.  
Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri Sontest 
Puanlarının Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 
 

Grup N X�  ss sh sd t p 
Deney 23 4,70 ,37 ,07 41 9,681 ,000 Kontrol 20 3,00 ,73 ,16 

  p<,05 
 

Tablo 4.12 incelendiğinde “bağımsız örneklem t-testi” sonuçlarına göre, tasarım düşünme 

yaklaşımının uygulandığı deney grubu ile bu yöntemin uygulanmadığı kontrol grubu 

öğrencilerinin “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri” son test puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark olduğu ifade edilebilir (t41=9,681; p<,05). Deney grubu öğrencilerinin “Çocuklar 

İçin Problem Çözme Envanteri” aritmetik ortalaması (4,70) kontrol grubu öğrencilerinin 

Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri aritmetik puan ortalamasından (3,00) yüksek 

olduğundan anlamlı farkın deney grubu öğrencilerinin lehine olduğu ifade edilebilir. Aradaki bu 

farkın büyüklüğünün tespiti için etki büyüklüğü değeri hesaplanmış, “Cohen d” indeksi ile 

hesaplanan bu değer 2,93 olarak bulunmuştur. Hesaplanan 2,93 değeri, uygulanan tasarım 

düşünme yaklaşımının etki düzeyinin güçlü olduğunu göstermektedir. 

Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri deney ve kontrol gruplarında, üç alt boyutundan 

her birinin öğrencilerin Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri etkisi “Ortalama ve Standart 

Sapma Değerleri” hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 4.13’ da verilmiştir. 
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Tablo 4.13.  
Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri Alt Boyutlarına 
Göre Son Test Puanlarına Ait Betimsel İstatistikler 

Grup Alt Boyut N Min Max Ortalama ss Skewness/sh Kurtosis/sh 

Deney 
Grubu 

Güven 23 3,75 5,00 4,71 ,38 -1,349 ,481 ,950 ,935 
Öz Denetim 23 3,43 5,00 4,60 ,49 -,993 ,481 -,225 ,935 

Kaçınma 23 4,20 5,00 4,81 ,25 -1,183 ,481 ,137 ,935 

Kontrol 
Grubu 

Güven 20 1,92 5,00 2,95 ,80 ,969 ,512 ,672 ,992 
Öz Denetim 20 1,71 5,00 2,70 ,83 1,505 ,512 2,277 ,992 

Kaçınma 20 2,40 5,00 3,50 ,69 ,572 ,512 -,137 ,992 
 

Tablo 4.13 incelendiğinde deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Çocuklar İçin Problem 

Çözme Envanteri alt boyutlarının son test puanlarının normal dağılıma sahip olup olmadığını test 

etmek için skewness ve kurtosis değerleri hesaplanmıştır. Skewness ve kurtosis değerlerine 

bakıldığında deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri alt 

boyutlarının son test puanlarının istatistiksel olarak normal dağılım sınırları içerisinde olduğu 

görülmüştür. Bu sonuca bağlı olarak deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Çocuklar İçin Problem 

Çözme Envanteri alt boyutlarının son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığını test etmek için parametrik testlerden “bağımsız örneklem t-testi” uygulanmıştır. 

Bağımsız örneklem t-testi sonuçları Tablo 4.14’ da verilmiştir. 

 

Tablo 4.14.  
Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri Alt Boyutlarına 
Göre Son Test Puanlarının Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

 Alt Boyut             Grup N X�  ss sh sd t p 

Güven Deney 23 4,71 ,38 ,08 41 9,286 ,000 Kontrol 20 2,95 ,80 ,18 

Öz Denetim Deney 23 4,60 ,49 ,10 41 9,176 ,000 Kontrol 20 2,70 ,83 ,18 

Kaçınma Deney 23 4,81 ,25 ,05 41 8,291 ,000 
Kontrol 20 3,53 ,69 ,15    

       

Tablo 4.14 incelendiğinde “bağımsız örneklem t-testi” sonuçlarına göre tasarım düşünme 

yaklaşımının uygulandığı deney grubu ile tasarım düşünme yaklaşımının uygulanmadığı kontrol 

grubu öğrencilerinin Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri alt boyutlarının son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (t41=9,286; t41=9,176; t41=8,291; 

p<,05). Deney grubu öğrencilerinin “Güven” alt boyutu Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri 

aritmetik ortalaması (4,71) kontrol grubu öğrencilerinin “Güven” alt boyutu Çocuklar İçin 

Problem Çözme Envanteri aritmetik puan ortalamasından (2,95) yüksek olduğundan anlamlı 

farkın deney grubu öğrencileri lehine olduğu ifade edilebilir. Deney grubu öğrencilerinin “Öz 

Denetim” alt boyutu Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri aritmetik ortalaması (4,60) kontrol 



Yelda Karahan Üzülmez, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

225 

grubu öğrencilerinin “Öz Denetim” alt boyutu Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri aritmetik 

puan ortalamasından (2,70) yüksek olduğundan anlamlı fark deney grubu öğrencileri lehinedir 

denilebilir. Deney grubu öğrencilerinin “Kaçınma” alt boyutu Çocuklar İçin Problem Çözme 

Envanteri aritmetik ortalaması (4,81) kontrol grubu öğrencilerinin “Kaçınma” alt boyutu 

Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri aritmetik puan ortalamasından (3,53) yüksek 

olduğundan anlamlı farkın deney grubu öğrencileri lehine olduğu ifade edilebilir. 

 

4.3.2. Deney grubu öğrencilerinin problem çözme becerileri erişi puanları arasında fark 

var mıdır? 

 

Sorusunu analiz etmek amacıyla yapılan betimsel istatistikler Tablo 4.15’ de sunulmuştur. 

 

Tablo 4.15.  
Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri Alt Boyutları 
Erişi Puanlarına Ait Betimsel İstatistikler 

Grup Alt Boyut Test Ortalama Ss Skewness/sh Kurtosis/sh 

Deney Grubu 

Güven Ön test 3,57 ,83 -,770 ,481 ,395 ,935 
Son test 4,71 ,38 -1,349 ,481 ,950 ,935 

Öz Denetim 
Ön test 3.37 ,92 -,353 ,481 -,595 ,935 
Son test 4,60 ,49 -,993 ,481 -,225 ,935 

Kaçınma Ön test 3,62 1,11 -,257 ,481 -1,298 ,935 
Son test 4,81 ,25 -1,183 ,481 ,137 ,935 

Kontrol Grubu 

Güven Ön test 3,20 ,89 ,458 ,512 -,590 ,992 
Son test 2,95 ,80 ,969 ,512 ,672 ,992 

Öz Denetim Ön test 2,89 ,91 ,859 ,512 ,018 ,992 
Son test 2,70 ,83 1,505 ,512 2,277 ,992 

Kaçınma Ön test 3,65 ,77 -,257 ,512 -,249 ,992 
Son test 3,53 ,69 ,572 ,512 -,137 ,992 

 

Tablo 4.15 incelendiğinde deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Çocuklar İçin Problem 

Çözme Envanteri alt boyutları erişi puanlarının normal dağılıma sahip olup olmadığını test etmek 

için skewness ve kurtosis değerleri hesaplanmıştır. Skewness ve kurtosis değerlerine 

bakıldığında deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri alt 

boyutları erişi puanlarının istatistiksel olarak normal dağılım gösterdiği görülmüştür. 

Deney grubu öğrencilerinin, sekiz hafta süren “tasarım düşünme yaklaşımının” 

uygulaması öncesi ve sonrasında, problem çözmelerinde anlamlı bir fark olup olmadığını test 

etmek için,  parametrik testlerden bağımlı örneklem t-testi uygulanmıştır. Yapılmış olan bağımlı 

örneklem t-testi sonuçları Tablo 4.16’ de sunulmuştur. 
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Tablo 4.16.  
Deney Grubu Öğrencilerinin Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri Ön Test ve Son Test 
Puanları Bağımlı Örneklem t-Testi Sonuçları 

Deney 
Grubu 

N X�  ss sh sd t p 

Ön test 23 3,52 ,64 ,13 22 -8,068 ,000 Son test 23 4,70 ,37 ,07 
 p<,0 

 

Analiz sonuçları incelendiğinde Tablo 4.16’ ye göre göre tasarım düşünme yaklaşımının 

uygulandığı deney grubunda yer alan 23 öğrencinin Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri ön 

test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (t22=-8,068; 

p<0,05). Deney grubu öğrencilerinin Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri son test aritmetik 

ortalaması (4,70) İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği ön test aritmetik puan ortalamasından (3,52) 

yüksek olduğundan anlamlı farkın son test lehine olduğu ifade edilebilir. Aradaki bu farkın 

büyüklüğünün tespiti için etki büyüklüğü değeri 4,7 olarak hesaplanmıştır. “Cohen d” indeksi ile 

hesaplanan bu değer 1’den büyük çıktığı için tasarım düşünme yaklaşımının uygulandığı deney 

grubu öğrencilerinin problem çözmelerinde oldukça güçlü bir etkiye sahip olduğu belirtilebilir. 

 

Tablo 4.17.   
Deney Grubu Öğrencilerinin Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri Alt Boyutlarına Göre Ön 
Test ve Son Test Puanları Bağımlı Örneklem t-Testi Sonuçları 

Alt Boyut Test N X�  ss sh sd t p 

Güven Ön test 23 3,57 ,83 ,17 22 -6,514 ,000 Son test 23 4,71 ,38 ,08 

Öz Denetim Ön test 23 3,37 ,92 ,19 22 -5,424 ,000 Son test 23 4,60 ,49 ,10 

Kaçınma Ön test 23 3,62 1,11 ,23 22 -4,819 ,000 Son test 23 4,81 ,25 ,05 
                     

Analiz sonuçları incelendiğinde Tablo 4.17’ e göre tasarım düşünme yaklaşımının 

uygulandığı deney grubunda yer alan 23 öğrencinin Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri alt 

boyutları ön test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu ifade edilebilir 

(t22=-6,514; t22=--5,424; t22=-4,819p<,05). Deney grubu öğrencilerinin Güven alt boyutu 

Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri ön test aritmetik ortalaması (3,57) son test (4,71) 

olduğundan fark son test lehinedir denilebilir. Deney grubu öğrencilerinin Öz Denetim alt boyutu 

Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri son test aritmetik ortalaması (4,60), ön test aritmetik 

ortalamasından (3,37) yüksek olduğundan anlamlı farkın son test lehine olduğu ifade edilebilir. 

Deney grubu öğrencilerinin Kaçınma alt boyutu Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri son test 

aritmetik ortalaması (4,81), ön test aritmetik ortalamasından (3,62) yüksek olduğundan anlamlı 

farkın son test lehine olduğu ifade edilebilir. 
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4.3.3. Kontrol grubu öğrencilerinin problem çözme becerileri erişi puanları arasında fark 

var mıdır? 

 

Bu çalışmada, kontrol grubu öğrencilerinin, uygulama öncesi ve sonrasında problem 

çözmeleri arasındaki fark “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri” puanlarına göre 

incelenmiştir. Bu amaçla, kontrol grubu öğrencilerinin “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri” 

ön test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. 

Kontrol grubu öğrencilerinin “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri”  ön test ve son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için parametrik testlerden 

“bağımlı örneklem t-testi” uygulanmıştır. Bağımlı örneklem t-testi sonuçları Tablo 4.18’ te 

verilmiştir. 

 
Tablo 4.18.  
Kontrol Grubu Öğrencilerinin Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri Ön Test ve Son Test 
Puanları Bağımlı Örneklem t-Testi Sonuçları (Kontrol Grubu Öğrencilerinin Sözcük Öğrenme 
Başarı Erişi Puanları) 

Test N X�  ss sh sd t p 
Öntest 20 3,20 ,80 ,17 19 2,109 ,048 Sontest 20 3,00 ,73 ,16 

p<,05 
 

Analiz sonuçları incelendiğinde Tablo 4.18’ e göre “tasarım düşünme yöntemi”nin 

uygulanmadığı kontrol grubunda yer alan 20 öğrencinin Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri 

ön test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (t19=2,109; 

p<0,05). Kontrol grubu öğrencilerinin Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri ön test aritmetik 

puan ortalaması (3,20) Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri son test aritmetik 

ortalamasından (3,00) yüksek olduğundan farkın ön test lehine olduğu ifade edilebilir. Aradaki 

bu farkın büyüklüğünün tespiti için etki büyüklüğü değeri 3,2 olarak hesaplanmıştır. “Cohen d” 

indeksi ile hesaplanan bu değer 1’den büyük çıktığı için kontrol grubu öğrencilerinin problem 

çözmelerinde oldukça güçlü bir etkiye sahip olduğu belirtilebilir. 

 

Tablo 4.19.  
Kontrol Grubu Öğrencilerinin Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri Alt Boyutlarına Göre Ön 
Test ve Son Test Puanları Bağımlı Örneklem t-Testi Sonuçları  

Alt Boyut Test N X�  ss sh sd t p 

Güven Ön test 20 3,20 ,89 ,19 19 2,240 ,037 Son test 20 2,95 ,80 ,18 

Öz Denetim Ön test 20 2,89 ,91 ,20 19 1,421 ,172 Son test 20 2,70 ,83 ,18 

Kaçınma Ön test 20 3,65 ,77 ,17 19 1,335 ,198 Son test 20 3,53 ,69 ,15 
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Analiz sonuçları incelendiğinde Tablo 4.19’ e göre kontrol grubunda yer alan 20 

öğrencinin Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri alt boyutları ön test ve son test puan 

ortalamaları arasında yalnızca “Güven” alt boyutunda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir 

(t19=2,240, p<,05). Kontrol grubu öğrencilerinin “Güven” alt boyutu Çocuklar İçin Problem 

Çözme Envanteri ön test aritmetik ortalaması (3,20) son test aritmetik ortalaması (2,95) 

olduğundan farkın ön test lehine olduğu ifade edilebilir.  

 

4.4. Araştırmanın Dördüncü Alt Problemine İlişkin Bulgular 

 

Araştırmanın dördüncü alt problemi olan “deney grubundaki öğrencilerin uygulamaya 

yönelik görüşleri nelerdir?” sorusuna yanıt aramak üzere uygulama sürecinin sonunda,  deney 

grubu öğrencilerinden açık uçlu olarak hazırlanmış “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin 

Görüşme Soruları Formu” nu doldurmaları istenmiştir. Formda yer alan sorular ayrı ayrı analiz 

edilmiştir. Deney grubu öğrencilerinin verdiği cevaplar, araştırmacı ve alan uzmanı tarafından 

incelenerek tema ve alt temalar saptanmıştır. “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme 

Soruları Formu”ndan elde edilen tema, alt tema ve kodları tablolar halinde detaylı olarak aşağıda 

sunulmuştur. 

 “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” nun birinci sorusu; 

“Tasarım Düşünme Yaklaşımı” ile ilgili genel görüşleriniz nelerdir?” şeklindedir. Bu sorudan elde 

edilen verilerden yola çıkılarak öğrenci görüşlerinin “olumlu görüşler” ve “olumsuz görüşler” 

olarak iki temada toplandığı görülmüştür. Öğrenci görüşlerinden elde edilen alt temalar, kodlar 

ve bunların frekansları Tablo 4.20’ da verilmiştir.  

 

Tablo 4.20.  
Deney Grubu Öğrencilerinin Tasarım Düşünme Yöntemine İlişkin Genel Görüşleri 

Tasarım Düşünme Yöntemine İlişkin Genel Görüşler                                                                       f 
Olumlu Görüşler                                                                                                                                          44 
Yaparak yaşayarak öğrenmeyi desteklemesi                                                                                      7 
Yaratıcılığı arttırması                                                                                                                                 6  
İşbirliği becerisini arttırması                                                                                                                   6 
İletişim becerisini arttırması                                                                                                                   5  
Problem çözme becerisini desteklemesi                                                                                              5 
Farklı fikirlere saygı duymayı öğretmesi                                                                                             5    
Derse ilişkin tutumu olumlu yönde etkilemesi                                                                                  4   
Hayal gücünü desteklemesi                                                                                                                      2 
Dersleri daha eğlenceli hale getirmesi                                                                                                  2   
Özgüveni desteklemesi                                                                                                                              2  
Olumsuz Görüşler                                                                                                                                          14     
Online derslerin olması                                                                                                                             5 
Ders sürecinde çok fazla gürültü olması                                                                                              5   
Uygulama sürecine ilk aşamada alışamama                                                                                        4 
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Öğrencilerin tasarım düşünme yöntemine ilişkin genel görüşleri incelendiğinde, oldukça 

büyük çoğunluğunun, tasarım düşünme yöntemine ilişkin olumlu görüş (44) belirttiği 

görülmektedir. Öğrencilerin çok az bir bölümü ise, olumsuz görüş (14) belirtmiştir. Öğrencilerin 

olumlu görüşleri ile ilgili olarak öğrenciler, tasarım düşünme yönteminin en fazla; yaparak 

yaşayarak öğrenmeyi desteklemesi (f=7), yaratıcılığı arttırması (f=6), İşbirliği becerisini 

arttırması (f=6),  iletişim becerisini arttırması (f=5), problem çözme becerisini desteklemesi 

(f=5),farklı fikirlere saygı duymayı öğretmesi (f=5), derse ilişkin tutumu olumlu yönde etkilemesi 

(f=4), hayal gücünü desteklemesi (f=2),  dersleri daha eğlenceli hale getirmesi (f=2), özgüveni 

desteklemesi (f=2) yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin olumsuz görüşleri ile ilgili olarak öğrenciler; online derslerin olması (f=5), 

ders sırasında çok fazla gürültü olması (f=5) ve uygulama sürecine ilk aşamada alışamamaları 

(f=4) yönünde görüş belirtmişlerdir.              

 “Olumlu Görüşler” teması kapsamında sıklıkla kullanılan alt temaları destekleyen 

öğrencilerin görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

 (Ö-20) “Tasarım yöntemi sayesinde, derste her şeyi biz kendimiz yapıyoruz. Sürekli hareket 

ve sürekli bir çalışma halindeyiz. Bu yeni uygulamanın en sevdiğim yanı, her kelimeden sonra 

özgürce istediğim çizimleri yapıp şekiller oluşturmak. Öğrenemediğim hiçbir kelime kalmadı 

diyebilirim. 

 (Ö-5) “Öğrenmek istediğim kelimeyi eskiden ezberlerdim ama şimdi aklımda bu kelimeyi 

yeniden nasıl şekillendirebilirim diye düşünüyorum. Bu şeklin aklımda oluşmasına ben bile 

şaşırıyorum. Çünkü sonuçta, yepyeni ve herkesten farklı çizimler ve şekiller oluşuyor. 

 (Ö-2) “Bilmediğim bütün konuları, mutlaka yardım edileceğini bilerek rahatlıkla 

arkadaşlarımla paylaşabiliyorum. Bu nedenle, İngilizce dersinde öğretmenimizin kullandığı bu 

yöntemde, arkadaşlarmla birlikte çalışmaktan çok fazla keyif alıyorum.” 

 (Ö-11) “Bu yöntemle artık öğrendiğim ya da kafama takılan her şeyi arkadaşlarımla 

paylaşıyorum. yalnız değilim, arkadaşlarım var.” 

 (Ö-7) “ Tasarım düşünme ile aslında bir konuyu öğrenmek için en güzel ve en kolay yolun, 

başkalarına danışmak, onlarla konuşmak ve tartışmak olduğunu anladım.”  

 (Ö-22) “İngilizce dersinde tanıştığım bu yöntem bana her problemin çözülebilir olduğunu, 

hatta problemi problem yapanın bizler olduğunu öğretti.”       

 “Olumsuz Görüşler” teması kapsamında kullanılan alt temaları destekleyen öğrencilerin 

görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

 (Ö-17) “Bu yöntemi gerçekten sevdiğimi söyleyebilirim. Salı günleri internet üzerinden 

yaptığımız derslerin haricinde.” 
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 (Ö-1) “Tasarım düşünmeyle ilgili öğretmenimiz ilk defa açıklama yaptığında çok saçma 

gelmişti ve gereksiz bulmuştum ama sonradan kümeler oluşturulduğunda kendimi inanılmaz 

huzurlu hissettim. 

 (Ö-6) “Genel olarak bu yöntemi başarılı buldum ama İngilizce dersi çok gürültülü, dersten 

sonra sınavda çok önemli olan Fen dersi var. Arada yarım saatlik teneffüs var ama yine de başım 

ağrıdığı için bu derse konsantre olamıyorum. Ders programı değişirse güzel bir yöntem. 

 “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” nun ikinci sorusu: “Size 

göre, “Tasarım Düşünme Yaklaşımının”,  olumlu yönleri nelerdir?” şeklindedir. Bu sorudan elde 

edilen verilerden yola çıkılarak öğrencilerin, tasarım düşünme yaklaşımının olumlu yönlerine 

ilişkin görüşlerinin “motivasyonu arttıran yönler” ve “eğlenceli yönler” olarak iki temada 

toplandığı görülmüştür. Öğrenci görüşlerinden elde edilen alt temalar, kodlar ve bunların 

frekansları Tablo 4.21’ de verilmiştir.  

 

Tablo 4.21.  
Deney Grubu Öğrencilerinin Tasarım Düşünme Yönteminin Olumlu Yönlerine İlişkin Görüşleri 
Tasarım Düşünme Yönteminin Olumlu Yönlerine İlişkin Görüşler                                            f   
Motivasyunu Arttıran Yönler                                                                                                              33       
Derse ilişkin kaygıları azaltması                                                                                                              7 
Derse ilişkin önyargıları azaltması                                                                                                           5   
Özgüven sağlaması                                                                                                                                        5 
Ders ortamının rahatlatıcı olması                                                                                                             4 
Bir gruba ait olma                                                                                                                                           2 
Çabuk dönüt alma                                                                                                                                          2 
Herkesin eşit olması                                                                                                                                      2 
Ezber yapılmaması                                                                                                                                         2 
Düşünce ve fikirlere değer verilmesi                                                                                                       2 
Hata yapmaktan korkmama                                                                                                                       2 
Eğlenceli Yönler                                                                                                                                           16         
Hayal gücünü desteklemesi                                                                                                                       6 
Çizim ve resim yapılması                                                                                                                             5 
Sürekli gramer konularının olmaması                                                                                                     3  
Klasik sınıf düzeninde ders işlenmemesi                                                                                                2 
 

Öğrencilerin tasarım düşünme yönteminin olumlu yönlerine ilişkin görüşleri 

incelendiğinde, öğrencilerin oldukça büyük çoğunluğunun, tasarım düşünme yönteminin 

motivasyonu arttıran yönlerine (33), bazılarının ise, tasarım düşünme yönteminin eğlenceli 

yönlerine (16) ilişkin olumlu görüş belirttiği görülmektedir. Öğrencilerin motivasyonu arttıran 

yönlerine ilişkin görüşleri ile ilgili olarak öğrenciler, en fazla; Derse ilişkin kaygıları azaltması 

(f=7), derse ilişkin önyargıları azaltması (f=5), Özgüven sağlaması (f=5), Ders ortamının 

rahatlatıcı olması (f=4), Bir gruba ait olma (f=2), Çabuk dönüt alma  (f=2), Herkesin eşit olması                                                                                                                                     
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(f=2), Ezber yapılmaması (f=2), Düşünce ve fikirlere değer verilmesi                                                                                                           

(f=2),  Hata yapmaktan korkmama (f=2) yönünde görüş belirtmiştir.   

Öğrencilerin tasarım düşünme yönteminin eğlenceli yönlerine ilişkin görüşleri ile ilgili 

olarak; Hayal gücünü desteklemesi (f=6), Çizim ve resim yapılması (5) Sürekli gramer konularının 

olmaması (f=3), Klasik sınıf düzeninde ders işlenmemesi (f=2) yönünde görüş belirttiği 

görülmüştür.  

 “Motivasyonu arttıran yönler” teması kapsamında sıklıkla kullanılan alt temaları 

destekleyen öğrencilerin görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

 (Ö-9) “ Bir ay öncesine kadar İngilizce’ yi öğrenemediğimi düşündüğüm için bu ders 

sevmediğim dersler arasındaydı. Şimdiyse, gerçekten sevmeye başladım ve özellikle son sınavda 

aldığım puan, evet ben İngilizceyi başarabilirim dememi sağladı. Bense, bu yöntemin en ama en 

olumlu yönü budur diyebilirim. 

 (Ö-23) “Bu yöntemle olumlu şekilde konuşulacak olursa, ders işleyene kadar bir öğrenci 

olarak İngilizce adını duymak bile biraz korkutucuydu. Yıllarca, derste parmak kaldırmaya dahi 

çekindim. Ancak, arkadaşlarla küme çalışması yaptığımız ilk anda, inanılmaz bir şekilde rahatladım 

ve kümede en aktif öğrencilerden birisi oldum. Grubuma iki tane başarı etiketi dahi 

kazandırabildim.   

 (Ö-16) “Hiçbir derste kendimi bu kadar rahat hissetmemem, bu yöntemin en olumlu 

yönüdür.” 

 (Ö-2) “Dersler hemen hemen hepimizin çok iyi kavrayacağı şekildeydi. Öğrenemediğim 

kelimeleri, derste yaptığımız çalışmalarla o kadar güzel öğrendim ki… Bu durum derslerin en olumlu 

yönüydü. ” 

 (Ö-17) “Önümüzde bir sınav var ve bütün derslerde neredeyse kitapların hepsini 

ezberlememiz bekleniyor. Bunlardan biri de İngilizce kitabındaki kelimeler. Gramer formüllerini 

öğrenmek ayrı bir zulüm, kelimeleri ezberlemek ayrı bir zulüm. Ancak İngilizce derslerinde 

uygulanmaya başlayan bu yeni yöntemle verilen bütün kelimeleri kendimi hiç zorlamadan 

öğrendim.”  

 “Eğlenceli yönler” teması kapsamında kullanılan alt temaları destekleyen öğrencilerin 

görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.           

(Ö-11) “Hayali ressamlık olan bir öğrenci için bu dersin en olumlu yönü, kelime öğrenirken 

çizim yapabilmemdi. Resim dersleri haricinde hiçbir dersten bu kadar keyif almadım. 

 (Ö-15) “Tasarım düşünmenin en olumlu yönü, İngilizce derslerinde 6 yıldır zorla öğretilen 

gramerin olmaması. Bu yöntemle biraz nefes aldık. 

 (Ö-1) “Olumlu yönleri çok ama beni en çok heyecanlandıran yönü, dersle ilgili tahmin 

yapamamam. Derste bugün nolacak, nasıl işleyeceğiz, nerede işleyeceğiz hatta hangi sıra modelinde 
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işleyeceğiz tahmin edememem. Bu yöntemi, olumlu olarak tanımlayın derseniz, tatlı anormal, yani 

sıradanlıktan kurtulmuş bir yöntem derim.                                                                                                                     

 “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” nun üçüncü sorusu: 

Size göre, “Tasarım Düşünme Yaklaşımının”, olumsuz yönleri nelerdir?’’ şeklindedir. Öğrencilerin 

bu soruya verdikleri yanıtlara ilişkin elde edilen alt tema, kod ve frekans değerleri Tablo 4.22’de 

sunulmuştur. Bu sorudan elde edilen verilerden yola çıkılarak öğrencilerin, tasarım düşünme 

yaklaşımının olumsuz yönlerine ilişkin görüşlerinin “sıkıcı yönler” ve “sınırlı yönler” olarak iki 

temada toplandığı görülmüştür. Öğrenci görüşlerinden elde edilen alt temalar, kodlar ve bunların 

frekansları Tablo 4.22’ de verilmiştir.  

 
Tablo 4.22.  
Deney Grubu Öğrencilerinin Tasarım Düşünme Yönteminin Olumsuz Yönlerine İlişkin Görüşleri           

 
Tasarım Düşünme Yönteminin Olumsuz Yönlerine İlişkin Görüşler                                           f                       

 
Sıkıcı Yönler                                                                                                                                       19                    
Bilgisayar uygulamalarının kullanılması                                                                                               7 
Uygulama sürecine alışamama                                                                                                                 5 
Fazla sorumluluk yüklemesi                                                                                                                       4 
Çok etkinlik olması                                                                                                                             3 
Sınırlı Yönler                                                                                                                                       9     
İnternet gerektirmesi                                                                                                                                   6  
Ders esnasında gürültü olması                                                                                                         6 
Bilgisayar uygulamalarını kullanırken zorluklar yaşama                                                               5 
Ekonomik olmaması                                                                                                                                      2  
  

Öğrencilerin tasarım düşünme yönteminin olumsuz yönlerine ilişkin görüşleri 

incelendiğinde, öğrencilerin bazılarının, tasarım düşünme yönteminin sıkıcı yönlerine (19), 

bazılarının ise, tasarım düşünme yönteminin sınırlı yönlerine (19) ilişkin olumsuz görüş belirttiği 

görülmektedir. Öğrencilerin “sıkıcı yönler” alt temasına ilişkin görüşleri ile ilgili olarak öğrenciler, 

en fazla; Bilgisayar uygulamalarının kullanılması (f=7), Uygulama sürecine alışamama (f=5),  

Fazla sorumluluk yüklemesi(f=4),  Çok etkinlik olması (f=3) yönünde görüş belirtmiştir. 

Öğrencilerin tasarım düşünme yönteminin sınırlı yönlerine ilişkin görüşleri ile ilgili 

olarak; İnternet gerektirmesi (f=6), Ders esnasında gürültü olması (f=6), Bilgisayar 

uygulamalarını kullanırken zorluklar yaşama (f=5), Ekonomik olmaması (f=2), yönünde görüş 

belirttiği görülmüştür.                                                                                                                                                                                                                                                                               

 “Sıkıcı yönler” teması kapsamında sıklıkla kullanılan alt temaları destekleyen 

öğrencilerin görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

(Ö-1) “Bu yöntemle, bilgisayarda yeni ugulamaların varlığını öğrenmemiz güzel, uzaktan 

eğitimde zorunlu olarak kullanmamızsa bir o kadar sıkıcıydı.”  
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(Ö-19) “Olumsuz yön olarak, dersi ve işleniş şeklini sonradan sevdim ve alıştım ancak dersler 

alışık olmadığım şekilde işlendiği için bu derse alıştığımda diğer derslerin işlenişine, diğer derslerin 

işlenişine alıştığımdaysa bu dersin işlenişine alışmam gerçekten zor oldu.” 

(Ö-8) “ Bu yöntemin en olumsuz yanı, öğrenilmesi gereken konuyla sürekli kendinizi ve 

arkadaşlarınızı takip etmek zorunda kalmanız. Kendi öğrendiğinizi az çok bilebiliyorsunuz da 

arkadaşınız evet öğrendim dese bile öğrendiğinden emin olamıyorsunuz. Bu nedenle kendinizle 

birlikte arkadaşlarınızın da sorumluluğunu yükleniyorsunuz. Bu durum gerçekten çok yorucu.” 

(Ö-22) “Şu iki aylık sürede yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimi aldık. Bitmeyen ve sürekli 

koşuşturma halinde olmamıza neden olan etkinlikler vardı.  İlk başta güzeldi ama sonradan, 

yorulduğumu hissetmem tasarım düşünme yönteminin olumsuz diyeceğim yönlerinden birisidir. 

 “Sınırlı yönler” teması kapsamında kullanılan alt temaları destekleyen öğrencilerin 

görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 (Ö-10) “Genel olarak olumlu görüş içindeyim ancak uzaktan eğitimin olduğu bütün 

derslerede internet ihtiyacımız doğuyor ve bu durum bizlerde strese neden olabiliyor.” 

 (Ö-15) “Dersin işlenme şeklinden dolayı, grup halinde olduğumuz ve sürekli bilgi 

alışverişinde olduğumuz için sessiz de konuşsak ister istemez sınıfta uğultu olması bu yöntemin 

olumsuz yönüdür.” 

 (Ö-4) “Tasarım düşünmenin olumsuz yönü, bilgisayardaki uygulamaları kullanırken bazı 

zamanlarda zorlanmam.”  

 “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” nun dördüncü sorusu: 

“Tasarım Düşünme Yaklaşımı”  süreci ile ilgili olarak karşılaştığınız sorunlar nelerdir? 

Karşılaştığınız bu sorunlara ilişkin çözüm önerileriniz nelerdir?’’ şeklindedir. Bu sorudan elde 

edilen verilerden yola çıkılarak öğrencilerin, tasarım düşünme yaklaşımı süreci ile ilgili olarak 

karşılaştığı sorunlara ilişkin görüşlerinin “sınıf içi uygulamalarda yaşanılan sorunlar” ve “sınıf dışı 

uygulamalarda yaşanılan sorunlar” olarak iki temada toplandığı görülmüştür. Öğrenci 

görüşlerinden elde edilen alt temalar, kodlar ve bunların frekansları Tablo 4.23’ da verilmiştir.  
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Tablo 4.23.  
Deney Grubu Öğrencilerinin Tasarım Düşünme Yöntemi Süreci İle İlgili Karşılaştığı Sorunlara 
İlişkin Görüşleri 

Tasarım Düşünme Yöntemi Süreci İle İlgili Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Görüşler                   f                                                
Tasarım Düşünme Yönteminin Sınıf İçi Uygulamalarında Yaşanılan Sorunlar                        33      
Sınıf düzeninin sürekli değişmesi                                                                                                              11          
Ders esnasında gürültü olması                                                                                                                    9 
Etkinliklerin çok fazla olması                                                                                                                        7 
Grup çalışmalarında Covid -19’ dan korkma                                                                                            6    
Tasarım Düşünme Yönteminin Sınıf Dışı Uygulamalarında Yaşanılan Sorunlar                      13   
İnternet kaynaklı yaşanılan sorunlar                                                                                              9 
Zoom üzerinden yapılan derslerin uzaması                                                                                   4 
 

Öğrencilerin, tasarım düşünme yöntemi sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri 

incelendiğinde, öğrencilerin bazılarının, tasarım düşünme sürecinde sınıf içi uygulamlarda 

yaşanılan sorunlara, (33) bazılarının ise, sınıf dışı uygulamlarda yaşanılan sorunlara (13) ilişkin 

görüş belirttiği görülmektedir. Öğrencilerin “tasarım düşünme yönteminin sınıf içi 

uygulamalarında yaşanılan sorunlar” alt temasına ilişkin görüşleri ile ilgili olarak öğrenciler, en 

fazla; sınıf düzeninin sürekli değişmesi (f=11), ders esnasında gürültü olması (f=9), etkinliklerin 

çok fazla olması (f=7), grup çalışmalarında Covid -19’ dan korkma (f=6), yönünde görüş 

belirtmiştir. 

Öğrencilerin tasarım düşünme yönteminin sınıf dışı uygulamalarında yaşanılan sorunlara 

ilişkin görüşleri ile ilgili olarak; internet kaynaklı yaşanılan sorunlar (f=9), Zoom üzerinden 

yapılan derslerin uzaması (f=4) yönünde görüş belirttiği görülmüştür.   

“Sınıf içi uygulamalarda yaşanılan sorunlar” teması kapsamında sıklıkla kullanılan alt 

temaları destekleyen öğrencilerin görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

(Ö-19) “Ben sürekli olarak oturduğum yerin değişmesinden rahatsız oluyorum ve 

konsantrasyonum bozuluyor. Sınıfta ve okulun diğer bölümlerinde alıştığım yerlerde oturmak ve ve 

sınıf düzeninin bozulmamasını istiyorum. 

(Ö-7) “Karşılaştığım en büyük sorun derste çok fazla uğultu olmasıdır. 

(Ö-21) “Süreçteki sorunlardan birisi, faaliyetlerin çok fazla ve zihin yorgunluğuna sebep 

olması…” 

(Ö-3) “ Bu yöntemle harika bir süreçte ders işledik. Süreç çok eğlenceli ve öğreticiydi. Keşke 

bu yöntem Covid öncesi veya sonrası derste kullanılsaydı. Böylece gönül rahatlığıyla 

arkadaşlarımızla çalışmalar yapardık. Bunun haricinde bir sorun görmüyorum.” 

“Sınıf dışı uygulamalarda yaşanılan sorunlar” teması kapsamında kullanılan alt temaları 

destekleyen öğrencilerin görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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(Ö-22) “Süreç ile ilgili olarak karşılaştığım en ciddi sorunlar, uzaktan eğitim aldığımız 

derslerde sıklıkla görüntünün donması ve bu yüzden hocamızın derste sürekli tekrar yapmak 

zorunda kalarak ders süresini uzatmak zorunda kalmasıydı.” 

(Ö-5) “Zoom üzerinden yaptığımız derslerin uzaması ve internetle ilgili yaşadığımız 

sorunlar, ders sürecinde en fazla karşılaştığımız ve şikayetçi olduğumuz sorunlardı.” 

Öğrencilerin tasarım düşünme yaklaşımı süreci ile ilgili olarak karşılaştığı sorunların 

çözüm önerilerine ilişkin görüşlerinin “sınıf içi uygulamalarda yaşanılan sorunlara ilişkin 

öneriler” ve “sınıf dışı uygulamalarda yaşanılan sorunlara ilişkin öneriler” olarak iki temada 

toplandığı görülmüştür. Öğrenci görüşlerinden elde edilen alt temalar, kodlar ve bunların 

frekansları Tablo 4.24’ ta verilmiştir.  

 
Tablo 4.24.   
Deney Grubu Öğrencilerinin Tasarım Düşünme Yöntemi Süreci İle İlgili Karşılaştığı Sorunların 
Çözümlerine İlişkin Görüşleri 

Tasarım Düşünme Yöntemi Süreci İle İlgili Karşılaşılan Sorunların Çözümlerine                 
İlişkin Görüşler                                                                                                                                            f                                                

Tasarım Düşünme Yönteminin Sınıf İçi Uygulamalarında Yaşanılan Sorunların Çözüm Önerileri   
Kalıcı bir sınıf düzeni oluşturulabilir                                                                                                     12    
Gürültü yapanlara ceza verilebilir                                                                                                            8 
Çalışma kağıtlarının sayısı azaltılabilir.                                                                                                  4 
Grup çalışmaları sadece sınıf dışı uygulamalarda yapılabilir                                                          3 
Tasarım Düşünme Yönteminin Sınıf Dışı Uygulamalarında Yaşanılan Sorunların  
Çözüm Önerileri                                                       14                                                                             
Uzaktan eğitim zorunlu olmamalı                                                                                                            5 
Dersler sadece yüzyüze olmalı                                                                                                                  5 
Belirlenen saatte dersler bitmeli                                                                                                              4    
 

Öğrencilerin, tasarım düşünme yöntemi sürecinde karşılaşılan sorunların çözümüne 

ilişkin görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin bazılarının, tasarım düşünme yöntemi sürecinde 

sınıf içi uygulamlarda yaşanılan sorunların çözümüne (27), bazılarının ise, sınıf dışı uygulamlarda 

yaşanılan sorunların çözümüne (14) ilişkin görüş belirttiği görülmektedir. Öğrencilerin “tasarım 

düşünme yönteminin sınıf içi uygulamalarında yaşanılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri” alt 

teması ile ilgili olarak en fazla; kalıcı bir sınıf düzeni oluşturulabilir (f=12), gürültü yapanlara ceza 

verilebilir (f=8), çalışma kağıtlarının sayısı azaltılabilir (f=4), grup çalışmaları sadece sınıf dışı 

uygulamalarda yapılabilir (f=3), yönünde görüş belirttiği görülmüştür. 

Öğrencilerin tasarım düşünme yönteminin “sınıf dışı uygulamalarında yaşanılan 

sorunlara ilişkin çözüm önerileri” ile ilgili olarak; uzaktan eğitim zorunlu olmamalı                                                                                                             

(f=5), Dersler sadece yüzyüze olmalı (f=5), belirlenen saatte dersler bitmeli (f=4),                                                                                                           

yönünde görüş belirttiği görülmüştür.                                                                                                                                                                                                                                                                              
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 “Sınıf içi uygulamalarda yaşanılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri” teması kapsamında 

kullanılan alt temaları destekleyen öğrencilerin görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 (Ö-15) “Sınıf düzeni her zaman aynı olacak şekilde ayarlanabilir yani yeni bir sınıf 

oluşturularak bu sınıfta her etkinliğe uyan bölümler yapılabilir. Böylece, herkes hangi etkinlikte 

hangi bölüme gideceğini bilir ve düzen bozulmamış olur şeklinde önerimi söyleyebilirim. ” 

 (Ö-3) “Sınıfta gürültü yapan insanlar her zaman olacaktır. Ancak, ben kasıtlı olarak gürültü 

yapan kişilerin cezalandırılmasını savunuyorum.” 

 (Ö-21) “Çalışma kağıtlarıyla yaptığımız etkinliklerin çok yoğun olduğunu belirtmiştim. Bu 

kağıtların sayısının düşürülmesini öneebilirim.” 

 “Sınıf dışı uygulamalarda yaşanılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri” teması kapsamında 

kullanılan alt temaları destekleyen öğrencilerin görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.     

 (Ö-19) “…Benim önerim uzaktan eğitimin zorunlu tutulmamasıdır. ” 

 (Ö-6) “Bizler öğrenciler olarak uzaktan eğitimle yapılan bütün eğitimlerden son derece 

sıkıldık. Beden eğitimi dersi bile uzaktan yapılıyor. Burada, bu ders de dahil hiçbir dersin uzaktan 

yapılmaması, gibi bir öneride bulunacağım. ” 

 (Ö-2) “Bilgisayardan dersleri işlerken bazı zamanlar sorunlarla karşılaştık. Ekranın 

donduğu oldu bu yüzden dersler de uzadı. Ders saati hocamızın söylediği saatte bitmediği zaman 

programımız aksadı. Bu yöntemin daha iyi olabilmesi için söylenen saatte derslerin bitmesi gerekli.” 

 “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” nun beşinci sorusu: 

“Tasarım Düşünme Yaklaşımının daha etkili olabilmesi için sizin önerileriniz nelerdir?” 

şeklindedir. Bu sorudan elde edilen verilerden yola çıkılarak öğrencilerin, tasarım düşünme 

yaklaşımının daha etkili olabilmesi için önerilerinden elde edilen alt temalar, kodlar ve bunların 

frekansları Tablo 4.25’ de verilmiştir.  

 
Tablo 4.25.  
Deney Grubu Öğrencilerinin Tasarım Düşünme Yönteminin Daha Etkili Olmasına İlişkin 
Önerileri 

Tasarım Düşünme Yönteminin Daha Etkili Olmasına İlişkin Öneriler                                            f                                             
Öneriler                                                                                                                                         30                       
Online derslerin olmaması                                                                                                                           7 
Bilgisayar uygulamalarının azaltılması                                                                                                     7 
Sınıfta daha az öğrenci olması                                                                                                                     6 
Tasarım düşünmeye uygun sınıfların oluşturulması                                                                            6   
Sorumluluğunu bilmeyen öğrencilere ceza verilmesi                                                                          4 
              

Öğrencilerin, tasarım düşünme yaklaşımının daha etkili olmasına ilişkin görüşleri (30) 

incelendiğinde öğrencilerin en fazla; online derslerin olmaması (f=7),     bilgisayar 

uygulamalarının azaltılması (f=7), sınıfta daha az öğrenci olması (f=6), tasarım düşünmeye uygun 
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sınıfların oluşturulması  (f=6),  sorumluluğunu bilmeyen öğrencilere ceza verilmesi (f=4) şeklinde 

önerilerde bulunduğu görülmüştür.     

Öğrencilerin, tasarım düşünme yaklaşımının daha etkili olması ile ilgili önerilerine ilişkin 

sıklıkla kullanılan görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

 (Ö-5) “daha etkili olabilmesi için benim önerim, uzaktan eğitimle yapılan derslerin 

kaldırılması ve derslerin sınıfta yapılmasıdır.” 

 (Ö-23) “Yapacağım en güzel öneri, Reverso ile ilgili uygulamaların azaltılarak bunların 

yerine sınıfta yağptığımız diğer etkinliklerin fazlalaştırılması gerektiğidir.”  

 (Ö-17) “Yöntem bence bayağı etkili bir yöntem. Ancak, daha etkili olması ve uğultunun 

azalması için öğrenci sayısının daha az olması benim önerimdir.” 

 (Ö-3) “ Bu yöntem oldukça özgür bir yöntem. Ama bazı arkadaşlarımız bu özgürlüğü kötüye 

kullandı. Bu nedenle, onların yaptığı her şeyden diğer iyi arkadaşlarımız bazen zarar gördü. 

Kurunun yanında yaş da yandı. Grup puanları düştü. Bu yüzden herkes değil sadece kurallara 

uymayan kişilerin kendileri cezalandırdığında tasarım düşünme temelli yöntem daha etkili olur.” 

 “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” nun altıncı sorusu: 

“Tasarım Düşünme Yaklaşımının” arkadaşlarınızla işbirliği içinde hareket etmenizi nasıl 

etkilediği hakkında ne düşünüyorsunuz?” şeklindedir. Bu sorudan elde edilen verilerden yola 

çıkılarak öğrencilerin, tasarım düşünme yaklaşımının arkadaşları ile işbirliği içinde hareket 

etmelerini nasıl etkilediğine ilişkin görüşlerinin “olumlu” ve “olumsuz” olarak iki temada 

toplandığı görülmüştür. Öğrenci görüşlerinden elde edilen temalar, alt temalar ve bunların 

frekansları Tablo 4.26’ de verilmiştir.  

 
Tablo 4.26.  
Deney Grubu Öğrencilerinin Tasarım Düşünme Yönteminin Arkadaşları İle İşbirliği İçinde 
Hareket Etmelerini Nasıl Etkilediğine İlişkin Görüşleri 

Tasarım Düşünme Yönteminin İşbirliği İçinde Hareket Etmelerini Nasıl Etkilediğine İlişkin 
Görüşler                                                                                                                                                                  f                                                                          

Olumlu Görüşler                                                                                                                                  21    
Grup içi iletişim becerisini arttırma                                                                                                              7  
Birlikte çalışma disiplini kazanma                                                                                                                 6 
Farklı fikirlere saygı duymayı öğrenme                                                                                                       4 
Biz bilincinin oluşması                                                                                                                                       4 
Olumsuz Görüşler                                                                                                                              16                    
Grup çalışmalarında Covid -19’ dan korkma nedeniyle uzak durma                                                  8   
Ders esnasında gürültü olması nedeniyle gerginlik yaşanması                                                            4 
Başkalarının sorumluğunu yüklenmeyi istememe                                                                                   4 

 

Öğrencilerin, tasarım düşünme yaklaşımının arkadaşlarıyla işbirliği içinde hareket 

etmelerini nasıl etkilediğine ilişkin görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin çoğunluğunun olumlu 

(21); bazılarının ise,  olumsuz görüş (16) belirttiği görülmektedir. Öğrencilerin, tasarım düşünme 
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yaklaşımının arkadaşlarıyla işbirliği içinde hareket etmelerini nasıl etkilediği ile ilgili olarak 

“olumlu görüşler” alt temasına ilişkin görüşlerinin en fazla, grup içi iletişim becerisini arttırma 

(f=7), birlikte çalışma disiplini kazanma (f=6),  farklı fikirlere saygı duymayı öğrenme   (f=4), biz 

bilincinin oluşması (f=4) yönünde olduğu görülmüştür. 

Öğrencilerin tasarım düşünme yaklaşımının arkadaşlarıyla işbirliği içinde hareket 

etmelerini nasıl etkilediğine ilişkin  “olumsuz görüşler” alt teması ile ilgili olarak; Grup 

çalışmalarında Covid -19’ dan korkma nedeniyle uzak durma (f=8), Ders esnasında gürültü olması 

nedeniyle gerginlik yaşanması (f=4), Başkalarının sorumluluğunu yüklenmeyi istememe (f=4) 

şeklinde görüş belirttiği görülmüştür.                                                                                                                                                                                                                                                                               

 “Olumlu görüşler” teması kapsamında sıklıkla kullanılan alt temaları destekleyen 

öğrencilerin görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

 (Ö-18) “Grubumdaki arkadaşlarımla artık daha fazla konuşabilmemi, onlarla 

tartışabilmemi ve onları daha iyi anlamamı etkiledi.” 

 (Ö-4) “Arkadaşlarımla birlikte düzenli bir şekilde çalışmamızda etkili olmuştur.” 

 (Ö-17) “Bu yöntemde arkadaşlarımı daha yakından tanıdıkça onlara ve düşüncelerine daha 

fazla saygı duymaya başladım. Ayrıca, ben onların düşüncelerine saygı gösterdikçe arkadaşlarım da 

benim fikirlerime saygılı olmaya başladı.” 

 (Ö-20) “Eskiden arkadaşlarımdan tepki alırım korkusuya bir şey isteyemezdim. Şimdiyse, 

rahatlıkla onlardan yardım isteyebiliyorum” 

 “Olumsuz görüşler” teması kapsamında kullanılan alt temaları destekleyen öğrencilerin 

görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.     

 (Ö-6) “Corona’ dan dolayı arkadaşlarımızla iletişimimizde zaman zaman sıkıntılar oldu. 

Grup çalışması yaptığımız için hep birlikteydik ama korktuğumuz için uzak durmamız 

motivasyonumuzu olumsuz etkiledi.” 

 (Ö-8) “…Ancak, derste çok fazla gürültü olduğu için bazı zamanlarda birbirimize kızdığımız 

ve kırıldığımız oldu. Bu da olumsuz etkiledi diyebilirim.” 

 (Ö-10) Bence, işbirliğini olumsuz etkileyen bir durum var ve aslında hiçkimse puan yükselsin 

diye arkadaşına zorla bir şey öğretmekten ve onun öğrenmesinden sorumlu olmak istemiyor. 

Örneğin, geçen gün diğer gruptaki arkadaşlarla da konuştuk. Onlar da böyle düşünüyor. 

“Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” nun yedinci sorusu: 

“Tasarım Düşünme Yaklaşımının” İngilizce’ de sözcük öğrenmenizi nasıl etkilediği hakkında ne 

düşünüyorsunuz?” şeklindedir. Bu sorudan elde edilen verilerden yola çıkılarak öğrencilerin, 

tasarım düşünme yaklaşımının sözcük öğrenmelerini nasıl etkilediğine ilişkin elde edilen veriler 

doğrultusunda olumlu görüşler bildirdikleri görülmüştür. Öğrenci görüşlerinden elde edilen alt 

temalar, kodlar ve bunların frekansları Tablo 4.27’ te verilmiştir.  
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Tablo 4.27.   
Deney Grubu Öğrencilerinin Tasarım Düşünme Yönteminin Sözcük Öğrenmelerini Nasıl 
Etkilediğine İlişkin Görüşleri  

Tasarım Düşünme Yönteminin Sözcük Öğrenmelerini Nasıl Etkilediğine İlişkin Görüşleri                        f                                                                                                                                                                                        

Olumlu Görüşler                                                                                                                            30  
Ezber yapmama                                                                                                                                                   7    
Hayal gücünü desteklemesi                                                                                                                                             7 
Yaratıcılığı desteklemesi                                                                                                                                   7 
Sözcük öğrenmeyi kolaylaştırması                                                                                                                6    
Sözcük öğrenmeye ilişkin önyargıları azaltması                                                                                   5      
Eğlenerek öğrenmeyi sağlaması                                                                                                                 5   
 

Öğrencilerin, tasarım düşünme yaklaşımının İngilizce’ de sözcük öğrenmelerini nasıl 

etkilediğine ilişkin görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin tamamının olumlu görüş (30) belirttiği 

görülmektedir. Öğrencilerin, tasarım düşünme yaklaşımının sözcük öğrenmelerini nasıl etkilediği 

ile ilgili olarak “olumlu görüşler” alt temasına ilişkin görüşlerinin en fazla, ezber yapmama (f=7),  

hayal gücünü desteklemesi  (f=7), yaratıcılığı desteklemesi (f=7) sözcük öğrenmeyi 

kolaylaştırması (f=6), sözcük öğrenmeye ilişkin önyargıları azaltması  (f=5), eğlenerek öğrenmeyi 

sağlaması (f=5) şeklinde olduğu görülmüştür. 

“Olumlu görüşler” teması kapsamında sıklıkla kullanılan alt temaları destekleyen 

öğrencilerin görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

(Ö-14) “Beni, ezber yapmadan ve rahatça sözcük öğrenebileceğim konusunda etkiledi.” 

(Ö-9) “Sözcüğü ezberlemek için kullandığım teknikler, hayal kurarak yeni kelimeleri 

öğrenmemi kolaylaştırdı. ” 

(Ö-12) “Bu yöntem İngilizce’ de sözcük öğrenmemi oldukça iyi yönde etkiledi. 

Öğrenemdiğim sözcükleri daha yaratıcı çözümler getirerek öğrenebilmemi sağladı.” 

 (Ö-1) “Kelimeleri öğrenemenin en kolay ve yaratıcı yollarından birisi bu yöntemdir. Beni, 

kelimeleri öğrenmemi kolaylaştırması yönünde etkiledi.”     

“Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” nun sekizinci sorusu: 

“Tasarım Düşünme Yaklaşımının” problem çözme becerinizi nasıl etkilediği hakkında ne 

düşünüyorsunuz?” şeklindedir. Bu sorudan elde edilen verilerden yola çıkılarak öğrencilerin, 

tasarım düşünme temelli harmanlanmış öğrenme yönteminin problem çözme becerilerini nasıl 

etkilediğine ilişkin elde edilen veriler doğrultusunda olumlu görüşler bildirdikleri görülmüştür. 

Öğrenci görüşlerinden elde edilen tema, alt temalar ve bunların frekansları Tablo 4.28’ te 

verilmiştir.  
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Tablo 4.28.   
Deney Grubu Öğrencilerinin Tasarım Düşünme Yönteminin Problem Çözme Becerilerini Nasıl 
Etkilediğine İlişkin Görüşleri 

Tasarım Düşünme Yönteminin Problem Çözme Becerilerini Nasıl Etkilediğine İlişkin Görüşler  f                                                                                                                                                                                                           
Olumlu Görüşler                                                                                                                                      27    
Yaratıcılığı arttırma                                                                                                                                     7    
Hayal gücünü destekleme                                                                                                                            5    
Yeni bakış açıları kazandırma                                                                                                                  5           
Sorgulama becerisini destekleme                                                                                                             4   
Özgüven sağlama                                                                                                                                         4   
Keşfetme becerisini destekleme                                                                                                                2     
 

 “Tasarım Düşünme Yaklaşımının” problem çözme becerinizi nasıl etkilediği hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 

Öğrencilerin, tasarım düşünme yaklaşımının problem çözme becerilerini nasıl 

etkilediğine ilişkin görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin tamamının olumlu görüş (27) belirttiği 

görülmektedir. Öğrencilerin, tasarım düşünme yaklaşımının problem çözme becerilerini nasıl 

etkilediği ile ilgili olarak “olumlu görüşler” alt temasına ilişkin görüşlerinin en fazla, yaratıcılığı 

arttırma (f=7), hayal gücünü desteklemesi (f=5), yeni bakış açıları kazandırma (f=5),  sorgulama 

becerisini destekleme (f=4), özgüven sağlama (f=4), keşfetme becerisini destekleme (f=2) 

şeklinde olduğu görülmüştür.      

 “Olumlu görüşler” teması kapsamında sıklıkla kullanılan alt temaları destekleyen 

öğrencilerin görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

 (Ö-16) “Problemlere farklı bakarak, onlara yaratıcı çözümler bulmam noktasında 

etkilemiştir.” 

 (Ö-8) “…Bu yöntem problem çözme yeteneğimi geliştirdi.” 

 (Ö-22) “Ben yapım gereği, bir şeyi yanlış yapmaktan ve o konuda yanlış adı atmaktan 

çekinen birisiyim. Fakat, bu yöntemde yapılan yanlışların doğruyu bulmama yardımcı bir anahtar 

olduğunu farkettim. Bu nedenle yanlış yapmaktan korkmamama yardımcı oldu.” 

 (Ö-18) “Problemlere çözüm bulmak ile hayal kurma arasında güçlü bir bağ olduğunu bu 

yönteminin en güçlü özelliklerinden birisi olduğunu işlemiş olduğumuz dersler sayesinde öğrendim. 
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5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
 

Bu bölümde, araştırmanın alt problemlerine ilişkin elde edilen bulgular tartışılmıştır. 

Tartışma, araştırma problemleriyle paralel olacak şekilde alanyazın ışığında sunulmuştur.  
 

5.1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Yorumlar 

  

Yapılmış olan bu araştırma kapsamında, tasarım düşünme yaklaşımının uygulandığı 

deney grubu öğrencileri ile bu yöntemin uygulanmadığı kontrol grubu öğrencilerinin sözcük 

öğrenme başarı puanları arasında anlamlı fark olup olmadığı incelenmiş ve deney grubu lehine 

anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Yapılmış olan deneysel uygulama sürecinin 

sonunda, deney ve kontrol gruplarından elde edilen sontest puanları incelendiğinde deney 

grubunda yer alan öğrencilerin, sözcük öğrenme başarı puanlarının kontrol grubu öğrencilerinin 

puanlarından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, deney grubu öğrencilerinin sözcük 

öğrenme başarı erişi puanları arasında anlamlı fark olduğu; bununla birlikte, kontrol grubu 

öğrencilerinin sözcük öğrenme başarı erişi puanları arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. 

Yapılmış olan uygulama sonrasında, deney grubunda yer alan öğrencilerin, sözcük öğrenme erişi 

puanlarında önteste göre bir yükselme olduğu; ancak, kontrol grubunda yer alan öğrencilerin, 

sözcük öğrenme erişi puanlarında önteste göre anlamlı bir yükselme olmadığı görülmüştür. 

Araştırmanın birinci alt problemi ile ilgili olarak elde edilen bu bulgular, deney grubu 

öğrencilerinin, Görüşme Soruları Formu’ nun 8. sorusundan elde edilen nitel bulguları da 

destekler niteliktedir. Deney grubu öğrencileri, tasarım düşünme yaklaşımının sözcük 

öğrenmelerini kolaylaştırdığını ve bu nedenle sözcük öğrenme başarı düzeylerinde önemli bir 

artış olduğunu gördüklerini belirtmişlerdir. Bu anlamda, yapılmış olan araştırmanın sonucunda, 

deney grubunda yer alan öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık olduğu ifade edilebilir. Deney 

grubu lehine olan bu farklılığın muhtemel nedenleri, alanyazın ışığında, aşağıda detaylı bir şekilde 

tartışılmıştır. 

Alanyazın araştırıldığında, İngilizce öğreniminde karşılaşılan en önemli sorunların 

başında sözcük öğreniminin geldiği görülmektedir (Ghazal, 2007). Bununla birlikte, bu sorun 

uygun yöntem ve stratejiler kullanıldığı taktirde aşılabilecek bir sorundur (Kaçar ve Zengin, 

2009). Ancak bu yöntem ve stratejileri kullanırken öğrencileri bağımsız kılabilmek de önemlidir. 

Özekin (2006)’ e göre, öğrencileri derslerde bağımsız kılabilen en etkili yöntemlerden birisi, 

tasarım düşünme yöntemidir. Bu anlamda, tasarım düşünme yönteminin sözcük öğrenirken 

öğrencinin bağımsız olmasını sağlaması konusunda etkili olduğu ifade edilebilir. Bu anlamda, 

tasarım düşünme yönteminin, öğrenciyi bağımsız kılarken onların ihtiyaçlarına göre şekillenmesi 
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ve esnek olması sebebiyle, öğrencilerin sözcük öğrenmesinde etkili olduğu ve sözcük öğrenme 

başarılarını arttırdığı ifade edilebilir. 

Görüldüğü gibi, tasarım düşünme sürecinde, öğrenicinin kendi yöntem ve stratejilerini 

kullanmayı öğrenmesi önemlidir (Scheer, 2017). Özekin (2006) bu durumu, “tasarım düşünme 

sürecinde, öğrenicilerin kendi geliştirdikleri çeşitli öğrenme stratejilerini kullanarak,  eskiden 

edindikleri bilgiler ile yeni öğrendikleri bilgiler arasında bağlantılar kurmaları sağlanır” 

ifadesiyle desteklemiştir. Konuyla ilgili olarak, Chasanidou, vd (2010) ise, tasarım düşünme 

sürecinde, keşfetmek, yaratmak, incelemek ve test etmekte oluşabilen belirsizliği ve 

yaşanılabilecek kaosu ortadan kaldırabilmek için bireyin kendi stratejilerini uygulamasının da 

önemli olduğunu belirtmiştir. Bu noktada, öğrencinin kendi stratejilerini ve üstbilişsel 

becerilerini kullanması tasarım düşünme sürecinde desteklenmektedir. Bu anlamda, Chasanidou 

vd, (2015) öğrencilerin kendi öğrenmelerini yöneterek üstbilişsel becerilerini kullanmalarına da 

yardımcı olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin İngilizce sözcük öğreniminde 

üstbilişsel stratejileri kullanmaları ile ilgili alanyazın araştırıldığında, Padem (2012) yapmış 

olduğu çalışmasında öğrencilerinin İngilizce sözcük öğrenirken üstbilişsel stratejileri kullanma 

düzeylerinin akademik başarılarını arttırdığını tespit etmiştir. Yapılmış olan bu çalışmada da 

kullanılan tasarım düşünme yönteminin, öğrencilerin üstbilişsel becerilerini olumlu yönde 

etkilediği ve bu durumunda öğrencilerin sözcük öğrenme başarı oranını arttırdığı 

düşünülmektedir. Kısaca, tasarım düşünme sürecinde öğrenicinin sorgulaması, analizler yoluyla 

sonuçlara ulaşması ve bu sonuçlardan yeni çıkarımlarda bulunması ve kendi yöntemini 

oluşturarak zihinsel süreçlerini kullanabilmesi sağlanmalıdır  (Razzouk ve Shute, 2012). Çünkü 

öğrencinin, sürecin insiyatifini kendisi alarak onu kontrol etmesi ve kullandığı stratejileri de bir 

araç olarak ele alıp kendi öğrenmesini düzenlemesi önemlidir (Loranger, 1994). Alanyazın 

araştırıldığında, öğrencilerin üstbilişsel becerilerini düzenleyebilmesinin, onların akademik 

başarılarına ciddi oranda katkısı olduğu ifade edilmiştir (Garavalia ve Gredler, 2002; Pajares, 

1996). 

Bunların yanısıra, öğrencinin sözlü ve yazılı olarak iletişim sağlaması için sözcük bilgisine 

ihtiyacı vardır.  Ancak, sözcük öğretiminde önemli olan bu konuda öğrencinin farkndalığını 

uyandırmaktır (Oxford, 1990). Bu nedenle, öğrenciye sözcük öğrenmenin önemi mutlaka 

anlatılmalıdır. Chamot ve Kupper,  (1989) öğrencilerin öğreneceği sözcüğü öğrenmeye neden 

ihtiyacı olduğu, nasıl ve nerede kullanılacağının da bilgisinin verilmesinin öğrencinin 

motivasyonu üzerinde olumlu etkisi olduğunu ve bu durumun yabancı dil başarısını arttırdığını 

ifade etmiştir. Yapılmış olan bu çalışma da da tasarım düşünme süreci içinde öğrencinin, sözcüğü 

öğrenmeye neden ihtiyacı olduğu, nasıl ve nerede kullanılacağının bilgisi sürekli olarak verilmiş 

ve konuya ilişkin öğrenci farkındalığı uyandırılmaya çalışılmıştır. Bu durumun da deney grubu 
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öğrencilerinin sözcük öğrenme başarı puanının daha yüksek olmasında etkili olduğu 

düşünülmektedir. 

Tasarım düşünme sürecinin evrelerinden birisi de “keşfetme evresi”dir (Plattner vd, 

2009). Scheer (2017)’ e göre,  tasarım düşünme yöntemi, öğrencilerdeki keşfetme isteğini de 

destekleyen bir yöntemdir. Tasarım düşünmenin özünde problemi keşfetme vardır. Tasarım 

düşünme sürecindeki bu keşfetme isteği, öğrencilerin merak duygusunu arttırmaktadır. Merak 

dürtüsüyle, keşfetme isteği artan öğrenci, sözcüğü öğrenmek için sözlüğe bakmakta 

arkadaşlarına veya öğretmenine sorarak sözcüğü öğrenmektedir (Eggen ve Kauchak, 1996). Bu 

anlamda, tasarım düşünme sürecinde yer alan bu evre ile sözcük öğrenmeyi bir problem olarak 

gören öğrenci öncelikle, bu problemle nasıl başa çıkabilceğini de keşifler yaparak öğrenmektedir. 

Bu durumda sözcükler, öğrenci için problem olmaktan çıkmaktadır. Carroll ve diğerleri, (2010) 

tarafından tasarım düşünme yönteminin etkileri üzerine yapılan bir araştırmaya göre, tasarım 

düşünme sürecinde, öğrencilerin elde edecekleri en önemi üç kazanımdan ilki; öğrenciler, 

karşılaştıkları problemlere, farklı bakış açıları ile yaklaşarak farklı çözüm önerileri getirme 

noktasında keşifler yapmaya başlamasıdır. Yapılmış olan bu çalışmada da tasarım düşünme 

sürecinde yer alan “keşfetme evresi” ile sözcük öğrenmeyi bir problem olarak gören öğrencinin 

öncelikle, bu problemle nasıl başa çıkabielceğine ilişkin, sonrasında ise tasarım düşünme süreci 

boynca keşifler yapması desteklenmiştir. Bu durumun da deney grubu öğrencilerinin sözcük 

öğrenme başarı puanının konrol grubundan daha yüksek olmasında etkili olduğu 

düşünülmektedir. 

Bunların yanısıra, Brown ve Katz, (2009) “Change by Design” isimli kitabında, tasarım 

düşünme sürecinde, somut duruma getirilen her kavramla bir iletişim ve etkileşim içine 

girildiğini, zihindeki kavramın gözle görülmesi ile farklı duyuların eğitim ortamına dahil 

edildiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, tasarım düşünme sürecinde, öğrenciler, 

karşılaştıkları problemlere, farklı bakış açıları ile yaklaşarak farklı çözüm önerileri getirebilmek 

için araştırmalar ve keşifler yaparak sorgulamaya da başlamaktadırlar. Sobel ve Groeger, (2016 ) 

tasarım düşünme sürecinde sorgulama ve çözümlemeler ile zihin-göz-el-imge arasında sürekli 

ilişki olduğunu, bu ilişkinin “anlamsal”, “işlevsel” ve “biçimsel” olması nedeniyle, üzerinde 

çalışılan durumun daha iyi kavranmasına yardımcı olduğunu ifade etmiştir. Yapılmış olan bu 

çalışmada da kullanılan tasarım düşünme yönteminin, deney grubu öğrencilerin araştırma ve 

keşifler yaparak sorgulamaları ile öğrenemedikleri sözcüklere çözüm önerilerini getirmeleri ve 

bu sözcükleri çizerek, zihin-göz-el-imge arasındaki ilişkiyi tecrübe etmelerinin, sözcük öğrenme 

başarı puanlarını yükseltmelerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Konuyla ilgili olarak Kurugül 

(2012),tasarım düşünme sürecinde, bireyin neden sonuç ilişkisi içerisinde, özellikle bizzat 

üzerinde düşünerek kendisi tarafından yapılan üretimlerin, bireyin deneyimleri üzerinde olumlu 

bir etkiye sahip olduğunu belirtmiştir. Dorst (2010) ise, tasarım düşünme yönteminin 
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kullanılması ile bireyin estetik duygusu kazandığını ve ayrıca bireyin görsel zekasını da olumlu 

yönde etkilediğini ifade etmiştir. Yapılmış olan bu çalışmada da deney grubu öğrencilerine, 

tasarım düşünme sürecinde, öğrenmeleri istenilen sözcüklerle ilgili çizim yapması istenmiş ve 

çalışmanın sonunda deney grubu öğrencilerinin sözcük öğrenme başarı oranının kontrol grubu 

öğrencilerinden yüksek olduğu görülmüştür. 

Bu duruma ek olarak, tasarım düşünme süreci sanatı da içermektedir. Bu nedenle, tasarım 

düşünme sürecinde, öğrencilerin hem bilişsel hem de sanatsal performansları ile 

yaratıcılıklarının artması beklenmektedir. Çünkü tasarım düşünme, bilişsel yaklaşımlarla birlikte, 

bireyin nasıl algıladığı, düşündüğü ve ürettiği ile ilgilidir. Tasarım düşünmenin formülü; 

Düşünmek + Yapmak’ tan oluşmaktadır (Özekin, 2006). Bu noktada, sanata yatkın ancak bilişsel 

anlamda zorlanan bir öğrencinin tasarım düşünme sürecinde daha başarılı olabileceği ifade 

edilebilir. Telli (1980)’ ye göre, sanat ve yaratıcılık içiçedir. Sanat ve yaratıcılık yalnız doğuştan 

yetenekli kimselere, özgü bir olgu değildir. Bu nedenle, verilen eğitim öğrencinin sanatsal yönünü 

ve yaratıcılığını ortaya çıkarmaya uygun olmalıdır. Verilen bu eğitimle öğrenci gelişebilmek için 

daha rahat adımlar atabilecektir. Bu çalışmada kullanılan tasarım düşünme yönteminin, 

öğrencilerin sanatsal performansları ile yaratıcılıklarının desteklenmesinin onların sözcük 

öğrenmelerini olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Konuyla ilgili olarak, Özekin (2006) de 

tasarım düşünme sürecinin öğrencilerin yaratıcı düşünce becerisi üzerinde olumlu etkisi 

olduğunu, bu durumun cinsiyete ve sınıf düzeyine göre değişmediğini, öğrencilerin 

yaratıcılığında, tasarım düşünme sürecinde, onların kendi öğrenme stratjilerini kullanmasının ve 

öğrenme sürecine aktif katılımlarının da etkili olduğunu ifade etmiştir. Koçkan, (2012) ise, 

tasarım sürecinin, yaratıcı problem çözme eylemlerinden oluşmaktuğunu belirtmiştir. O’ na göre 

bu sürecin, yaratıcılığı desteklemesinin sebebi, öğrenicinin problemle ilgili edindiği verileri, kendi 

geçmiş bilgileriyle sentezleyerek, yeni bilgi üretmesidir. Bu noktada yaratıcılık; bireyin geçmiş 

bilgi, tecrübe ve birikimlerini farklı şekillerde yorumlayabilme potansiyelidir. Birey kendi bilgi, 

tecrübe ve birikimleri ile yorumladığını daha kolay aklında tutma ve öğrenme eğilimindedir. 

Yapılmış olan bu çalışmada da tasarım düşünme sürecinde, problemle ilgili veri toplama 

aşamasından, ürün ortaya koyma aşamasına kadar geçen süreçte, öğrencilerin yaratıcılıklarını 

ortaya koymaları desteklenmiştir. Karataş, Özcan (2010) ise,  yapmış odukları çalışmalarında, 

yaratıcı ders etkinliklerinin, deney grubunda yer alan öğrencilerin başarı ortalama puanlarının, 

yaratıcı ders etkinliklerinin kullanılmadığı öğrencilerin lehine anlamlı bir farkın olduğunu tespit 

etmiştir. Öğrencilerin, tasarım düşünme sürecinde sözcük öğrenirken,  eski bilgi tecrübe ve 

birikimlerini, yeni bilgi ve tecrübeleriyle yorumlayıp yaratıcılıklarını ortaya koymalarının 

desteklendiği bu çalışmada da deney grubu öğrencilerinin sözcük öğrenme başarısını daha yüsek 

olmasının sebebinin, yaratıcılıklarının tasarım sürecinde desteklenmiş olmasının da etkisi olduğu 

düşünülmektedir. 



Yelda Karahan Üzülmez, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

245 

Alanyazın araştırıldığında, yaratıcılıkla birlikte hayal kurmanın da öğrencilerin özellikle 

yabancı dilde sözcük öğrenme başarılarını arttırdığı görülmüştür. Scheer, (2017) de yapmış 

olduğu çalışmasında tasarım düşünme yönteminin, öğrencinin yaratıcılığını desteklediğini ifade 

etmiş, yaratıcılığın yanındaki hayal kurma ve empati gibi diğer dinamiklerle birlikte öğrenci 

başarısı üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu belirtmiştir. Konuyla ilgili olarak Caine ve Caine 

(2002), insan beyninin hayal kurarak bitmez tükenmez bir yaratma kapasitesine sahip olduğunu 

ifade etmiştir. Caine ve Caine (2002)’ e göre, insanlar sözcüklerle değil imgelerle düşünmektedir. 

Örneğin, “çay” sözcüğünü duyan bir bireyin zihninde akan bir nehir canlanabilir ya da bireyde çay 

bitkisi veya içeceği imgesi belirebilir. Kısaca “çay” sözcüğü duyulduğunda “ç” “a” “y” harfleri akla 

gelmez ve her bireyin zihninde “çay” imgesi farklılık gösterir. Öğrenciler de sözcükleri 

öğrenecekleri zaman sadece sözcükleri kullanmak yerine bu sözcükleri hayal gücünü ve çağrışımı 

kullanarak beynin sağ yarım küre fonksiyonlarını da işe koşabilir. Hayal kurma ile beynin sağ ve 

sol yarım küreleri birlikte ve dengeli olarak kullanılarak öğrenme oranı artar ve bu durum 

öğrenmeyi ve alternatif düşünmeyi kolaylaştırdığı gibi sözcüğün kalıcı olarak öğrenilmesinde de 

etkilidir. Bu durumla benzer şekilde, tasarım düşünme sürecinde de sözcükler, öncelikle 

imgelenmektedir. Yapılmış olan bu çalışmada da tasarım düşünme sürecinin deney grubu 

öğrencilerinin yaratıcılıkları ile hayal kurma becerilerine olumlu etkisi olduğu, bu nedenle 

öğrencilerin sözcük öğrenme başarı düzeyinin artmış olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, 

Lindberg ve diğerleri, (2011) de, tasarım düşünme yönteminin okullarda kullanılmasının yedi 

hayati beceriyi desteklediğini belirtmiştir. Lindberg ve diğerleri, (2011)’ e göre de tasarım 

düşünmenin desteklediği bu beceriler arasında; hayal gücü ve yaratıcılık yer almaktadır. Oxford, 

(1990) ise, hayal gücünün, sözcük öğrenimini kolaylaştırdığını belirtmiştir Öğrenciler, öğrenmeyi 

amaçladıkları sözcüğü, daha önce öğrendikleri ve uzun süreli belleklerinde var olan bilgilerle 

bütünleştirip sözcüğe anlam yükleyerek öğrenirler.  Öğrenciler, bu ilişkilendirmeyi yaparken, 

anlamlandırmayı sağlayan zihinsel imgeler, sözel yapılar ya da cümleler kullanırlar (Rubin, 

1987).  

Tasarım düşünme süreci, birlikte çalışmayı desteklediği kadar bireysel çalışmayı da 

desteklemektedir. Tasarım düşünme tek tek bireylerin düşünmelerine önem vermektedir. Çünkü, 

her katılımcı farklı bir tecrübe, bilgi ve kültür geçmişine sahiptir. Tasarım düşünme sürecinde, 

bireysel farklılılardan kaynaklanan farklı olasılıkların kombini sözkonusudur. Bu nedenle, 

tasarım düşünme sürecini güçlü yapan, bu bireysel farklılıkların bir araya gelerek problemlere 

yaratıcı çözümler getirilmesidir. Caine (2002) de bireylerin bilgiyi toplama, düzenleme, düşünme 

ve yorumlamalarının birbirinden farklı olduğunu, bu durumda bireysel farklılıklara dikkat 

edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu çalışmada da öğrencilerin gruplarıyla çalışmalarının yanı 

sıra, bireysel farklılıkları da göz önüne alınarak, bireysel çalışmalarına da dengeli şekilde yer 
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verilmiş olmasının, öğrencilerin sözcük öğrenme başarı puanlarında etkili olduğu 

düşünülmektedir. 

Birinci alt problemle ilgili olarak tasarım düşünmenin; öğrenciyi bağımsız kılarken 

onların ihtiyaçlarına göre şekillenmesi konusunda esnek olması, öğrencilerin keşif yapmalarının, 

kendi yöntem ve stratejilerini kullanabilmelerinin ve yaratıcı düşünce, hayal gücü ile diğer 

üstbilişsel yeterliklerinin de desteklenmesinin deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu 

öğrencilerine oranla sözcük öğenme başarı puanlarının, daha yüksek olması yönünde avantaj 

sağladığı ifade edilebilir. Bunların yanı sıra, deney grubu öğrencilerinin, sözcük öğrenmeyle ilgili 

farkındalıklarının arttırılması ile bireysel farklılıklarının ve motivasyonlarının da göz önünde 

bulundurularak çalışmalar yapılması ayrıca süreçte ortaya somut ürün koymalarına izin verilerek 

farklı duyularının da işe koşulmasının da deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine 

oranla sözcük öğenme başarı puanlarının, daha yüksek olmasında pozitif katkı sağladığı 

söylenebilir. 

 

5.2. Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Yorumlar 

 

Yapılmış olan bu araştırma kapsamında, tasarım düşünme yaklaşımının uygulandığı 

deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin işbirlikli öğrenme algı puanları arasında fark olup 

olmadığı OÖİSÖA ölçeği aracılığıyla incelenmiş ve deney grubu lehine anlamlı bir farklılığın 

olmadığı tespit edilmiştir. Yapılmış olan deneysel uygulama sürecinin sonunda, deney ve kontrol 

gruplarından elde edilen sontest puanları incelendiğinde deney grubunda yer alan öğrencilerin, 

işbirlikli öğrenme algıları sontest puanlarının kontrol grubu öğrencilerinin puanları ile çok yakın 

olduğu bununla birlikte deney grubu öğrencilerin puanlarının daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Yapılmış olan çalışmada, hem deney grubu hem de kontrol grubu öğrencilerinin 

işbirlikli öğrenme algıları erişi puanları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. 

Yapılmış olan uygulama sonrasında, deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin, işbirlikli 

öğrenme algıları erişi puanlarında önteste göre anlamlı bir yükselme olduğu görülmüştür. 

Araştırmanın ikinci alt problemi ile ilgili olarak elde edilen bu bulgular, deney grubu 

öğrencilerinin, Görüşme Soruları Formu’ ndan elde edilen nitel bulguları da destekler niteliktedir. 

Deney grubu öğrencileri, tasarım düşünme yaklaşımında işbirlikli öğrenmenin sözcük 

öğrenmelerini kolaylaştırdığını belirtmişlerdir. Bu anlamda, ikinci alt probleme ilişkin olarak elde 

edilen sonuçların muhtemel nedenleri, alanyazın ışığında aşağıda detaylı bir şekilde tartışılmıştır. 

Alanyazın araştırıldığında, İngilizce öğrenen öğrencilerin en önemli sorunlarından 

birisinin yabancı dil kaygısı olduğu ifade edilebilir. Öner ve Gedikoğlu, (2007)’ na göre kaygı 

düzeyinin yüksek olması, öğrencinin İngilizce akademik başarısını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Chasanidou, Gasparini ve Lee, (2010) yapmış oldukları çalışmalarında, tasarım 
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düşünme sürecinin işbirliğini desteklemesi sayesinde, öğrencilerin derse yönelik kaygı 

düzeylerinin azaldığını, bu duruma paralel olarak,  öğrencilerin özgüvenlerinin arttığı ve derse 

karşı olumlu tutum geliştirdiklerini ifade etmiştir. Benzer şekilde Güneş ve Güneş (2017) 

araştırmalarında, işbirlikli öğrenme yönteminin kullanılması ile “kazanan ve kaybeden”in yerini 

“kazanan ve kazanan”ın aldığını bu durumun öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal durumlarını olumlu 

yönde etkilediğini ifade etmiştir. Bu çalışmada deney grubu öğrencileri ile ilgili olarak; tasarım 

düşünme sürecinde arkadaşları ile işbirliği içinde olan öğrencinin kaygılarının azalması, buna 

paralel olarak özgüvenlerinin artması ve derse karşı olumlu tutum geliştirmeleri nedeni ile 

öğrencilerin sontest puanlarının kontrol grubu öğrencilerinin puanlarından yüksek olduğu 

düşünülmektedir. Bununla birlikte, yapılmış olan bu çalışmada, deney grubu öğrencilerinin 

işbirlikli öğrenme algı puanlarının, kontrol grubu öğrencilerinden çok fazla yüksek olmadığı 

tespit edilmiştir. Bu durumun nedeninin, deney grubu ders planında tasarım düşünme sürecinde 

yoğun olarak kullanılan işbirlikli öğrenme yönteminin, kontrol grubunda da kullanılan bir 

yöntem olması ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde, hem deney grubu hem de 

kontrol grubu öğrencilerinin işbirlikli öğrenme algıları erişi puanları arasında anlamlı bir 

farklılığın olmamasının, deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin, işbirlikli öğrenme 

algıları erişi puanlarında önteste göre anlamlı bir yükselme olmasının sebeplerinden birisinin de 

hem dem deney hem de kontrol gruplarında işbirlikli yöntemin kullanılması ile öğrencilerin derse 

yönelik kaygı düzeylerinin azalmasının, bu duruma paralel olarak,  öğrencilerin özgüvenlerinin 

artmasının ve derse karşı olumlu tutum geliştirmelerinin, işbirlikli öğrenme algılarını olumlu 

anlamda etkilemesi olduğu düşünülmektedir. 

Benzer şekilde, tasarım düşünme sürecinde işbirliği içinde ve takım olarak çalışmadan 

doğan fikir geliştirme, alternatif çözümler getirme, empati kurma, çözüm için analizler yaparak 

problem-çözüm ve çözüm-çözüm arasında bağ kurma gibi beceriler kazanılmaktadır. Kurulan bu 

bağlar öğrencinin özgüven kazanması noktasında da etkili olmaktadır (Carroll ve diğerleri, 2010) 

Öğrencinin özgüvenli olması yabancı dil öğreniminde etkili bir faktördür. Özgüven, öğrencilerin 

yabancı dilde, öğrenme süreçlerini doğrudan etkileyebilmektedir. Özgüveni olan öğrenci daha 

rahat iletişime geçebilmektedir ve dili daha rahat kullanabilmektedir (Paker, 2011). Herhangibir 

dilde sözcükler olmadan iletişime geçebilmenin mümkün olmadığı düşünüldüğünde yapılmış 

olan bu çalışmada da tasarım düşünme sürecinde uygulanan işbirlikli öğrenme yöntemi ile 

öğrencilerin özgüven kazanmasının işbirlikli öğrenme algılarını arttırdığı düşünülmektedir. 

Konuyla ilgili olarak, Krashen ve Terrell (1983) ise, motivasyon, özgüven ve kaygı gibi duygusal 

ve tutumsal değişkenlerin yabancı dil edinim sürecinde önemli rol oynadığını,  motivasyonu ve 

özgüveni yüksek ancak kaygı düzeyi düşük olan öğrencilerin herhangibir yabancı dilin her 

alanında başarılı olmasının şaşırtıcı olmadığın ifade etmiştir. Krashen ve Terrell (1983)’ e göre, 

özgüvenleri ve motivasyonu düşük, ancak kaygı düzeyi yüksek olan öğrenciler, hata yapmaktan 
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korkarlar ve hedef dilde üretim yapmak istemezler. Bu nedenle de etkileşim ve iletişim içine 

girmezler. Bu öğrencilerin zihinlerinde adeta, girdiyi anlamalarını ve algılamalarını bloke eden 

bir duygusal filtre duvarı oluşmaktadır. Motivasyonsuzluk, özgüven ve kaygı kaynaklı yaşanan 

gerilim sonucu öğrencinin zihninde bilgi akışı düzensizleşerek akıcılığını kaybetmektedir. 

Konuyla ilgili olarak, Özekin (2006) ise, tasarım düşünme yönteminin, öğrenci motivasyonunu ve 

kalıcı öğrenmeyi sağlamada yararlı bir yöntem olduğunu ifade etmiştir. Yapılmış olan bu 

çalışmada da hem araştırmacının süreçteki gözlemlerinden hem de “Görüşme Soruları 

Formu”ndan elde edilen veriler doğrultusunda, deney grubu öğrencilerinin motivasyonunun 

arttığı ifade edilebilir. Bu nedenle, bu çalışmada uygulanmış olan işbirlikli öğrenme yöntemi ile 

öğrenci motivasyonunun artmasının, öğrencilerin işbirlikli öğrenme algısını olumlu yönde 

etkilediği düşünülmektedir. Kroper, Fay,  Lindberg, Meinel, (2010) ise,  “Interrelations between 

Motivation, Creativity and Emotion Design Thinking Processes- An Empirical Study Based on 

Regulatory Focus Theory” isimli çalışmasında tasarım odaklı düşünmeyi; ekip tabanlı bir 

inovasyon, problemi algılama ve problemle ilgili çeşitli çözüm yolları üzerine derinlemesine 

öğrenmeyi ve araştırmayı sürdürerek karmaşık problemlerle başa çıkmaya yardımcı olan yöntem 

olarak tanımlamaktadır. Çalışmalarında tasarım odaklı düşünme sürecinin başarılı bir şekilde 

yürütülmesi için motivasyon ve yaratıcılığın önemli olduğu vurgulanmıştır. Kroper vd (2010)’ 

yapmış oldukları bu çalışmanın sonuçlarının, tasarım odaklı düşünme süreçlerinde 

gerçekleştirilen farklı aşamaların, öğrencilerin motivasyonunu ve duygularını önemli ölçüde 

etkilediğini ifade etmiştir. Benzer şekilde Dweck ve Legget, (1988) de yapmış oldukları 

çalışmalarında, öğrenci algılarında farklı uyaran-güdüleyen nitelikteki değişkenlerin de etkili 

olabileceğini belirtmiştir. Yapılmış olan bu çalışmada da tasarım düşünme sürecinin, deney grubu 

öğrencilerinin duygu ve algıları üzerinde etkili olduğu bu nedenle, işbirlikli öğrenme algıları 

sontest puanları arasında farklılık olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde, Buckley (2012), 

tasarım düşünme yönteminin uygulandığı Nueva Okul’unda yaptığı araştırmasında öğrencilerin, 

tasarım düşünme yöntemi ile çalışmayı sevip sevmediği, aktif katılım sağlayıp sağlamadığı, 

öğretmenin tasarım düşünme temelli eğitim ile çalışmayı sevip sevmediği, tasarım düşünme 

yönteminin olumlu bir tutum geliştirip geliştirmediği, öğretmen ve öğrenci arasındaki atmosferin 

nasıl olduğu, öğrenci ve öğretmen motivasyonu, sınıf atmosferi, öğrencilerin bilişsel gelişimi ve 

sosyal yeterlilikleri ile ilgili veriler toplayarak analizler yapmıştır. Çalışmada öğrenciler, işbirlikli 

öğrenme grupları ile çalışmıştır. Çalışmada özellikle, tasarım düşünme yaklaşımının, öğrencilerin 

sosyal becerileri üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir. Öğrencilerde “post- post karşılaştırmaları” 

olarak ifade edilen kazanç puanları hesaplanmıştır. Çalışmanın sonunda, kazanç puanlarında 

gözle görülür farklılıklar olduğu öğrencilerin işbirlikli öğrenme ile sosyal becerilerinin gelişerek 

kendini ifade etmesinde, fikirlerini doğru bir şekilde aktarabilmesinde, farkındalıklarında, 

dikkatlerini toplamalarında, kendilerini izlemelerinde belirgin farklılıklar olduğu gözlenmiştir. 
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Ayrıca, tasarım düşünme ve işbirlikli öğrenme yöntemi ile ilgili olarak; Chasanidou ve diğerleri, 

2010), “Design Thinking Methods and Tools for Innovation” isimli makalesinde, tasarım düşünme 

yöntem ve araçları (materyal, strateji vb) ile ilgili yaptıkları araştırmada, tasarım düşünme 

yönteminin uygulandığı workshopları incelemişlerdir. Yapılmış olan workshoplar sonunda, 

tasarım düşünme yöntemini ve araçlarını kullanma konusunda katılımcıların görüşleri alınmıştır. 

Çalışmanın sonuçlarından birisi, tasarım düşünme sürecinde kullanılan yöntemler içinde en fazla 

işbirlikli öğrenme yönteminin, tasarım düşünme ile birlikte iyi çalıştığıdır. 

İkinci alt problemle ilgili olarak kısaca, tasarım düşünme sürecinde uygulanan işbirlikli 

öğrenme yönteminin; öğrencilerin iletişim ve sosyal becerilerinin gelişerek kendilerini ifade 

etmelerinde, fikirlerini doğru bir şekilde aktarabilmelerinde, farkındalıklarının artmasında ve 

dikkatlerini toplamalarında, önemli bir yere sahip olduğu ifade edilebilir. Bunların yanısıra 

işbirlikli öğrenme yönteminin; sınıf atmosferini, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen ilişkilerini 

olumlu etkilediği ayrıca,  öğrencilerin motivasyon ve özgüvenlerinin yükselmesi ile kaygı 

düzeylerinin düşmesinde de etkili olduğu ifade edilebilir. 

 

5.3. Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine İlişkin Yorumlar 

  

Yapılmış olan bu araştırma kapsamında, tasarım düşünme yaklaşımının uygulandığı 

deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin problem çözme becerilerine ilişkin puanları 

arasında fark olup olmadığı ÇİPÇ envanteri aracılığıyla incelenmiş ve deney grubu lehine anlamlı 

bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Yapılmış olan deneysel uygulama sürecinin sonunda, deney 

ve kontrol gruplarından elde edilen sontest puanları incelendiğinde deney grubunda yer alan 

öğrencilerin, problem çözme becerilerine ilişkin puanlarının kontrol grubu öğrencilerinin 

puanlarından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, deney grubu öğrencilerinin problem 

çözme becerileri erişi puanları arasında anlamlı fark olduğu; bununla birlikte, kontrol grubu 

öğrencilerinin problem çözme becerileri erişi puanları arasında anlamlı fark olmadığı 

görülmüştür. Yapılmış olan uygulama sonrasında, deney grubunda yer alan öğrencilerin, problem 

çözme becerilerine ilişkin erişi puanlarında önteste göre bir yükselme olduğu; ancak, kontrol 

grubunda yer alan öğrencilerin, problem çözme becerilerine ilişkin erişi puanlarında önteste göre 

anlamlı bir yükselme olmadığı görülmüştür. Araştırmanın üçüncü alt problemi ile ilgili olarak 

elde edilen bu bulgular, deney grubu öğrencilerinin, Görüşme Soruları Formu’ ndan elde edilen 

nitel bulguları da destekler niteliktedir. Deney grubu öğrencileri, tasarım düşünme yaklaşımının  

problem çözme becerilerinde olumlu yönde değişiklik olduğunu farkettiklerini belirtmişlerdir. 

Bu anlamda, yapılmış olan araştırmanın sonucunda, deney grubunda yer alan öğrencilerin lehine 

anlamlı bir farklılık olduğu ifade edilebilir. Deney grubu lehine olan bu farklılığın muhtemel 

nedenleri, alanyazın ışığında, aşağıda detaylı bir şekilde tartışılmıştır. 
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Alanyazın araştırıldığında, tasarım düşünme sürecinin bir problem çözme ve karar verme 

süreci olduğu belirtilmektedir (Carroll ve diğerleri, 2010). Genel olarak, tasarım düşünme süreci, 

bireyin problemi çözerken neler yaptığı ile ilgili bir süreçtir. Bu süreçte kişi, ihtiyaçları 

karşılamaya odaklanarak problemi keşfeder ve süreç başlamış olur (Brown, 2008). Konuyla ilgili 

olarak Kwek, (2011) “Innovation in the Classroom: Design Thinking for 21’st Century Learning” 

isimli çalışmasında, öğrencilerin tasarım düşünme sürecinde, problemi kabullenip farkına 

varması ile problemlere daha çabuk ve yaratıcı çözümler getirebildiğini ifade etmiştir. Kwek’ e 

göre, tasarım düşünme sürecinde, bir kavramın öğrenilmesinde gözlem yapılarak problem keşfi 

yapılır, problem tanımlanır ve çözüm önerileri geliştirilir. Bu anlamda, tasarım düşünme süreci, 

öğrencinin problem çözme becerisini belirgin şekilde geliştirmektedir. Konuyla ilgili olarak, 

Carroll ve diğerleri, (2010) hem tasarım düşünme hem de problem çözme sürecinin öğrencilerin 

kendi ihtiyaçlarını belirlemeyi öğrendiği bir keşif süreci olduğunu, özellikle tasarım düşünme 

sürecinde, yeni bir içerik ve kompleks bir durumla karşılaşan öğrencinin geribildirimleri ve diğer 

yeterliliklerini de kullanarak problemi çözmeye başladığını ifade etmektedir. Carroll ve diğerleri, 

(2010)’ a göre, öğrenciler probleme ilişkin topladıkları bilgiler ile çözüm önerilerini 

geliştirmekte, değerlendirmekte ve uygulamaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin kendi ihtiyaçlarını 

belirlemeyi öğrendiği, tasarım düşünme ve problem çözme sürecinde, öğrenci yaptığı keşiflerle 

aslında kendisini de keşfetmektedir. Kroper, Fay,  Lindberg, Meinel, (2010) ise,  “Interrelations 

Between Motivation, Creativity and Emotion Design Thinking Processes - An Empirical Study 

Based on Regulatory Focus Theory” isimli çalışmasında tasarım düşünmeyi; problemi algılama, 

problemle ilgili çeşitli çözüm yolları üzerine derinlemesine öğrenmeyi ve araştırmayı sürdürerek 

karmaşık problemlerle başa çıkmaya yardımcı olan yöntem olarak tanımlamaktadır. Çalışmada, 

tasarım düşünme sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesinde, problem çözme becerisinin 

önemli olduğunu, bununla birlikte problem çözme becerisinin gelişimi için de tasarım 

düşünmenin önemli olduğunu ve aslında bu iki becerinin birbirinin gelişmesini desteklediğini 

vurgulamıştır.  

Buchanan (1992)’ a göre, problem çözme aşamasında, tasarım düşünme aşamalarında 

olduğu gibi öğrenicinin içsel süreçleri de kritik bir öneme sahiptir. Özellikle tasarım düşünme 

sürecinde, problemin çözümü tamamen bireyin içsel süreçleri ile alakalıdır. Bu nedenle, tasarım 

düşünme sürecinde, problemin çözümüne yönelik üretilen fikirler soyuttan somuta doğru bir 

yolculuğa çıkmaktadır. Tasarım düşünme sürecinde birey, soyut olan fikirlerini fiziksel ortamda 

somutlaştırırken kendi içsel süreçlerini işe koşmaktadır. Dolayısıyla tasarım düşünme süreci 

sonunda ortaya çıkan bu somut üründe aslında sahibine ait içsel süreçlerin haritası vardır. Bu 

nedenle, problem çözümünde tamamen bireyin kendi içsel süreçleri ve verdiği kararlar belirleyici 

rol oynamaktadır (Cross, 2011). Yapılmış olan bu çalışmada da tasarım düşünme sürecinde deney 
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grubu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin kontrol grubu öğrencilerinin lehine olmasında 

bu durumun da etkili olduğu düşünülmektedir.  

Ayrıca, tasarım düşünme sürecinde problemin fırsat olarak görülmesi, birçok alanda 

ilerleyerek gelişmenin ilk adımıdır (Özekin, 2006). Tasarım düşünme süreci, öğrencilerin 

problemi engel olarak görmesinin önüne geçmeye ve problemin aslında bir fırsat olarak 

görülmesine yardımcı olan bir süreçtir. Bu anlamda, tasarım düşünme sürecinde olan öğrenciler, 

karşılaştıları problemlerle motivasyon kaybı yaşamamakta, kaygı veya korkuya kapılmamaktadır 

(Buckley, 2006). Konuyla ilgili olarak, Kwek (2011) ise, hem tasarım düşünme hem de problem 

çözme aşamalarında, öğrencinin problemlere çözüm geliştirirken yaratıcılıklarının da ön plana 

çıktığını ifade etmiştir. Problemlere karşı geliştirilen çoklu çözüm önerileri, öğrencinin kaygı 

düzeyini azaltırken özgüven kazanmasına da yardımcı olmaktadır. Problemlere getirilen çözüm 

önerilerinin tartışılması sürecinde ise, öğreniciler sosyalleşmekte ve empati becerileri 

gelişmektedir.  Bu durum, öğrencilerin karşılaştıkları problemleri, daha güçlü karşılamasına ve 

çözüme ulaştıracağına olan inancının artmasına yardımcı olmaktadır. Nelson, (2009) da 

öğrencilerin bir problemi çözmesinin onları motive ederek bir sonraki problemlere karşı 

cesaretlendirdiğini ifade etmiştir. Buchanan (1992)’ a göre ise, tasarım düşünme sürecinin 

sağladığı en büyük avantaj, problemle ilgili farkındalığın oluşmasıdır. Farkındalık ile bulunan 

çözümlerde kısıtlanma olmaması birleştiğinde bireye özgüven sağlamaktadır. Kurugül (2012)’ e 

göre de öğrencinin probleme nasıl çözüm getirmesi gerektiğine ilişkin farkındalığının olması 

önemlidir. Bu noktada farkındalığı olan öğrenci, ihtiyaçlarını kendisi tespit ederek kendisi 

karşılayacak, süreçte kendisini ve çevresini yeniden keşfedecek, böylelikle daha çok motive 

olacak, daha çok araştıracak ve daha çok sorgulayacaktır. Problemle ilgili farkındalık, çözüm 

önerilerinde kısıtlanma olmaması ve bireyin kendine olan özgüveni, bireyin problemi fonksiyonel 

bir çözüme ulaştırmasında son derece önemlidir. Fonksiyonel çözüme giden süreçte, birey 

problem ve çözüm ile uğraşırken, bireyin yaratıcılığı da göze çarpmaktadır. Konuyla ilgili olarak 

Bell, (2008)’ de problem ve problemlere ilişkin üretilen yaratıcı çözümlerin, tasarım düşünmenin 

geliştirilmesi ile olacağını ifade etmiştir. 

Duncker, Lees, (1945) ise, problem çözmenin aslında motive edici bir özelliği olduğunu, 

bu özelliğin insanoğlunun karşılaştığı problemi çözme arzusundan kaynaklandığını ifade etmiş, 

insanoğlunun bu arzusunun, problem çözme sürecinde bireyin yeteneklerini de geliştirmesi 

noktasında etkili olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde Çiftçi ve diğerleri, (2007) yapmış oldukları 

çalışmalarında problem çözme becerisinin bireyi; problemi ayırt etme ve tanımlama becerisini, 

araştırma becerisini, hayal kurma becerisini, gözlem yapma becerisini, sonuç çıkarma becerisini, 

değerlendirme becerisini, muhakeme becerisini vb. becerileri kazanması yönünde beslediğini 

ifade etmiştir. Ayrıca, Yıldırım ve diğerleri, (2011) tarafından, lise öğrencilerinin, problem çözme 

becerileri ile problem çözme becerilerini etkileyen değişkenleri tespit etmek amacıyla yapılan 
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araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, araştırmaya katılan öğrencilerin yaşları ile problem 

çözme becerileri arasında önemli bir farkın olmadığı bununla birlikte cinsiyetleri ile ilgili olarak 

kızların erkeklere oranla problem çözme becerilerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca, örencilerin problem çözme becerisi ile okul türü arasında da anlamlı bir farkın olmadığı 

bununla birlikte, Fen Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin problem çözme becerisi ile ilgili 

algılarının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin, ekonomik düzeylerinin ise, 

problem çözme becerisine ilişkin algılarını etkilemedği ancak öğrencilerin; baba eğitim düzeyi ile 

mesleği, akademik başarısı, anne- baba tutumu, kendine güveni, sigara-alkol kullanımı ile kendini 

yalnız hissetme durumlarının, öğrencilerin problem çözme becerisini etkileyen değişkenler 

olduğu tespit edilmiştir. 

Üçüncü alt problemle ilgili olarak kısaca, tasarım düşünme sürecinde yer alan problem 

çözme becerilerinin; öğrencierin içsel süreçleri ile yakından ilintili olduğu ve öğrencilerin 

problemi keşfederken aslında kendileri ile de bir keşif yolculuğuna çıkmasına yardımcı olduğu 

ifade edilebilir. Ayrıca, öğrencilerin probleme karşı kaygı düzeylerinin düşmesi ile motivasyon ve 

özgüven kazanmaları noktasında da etkili olduğu söylenebilir. Tasarım düşünme sürecinde yer 

alan problem çözme becerilerinin, öğrencilerin yaratıcılığının gelişmesine fayda sağladığı gibi 

onların sosyalleşmesinde de etkili olduğu ifade edilebilir.  

 

5.4. Araştırmanın Dördüncü Alt Problemine İlişkin Yorumlar 

 

Yapılmış olan bu araştırma kapsamında, araştırmanın dördüncü alt problemine yanıt 

bulabilmek için, tasarım düşünme yaklaşımının uygulandığı deney grubu öğrencilerinin 

uygulamaya yönelik görüşlerinden elde edilen bulgular incelenmiştir. Bu kapsamda, “Görüşme 

Soruları Formu”ndan elde edilen bulgular, alanyazın ile ilişkilendirilerek aşağıda tartışılmıştır. 

Görüşme Soruları Formu’ nun birinci sorusu; “Tasarım Düşünme Yaklaşımı” ile ilgili genel 

görüşleriniz nelerdir?” şeklindedir. Bu sorudan elde edilen verilerden yola çıkılarak öğrenci 

görüşlerinin “olumlu görüşler” ve “olumsuz görüşler” olarak iki temada toplandığı görülmüştür. 

Olumlu görüşler tasarım düşünmenin en fazla yaparak yaşayarak öğrenmeyi 

desteklemesi ve yaratıcılığı arttırması şeklindeyken; öğrencilerin olumsuz görüşleri ile ilgili 

olarak öğrenciler; online derslerin olması yönünde görüş belirtmişlerdir. Yapılan literatür 

taramasında, görüşme soruları formunda yer alan birinci soruya ilişkin elde edilen bulguların 

literatür ile de tutarlılık gösterdiği görülmüştür.  

Siang (2009)’ a göre tasarım düşünmede yaparak düşünme, sürecin en önemli 

parçalarından birisidir. Tasarım düşünme sürecinde,  hızlı bir şekilde deneme yanılma sürecine 

girişilmektedir. Bu deneme yanılma süreci aslında, deneyerek insan tecrübesini bire bir görmek 

demektir. Aksi taktirde, kağıtta kalmakla o tecrübenin yaşanması olası değildir. Bu nedenle,  “Fikir 
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mahvedilmemeli, denenmelidir”. Siang (2009) tasarım düşünme ve yaratıcılıkla ilgili 

düşüncelerini ise şöyle ifade etmektedir. Ezber yapmak, birbirinin aynı şeyleri yapmak, hata 

yapmaktan korkmak ve  “Hayır, bu olmaz” kültürü… Bunların hepsi, yaratıcı düşünceyi ve orijinal 

çözümleri daha doğmadan öldüren geleneksel alışkanlıklardır. Oysa hata yapmak güzeldir. 

Gelecek ise, orijinal çözüm, hata yapa yapa doğruyu bulma ve yaratıcı düşünce ile şekillenecek ve  

“Neden Olmasın” kültürüyle beslenecektir. Tasarım düşünme şu 3 avantajı sağlamaktadır; somut 

ve yaratıcı çözümler getirme kapasitesi, kullanıcı odaklılık (ki çoğu şirket hala ürün odaklı 

düşünür) empati kullanarak insanlara ve onların deneyimlerine odaklanma ve  “counter-intuitive 

thinking”/ wrong thinking (sezgiye aykırı düşünme)’ dir. Tasarım düşünmede, beyin fırtınası ve 

“wrong thinking” (düşünebileceğiniz en kötü ihtimali düşünerek fikir üretmek) gibi yaratıcı 

yöntemlerle kısa zamanda çok fikir üretme çok önemlidir. Bunu yaparken de yeni yeni bakış 

açıları üretmeyi ve mevcut önyargıları kırarak yeni fikirler üretmeyi amaçlamaktadır. Çünkü 

bazen en iyi fikirler en kötü hatalardan da çıkabilmektedir. 

Scheer, (2017)’ e de yapmış olduğu çalışmasında, tasarım düşünme yönteminin, “düşün-

tecrübe et” ve “yaparak-yaşayarak öğren” eylemleri ile içiçe olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, 

Scheer, (2017) tasarım düşünme sürecinde, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesinin 

öğrencide keşfetme isteğini arttırarak onun yaratıcı düşünme becerisini de desteklediğini 

belirtmiştir. Cross, (2011) ise,  çalışmasında tasarım düşünme temelli eğitimde; durumu, konuyu, 

problemi ve bilgiyi öğrenicinin kendisine keşfettirme ve öznel oluşumu teşvik etme ile 

öğrenicinin deneyimleyerek öğrenebilmesi için yaparak yaşayarak öğrenmenin önemli olduğunu 

belirtmiştir.  

Özekin (2006) ise çalışmasında, tasarım düşünme sürecinin öğrencilerin yaratıcı düşünce 

becerisi üzerinde olumlu etkisi olduğunu, bu durumun cinsiyete ve sınıf düzeyine göre 

değişmediğini, öğrencilerin yaratıcılığında, tasarım düşünme sürecinde, onların kendi öğrenme 

stratjilerini kullanmasının ve öğrenme sürecine aktif katılımlarının da etkili olduğunu ifade 

etmiştir. 

Noweski ve diğerleri, (2012) yapmış oldukları çalışmalarında, tasarım düşünme temelli 

eğitim sürecinin sadece öğrenci değil aynı zamanda öğretmen yaratıcılığını da geliştirdiğini 

belirtmişlerdir. 

Kwek, (2011) ise, “Innovation in the Classroom: Design Thinking for 21’st Century 

Learning” isimli çalışmasında, öğrencilerin tasarım düşünme sürecinde, problemi kabullenip 

farkına varması ile problemlere daha çabuk ve yaratıcı çözümler getirebildiğini ifade etmiştir 

Yapılmış olan bu çalışmada, öğrenciler en fazla; online derslerin olması yönünde olumsuz 

görüş belirtmişlerdir. 

Brown ve Katz, (2009) “Change by Design: How Design Thinking Transforms 

Organizations And Inspıres Innovation” isimli eserinde, çevrimiçi verilen bir tasarım eğitiminden 
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de bahsetmektedir. Yapılmış olan bu çalışmada, bulunduğu bölgede verilen eğitimi alma imkanı 

olmayan veya başka bir nedenle eğitim ortamına gelme olanağı olmayan kişiler için, zaman ve 

mekandan bağımsız tasarım derecesi alma fırsatı verilmiştir. Ancak bu eğitim sürecinde farklı 

sorunlarla karşılaşılmıştır. Yaşanılan bu sorunlarla ilgili olarak, çevrimiçi yapılan endüstriyel 

tasarım eğitiminin geleneksel yüz yüze etkileşimin ön planda olduğu endüstriyel tasarım 

eğitiminin yerini tutamadığından bahsedilmiştir. Bu durumun muhtamel sebepleri olarak, 

halihazırda uygunan çevrimiçi sistemlerin yüz yüze etkileşimin yerini alabilecek nitelik ve 

yeterlilikte olmaması; yapılmış olan bir tasarımın işleme süreci ve iletiminin, gerçek zamanlı 

uygulamasıyla aynı anda olmaması, bu anlamda, uygulamanın önemli olduğu tasarım düşünmede 

çevrimiçi uygulamaların kısıtlı kalması, ayrıca eğitmenin, sanal ortamda öğrenciye yardımcı olma 

rolünün geleneksel yüzyüze eğitime oranla kısıtlı olması ve bundan dolayı eğitmen ve öğrenci 

verimliğinin düşmesi gösterilmiş ve öğrenci ile eğitmen verimliliğnin teknolojik olanaklarla 

sınırlı kaldığı ifade edilmiştir. 

 “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” nun ikinci sorusu; “Size 

göre, “Tasarım Düşünme Yaklaşımının”,  olumlu yönleri nelerdir?” şeklindedir. Bu sorudan elde 

edilen verilerden yola çıkılarak öğrencilerin, tasarım düşünme yaklaşımının olumlu yönlerine 

ilişkin görüşlerinin “motivasyonu arttıran yönler” ve “eğlenceli yönler” olarak iki temada 

toplandığı görülmüştür. 

Tasarım düşünme yönteminin motivasyonu arttıran yönlerine ilişkin öğrenciler, en fazla, 

derse ilişkin kaygıları azaltması; eğlenceli yönlerine ilişkin olarak ise, hayal gücünü desteklemesi 

yönünde görüş belirtmişlerdir. Yapılan literatür taramasında, görüşme soruları formunda yer 

alan ikinci soruya ilişkin elde edilen bulguların literatür ile de tutarlılık gösterdiği görülmüştür. 

Weinert’ in (2003) tasarım düşünme temelli eğitim ile ilgili yaptığı bir çalışmasında, 

tasarım düşünme temelli eğitimin sınıf deneyimlerinin iyileştirilmesi yönünde olumlu katkıları 

olduğunu, öğrencilerin derse karşı olumlu tutumlarının arttığını ve hatta tasarım düşünme 

yaklaşımını kullanan öğretmenlerin de uygulama konusunda etkili bir şekilde motive olduklarını, 

daha önceden sınıf ortamında karşılaştıkları kaos ve krizleri tasarım düşünme temelli eğitim ile 

aştıklarını ifade etmiştir.  

Kwek (2011) de yapmış olduğu çalışmasında, hem tasarım düşünme hem de problem 

çözme aşamalarında, öğrencinin problemlere çözüm geliştirirken yaratıcılıklarının da ön plana 

çıktığını ve problemlere karşı geliştirilen çoklu çözüm önerilerinin, öğrencinin kaygı düzeyini 

azaltırken özgüven kazanmasına da yardımcı olduğunu ifade etmiştir. 

Kartal, (2014) ise çalışmasında, işbirlikli öğrenme yönteminin İngilizce dersi akademik 

başarılarına ve tutumlarına etkisini ve öğrencilerin işbirlikli öğrenmeye ilişkin görüşlerini 

araştırmıştır. Çalışmanın sonucunda, “öğrenci takımları başarı bölümleri” tekniğinin kullanılması 

ile deney grubunda bulunan öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarında olumlu yönde bir 
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gelişme olduğu, derse ilişkin kaygılarında anlamlı bir azalma olduğu tespit edilmiştir.  Yapılmış 

olan bu çalışmada da tasarım düşünme yöntemi ile işbirlikli öğrenme yöntemi birlikte kullanılmış 

ve tekniklerden de “öğrenci takımları başarı bölümleri” tekniğine yer verilmiştir. Deney grubu 

öğrencilerinin tasarım düşünme yönteminin kaygılarını azaltması yönündeki görüşlerinde 

İşbirlikli öğrenme yönteminin de etkili olduğu düşünülebilir. 

Lindberg ve diğerleri, (2011) yapmış oldukları proje çalışmalarında, tasarım düşünmenin 

kazandırdığı en önemli becerilerden birisinin de hayal gücü olduğunu ifade etmişlerdir. Oxford 

(1990)’ da göre de hayal gücü sözcük öğrenimini kolaylaştırmaktadır. Öğrencilerin özellikle 

öğrenmeyi amaçladıkları yeni sözcükleri daha önce öğrendikleri ve uzun süreli belleklerinde var 

olan bilgilerle bütünleştirip ona anlam yükleme aşamasında, anlamlandırmayı şekillendiren 

zihinsel imgelerde hayal gücünden faydalanabilmektedir. Benzer şekilde, Caine ve Caine (2002) 

çalışmalarında, öğrencilerin sözcükleri öğrenecekleri zaman sadece sözcükleri kullanmak yerine 

bu sözcükleri hayal gücünü ve çağrışımı kullanarak beynin sağ yarım küre fonksiyonlarını da işe 

koşabileceğini, hayal kurma ile beynin sağ ve sol yarım küreleri birlikte ve dengeli olarak 

kullanılarak öğrenme oranını arttırdığını ve bu durumun öğrenme ile birlikte alternatif 

düşünmeyi de kolaylaştırdığı için sözcüğün kalıcı olarak öğrenilmesinde etkili olduğunu 

belirtmiştir. 

Ratcliffe, (2009) de çalışmasında tasarım düşünme süreci boyunca bireyin geçmiş 

deneyimlerinden, bilgilerinden, yaratıcılığından ve hayal gücünden çokça faydalandığını 

belirtmiştir. 

Tasarım düşünme ve hayal gücü ile ilgili olarak Scheer (2017) yapmış olduğu 

çalışmasında tasarım düşünme temelli eğitimde en fazla kullanılan tekniklerden birisinin de 

“beyin fırtınası” tekniği olduğunu belirtmiştir. Seidel ve Fixson, (2020) ise, beyin fırtınası 

tekniğinin, bir duruma çözüm bulmak amacıyla hayal gücünün çokça kullanıldığı, düşünce ve fikir 

üretme tekniği olduğunu ifade etmiştir. 

Çiftçi ve diğerleri, (2007) ise,  yapmış oldukları çalışmalarında problem çözme becerisinin 

bireyi; problemi ayırt etme ve tanımlama becerisi vb yanında, hayal kurma becerisini, muhakeme 

becerisini vb. becerileri kazanması yönünde beslediğini ifade etmiştir. 

Yapılmış olan bu çalışmada da öğrenci görüşlerinden elde edilen veriler doğrultusunda, 

tasarım düşünme sürecinin, deney grubu öğrencilerinin kaygılarının azalması ve hayal kurma 

becerilerine ilişkin olumlu etkisi olduğu ifade edilebildiğinden, deney grubu öğrencilerinin 

literatürle tutarlı görüş belirttiği söylenebilir. 

 “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” nun üçüncü sorusu; 

“Size göre, “Tasarım Düşünme Yaklaşımının”,   olumsuz yönleri nelerdir?’’ şeklindedir. Bu 

sorudan elde edilen verilerden yola çıkılarak öğrencilerin, tasarım düşünme yaklaşımının 
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olumsuz yönlerine ilişkin görüşlerinin “sıkıcı yönler” ve “sınırlı yönler” olarak iki temada 

toplandığı görülmüştür. 

Tasarım düşünme yönteminin sıkıcı yönlerine ilişkin öğrenciler, en fazla, “bilgisayar 

uygulamalarının kullanılması”; sınırlı yönlerine ilişkin olarak ise, internet gerektirmesi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. Yapılan literatür taramasında, görüşme soruları formunda yer alan üçüncü 

soruya ilişkin elde edilen bulguların literatür ile de tutarlılık gösterdiği görülmüştür.         

Kong (2014) “Developing Information Literacy And Critical Thinking Skills Through 

Domain Knowledge Learning In Digital Classrooms” isimli çalışmasında, öğrencilerin dijital 

teknoloji gerektiren uygulamalarla ilgili şikayetçi olduklarını ifade etmiştir.                              

Chasanidou ve diğerleri, (2015) ise,  “Design Thinking Methods And Tools For Innovation. 

In Design, User Experience And Usability: Design Discourse” isimli çalışmasında, tasarım 

düşünme ile ilgili yapmış oldukları iki çalıştaydan bahsetmiştir. Birinci çalıştayda katılımcıların 

aşina olduğu araç ve süreç sözkonusudur. Yapılmış olan ikinci çalıştayda ise, birinci çalıştaydan 

farklı olarak SMAPLY (bir tür inovasyon yazılımı) kullanılmıştır. Katılımcılara, Smaply’ nin 

arayüzünü tanıtmak için eğitimler verilmiş olsa da araştırmacıların gözlemleri 1. çalıştayda yer 

alan katılımcıların, aşina olduğu araç ve süreçlerden dolayı, eğitimden daha çok keyif aldığı 

yönündedir.  Ayrıca 2. çalıştayda yer alan katılımcılar, görevlerinin karmaşık olduğunu, SMAPLY 

eğitimi almış olsalar dahi, sürecin yinelemeli olması gerektiği, Smaply’ nin haricinde de teknik 

sorunlarla karşılaştıkları, aracın kısıtlayıcı olduğu, tasarım düşünmede yaşanılan asıl problemin 

bunlar olabileceği ve aslında bunlarla ilgili hizmetin yeniden tasarlanması yönünde görüş 

belirtmiştir. Konuyla ilgili araştırmacı yorumları ise, Smaply’ nin verimli yansımaları arasında 

ikinci çalıştayda yer alan katılımcıların daha işbirlikçi bir yol izlediği, Smaply arayüzü ile ilgili 

problemleri çözme konusunda daha fazla etkileşim olduğu, bununla birlikte çalışmalarındaki bazı 

sınırlamalardan dolayı bulguların açık bir şekilde yorumlanamadığı, sonuçlarının 

genellebilirliğinin de sınırlı olduğun ve bu çalışmadan sonra yapılacak çalışmaların elde edilen 

verilerle güçlnedirilmeye ihtiyacı olduğu, şeklindedir. Yapılmış olan bu çalışmada da, Zoom, 

Reverso Context gibi programlar kullanılmıştır. Bu programlar öğrencilere 1. hafta 

uygulamasında detaylı olarak ve uygulamalı olarak gösterilmiştir. Bununla birlikte, yapılmış olan 

bu çalışmada da uygulama sırasında ve sonrasında tasarım düşünme yönteminin yüzyüze 

yapıldığında daha keyifli olduğunu ve konuyu yüzyüze eğitimlerde daha iyi anladıklarını ifade 

etmişlerdir. Ayrıca, Chasanidou ve diğerleri, (2015) yapmış olduğu çalışmalarında katılımcılar 

arasında işbirlikçi eğilimin fazla olduğunu ifade etmiştir. Yapılmış olan bu çalışmada da “İşbirlikli, 

Öğrenme Algısı Ölçeği”nden elde edilen nicel bulgularda deney grubu öğrencilerinin işbirlikli 

öğrenmelerinde hem kontrol grubu hem de son test lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. 
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Brown ve Katz, (2009) ise, çalışmalarında çevrimiçi verilen bir tasarım eğitim sürecinde 

farklı sorunlarla karşılaşıldığından bahsetmiş ve öğrenci ile eğitmen verimliliğinin teknolojik 

olanaklarla sınırlı kaldığını ifade etmişlerdir. 

Sözler (2019) ise, “Tasarımsal Düşünce Temelli Bir Açık ve Uzaktan Öğrenme Modelinin 

Geliştirilmesi” isimli çalışmasında, yabancı dil olarak İngilizce eğitimi alan öğrenenler, yapılan 

etkinliklerde kullanılan internet servisinin çok yavaş olduğunu bu nedenle teknolojinin işlerini 

kolaylaştırmaktan çok zorlaştırdığını ifade etmiştir. Sözler, (2019) “Warschauer, M., veMeskill, C. 

2000, Butler-Pascoe, M. E., ve Wiburg, K. M. 2003, Bates ,2003, Young, C. ve Bush, J. 2004, Nomass, 

2013” gibi araştırmacıların da teknik alt yapının sürekli modernize edilmesinin gerekli olduğunu 

ifade ettiklerini belirtmiştir. 

Ekmekçi, (2014) de  “Harmanlanmış Öğrenme Odaklı Tersten Yapılandırılmış Yazma 

Sınıfı Modeli” isimli çalışmasında öğrencilerin,  internet bağlantısı gibi teknik sorunlardan dolayı 

harmanlanmış öğrenmeye ilişkin olumsuz görüş belirttiklerini ifade etmiştir.  

Literatürde yer alan bu veriler ışığında, yapılmış olan bu çalışmada, tasarım düşünme 

yönteminin sıkıcı yönlerine ilişkin öğrencilerin, en fazla, “bilgisayar uygulamalarının 

kullanılması” yönünde görüş belirtmesinin sebebinin, öğrencilerin alışmış oldukları bir uygulama 

ve sistemin dışına çıkmaları, bu uygulama ve sistemi benimseyebilmeleri ve önyargılarının 

azalması için zamana ihtiyaçları olduğu düşünülebilir. Araştırmacının uygulama sürecinde, 

özellikle 1.ve 2.hafta kontrol grubu öğrencilerinin deney grubu öğrencilerine oranla daha rahat 

ve kaygılarının daha az olduğunu ve deney grubu öğrencilerinde her geçen hafta uygulamaya 

daha çok alıştıklarını gözlemesi de araştırmacının bu düşüncesini destekler nitelikte olduğu ifade 

edilebilir.  

Görüşme Soruları Formu’ nun dördüncü sorusu; “Tasarım Düşünme Yaklaşımıi”  süreci 

ile ilgili olarak karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Karşılaştığınız bu sorunlara ilişkin çözüm 

önerileriniz nelerdir?’’ şeklindedir. Bu sorudan elde edilen verilerden yola çıkılarak öğrencilerin, 

tasarım düşünme yaklaşımı süreci ile ilgili olarak karşılaştığı sorunlara ilişkin görüşlerinin “sınıf 

içi uygulamalarda yaşanılan sorunlar” ve “sınıf dışı uygulamalarda yaşanılan sorunlar” olarak iki 

temada toplandığı görülmüştür.  

Öğrenciler “tasarım düşünme yönteminin sınıf içi uygulamalarında yaşanılan sorunlar” 

alt temasına ilişkin olarak en fazla; “sınıf düzeninin sürekli olarak değişmesi”, şeklinde görüş 

belirtmiştir. Öğrenciler “tasarım düşünme yönteminin sınıf dışı uygulamalarında yaşanılan 

sorunlar” alt temasına ilişkin olarak en fazla; “internet kaynaklı yaşanılan sorunlar”ın olduğu 

yönünde görüş belirtmiştir.  

Öğrenciler “tasarım düşünme yönteminin sınıf içi uygulamalarında yaşanılan sorunlara 

ilişkin çözüm önerileri” alt teması ile ilgili olarak olarak en fazla; “kalıcı bir sınıf düzeninin 

oluşturulması”  yönünde görüş belirtmiştir.    
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Öğrenciler “tasarım düşünme yönteminin sınıf dışı uygulamalarında yaşanılan sorunlara 

ilişkin çözüm önerileri” alt teması ile ilgili olarak en fazla; “uzaktan eğitimin zorunlu olmaması” 

yönünde görüş belirtmiştir. Yapılan literatür taramasında, görüşme soruları formunda yer alan 

dördüncü soruya ilişkin elde edilen bulguların literatür ile de tutarlılık gösterdiği görülmüştür. 

Öğrencilerin, bu soruya ilişkin görüşleri ile “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme 

Soruları Formu” nun üçüncü sorusuna ilişkin görüşlerinin de tutarlılık gösterdiği ifade edilebilir.   

Tasarım düşünme süreci, kendi içinde evreleri olan ve her evresinde farklı etkinliklerin 

yapıldığı yoğun bir süreçtir. Bu çalışmada da yapılan etkinliklere bağlı olarak öğrencilerin oturma 

düzenleri ve zaman zaman da çalışma ortamları değiştirilmiştir. Özellikle uygulama sürecinin ilk 

haftalarında, bazı öğrencilerin, aynı sırada, yakın arkadaşları ile oturmak istediği ve eğitim 

ortamını değiştirmek istemediği gözlenmiştir. Araştırmacı, yapmış olduğu bu gözlem nedeniyle, 

mümkün olduğunca öğrenci önerilerini dikkate almaya özen göstermiştir. Ancak, hem işbirlikli 

öğrenme yönteminin uygulanmasından hem de tasarım düşünme evrelerinin klasik sınıf 

ortamında gerçekleştirilmesinin pek mümkün olmamasından dolayı uygulama, gerekli 

görüldükçe, farklı eğitim ortamlarında yapılmıştır. *(yapılmış olan bu uygulama ile klasik sınıf 

düzeninde, tasarım düşünme sürecinin son derece zorlu olduğu görülmüştür. Bu nedenle, tasarım 

düşünme sürecine uygun olduğu düşünülen bir tasarım düşünme sınıfı modeli, öneriler 

bölümünde detaylı olarak sunulmuştur.)  Özbaki (2016)’ ye göre, tasarım düşünme sürecinde 

kullanılan ortamlar, tasarım düşüncesinin, tasarım ürününün temsil edilmesinde ve başkalarına 

aktarılmasında kullanılmasının yanında tasarımı yapan bireyin düşünme ve eylemlerini 

gerçekleştirebildiği bir araç olarak da görev yapmaktadır. Bununla birlikte, her ne kadar, 

öğrencilerin tasarım düşünme sürecine yaptığı olumsuz eleştiriler ve problem olarak ele aldığı 

durumlar uygulama için olumsuz gibi görünse de aslında tasarım düşünme sürecinde, 

öğrencilerin önerilerini ve sorunları dile getirmesi, en doğru çözüme ulaşmaya yardımcı olduğu 

gibi, yeni bir tasarım düşünme sürecinin başlamasına da neden olabilmektedir. Çünkü, artık 

öğrencilerin karşılaştığı ve çözülmesi gereken yeni bir problem daha vardır. Özbaki (2016)’ nin 

ifade ettiği gibi, tasarım düşünme sürecinde, bireysel önerilerin, gereklilik ve yaratıcılık 

bakımından sorgulanması, öğrencilerin en uygun yer ve en uygun programı önerme becerisinin 

gelişmesine katkılar sağlamaktadır. Bilişsel kavrayışın edinildiği tasarım düşünme sürecinde, 

öğrencilerin fiziksel yapı  ile ilgili kavrayışları ve duyarlılıkları  aslında “bölgeyi benimseme 

duyguları” dır. Öztürk de yapmış olduğu çalışmasında, tasarım düşünme eğitiminin değişen 

şartlara göre güncellenmesini önermektedir. Bu düşüncelerden yola çıkarak gerekli 

görüldüğünde, tasarım düşünme sürecinin, şartlara göre şekillendirilmesinin mümkün olduğu 

ifade edilebilir. 

Yapılmış olan bu çalışmada,  öğrencilerin en fazla görüş birliği içinde olduğu “internet 

kaynaklı yaşanılan sorunlar” la ilgili olarak Park (2008), çevrimiçi uygulanan tasarım düşünme 
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eğitimlerinin uygulanabilirliğinin teknolojik olanaklarla sınırlı kaldığını, bu durumun verimliliği 

olumsuz yönde etkileyebileceğini ifade etmiştir.   

Kong (2014) ise,  “Developing Information Literacy And Critical Thinking Skills Through 

Domain Knowledge Learning In Digital Classrooms” isimli çalışmasında, öğrencilerin dijital 

teknoloji gerektiren uygulamalarla ilgili şikayetçi olduklarını ifade etmiştir.          

Brown ve Katz, (2009) ise, çalışmalarında çevrimiçi verilen bir tasarım eğitim sürecinde 

farklı sorunlarla karşılaşıldığından bahsetmiş ve öğrenci ile eğitmen verimliliğinin teknolojik 

olanaklarla sınırlı kaldığını ifade etmişlerdir.  

Benzer şekilde, Ekmekçi, (2014) de çalışmasında öğrencilerin,  internet bağlantısı gibi 

teknik sorunlardan dolayı harmanlanmış öğrenmeye ilişkin olumsuz görüş belirttiklerini ifade 

etmiştir.  

Bu alt problemden elde edilen verilerle ilgili genel olarak; 

Brown, (2008) tasarım düşünme temelli eğitimin amacına ulaşması için eğitim ortamında 

4 ana kriterden bahsetmektedir. Bu kriterler; öğrenilecek konunun bağlam içinde öğrenilmesi, 

öğrenicilerin işbirlikli öğrenmeye alıştırılması, öğretmenin, öğrenicinin kendi öğrenme 

tekniklerini geliştirebilmesi için, öğreniciye yardımcı olması,  öğrenicilerin ilgi alanının mutlaka 

keşfedilmesi, şeklindedir. Yapılmış olan bu çalışmada Brown’ un bahsettiği bu kriterlere 

uyulduğu, ve yukarıda da verilen alanyazın temel alınarak tasarım düşünme sürecinde 

öğrencilerin, karşılaştıkları sorunlara ilişkin önerilerinin de tasarım düşünme sürecinin bir 

parçası olduğu ve sürece zenginlik kattığı ifade edilebilir. 

 “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” nun beşinci sorusu: 

“Tasarım Düşünme Yaklaşımının daha etkili olabilmesi için sizin önerileriniz nelerdir?” 

şeklindedir. Bu sorudan elde edilen verilerden yola çıkılarak öğrencilerin, tasarım düşünme 

yaklaşımının daha etkili olması ile ilgili olarak en fazla; “online derslerin olmaması yönünde görüş 

belirtmişlerdir. Yapılan literatür taramasında, görüşme soruları formunda yer alan beşinci soruya 

ilişkin elde edilen bulguların 3. ve 4.  sorularından elde edilen verilerle ve literatür ile de tutarlılık 

gösterdiği görülmüştür. 

Tasarım düşünme sürecinin, sahip olduğu evreleri ve bu evrelerinden kaynaklı doğası 

sebebiyle yüzyüze eğitime daha uygun olduğu ifade edilebilir. Yapılmış olan bu çalışmada da 

öğrencilerin yüzyüze eğitimde daha aktif, daha rahat ve derse karşı motivasyonlarının daha 

yüksek olduğu gözlenmiştir. Araştırmacı, gözlemlediği bu durumu deney grubu öğrencileriyle 

paylaşmış ve öğrenciler “kendilerini yüzyüze eğitimde daha rahat ifade edebildiklerini, online 

eğitimde, ders esnasında sadece bir arkadaşları veya sadece araştırmacıyla iletişime geçmek 

istediklerinde bunun mümkün olmadığını, bütün sınıfla paylaşmak durumunda kaldıklarını, 

aslında sormak istedikleri soruyu o an için herkesin duymasını istemediklerini, internete 

bağlanma ve dersi saatini kaçırmamak gibi konularda strese girdiklerini, ayrıca yüzyüze eğitimde, 
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birarada tartışarak dersi daha iyi anladıklarını, tasarım düşünmenin en güzel tarafının yüzyüze 

tartışarak bir şeyler ortaya koymak olduğunu ” belirtmişlerdir. Benzer şekilde Park (2008) da 

yapmış olduğu çalışmasında, tasarım düşünme sürecinde online eğitimin yapılması aşamasındaki 

kısıtlamaları şu şekilde listelemiştir; 

- halihazırda kullanılan sistemler yüz yüze etkileşimin yerini alabilecek yeterlilikte 

olmayabilir. 

- çevrimiçi iletişim araçları uygulamalı sunumlar için kısıtlı olabilir. 

- tasarım düşünme sürecinde yer alan bir iletimin, gerçek zamanlı uygulamasıyla aynı anda 

olamama ihtimali vardır. 

- eğitmenin çevrimiçi ortamdaki rolü öğrencilerin çalışma süreçlerine sürekli yardımcı 

olduğu yüzyüze eğitime oranla daha az etkili olabilir. 

 

Görüşme Soruları Formu’ nun altıncı sorusu; “Tasarım Düşünme Yaklaşımının” 

arkadaşlarınızla işbirliği içinde hareket etmenizi nasıl etkilediği hakkında ne düşünüyorsunuz?” 

şeklindedir. Bu sorudan elde edilen verilerden yola çıkılarak öğrencilerin, tasarım düşünme 

yaklaşımının arkadaşları ile işbirliği içinde hareket etmelerini nasıl etkilediğine ilişkin 

görüşlerinin “olumlu” ve “olumsuz” olarak iki temada toplandığı görülmüştür. 

Öğrenciler, tasarım düşünme yaklaşımının arkadaşlarıyla işbirliği içinde hareket 

etmelerini nasıl etkilediği ile ilgili “olumlu görüşler” alt temasına ilişkin olarak en fazla, “grup içi 

iletişim becerisini arttırma” “olumsuz görüşler” alt teması ile ilgili olarak “grup çalışmalarında 

Covid -19’ dan korkma nedeniyle uzak durma” şeklinde görüş belirtmiştir. Yapılan literatür 

taramasında, görüşme soruları formunda yer alan altıncı soruya ilişkin “olumlu temalar” 

kapsamında elde edilen bulguların bu çalışmada yer alan 2. alt probleme ilişkin elde edilen 

verilerle ve literatür ile de tutarlılık gösterdiği görülmüştür. Bununla birlikte, “olumsuz temalar” 

kapsamında öğrencilerin en fazla görüş birliği içinde olduğu;  “grup çalışmalarında Covid -19’ dan 

korkma nedeniyle uzak durma” ile ilgili olarak alanyazında bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bunun 

nedeni, yaşadığımız son yüzyılda eğitim öğretimi bu kadar etkileyen bir salgının yaşanmaması, 

salgının 2019-2020 eğitim öğretim yılına denk gelmesi ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında 

sadece 8. ve 12. sınıflarda yüzyüze eğitime izin verilmesi nedeniyle yapılması planlanan akademik 

çalışmaların ertelenmesi olabilir. 

Tasarım düşünme yönteminin “grup içi iletişim becerisini arttırma”sı ile ilgili olarak Park 

(2008) da yapmış olduğu çalışmasında, tasarım düşünme yöntemini kullanan bireylerin daha iyi 

dinleme ve sorgulama becerisi gösterdiğini çünkü tasarım düşünme sürecinin, yaşanılan fikir 

ayrılıkları ve anlaşmazlıklarla yüzleşmek ve bunları yönetebilmek için oldukça etkili bir araç 

olduğunu ifade etmiştir. Park (2008) ayrıca, tasarım düşünme yöntemini kullanan biraylerin 
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alacakları cevaplardan korkmadan sorular sorduğunu ve cevaplara odaklanarak diyaloğu 

ilerletip iletişim becerilerini geliştirdiklerini belirtmiştir. 

Chasanidou ve diğerleri, (2010) de yapmış oldukları çalışmalarında, tasarım düşünme 

sürecinin işbirliğini desteklemesi sayesinde, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirdiklerini 

ifade etmiştir.  

Benzer şekilde Buckley (2012) de araştırmasında öğrencilerin, tasarım düşünme 

yönteminin olumlu bir tutum geliştirip geliştirmediği ile ilgili veriler toplayarak analizler 

yapmıştır. Çalışmada öğrenciler, işbirlikli öğrenme grupları ile çalışmıştır. Çalışmada özellikle, 

tasarım düşünme yaklaşımının, öğrencilerin sosyal becerileri üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir. 

Çalışmanın sonunda, öğrencilerde gözle görülür farklılıklar olduğu, öğrencilerin işbirlikli 

öğrenme ile sosyal ve iletişim becerilerinin gelişerek kendini ifade etmesinde, fikirlerini doğru 

bir şekilde aktarabilmesinde, farkındalıklarında, dikkatlerini toplamalarında, kendilerini 

izlemelerinde belirgin farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.  

Güneş ve Güneş (2017) ise,  araştırmalarında işbirlikli öğrenme yönteminin kullanılması 

ile “kazanan ve kaybeden”in yerini “kazanan ve kazanan”ın aldığını bu durumun öğrencilerin 

bilişsel ve duyuşsal durumlarını olumlu yönde etkilediğini ifade etmiştir. 

Kwek, (2008)e göre de tasarım düşünme yönteminde, öğrenci kendisini güvende 

hissetmekte böylece, fikirlerini ve bilgilerini çok daha rahat paylaşabilmektedir. Bu durumun da 

deney grubu öğrencilerinin grup içi iletişim becerisini arttırdığı düşünülebilir.  

 “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu”  nun yedinci sorusu; 

“Tasarım Düşünme Yaklaşımının” İngilizce’ de sözcük öğrenmenizi nasıl etkilediği hakkında ne 

düşünüyorsunuz?”  şeklindedir. Bu sorudan elde edilen verilerden yola çıkılarak öğrencilerin, 

tasarım düşünme yaklaşımının sözcük öğrenmelerini nasıl etkilediğine ilişkin elde edilen veriler 

doğrultusunda olumlu görüşler bildirdikleri görülmüştür. 

Öğrenciler, tasarım düşünme yaklaşımının sözcük öğrenmelerini nasıl etkilediği ile ilgili 

olarak “olumlu görüşler” alt temasına ilişkin en fazla, “ezber yapmama” şeklinde görüş 

belirtmiştir. Yapılan literatür taramasında, elde edilen bulguların literatür ile de tutarlılık 

gösterdiği görülmüştür. 

Cross, (2011) tasarım düşünme yönteminde ezberlemek yerine, kavramların somut bir 

ürün olarak ortaya konularak öğrenilmesinin, bu yöntemin amaçlarından birisi olduğunu ifade 

etmiştir. Bu çalışmada da tasarım düşünme sürecinde, öğrencilerin öğrenmeleri gereken 

kavramları (sözcükleri) somut duruma getirerek (çizerek) öğrendikleri ifade edilebilir. 

Araştırmanın nicel verilerinden elde edilen bulguların da öğrenci görüşlerini desteklediği 

belirtilebilir. 

Park (2008) da tasarım düşünme sürecinin öğrencilere problem çözmeyi, daha iyi sorular 

sormayı ve farklı fikirler üretmeyi öğretmesinin öğrencinin sorunlara yaratcı çözümler 
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bulmasına neden olduğunu ifade etmiştir. Yapılmış olan bu çalışmada da öğrenciler,  

öğrenemedikleri sözcükleri problem olarak görmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, tasarım 

düşünme aşamalarını kullanarak problem olan sözcüklere yaratıcı çözümler getirmişlerdir. Bu 

anlamda, deney grubu öğrencilerinin problem olarak gördükleri sözcükleri, öğrenmeleri için 

getirdikleri çözümlerin ezber yapmadan öğrenmelerine yardımcı olduğu söylenebilir. Benzer 

şekilde Oxford, (1990) da öğrencilerin kendi stratejilerini kullanarak kelimeleri daha etkili 

öğrenebildiklerini ifade etemiştir. Bu açıdan bakıldığında, yapılmış olan bu çalışmada, tasarım 

düşünme sürecinde öğrencilerin sorun olarak gördüğü sözcükleri öğrenebilmek için getirdiği 

çözümlerde, aslında kendi stratejilerini kullandıkları söylenebilir. Şöyle ki problem çözme 

sürecinde, sözcük öğrenme problemiyle karşı karşıya kalan öğrenci, zihninde oluşturduğu 

imgelerle sözcüğü (kavramı) zihninde biçimlendirir. Zihinde biçimlendirilen bu kavramlar, 

öğrenci tarafından yorumlanır, analizler yapılır ve sentezlenir. (Rauth ve diğerleri, 2010). Bu 

çalışmada da öğrencilerin, sözcüğü, zihinlerinde imgeleştirerek kavramsallaştırdıkları ve çeşitli 

stratejilerle (bellek stratejileri vb) uzun süreli belleklerine atarak sözcüğü ezber yapmadan 

öğrendikleri ifade edilebilir. Benzer şekilde, IDF (Interaction Design Foundation) tarafından 

yayaınlanan “What is Design Thinking and Why Is It So Popular?” (Tasarım Düşünme Nedir ve 

Neden Bu Kadar Popülerdir?) adlı makalede tasarım düşünmenin,  “thinking outside of the box”  

diğer bir ifadeyle “kalıpların dışında düşünme”yi ifade ettiğini ve geliştirilen yeni düşünme 

becerilerinin de farklı çözüm yollarına götürdüğü belirtilmiştir. Bu çalışmada da kullanılan 

tasarım düşünme yöntemi ile öğrenciler kalıpların dışında düşünmeleri için sürekli 

cesaretlendirilmiştir. Öğrencilerin, kalıpların dışında düşünmelelerinin desteklenmesi ile yeni 

düşünme becerileri geliştirerek ve kendi stratejilerini kullanarak sözcükleri ezberlemeden 

öğrendikleri ifade edilebilir.  

Siang (2009) tasarım düşünme ile ilgili düşüncelerini ise şöyle ifade etmektedir. Ezber 

yapmak, birbirinin aynı şeyleri yapmak, hata yapmaktan korkmak ve  “Hayır, bu olmaz” kültürü… 

Bunların hepsi, yaratıcı düşünceyi ve orijinal çözümleri daha doğmadan öldüren geleneksel 

alışkanlıklardır.         

“Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” nun sekizinci sorusu 

Tasarım Düşünme Yaklaşımının” problem çözme becerinizi nasıl etkilediği hakkında ne 

düşünüyorsunuz?”  şeklindedir. Bu sorudan elde edilen verilerden yola çıkılarak öğrencilerin, 

tasarım düşünme yaklaşımının problem çözme becerilerini nasıl etkilediğine ilişkin elde edilen 

veriler doğrultusunda olumlu görüşler bildirdikleri görülmüştür. 

Öğrenciler tasarım düşünme yaklaşımının problem çözme becerilerini nasıl etkilediği ile 

ilgili olarak “olumlu görüşler” alt temasına ilişkin görüşlerinin en fazla, “yaratıcılığı arttırma” 

şeklinde görüş belirtmiştir. Yapılan literatür taramasında, elde edilen bulguların, nicel verilerden 

elde edilen bulgular ve literatür ile de tutarlılık gösterdiği görülmüştür. 
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Park (2008), tasarım düşünmeyi, insanın var olduğu her alanda, kullanılabilen ve gücünü 

hayal gücünden alan bir yaratıcı çözüm geliştirme yöntemi olarak tanımlamaktadır. 

IDF tarafından yayınlanan “What is Design Thinking and Why Is It So Popular?” (Tasarım 

Odaklı Düşünme Nedir ve Neden Bu Kadar Popülerdir?) isimli makalede yer alan şu anekdot 

tasarım düşünmede yer alması gereken “kalıpların dışında düşünme” ve yaratıcı düşünmeye 

örnek olarak verilebilir; “Olması gereken standartlardan daha alçak olarak inşa edilmiş bir 

köprünün altından geçen bir kamyon, bu köprünün altında sıkışmıştır. Kamyon hiçbir şekilde ileri 

veya geri hareket edememektedir. Köprüde yaşanan bu olayın, ciddi bir trafik sorununa yol 

açmaması için derhal çözülmesi gereklidir. Ancak, ne yapılmalıdır? Olay yerine gelen itfaiye, 

mühendisler, acil durum personelleri ile diğer kamyon şoförleri vs, kamyonun sıkıştığı yerden 

çıkarılması ile ilgili pek çok çözüm önerileri sunar. Örneğin, acil durum personeli ; “kamyonu 

parçalara ayırmayı”; mühendis ise, “köprünün olaya karışan bölümünü yıkmayı” vs önermiştir. 

Ancak,  o sırada olayın gerçekleştiği yerde yürüyüş yapan bir genç bu tartışmaya kulak misafiri olur 

ve orada yer alan uzman ekibe: “Neden lastiklerdeki havayı boşaltmıyorsunuz?” şeklinde öneride 

bulunur. Kamyon sıkıştığı yerden çıkarılır.” Tasarım düşünmede, belirli düşünme kalıpları 

üzerinden düşünmek yaratıcı çözümleri engelleyebilmektedir. Tasarım düşünmede bilgiye olan 

fazla sadakat de yaratıcılığı baltalamaktadır. Yukarıda yer alan anekdotta mühendis ve acil durum 

personelinin vs yapmış olduğu öneriler aslında alanında uzman olan kişilerin önerilerdir. Bu 

nedenle, tasarım düşünmenin, salt bilgiyle sınırlandırılmaması gereken  ve kalıpların dışına 

çıkaran,  yaratıcı düşünceyi desteklediği ifade edilebilir.  

Tasarım düşünme yönteminin kullanılmasının bireyde veya öğrencide yaratıcılığı 

desteklediği pek çok arştırmacı tarafından da ifade edilmiştir (Scheer, 2017; Kwek, 2011; Melles 

ve diğerleri, 2012; Arslan, 2016; Buckley, 2006; Lindberg ve diğerleri, 2011; Sheehan ve diğerleri, 

2018).  

Bell, (2008)’ e göre de, yaratıcılık ve innovatif olma tasarım düşünme sürecinde 

kazanılabilecek en özel niteliklerdendir.  

Retna, (2016) ise,  “Thinking About “Design Thinking”: A Study Of Teacher Experiences” 

isimli çalışmasında, öğretmenlerin, tasarım odaklı düşünme sürecinde algılarını, deneyimlerini 

incelemiştir. Okulda öğretmen anlatıları kullanılarak toplanan verilerden öğretmenlerin, tasarım 

odaklı düşünmenin yaratıcılık, problem çözme, iletişim ve takım çalışması gibi becerileri 

geliştirme potansiyeli taşıdığını ve ayrıca öğrencilerin topluluk içinde diğer kişilerle empati 

geliştirmelerini sağladığını düşündüğü, bulgularına ulaşılmıştır. 

Özekin (2006) de yapmış olduğu çalışmasında tasarım düşünme sürecinin öğrencilerin 

yaratıcı düşünce becerisi üzerinde olumlu etkisi olduğunu, bu durumun cinsiyete ve sınıf 

düzeyine göre değişmediğini, öğrencilerin yaratıcılığında, tasarım düşünme sürecinde, onların 
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kendi öğrenme stratjilerini kullanmasının ve öğrenme sürecine aktif katılımlarının da etkili 

olduğunu ifade etmiştir.  

Koçkan, (2012) ise, çalışmasında tasarım sürecinin, yaratıcı problem çözme 

eylemlerinden oluştuğunu belirtmiştir. O’ na göre bu sürecin, yaratıcılığı desteklemesinin 

sebebinin, problemle ilgili edinilen verilerin, geçmiş bilgilerle sentezlenerek, yeni bilgiler 

üretilmesidir. Bu noktada yaratıcılık; geçmiş bilgi, tecrübe ve birikimleri farklı şekillerde 

yorumlayabilme potansiyelidir. Birey kendi bilgi, tecrübe ve birikimleri ile yorumladığını daha 

kolay aklında tutma ve öğrenme eğilimindedir. Yapılmış olan bu çalışmada da tasarım düşünme 

sürecinde, problemle ilgili veri toplama aşamasından, ürün ortaya koyma aşamasına kadar geçen 

süreçte, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koymaları desteklenmiştir. 

Öğrencilerin görüşlerinden elde edilen veriler doğrultusunda, genel olarak tasarım 

düşünmenin, öğrenciyi pasifize ederek ezbere yönlendirmek yerine, öğrenciyi merkeze alıp onu 

aktif hale getiren, onlara yaratıcılık, ve işbirliği yapma gibi becerileri kazandıran, bir eğitim süreci 

olduğu ifade edilebilir. Bu anlamda, öğrencilerin tasarım düşünme yaklaşımından memnun 

kaldıkları söylenebilir. Öğrencilerin memnuniyeti ayrıca,  bu yöntemi geleneksel öğrenme 

yöntemlerine alternatif olarak görmeleri ve eğitimde yeniliklere açık olmalarından kaynaklanmış 

olabilir.  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER  

 

Bu bölümde, araştırmada öğrencilerden toplanan nicel ve nitel verilerin analizi sonucu 

elde edilen bulgulara dayalı olarak elde edilen sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir.  

 

6.1. Sonuçlar 

 

a) Sözcük Öğrenme Başarısına İlişkin Sonuçlar 

 

-Tasarım düşünme yaklaşımının uygulandığı deney grubu ve bu yaklaşımın 

uygulanmadığı kontrol grubu öğrencilerinin, sözcük öğrenme başarıları incelendiğinde,  sözcük 

öğrenme başarı puanlarında deney grubunda yer alan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık 

görülmektedir. 

-Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin, sözcük öğrenme son-test başarı puanları 

incelendiğinde, deney grubunda yer alan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

-Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin sözcük öğrenme erişi puanları 

incelendiğinde, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

 

b) İşbirlikli Öğrenme Algısına İlişkin Sonuçlar 

 

-Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin öğrencilerinin, işbirlikli öğrenme algı 

puanları incelendiğinde, işbirlikli öğrenme algı puanlarında deney grubunda yer alan öğrenciler 

lehine anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

-Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin, işbirlikli öğrenme algıları son-test puanları 

incelendiğinde, deney grubunda yer alan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

-Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin işbirlikli öğrenme algıları erişi puanları 

incelendiğinde, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

 

c) Problem Çözme Becerilerine İlişkin Sonuçlar 

 

-Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin, problem çözme beceri puanları 

incelendiğinde, problem çözme beceri puanlarında deney grubunda yer alan öğrenciler lehine 

anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

-Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin, problem çözme becerisi son-test puanları 

incelendiğinde, deney grubunda yer alan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık görülmektedir. 
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-Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin problem çözme becerisi erişi puanları 

incelendiğinde, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

 

d) Öğrenci Görüşlerine İlişkin Sonuçlar 

 

-Tasarım düşünme yaklaşımına ilişkin deney grubu öğrencilerinin genel görüşleri 

incelendiğinde, öğrencilerin çoğunlukla olumlu görüş belirttiği ve olumlu görüş teması 

kapsamında en fazla, “tasarım düşünme yönteminin yaparak yaşayarak öğrenmeyi desteklediği; 

olumsuz tema kapsamında ise, en fazla “online derslerin olması” yönünde görüş belirttiği 

görülmüştür. 

-Tasarım düşünme yaklaşımının olumlu yönlerine ilişkin deney grubu öğrencilerinin 

görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin tasarım düşünme yönteminin en fazla “motivasyonu 

arttıran” ve “eğlenceli yönleri” ne ilişkin görüş belirttiği görülmüştür. 

-Tasarım düşünme yaklaşımının olumsuz yönlerine ilişkin deney grubu öğrencilerinin 

görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin tasarım düşünme yönteminin en fazla “sıkıcı yönleri” ve 

“sınırlı yönleri” ne ilişkin görüş belirttiği görülmüştür. 

-Tasarım düşünme yaklaşımı sürecinde karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak deney grubu 

öğrencilerinin görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin tasarım düşünme yaklaşımı sürecinde en 

fazla “sınıf içi uygulamalarda” ve “sınıf dışı uygulamalarda” yaşanılan sorunlarla ilgili görüş 

belirtmiştir. Öğrenciler “tasarım düşünme yaklaşımının sınıf içi uygulamalarında yaşanılan 

sorunlar” alt temasına ilişkin olarak en fazla; “sınıf düzeninin sürekli olarak değişmesi”, şeklinde 

görüş belirtmiştir. Öğrenciler “tasarım düşünme yaklaşımının sınıf dışı uygulamalarında 

yaşanılan sorunlar” alt temasına ilişkin olarak en fazla; “internet kaynaklı yaşanılan sorunlar”ın 

olduğu yönünde görüş belirtmiştir.  

- “Tasarım düşünme yaklaşımının sınıf içi uygulamalarında yaşanılan sorunlara ilişkin 

çözüm önerileri” alt teması ile ilgili olarak olarak deney grubu öğrencileri en fazla; “kalıcı bir sınıf 

düzeninin oluşturulması”  yönünde görüş belirtmiştir. Öğrenciler “tasarım düşünme yaklaşımının 

sınıf dışı uygulamalarında yaşanılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri” alt teması ile ilgili olarak 

ise en fazla; “uzaktan eğitimin zorunlu olmaması” yönünde görüş belirtmiştir. 

-Tasarım düşünme yaklaşımının daha etkili olabilmesi için deney grubu öğrencilerinin, en 

fazla; “online derslerin olmaması” yönünde öneride bulunduğu görülmüştür. 

-Tasarım düşünme yaklaşımının, arkadaşlarıyla işbirliği içinde hareket etmelerini nasıl 

etkilediği ile ilgili olarak deney grubu öğrencilerinin, “olumlu görüşler” teması kapsamında en 

fazla; “grup içi iletişim becerisini arttırma”; “olumsuz görüşler” teması kapsamında ise, en fazla 

“Covid -19’ dan korkma nedeniyle arkadaşlarından uzak durma” şeklinde görüş belirttiği 

görülmüştür. 
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-Tasarım düşünme yaklaşımının, İngilizce’ de sözcük öğrenmelerini nasıl etkilediği ile 

ilgili olarak deney grubu öğrencilerinin, en fazla “ezber yapmama” şeklinde görüş belirttiği 

görülmüştür. 

-Tasarım düşünme yaklaşımının, problem çözme becerilerini nasıl etkilediği ile ilgili 

olarak deney grubu öğrencilerinin, en fazla “yaratıcılığı arttırma” şeklinde görüş belirttiği 

görülmüştür. 

Sonuç olarak, nicel ve nitel veri sonuçlarının birbirini desteklediği bu çalışmada, tasarım 

düşünme yaklaşımının uygulandığı deney grubu öğrencilerinin, sözcük öğrenme başarılarını, 

işbirlikli öğrenme algılarını ve problem çözme becerilerini olumlu anlamda etkilediği ifade 

edilebilir. Bu nedenle, tasarım düşünme yaklaşımının öğrencilerin en çok zorlandığı ve problem 

olarak gördüğü sözcük öğreniminde kullanılabilecek oldukça etkili bir yöntem olduğu 

söylenebilir. 

 

6.2. Öneriler  

 

Bu bölümde, araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, ‘’uygulamaya yönelik 

öneriler’’ ile “araştırmacılara yönelik önerilere’’ ayrı başlıklar halinde yer verilmiştir. 

 

a) Uygulamaya Yönelik Öneriler 

 

• Bu çalışmada tasarım düşünme yaklaşımı, İngilizce sözcük öğretiminde kullanılmış ve 

deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu nedenle tasarım düşünme yöntemi 

İngilizce’ de diğer alanların (dilbilgisi vb.) öğretimi için de kullanılabilir. 

• Bu çalışmada tasarım düşünme yaklaşımı, İngilizce dersi için kullanılmış ve deney grubu 

lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu nedenle tasarım düşünme yaklaşımı, Türkçe ve 

diğer yabancı dillerin öğretilmesinde kullanılabilir. 

• Tasarım düşünme süreci öğrencilerin, kendi öğrenmelerini sağlamak için, kendi yöntem 

ve stratejilerini geliştirmelerini desteklemektedir. Öğrencilerin, bu stratejileri kullanma 

becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler verilebilir. 

• Alanyazının da desteğini alarak tasarım düşünme yöntemininin, çok yakın bir zamanda, 

tercih edilebilecek yöntemlerden birisi olduğu kabul edilebilir. Bu nedenle, tasarım 

düşünme eğitimi, öncelikli olarak öğretmenlere, en verimli şekilde nasıl uygulanacağı ile 

ilgili olarak, hizmet içi eğitim seminerleriyle verilebilir ve ardından, okul öncesinden 

başlayarak bütün kademelerde amaca uygun şekilde nasıl uygulanabileceğine yönelik 

eğitimler verilebilir. 
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• Tasarım düşünme yaklaşımının daha yaygın kullanılmasını sağlamak için, MEB 

bünyesinde öğretmenlere hizmetiçi seminerler verilebilir. Yurtdışında olduğı gibi, 

ülkemizde de tasarım düşünme ile ilgili çalıştaylar yaygınlaştırılabilir. 

• Öğrenciler, ezberlemeden öğrenebilecekleri sözcükleri, tasarım düşünme yöntemi ve 

sözcük öğrenme stratejilerini kullanarak öğrenmeye yönlendirilebilir. 

• Tasarım düşünme, hayatın her alanında kullanılabildiği ve innovasyonun temeli olduğu 

için ayrı bir ders olarak öğrencilere verilebilir. 

• Tasarım düşünme sürecinde, yaratıcı ürünler de ortaya konulabildiği için ABD’ de olduğu 

gibi pop-up’ lar ile öğrencilerin ürünleri sergilenebilir ve böylelikle innovasyon için diğer 

öğrenciler de cesaretlendirilebilir. 

• Eğitim Fakültelerinde okuyan öğretmen adaylarına tasarım düşünme ile ilgili eğitim 

verilebilir. 

• Genel olarak araştırmaya bakıldığında, elde edilen bulguların sonucunda, sözcük 

öğreniminde tasarım düşünme yaklaşımının etkili olduğu görülmektedir. Ancak, bu 

çalışmada tasarım düşünme aşamaları, araştırmacı tarafından planlı bir şekilde 

verilmiştir.  Tasarım düşünmenin, öğrencilerin kendi yaşamında da uygulayabilmesi için, 

“tasarım düşünme” eğitiminin öğrencilere verilmesi önerilmektedir. 

• Tasarım düşünme yöntemini uygulama deneyimi olan öğretmenlerin, bu deneyimlerini 

diğer meslektaşlarıyla da paylaşması önerilebilir. 

• Araştırmanın 4.  alt problemi ile ilgili olarak elde edilen nitel verilerden ve yapılan 

gözlemlerden de yola çıkarak, öğrencilerin tasarım düşünme sürecinde, harmanlanmış 

öğrenmenin çevrimiçi yapılan eğitimlerini çok sevmediği, tasarım düşünme sürecinin 

yüzyüze eğitimlerinin daha keyifli olduğu, çevrimiçi derslerde alt yapı ve internetle ilgili 

endişeli oldukları ifade edilebilir. Bu nedenle, tasarım düşünme ve harmanlanmış 

öğrenme yönteminin kullanılarak yapılması planlanan araştırmalarda, bu gibi sorunlarla 

karşılaşmamak amacıyla yaşanması muhtemel aksaklıkların önceden önüne geçilmesi 

önerilmektedir. 

• Bu çalışmada, öğrencilerle whatsapp grubu oluşturularak eğitimden en az 2 saat önce, 

öğrencilerin gerekli hazırlıkları yapması amacıyla bilgi measjları gönderilmilştir. Zoom vb 

gibi uzaktan eğitim araçları ile yapılacak eğitimlerde, bir önceki derste, sonraki ders 

saatinin bildirilmesinin yanında, öğrencilere makul bir süre önceden hatırlatma mesajı 

gönderilmesi önerilmektedir. 

• Bu çalışmada öğrencilerin hazırlamış olduğu çizimler, farklı bir grupta yer alan 

öğrencilere sözcükler öğretilirken kullanılmıştır. Öğrencilerin sözcükleri çok daha kolay 

öğrendiği gözlenmiş ayrıca öğrencilerin birçoğunun yapılmış olan sınavdan yüsek not 

aldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmadan yola çıkarak, her sınıf düzeyinde bütün üniteleri 
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kapsayan, öğrencilerin hazırlamış olduğu çizimlerden oluşan bir sözlük oluşturulması 

önerilebilir. 

• Yapılmış olan bu çalışmada, tasarım düşünme yönteminin ve aşamalarının klasik sınıf 

ortamında uygulanmasının son derece zor olduğu tecrübe edilmiştir. Aşağıda görselde 

yer alan sınıf düzenini araştırmacı, katılmış olduğu bir workshoptan edinmiştir. Tasarım 

düşünme yönteminin uygulanmasında sınıf düzeninden kaynaklanan sorunları en aza 

indirebilmek için, bütün okullarımızda aşağıda verilen görsele uygun “Tasarım Düşünme 

Sınıfları/Stüdyoları” oluşturulması önerilebilir. 

 

Resim 75. 

  
                                                                                                                                           *(görsel alıntıdır) 

 

b) Araştırmacılara Yönelik Öneriler 

 

• Tasarım düşünme yaklaşımı farklı disiplinlerde ve farklı ölçme araçları ile çalışılabilir.  

• Bu çalışmada tasarım düşünme yaklaşımı, işbirlikli öğrenme ve problem çözme ile birlikte 

kullanılmıştır. Tasarım düşünme yönteminin, farklı yöntemlerle birlikte kullanıldığı 

araştırmalar yapılabilir. 

• Bu çalışma 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapılmıştır. Tasarım düşünme eğitimi ile 

ilgili yapılacak çalışmaların, okul öncesi ve yetişkinler de dahil farklı seviye grupları ile 

yapılması önerilmektedir. 

• Bu araştırmada sadece deney grubunda yer alan 8. sınıf öğrencilerinin görüşlerine yer 

verilmiştir. Farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilerin görüşlerinin yanı sıra, öğretmen 

görüşleri de incelenebilir. 

• Bu araştırmada tasarım düşünme ile birlikte harmanlanmış öğrenme, işbirlikli öğrenme 

ile problem çözme yöntemlerine yer verilmiştir. Tasarım düşünme ile çeşitli 
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değişkenlerin (yaş, cinsiyet, öğrenim görülen kademe ve okul türü vb.) kullanıldığı 

araştırmalar yapılabilir. 

• Bu araştırmada tasarım düşünme ile birlikte harmanlanmış öğrenme, işbirlikli öğrenme 

ile problem çözme yöntemlerine yer verilmiştir. Tasarım düşünme yaklaşımının kalıcılığa 

etkisinin araştırıldığı çalışmalar yapılabilir. 

• Tasarım düşünme yaklaşımında kullanılması gereken belirli bir yöntem, strateji 

olmadığından dolayı bu çalışmada öğrencilerin sözcük öğrenirken hangi stratejileri 

kullanarak sözcüğü öğrendiği ile ilgili veri toplanmamıştır. Öğrencilerin, tasarım 

düşünme sürecinde sözcük öğrenirken kullandığı stratejilerin tespitine yönelik nitel bir 

çalışma yapılması önerilebilir. 

• “Inokart” Yaratıcılık Kartları ile Fikir Geliştirme Oyunlarının yaratıcılığı ve hayal gücünü 

desteklediği, IDF tarafından yayınlanan “What is Design Thinking and Why Is It So 

Popular” isimli makalede ifade edilmiştir. Yapılması planlanan çalışmalarda bu kart ve 

oyunlara yer verilerek bunların etkiliği araştırılabilir. 

• Tasarım düşünme yaklaşımı sürecinde öğrencilerin yapmış olduğu çizimlerin dilsel 

becerileri açısından incelendiği çalışmalar yapılabilir. 

• Yapılan bu çalışmada, uygulama planında dört dil becerisi olan okuma yazma, konuşma 

ve dinlemeye birlikte yer verilmiştir. Yapılacak olan çalışmalarda tasarım düşünme ile 

belirtilen dört dil becerisinden her birisinin ayrı çalışmalarda detaylı olarak araştırılması 

önerilebilir. 

• Dil öğrenmenin farklı becerileri kazandırmak için nasıl kullanılabileceğine ilişkin 

çalışmalar yapılabilir.  
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EKLER  

EK 1 8. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı Göz Önünde Bulundurularak Oluşturulan 

Kazanımlar 

 
1- Students’ ll be able to understand the vocabulary related to the topic ‘’Internet’’ (Unıt 5/1) 

Vocabularies: Internet: Computer, Computer Tower, Hardware, Monitor, Keyboard, 
Mouse, Computer, Application, Smart Phone, Updated, Print, Search, Download, Attach, 
Scan, USB flash drive, Modem, Scanner, Printer, Antivirus, Chat room, Service Provider, 
Account, Profile, Website, Create an account, Surf, Social networking site addict, Offline, 
Delete, Bug, e-mail 

2- Students’ ll be able to understand the ‘’Frequency Adverbs’’ (Unıt 5/2) 
             Vocabularies: Frequency Adverbs: Always, Usually, Often, Sometimes, Never, Hardly  
              ever,   Rarely, Quite often 

3- Students’ ll be able to understand the vocabulary related to the topic “Adventures’’ 
(extreme activities/free time activities). (Unıt 6/1) Vocabularies: Adventures: Ski, 
Paraglide, Caving, Sail, Football, Scuba diving, Skateboarding, Climbing, Rock climbing, 
Rugby, Fly, Ride, Ice climbing, Hang-gliding,  

4- Students’ ll be able to understand the vocabularies on ‘’stating personal opinions’’  (Unıt  
 6/2). Vocabularies: Vocabularies on ‘’Stating Personal Opinion’’: Fascinating, 
Entertaining, Embrasing, Challenging. 

5- Students’ ll be able to understand the vocabulary related to the topic  ’Tourism’’ (Popular 
tourist attractions) (Unıt 7/1) Vocabularies: Tourism: Hagia Sofia, Blue Mosque, City, 
Tourism, Culture, Historic sites, Holiday, Destination, Arrive, Tourist attraction, 
Historical, Mademe Tussauds, Heritage, Famous for, Fairy Chimneys, Well-Known, 
Ancient, palace, Fort, Temple, Stalactites, Castle, Art gallery, Stalagmites, Square, Resort, 
Museum, Colosseum 

6- Students’ ll be able to understand the vocabulary related with the ‘’Weather’’. (Unıt 7/2) 
               Vocabularies: Weather: Weather condition, storm, severe, hot, cold, chilly, frozen. 
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EK 2 Belirtke Tablosu 
 

 
*Parantez dışında belirtilen rakamlar ‘’kazanımları’’ parantez içinde belirtilen rakamlar ise,  ‘’testteki soru sayılarını’’ 
göstermektedir. 
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EK 3 İngilizce Sözcük Başarı Testi 

Sevgili Öğrenciler, 

Elinizdeki ‘’İngilizce Sözcük Başarı Testi’’, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 
yapılmakta olan bir araştırma için kullanılacaktır. Bu test, İngilizce 8. sınıf ders kitabı ‘’Moonlight’’ 
ta yer alan 5. 6. ve 7. ünitelerde geçen İngilizce kelimelere yönelik bilgi düzeyinizi belirlemek 
amacıyla hazırlanmıştır. Testte 39 soru bulunmaktadır. Her sorunun tek bir doğru cevabı 
bulunmaktadır. Doğru cevabı işaretleyiniz. Süreniz 45 dakikadır. Başarılar dilerim.   

   Yelda KARAHAN ÜZÜLMEZ 
          Mersin Üniversitesi 

   Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
  Dr. Öğr 

  İNGİLİZCE SÖZCÜK ÖĞRENME BAŞARI TESTİ        
*Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeyi bulunuz.

1-‘’It’s a piece of computer hardware and it lets you see what you are doing?’’ 

a) Monitor
b) Keyboard
c) Mouse
d) Computer tower

2- Miranda is a social networking site…………………….. 

a)Addict
b)Profile
c)Account
d)Offline

3- I like update my………… everyday. 

a)Offline
b)Keyboard
c)Profile
d)Search

4- David: Have you watched the video clip I emailed you?
Kate: No, I haven’t. There wasn’ t a video.

    David: Check it again. I’m sure I……………….it 

a)Attached
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b)Created 
c)Deleted 
d)Updated 
     
5- Sue: How often does James go online? 
    Peter: ….. I mean seven times a day because he needs to check his e mail accounts. 
 
a)Never                    
b) rarely                   
c) Hardly ever                         
d)Quite often 
     
6- Jim: How can I get that movie from you? 
    Robert: You must bring………………………. 
 
a)A USB flash drive 
b)A modem 
c)A scanner 
d)A printer 
     
7- A ……………………….. is a company that gives you an internet connection. 
 
a)Antivirus 
b)Chat room 
c)Modem 
d)Service Provider 
     
8- I ………………… a new account 
 
a) scanned                     b)deleted                     c)created                     d)printed 
     
9-Sue: Would you like to try …………………..? 
      Nick: Yes, but unfortunately, I can’ t swim well 
 
 a)ıce climbing 
 b)skateboarding 
 c)hang-gliding 
 d)scuba diving 
     
10- My last skateboarding experience was………….. . I fell a few times and everyone laughed 
at me. 
 
a)fascinating 
b)entertaining 
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c)embarrassing 
d)challenging 
     
11-My favourite sport is…………………… . It’ s a team sport. You should work together with 
others. 
 
a)football 
b)scuba diving 
c)skateboarding 
d)skiing 
     
12- Rita: Why didn’t  Sarah go caving with you 
      Tony: She was ……………….. . You know it’ s dark inside. 
 
a) Funny                b) happy                    c)scared                      d)embarrassing 
     
13-You need strong ropes for……………………….. 
 
a) caving              b)rock climbing            c)skiing                    d)rugby 
     
14-I’ve always  wanted to ……………          over the city in a helicopter. 
 
  a)fly                      b)climb                        c)sail                        d)ride 
     
15-Mount Etna is a volcano, and it’ s……………………… to climb it. 
 
a)fascinating        b)dangerous                  c)good                    d)easy 
     
16- Because of ıts unique panoramic views. Ölüdeniz is one of the best places in the  world    
       to……………….. . 
 
a) ski          b)skateboard                 c)paraglide             d)ice-climb 
     
17-I enjoy tasting ……………….. food and I like trying new meals. 
 
a)traditional           b)convenient                c)dangerous             d)expensive 
     
 18-I was in İstanbul last week. I saw a lot of …………such as Hagia Sofia and the Blue 
Mosque. 
 
a)city                b)tourism                     c)culture                   d)historic sites 
     
19-Jane: What’ s your favourite holiday…………? 
      Tony: Antalya 
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a)destination           b)arrive               c) heritage               d)culture 
     
20- Emily: What do you do for……………….in this town? 
     Sara: We go to the Beijing Opera. It’ s worth seeing. 
 
a) entertainment      b)destination          c)performance             d)historical 
     
21-Mademe Tussauds is……….recreating famous people and celebrities in wax. 
 
 a)go well with                 b)keen on             c) famous for          d)call on 
     
22-You can …………tickets fort he concert online. 
 
 a)book                        b)see                     c)visit                            d) stay 
     
23-Sue: How was your trip to Rome? 
      Clara: It was………………………… Everything was perfect. 
 
 a) boring                     b) bad                    c)awful                          d)increadible 
     
24-I like salad too much.I…………eat. 
 
a) never            b)hardly ever         c) rarely                      d)always 
     
25-We couldn’ t go sailing because of the ……………………weather conditions. There was a 
terrible storm. 
        
a) severe                        b)temple                         c)fort                           d)palace 
     
26-You can see religious statues in a………………………… 
 
a) art gallery                      b) resort               c)temple                                  d)stalagmites          
         
27-……………………… stick up from the floor of a cave. 
       
  a) stalagmites              b)historic site               c)square                         d)resort 
     
28-Hakan always …………………at five-star hotels when he goes abroad. 
        
 a)buys                             b) stays                        c) lives                            d)leaves 
     
29-A good friend must be honest he or she………………..tells lies. 
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 a)sometimes                  b) always                     c)often                             d)never 
     
30-Yesterday,  we went to Piazza Navona and visited the Colosseum. It 
was……………………….. 
          
a) art gallery          b)intelligent                c)fascinating                  d)delicious 
     
31-Alex: Have you ever………..in a hot air ballon? 
       Sam:Yes I have 
          
a)ridden                           b)gone                         c)visited                       d)been 
     
32-The weather is…………. . It isn’ t too hot, and it isn’t too cold. It’s just right. 
  
a)bad                               b)excellent                 c)chilly                         d)frozen 
     
33-Kelly loves history, so she often…………………………museums at weekends. 
 
a) sees                               b) brings                    c)buys                              d)visits 
     
34-A-My father works at a hospital. I wonder……………….does your father work? 
      B-My father works at a hospital too. 
          
a)How                                b)What                      c) Where                          d)When 
 
     
35-Jenny: What does he has to wear at work? 
Kate:He’ s a police officer so he has to wear………………….. 
        
a)trainers                  b)t shirt                   c)uniform                       d) jeans 
     
36-I like watering the flowers. It’s my favourite…………….. 
  
a) chore                            b)sport                c)team                             d)manage 
     
     
37-Jeremy: There’s no electricity at home. Why? 
       Jane: Because Tom forgot to……………………….. 
 
a)pay the bill 
b)do the laundry 
c)post the letters 
d)iron the clothes 
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38- Emily:  What chores are you responsible for at home? 
       Sophia:I must……………….and load the dishwasher. 
 
a)Open                             b)full                        c) close                              d)empty 
     
39-Mum, can you…………………..my shirt and trousers ? I’m going to a party tonight. 
 

 a)wear                               b)put on                    c)iron                              d)mop 
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EK 4 İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği 
 
Sevgili Öğrenciler,  
 
Bu ölçek, sizlerin işbirlikli öğrenmeye ilişkin algınızın belirlenmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. İşbirlikli öğrenme, ortak bir amaç 
uğruna, bir problemi çözmek ya da bir görevi yerine getirmek üzere öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak birlikte çalışma yoluyla 
bir konuyu öğrenme yöntemidir. Ayrıca, bu ölçek maddelerinde geçen ‘’grup’’ kelimesiyle ‘’işbirlikli öğrenme’’ kastedilmektedir. Bu 
ölçekten elde edilen sonuçlar bu araştırma dışında başka bir amaçla kullanılmayacaktır. Bu nedenle ölçekteki her ifadeyi dikkatli bir şekilde 
okuyarak eksiksiz işaretlemeye özen gösteriniz. Sorulara samimi bir şekilde cevap veriniz ve size uygunluk derecesine göre (Hiç 
Katılmıyorum), (Katılmıyorum), (Kararsızım), (Katılıyorum), (Tamamen Katılmıyorum) seçeneklerinden birini seçerek sütuna ( x ) 
işareti koyunuz. Teşekkür ederim. 
                                                                                                                                        Mersin Üniversitesi         
                                                                                                                                                           Eğitim Programları ve Öğretimi  

                                                                                                                                                     Dr.Öğr. Yelda Karahan ÜZÜLMEZ
                        İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME ALGISI ÖLÇEĞİ 

                                            Lütfen cümleleri dikkatli okuyunuz ve kendinize uygun olanını (X) işaretleyiniz                                                                                          
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1-İşbirlikli öğrenme ortamında çalışmam gereken konuyu öğrendiğimde kendimi 
yeterli hissederim. 

     

2-Grubumdaki diğer arkadaşlarımın öğrenmelerine yardımcı olmak beni mutlu eder. 
 

     

3-Arkadaşlarımla birlikte çalışırken kendimi daha güçlü hissederim. 
 

     

4-Bildiklerimi arkadaşlarımla paylaştığımda kendimi mutlu hissederim. 
 

     

5-Arkadaşlarımın, anlayamadığım konuları anlatması bana güven verir. 
 

     

6-Herkes başarılı olduğunda grubumuzun da başarılı olacağını düşünürüm. 
 

     

7-Bireysel puanımın yüksek olması benim için önemlidir. 
 

     

8-Grubumdaki bütün arkadaşlarımın sorumluluk alması gerektiğine inanırım. 
 

     

9-Grup olarak değerlendiriliyor olmak motivasyonumu arttırır. 
 

     

10-Gruptaki arkadaşlarımın öğrenmelerine yardımcı olmanın sorumluluğum olduğunu 
düşünüyorum. 

     

11-Grubumdaki diğer arkadaşlarımla ihtiyaç duyduğumuz kaynakları karşılıklı olarak 
değiştirebilmek bana güven verir. 

     

12-Grup arkadaşlarımla birlikte çalışırken sosyalleştiğimi hissederim. 
 

     

13-Grupta herkesin lider olması gerektiğini düşünürüm. 
 

     

14-Grup üyelerinin çalışmalarının gruba ne tür katkılar sağladığının belirlenmesinin 
önemli olduğunu düşünürüm. 

     

15-Grup üyelerinin, işbirliğini ne kadar gerçekleştirebildiklerini düşünmelerini önemli 
bulurum. 

     

16-İşbirlikli öğrenme ile grup bilincinin kazanıldığını düşünürüm. 
 

     

17-İşbirlikli öğrenme ile birlikte çalışma becerisinin kazanıldığını düşünürüm. 
 

     

18-Gruptaki bütün bireylerin eşit derecede gruba katkısının değerlendirilmesi 
gerektiğini düşünürüm. 

     

19-Her arkadaşımın kendi performanslarını geliştirerek grubun başarısına katkıda 
bulunması gerektiğine inanırım. 

     

20-Gruptaki bütün bireylerin yapabildiğinin en iyisini yapması gerektiğini düşünürüm. 
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21-İşbirlikli öğrenmede grup ödüllerinin olması gerektiğini düşünürüm. 
 

     

22-İşbirlikli öğrenmede grup ödüllerinin öğrenciyi motive ettiğini düşünürüm. 
 

     

23-Grup ödülü sayesinde başarının artacağına inanırım. 
 

     

24-İşbirlikli öğrenme ortamında bütün arkadaşlarımın kendi sorumluluklarını yerine 
getirmesi gerektiğine inanırım. 

     

25-İşbirlikli öğrenme ortamında birlikte çalıştığım arkadaşlarımın yakın arkadaşlarım 
olmasını isterim. 

     

26-İşbirlikli öğrenme ortamında problemlere arkadaşlarla birlikte çözüm getirilmesi 
gerektiğini düşünürüm. 
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EK 5 Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri 
Sevgili Öğrenciler,  
 
Bu ölçek, sizlerin problem çözme yaklaşımınıza yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu ölçekten elde edilen sonuçlar bu araştırma dışında başka bir 
amaçla kullanılmayacaktır. Bu nedenle ölçekteki her ifadeyi dikkatli bir şekilde okuyarak eksiksiz işaretlemeye özen gösteriniz. Sorulara 
samimi bir şekilde cevap veriniz ve size uygunluk derecesine göre (Hic bir zaman böyle davranmam ), (Ender olarak böyle davranırım), 
(Arada sırada böyle davranırım), (Sık sık böyle davranırım), (Her zaman böyle davranırım) seçeneklerinden birini seçerek sütuna ( x ) 
işareti koyunuz. Teşekkür ederim.  
                                                                                                                                          Mersin Üniversitesi         
                                                                                                                                             Eğitim Programları ve Öğretimi  

                                                                                                                                                     Dr. Öğr. Yelda Karahan ÜZÜLMEZ 
 

                                                                  ÇOCUKLAR İÇİN PROBLEM ÇÖZME ENVANTERİ 
                                  Lütfen cümleleri dikkatli okuyunuz ve kendinize uygun olanını (X) işaretleyiniz 
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1. Sorunlarımdan kaçma yerine sorunumu çözmeye çalışırım      
2. Ne zaman sorun yaşasam içimde hep bir karamsarlık olur ve kendimi kolay kolay 

toplayamam 
     

3. Karşıma sorunlar çıktığında sakin olmaya çalışırım.      
4. Kafama bir şeyler takıldığında sinirli olurum ve istemediğim sözler söylerim.      
5. Yaşadığım problemlerin herkesin başına gelebileceğine inanırım.      
6. Başıma bir problem geldiğinde çabucak üzülürüm.      
7. Sorun yaşadığımda onu çözmek için bulduğum çözüm yolu işe yarayana kadar 

vazgeçmem. 
     

8. Sorun yaşadığımda uzun süre etkisinden kurtulamam.      
9. Sorunlarım olduğunda hep kendi kendime sorular sorarım ve çözüm yolları ararım.      
10. Sorunlarımı çözemediğim zaman her şeyden soğurum.      
11. Karşılaştığım sorunlardan kurtulmak için vazgeçmeden bütün çözüm yollarını 

denerim. 
     

12. Sorun yaşadığımda kendimi kolay kolay derse veremem.      
13. Öncelikle sorunlarımın neden kaynaklandığını bulmaya çalışırım.      
14. Arkadaşlarımla sorun yaşadığımda konuşmak yerine kavga ederim.      

15. Sorunlardan kaçmak yerine işe yarayan bir çözüm yolu bulana kadar uğraşırım.      

16. İş ve sorumluluklarımdan kaçmak için bir çok bahane uydururum.      

17. Sorunlar karşısında oldukça sabırlı ve kararlı davranırım.      

18. Bir sorunum olduğunda ne yaparsam yapayım çözülmeyeceğini düşünürüm.      

19. Sorunlarımı çözemediğimde zamanlarda ailemden ya da arkadaşlarımdan yardım 
isterim. 

     

20. Sorunlarımı çözme konusunda genellikle başarılı değilimdir.      

21. Sorunlarım karşısında genellikle yaratıcı ve etkili çözüm yolları bulurum.      

22. Sorunlarım olduğunda küçük çocuk gibi davranmak beni rahatlatır.      

23. Bir sorunla karşılaştığımda tüm çözüm yolarını düşünerek çözeceğime inanırım.      

24. Bir sorunum olduğunda çözüm yolları aramak yerine her şeyi oluruna bırakırım.      
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EK 6  Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu 

Cinsiyetiniz:                  Kız  Erkek 

1- Tasarım Düşünme Yaklaşımı ile ilgili genel görüşleriniz nelerdir?

2- Size göre,   Tasarım Düşünme Yaklaşımının,   olumlu yönleri nelerdir? (motivasyonunuzu
arttıran, eğlenceli vb. yönleri)

3- Size göre,  Tasarım Düşünme Yaklaşımının, olumsuz yönleri nelerdir? (motivasyonunuzu
düşüren, sıkıcı, sınırlı vb. yönleri).

4- Tasarım Düşünme Yaklaşımı süreci ile ilgili olarak karşılaştığınız sorunlar nelerdir?
Karşılaştığınız bu sorunlara ilişkin çözüm önerileriniz nelerdir?

5- Tasarım Düşünme Yaklaşımının daha etkili olabilmesi için sizin önerileriniz nelerdir?

6- Tasarım Düşünme Yaklaşımının arkadaşlarınızla işbirliği içinde hareket etmenizi nasıl
etkilediği hakkında ne düşünüyorsunuz?

7- Tasarım Düşünme Yaklaşımının İngilizce’ de sözcük öğrenmenizi nasıl etkilediği hakkında ne
düşünüyorsunuz?

8- Tasarım Düşünme Yaklaşımının problem çözme becerinizi nasıl etkilediği hakkında ne
düşünüyorsunuz?



Yelda Karahan Üzülmez, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

296 

EK 7 Deney Grubu Ders ve Uygulama Planı 

Deney Grubu Ders ve Uygulama Planı (Birinci Hafta Uygulama Planı)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       DERS UYGULAMALAR: 
 
 
 
 
 

        1.   Saat 
    (Sınıf İçi Uygulama) 

• Araştırmacının, öğrencilere kendini tanıtması 
• Hedef ve kazanımların açıklanması  
• Öğrencilerin sekiz haftalık sürede ne yapacakları konusunda genel olarak 

bilgilendirilmeleri *(dersin gerekliliği, nasıl yürütüleceği ve ders ile ilgili 
beklentiler hakkında), öğrencilerin uygulamaya ilişkin sorularının cevaplanması 

• Tasarım Düşünme Yöntemi hakkında genel bilgilendirmelerin yapılması, 
• İşbirlikli Öğrenme ile ilgili genel bilgilendirmenin yapılarak işbirlikli öğrenme 

yöntemi ile ilgili öğrencilerin sorularının cevaplandırılması. 
• Zoom ve araştırmada kullanılan diğer uygulamalar hakkında genel 

bilgilendirmelerin yapılması 
• Zoom ve araştırmada kullanılan diğer uygulamaların öğrencilere uygulamalı 

olarak gösterilmesi  
• Öğrencilere haftalık izleme testlerini nasıl cevaplayacaklarına ilişkin detaylı 

bilginin verilmesi 
       2.   Saat 
   (Sınıf İçi Uygulama) 

• Öğrencilere “İngilizce Sözcük Başarı Testi”nin uygulanması *(ön-test olarak 
uygulanmıştır). 

       3.   Saat 
   (Sınıf İçi Uygulama) 

• Öğrencilere “İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği” nin uygulanması *(ön-test olarak 
uygulanmıştır). 

       4.   Saat 
   (Sınıf İçi Uygulama) 

• Öğrencilere “ Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri” nin uygulanması *(ön-test 
olarak uygulanmıştır). 
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Deney Grubu Ders ve Uygulama Planı (İkinci Hafta Uygulama Planı)  

 

 

 

 

 

 

       DERS UYGULAMALAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Saat 
 
(Sınıf İçi Uygulama) 

• Öğrenci gruplarının ÖTBB (Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri) birbirine denk 
olarak oluşturularak, grup isimlerinin belirlenmesi. * Her gruba 4/5 öğrenci takım 
güç dengeleri korunarak atanmıştır. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

•  ‘’İnternet’’ ünitesine ilişkin sözcüklerin genel olarak tanıtılması. * Sunum genellikle 
öğretmen tarafından yürütülerek düz anlatım/tartışma biçiminde yapılabileceği gibi 
görsel ve işitsel araçlardan da yararlanılabilir. 

• Öğrencilerin ‘’İnternet’’ ünitesine ilişkin öğrenecekleri sözcüklere karşı merakının 
uyandırılarak ön öğrenmelerinin yapılandırılması. “Computer, Computer Tower, Hardware, 
Monitor, Keyboard, Mouse, Computer, Application, Smart Phone, Updated, Print, Search, Download, 
Attach,Scan, USB flash drive, Modem, Scanner, Printer, Antivirus, Chat room, Service Provider, 
Account, Profile, Website, Create an account, Surf, Social networking site addict, Offline, Delete, Bug, 
e-mail” 

• Öğrencilerin, ‘’İnternet’’ ünitesine ilişkin sözcükleri kaynaklardan araştırmaları ve 
grup içi tartışma yoluyla sözcüklerin anlamlarını ve kullanım şekillerini belirlemeleri. 
(İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

• Sözcüklerin aralarındaki benzerlik ve farklılıkları öğrencilerin bulmalarının 
istenmesi. 

• (ÖTBB çalışması) ‘’İnternet’’ ünitesine ilişkin sözcüklerle ilgili her takıma çalışma 
kağıdı verilir. Çalışma kağıdında ‘’İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcüklerin resimleri 
her grup için ayrı ayrı zarfa konur. Dersin başında her gruba bir adet zarf verilir ve 
gruplardan zarfları aynı anda açmaları istenir. Öğrencilerden kendilerine verilen 
resimlerle sözcükleri eşleştirmeleri istenir. Sözcükleri resimlerle en önce ve doğru 
şekilde eşleştiren grubun yarışmayı kazanacağı söylenir. Öğretim elemanı resimleri 
ve sözcükleri en önce eşleştirdiğini söyleyen grubun yanına giderek eşleştirmeleri 
kontrol eder. Yanlış yapan gruba tekrar kontrol etmelerini söyler ve kendisini çağıran 
bir başka grubun yanına gider. En önce doğru eşleştirmeleri yapan grup veya gruplar 
birinci seçilir ve tebrik edilir. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

2. Saat 
 
(Sınıf İçi Uygulama) 

• Öğrencilerin öğrenemedikleri sözcüklere ilişkin araştırma yapması (Öğrencilere 
‘’İnternet’’ ünitesine ilişkin öğrenemediği sözcükleri keşfetmesi için 15 dakikalık 
süre verilir.) Öğrencilerin öğrenemediği sözcükleri liste halinde araştırmacıya teslim 
etmesi (TASARIM DÜŞÜNME) 

• Öğrencinin öğrenemediği sözcüklerle ilgili problemin ve ihtiyacının ne olduğunu 
tartışması için grup arkadaşlarıyla biraraya gelerek öğrenemediği sözcükleri 
arkadaşlarıyla paylaşıp ihtiyacının ne olduğunu (izleyeceği yol/kullanacağı strateji) 
belirlemesi. (TASARIM DÜŞÜNME) 

3. Saat 
(Sınıf İçi Uygulama) 

• Öğrencinin öğrenemediği sözcüğe ilişkin veri toplayarak fikir üretmesi *(Bu aşamada 
fikir panoları oluşturulacaktır). (TASARIM DÜŞÜNME) 

• Öğrencinin öğrenemediği sözcüğe yönelik (zihnindeki kavramı-concept- 
somutlaştırabileceği) çizim yapması/  prototip üretmesi. (TASARIM DÜŞÜNME) 

4. Saat 
 

(Sınıf İçi Uygulama) 

• Öğrencinin yaptıklarını grup arkadaşlarıyla da paylaşarak test etmesi. (TASARIM 
DÜŞÜNME) 

• İzleme testinin uygulanması. Sonuçlar çok hızlı bir şekilde öğrencilere duyurulur. 
Araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri öğrenemediği tespitini yaparak 
konuyla ilgili öğrenciyi bilgilendirir. (TASARIM DÜŞÜNME& İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 
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Deney Grubu Ders ve Uygulama Planı (Üçüncü Hafta Uygulama Planı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       DERS UYGULAMALAR: 
       1. Saat 
(Sınıf Dışı Uygulama 

• ‘’İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcüklerin nasıl telaffuz edildiğinin öğrencilere 
dinletilmesi (ZOOM & Sesli-sözlük) 

• Öğrencilerin dinleyerek “İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcükleri tanıma alıştırması. 
Öğrencilerden ‘’İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcüklerden oluşan metinleri 
dinlemeleri ve metinlerde geçen sözcükleri bularak kendilerine gösterilen çalışma 
kağıdında bularak not almaları istenir. Ardından, öğrencilerin cevapları üzerinde 
hangisinin doğru olduğunu sebepleriyle sınıfça tartışmaları istenir. Sonunda aynı 
gruba dahil olan ve en fazla doğru cevap bulan grup, araştırmacı ve sınıf tarafından 
tebrik edilir.  (ZOOM) 

• Öğrencilerin, “İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcükleri dinleyerek yazma 
alıştırmasının (dikte çalışması) yapılması (ZOOM & Reverso Context) 
(HARMANLANMIŞ ÖĞRENME) 

       2. Saat 
(Sınıf Dışı Uygulama 

•  ‘’İnternet’’ ünitesinde yer alan sözcüklerin cümle içerisinde nasıl ve hangi görevlerde 
kullanıldığı hakkında araştırmacı tarafından bilgi verilmesi (ZOOM & Reverso 
Context) 

• Öğrencilerin ‘’İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak cümleler yazmaları  
• Öğrencilerin, kendilerine verilen cümlelerde kullanılan ve  ‘’İnternet’’ ünitesinde 

bulunan sözcüklerin ne anlama geldiğini söylemesi 
• Ünitede geçen sözcükleri kullanarak konuşmada akıcılık alıştırmaları ( ZOOM & 

Taboo English) (HARMANLANMIŞ ÖĞRENME) 
       3. Saat 
 
(Sınıf İçi Uygulama 

• Öğrencilerin, verilen metin üzerinden sesli okuma yaparak sesletim çalışması (Speech 
to Text Translator TTS) 

• Öğrencilerden kendilerine verilmiş olan metni grupça okumaları istenir. Bu metnin 
özelliği içerisinde ’İnternet’’ ünitesiyle ilgili sözcüklerin olmasıdır. Öğrenciler 
grupları içerisinde metni sessizce okuduktan sonra metin içerisinde internet ünitesine 
ilişkin hatırladıkları sözcükleri yazmaları istenir. Her grubun sözcüsünden grup 
üyelerinin hatırladıkları sözcükleri okumaları istenir.  

• Bir sonraki çalışma ise, öğrencilere verilen sözcüklerle cümleler kurulmasıdır. 
Öğrenciler gruplar halinde çalışır.  Grup yazıcıları cümleleri bir kâğıda yazarak 
araştırmacıya teslim eder. En fazla doğru cümle kuran grup alkışlanarak çalışma 
bitirilir. (İşbirlikli Öğrenme) 

       4.Saat 
 
(Sınıf İçi Uygulama 

• Öğrencilerin ‘’İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak birbirleriyle 
diyalog çalışmaları. 

• Öğrencilerden kendilerine verilen diyaloğu sessizce okumaları istenir. Sonrasında, 
öğrencilerden kendi gruplarında çalışarak benzer diyaloglar hazırlamaları istenir. Bu 
diyalogları hazırlarken çalışma kağıdında da faydalanabilecekleri hatırlatılır. 
Öğrenciler diyalogları hazırladıktan sonra her gruptan gönüllü iki öğrenci seçilerek 
hazırlanan diyalogları canlandırmaları istenir. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

• İzleme testinin uygulanması. Sonuçlar çok hızlı bir şekilde öğrencilere duyurulur. 
Araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri öğrenemediği tespitini yaparak 
konuyla ilgili öğrenciyi bilgilendirir. (TASARIM DÜŞÜNME& İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 
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Deney Grubu Ders ve Uygulama Planı (Dördüncü Hafta Uygulama Planı) 

 

 

 

 

 

 

 

       DERS UYGULAMALAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Saat 
 
(Sınıf İçi Uygulama) 

• ‘’Adventure’’ ünitesine ilişkin sözcüklerin genel olarak tanıtılması* Sunum genellikle 
öğretmen tarafından yürütülerek düz anlatım/tartışma biçiminde yapılabileceği gibi 
görsel ve işitsel araçlardan da yararlanılabilir.   
(Ski, Paraglide, Caving, Sail, Football, Scuba diving, Skateboarding,      
Climbing, Rock climbing, Rugby, Fly, Ride, Ice climbing, Hang-gliding, 
Fascinating, Entertaining, Embrasing, Challenging) 

• Öğrencilerin “Adventure’’ ünitesine ilişkin öğrenecekleri sözcüklere karşı merakının 
uyandırılarak ön öğrenmelerinin yapılandırılması 

• Öğrencilerin, ‘’Adventure” ünitesine ilişkin sözcükleri kaynaklardan araştırmaları ve 
grup içi tartışma yoluyla sözcüklerin anlamlarını ve kullanım şekillerini belirlemeleri. 
(İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

• Sözcüklerin aralarındaki benzerlik ve farklılıkları öğrencilerin bulmalarının istenmesi 
• ‘’Adventure’’ ünitesine ilişkin çalışma kağıdının yapılması. 
• Her gruba A ve B olmak üzere ikişer adet çalışma kâğıdı verilir. Çalışma kâğıdı iki 

bölümden oluşmaktadır. Her bir çalışma kâğıdı iki öğrenci içindir. Çalışma kağıdında 
‘’Adventure’’ ünitesine ilişkin Türkçe ve İngilizce anlamları yazılı olan iki farklı 
bölümün karışık halde bulunduğu kâğıtlar kalır. Öncelikle A öğrencisi kendisinde 
olan sözcüğü B öğrencisine söyler, bu sırada B öğrencisi kâğıdındaki boş bırakılan 
bölüme arkadaşının söylediği sözcüğün karşılığını yazar. Daha sonra B öğrencisi 
kendisinde olan sözcüğü A öğrencisine okur, bu sırada A öğrencisi kâğıdındaki boş 
bırakılan bölüme arkadaşının söylediği sözcüğü yazar. Son olarak, A ve B öğrencisi 
birlikte çalışarak kâğıtlarına yazdıkları sözcüklerin anlamlarının doğru olup 
olmadığını tartışır.  Yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmadan sonra araştırmacı her bir 
sözcüğün anlamını farklı öğrencilere tahtaya yazdırır. Yapılan hatalar sınıfça 
düzeltilerek çalışma bitirilir. (İŞBİRLİKLİ ÖĞENME)  

2.   Saat 
 
(Sınıf İçi Uygulama 

• Öğrencilerin öğrenemedikleri sözcüklere ilişkin araştırma yapması (Öğrencilere 
‘’Adventure’’ ünitesine ilişkin öğrenemediği sözcükleri keşfetmesi için 15 dakikalık 
süre verilir.) Öğrencilerin öğrenemediği sözcükleri liste halinde araştırmacıya teslim 
etmesi (TASARIM DÜŞÜNME) 

• Öğrencinin öğrenemediği sözcüklerle ilgili problemin ve ihtiyacının ne olduğunu 
tartışması için grup arkadaşlarıyla biraraya gelerek öğrenemediği sözcükleri 
arkadaşlarıyla paylaşıp ihtiyacının ne olduğunu (izleyeceği yol/kullanacağı strateji) 
belirlemesi. (TASARIM DÜŞÜNME) 

3.   Saat 
(Sınıf İçi Uygulama) 

• Öğrencinin öğrenemediği sözcüğe ilişkin veri toplayarak fikir üretmesi *(Bu aşamada 
fikir panoları oluşturulacaktır). (TASARIM DÜŞÜNME) 

• Öğrencinin öğrenemediği sözcüğe yönelik (zihnindeki kavramı-concept- 
somutlaştırabileceği) çizim yapması/  prototip üretmesi. (TASARIM DÜŞÜNME) 

4.   Saat 
 

(Sınıf İçi Uygulama) 

• Öğrencinin yaptıklarını grup arkadaşlarıyla da paylaşarak test etmesi. (TASARIM 
DÜŞÜNME) 

• İzleme testinin uygulanması. Sonuçlar çok hızlı bir şekilde öğrencilere duyurulur. 
Araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri öğrenemediği tespitini yaparak 
konuyla ilgili öğrenciyi bilgilendirir. (TASARIM DÜŞÜNME& İŞBİRLİKLİ ÖĞREME) 
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Deney Grubu Ders ve Uygulama Planı (Beşinci Hafta Uygulama Planı) 

 

 

 

 

       DERS UYGULAMALAR: 
        1. Saat 
(Sınıf Dışı Uygulama 

• “Adventure” ünitesinde bulunan sözcüklerin nasıl telaffuz edildiğinin öğrencilere 
dinletilmesi (ZOOM & Sesli-sözlük) 

• Öğrencilerin dinleyerek ‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan sözcükleri tanıma 
alıştırması.  

• Öğrencilerden ‘’Adventure’’  ünitesinde bulunan sözcüklerden oluşan metinleri 
dinlemeleri ve metinlerde geçen sözcükleri bularak kendilerine gösterilen çalışma 
kağıdında bularak not almaları istenir. Ardından, öğrencilerin cevapları üzerinde 
hangisinin doğru olduğunu sebepleriyle sınıfça tartışmaları istenir. Sonunda aynı 
gruba dahil olan ve en fazla doğru cevap bulan grup, araştırmacı ve sınıf tarafından 
tebrik edilir.  (ZOOM) 

• Öğrencilerin, ‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan sözcükleri dinleyerek yazma 
alıştırmasının (dikte çalışması) yapılması (ZOOM & Reverso Context) 
(HARMANLANMIŞ ÖĞRENME) 

       2. Saat 
(Sınıf Dışı Uygulama 

• ‘’Adventure’’ ünitesinde yer alan sözcüklerin cümle içerisinde nasıl ve hangi 
görevlerde kullanıldığı hakkında araştırmacı tarafından bilgi verilmesi (ZOOM & 
Reverso Context) 

• Öğrencilerin ‘’İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak cümleler yazmaları  
• Öğrencilerin, kendilerine verilen cümlelerde kullanılan ve  ‘’Adventure’’ ünitesinde 

bulunan sözcüklerin ne anlama geldiğini söylemesi 
• Ünitede geçen sözcükleri kullanarak konuşmada akıcılık alıştırmaları ( ZOOM & 

Taboo English)(HARMANLANMIŞ ÖĞRENME) 
       3. Saat 
 
(Sınıf İçi Uygulama 

• Öğrencilerin, verilen metin üzerinden sesli okuma yaparak sesletim çalışması (Speech 
to Text Translator TTS) 

• Öğrencilerin kendilerini verilmiş olan çalışma kağıdını bireysel olarak yapmaları ve 
cümle içerisinde boş bırakılan yerlere 10 dakikalık bir süre içerisinde uygun gelen 
sözcükleri yazmaları istenir. Verilen süre sonunda öğrenciler gruptan bir 
arkadaşlarıyla kağıtlarını değiştirirler ve birbirlerinin cevaplarını kontrol ederler. 
Anlamadıkları veya yanlış yaptıkları yerlerde birbirlerinin görüşlerini alırlar. Bu 
sırada araştırmacı, gruplar arasında dolaşarak gruplardan gelen soruları yanıtlar. 
Çalışma sonunda çalışma kağıdı tahtaya yansıtılır ve doğru cevaplar gösterilir. 
(İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME). 

• Bir sonraki çalışma ise, Öğrencilere çalışma kâğıtları verilir. Her öğrenciden 
‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan sözcüklere ilişkin soruları bireysel olarak 
cevaplamaları istenir. 20 dakikalık süre sonunda öğrencilerden kâğıtlarını 
gruplarındaki bir arkadaşlarıyla karşılıklı olarak değiştirmeleri ve birbirlerinin 
kâğıtlarını kontrol etmeleri istenir. Son olarak ise çalışma kâğıtlarında bulunan 
soruların cevapları öğrencilere verilir ve kendi kâğıtlarıyla karşılaştırmaları istenir. 
Öğrencilerin anlamadıkları soruların açıklaması öğretim elemanı tarafından yapılır. 
(İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

        4.Saat 
(Sınıf İçi Uygulama 

• Öğrencilerin ‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak birbirleriyle 
diyalog çalışmaları. 

• Öğrencilerden kendilerine verilen diyaloğu sessizce okumaları istenir. Sonrasında, 
öğrencilerden kendi gruplarında çalışarak benzer diyaloglar hazırlamaları istenir. Bu 
diyalogları hazırlarken çalışma kağıdında da faydalanabilecekleri hatırlatılır. 
Öğrenciler diyalogları hazırladıktan sonra her gruptan gönüllü iki öğrenci seçilerek 
hazırlanan diyalogları canlandırmaları istenir. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

• İzleme testinin uygulanması. Sonuçlar çok hızlı bir şekilde öğrencilere duyurulur. 
Araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri öğrenemediği tespitini yaparak 
konuyla ilgili öğrenciyi bilgilendirir. (TASARIM DÜŞÜNME& İŞBİRLİKLİ ÖĞREME) 
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Deney Grubu Ders ve Uygulama Planı (Altıncı Hafta Uygulama Planı) 

 

 

 

 

 

 

       DERS UYGULAMALAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1.   Saat 
 
(Sınıf İçi Uygulama) 

• ‘’Tourism’’ünitesine ilişkin sözcüklerin genel olarak tanıtılması. * Sunum genellikle 
öğretmen tarafından yürütülerek düz anlatım/tartışma biçiminde yapılabileceği gibi 
görsel ve işitsel araçlardan da yararlanılabilir. (Hagia Sofia, Blue Mosque, City, 
Tourism, Culture, Historic sites, Holiday, Destination, Arrive, Tourist 
attraction, Historical, Mademe Tussauds, Heritage, Famous for, Fairy 
Chimneys, Well-Known, Ancient, palace, Fort, Temple, Stalactites, Castle, 
Art gallery, Stalagmites, Square, Resort, Museum, Colosseum, Weather 
condition, storm, severe, hot, cold, chilly, frozen, Watering the flowers, 
walking the dog, Pay the bill, Do the laundry, Post the letters,   Iron the 
clothes, Dishwasher, Mop). 

• Öğrencilerin ‘’Tourism’’ünitesine ilişkin öğrenecekleri sözcüklere karşı merakının 
uyandırılarak ön öğrenmelerinin yapılandırılması 

• Öğrencilerin, ‘’Tourism’’ ünitesine ilişkin sözcükleri kaynaklardan araştırmaları ve 
grup içi tartışma yoluyla sözcüklerin anlamlarını ve kullanım şekillerini belirlemeleri. 
(İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

• Sözcüklerin aralarındaki benzerlik ve farklılıkları öğrencilerin bulmalarının 
istenmesi. 

• Öğrencilere çalışma kâğıtları verilir. Çalışma kâğıdı ortadan ikiye bölünerek her kâğıt 
iki öğrenciye paylaştırılır. Öğrencilerin kendi grupları içerisinde ikili olarak 
çalışacakları bu çalışma kâğıtlarında her bir öğrenci için diğerinden farklı 
‘’Tourism’’ünitesinde bulunan her bir sözcük ile ilgili 1 soru toplamda da 10 adet 
soru bulunmaktadır. Öğrencilerden kendilerine sorulan sorulardan sözcükleri tahmin 
ederek yazmaları istenir. Öğrenciler öncelikle bireysel olarak cevapları yazar. 
Sonrasında her öğrenci kendi kâğıdını diğer arkadaşına verir ve birbirlerinin 
yanlışlarını düzeltirler. Son olarak ise, grup olarak çalışarak soruların cevaplarını 
bulmaya çalışırlar. Çalışmanın ardından araştırmacı, her grubun yazıcısını tahtaya 
çağırarak sözcükleri sırasıyla tahtaya yazmalarını ister. Cevaplarda yapılan hatalar 
araştırmacı ve sınıf ile birlikte düzeltilerek çalışma bitirilir. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

       2.   Saat 
 
(Sınıf İçi Uygulama) 

• Öğrencilerin öğrenemedikleri sözcüklere ilişkin araştırma yapması (Öğrencilere 
‘’Tourism’’ ünitesine ilişkin öğrenemediği sözcükleri keşfetmesi için 15 dakikalık 
süre verilir.) Öğrencilerin öğrenemediği sözcükleri liste halinde araştırmacıya teslim 
etmesi (TASARIM DÜŞÜNME) 

• Öğrencinin öğrenemediği sözcüklerle ilgili problemin ve ihtiyacının ne olduğunu 
tartışması için grup arkadaşlarıyla biraraya gelerek öğrenemediği sözcükleri 
arkadaşlarıyla paylaşıp ihtiyacının ne olduğunu (izleyeceği yol/kullanacağı strateji) 
belirlemesi. (TASARIM DÜŞÜNME) 

     3.   Saat 
(Sınıf İçi Uygulama) 

• Öğrencinin öğrenemediği sözcüğe ilişkin veri toplayarak fikir üretmesi *(Bu aşamada 
fikir panoları oluşturulacaktır). (TASARIM DÜŞÜNME) 

• Öğrencinin öğrenemediği sözcüğe yönelik (zihnindeki kavramı-concept- 
somutlaştırabileceği) çizim yapması/  prototip üretmesi. (TASARIM DÜŞÜNME) 

    4.   Saat 
(Sınıf İçi Uygulama) 

• Öğrencinin yaptıklarını grup arkadaşlarıyla da paylaşarak test etmesi. (TASARIM 
DÜŞÜNME) 

• İzleme testinin uygulanması. Sonuçlar çok hızlı bir şekilde öğrencilere duyurulur. 
Araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri öğrenemediği tespitini yaparak 
konuyla ilgili öğrenciyi bilgilendirir. (TASARIM DÜŞÜNME& İŞBİRLİKLİ ÖĞREME) 
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Deney Grubu Ders ve Uygulama Planı (Yedinci Hafta Uygulama Planı) 

 

 

 

 

 

 

       DERS UYGULAMALAR: 
         1. Saat 
(Sınıf Dışı Uygulama 

• ‘’Tourism’’ ünitesinde bulunan sözcüklerin nasıl telaffuz edildiğinin öğrencilere 
dinletilmesi (ZOOM & Sesli-sözlük) 

• Öğrencilerin dinleyerek ‘’Tourism’’ ünitesinde bulunan sözcükleri tanıma alıştırması. 
Öğrencilerden ‘’Tourism’’ ünitesinde bulunan sözcüklerden oluşan metinleri 
dinlemeleri ve metinlerde geçen sözcükleri bularak kendilerine gösterilen çalışma 
kağıdında bularak not almaları istenir. Ardından, öğrencilerin cevapları üzerinde 
hangisinin doğru olduğunu sebepleriyle sınıfça tartışmaları istenir. Sonunda aynı 
gruba dahil olan ve en fazla doğru cevap bulan grup, araştırmacı ve sınıf tarafından 
tebrik edilir.  (ZOOM) 

• Öğrencilerin, ‘’Tourism’’ ünitesinde bulunan sözcükleri dinleyerek yazma 
alıştırmasının (dikte çalışması) yapılması (ZOOM & Reverso 
Context)(HARMANLANMIŞ ÖĞRENME) 

       2. Saat 
(Sınıf Dışı Uygulama 

• ‘’Tourism’’ ünitesinde yer alan sözcüklerin cümle içerisinde nasıl ve hangi 
görevlerde kullanıldığı hakkında araştırmacı tarafından bilgi verilmesi (ZOOM & 
Reverso Context) 

• Öğrencilerin ‘’Tourism’’ ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak cümleler 
yazmaları  

• Öğrencilerin, kendilerine verilen cümlelerde kullanılan ve  ‘’Tourism’’ ünitesinde 
bulunan sözcüklerin ne anlama geldiğini söylemesi 

• Ünitede geçen sözcükleri kullanarak konuşmada akıcılık alıştırmaları ( ZOOM & 
Taboo English))(HARMANLANMIŞ ÖĞRENME) 

       3. Saat 
(Sınıf İçi Uygulama 

• Öğrencilerin, verilen metin üzerinden sesli okuma yaparak sesletim çalışması (Speech 
to Text Translator TTS) 

• Öğrencilerden‘’Tourism’’ ünitesinde geçen sözcüklerle ilgili kendilerine verilen 
çalışma kâğıdındaki alıştırmaları gruplarıyla birlikte çalışarak cevaplamaları istenir. 
Öğrencilerin birbirlerine yardımcı olmaları, anlamadıkları yerleri birbirlerine 
açıklamaları söylenir. Öğrenciler gruplarında çalıştıktan sonra çalışma kağıdı tahtaya 
yansıtılır ve her grubun sözcüsünden sıradaki sorunun cevabını vermesi beklenir. 
Yanlış cevap veren gruplar elenerek sorular çözülmeye devam edilir. En başarılı olan 
grup alkışlanarak tebrik edilir. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

• Bir sonraki çalışma ise, öğrencilere verilen sözcüklerle cümleler kurulmasıdır. 
Öğrenciler gruplar halinde çalışır.  Grup yazıcıları cümleleri bir kâğıda yazarak 
araştırmacıya teslim eder. En fazla doğru cümle kuran grup alkışlanarak çalışma 
bitirilir. (İşbirlikli Öğrenme) 

        4. Saat 
(Sınıf İçi Uygulama 
 

• Öğrencilerin ‘’Tourism’’ ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak birbirleriyle 
diyalog çalışmaları. 

• Öğrencilerden kendilerine verilen diyaloğu sessizce okumaları istenir. Sonrasında, 
öğrencilerden kendi gruplarında çalışarak benzer diyaloglar hazırlamaları istenir. Bu 
diyalogları hazırlarken çalışma kağıdında da faydalanabilecekleri hatırlatılır. 
Öğrenciler diyalogları hazırladıktan sonra her gruptan gönüllü iki öğrenci seçilerek 
hazırlanan diyalogları canlandırmaları istenir. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

• İzleme testinin uygulanması. Sonuçlar çok hızlı bir şekilde öğrencilere duyurulur. 
Araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri öğrenemediği tespitini yaparak 
konuyla ilgili öğrenciyi bilgilendirir. (TASARIM DÜŞÜNME& İŞBİRLİKLİ ÖĞREME) 
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Deney Grubu Ders ve Uygulama Planı (Sekizinci Hafta Uygulama Planı) 

 

  

       DERS UYGULAMALAR: 
        1. Saat 
(Ders İçi Uygulama) 

• Öğrencilere  “İngilizce Sözcük Başarı Testi” nin uygulanması *(son-test olarak 
uygulanmıştır). 

        2. Saat 
(Ders İçi Uygulama) 

• Öğrencilere “İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği” nin uygulanması *(son-test olarak 
uygulanmıştır). 

• Öğrencilere “Problem Çözme Envanteri” nin uygulanması *(son-test olarak 
uygulanmıştır). 

        3. Saat 
(Ders İçi Uygulama) 

• Öğrencilere “Tasarım Düşünme Yaklaşımına İlişkin Görüşme Soruları Formu” ” 
nun uygulanması 

        4. Saat 
(Ders İçi Uygulama 

• Öğrencilerle sekiz haftalık sürenin sözlü olarak değerlendirilmesi *(derslerin verimli 
olup olmadığı, öğrencilerin beklentilerini karşılayıp karşılamadığı hakkında) 

• Öğrencilerin, Tasarım Düşünme sürecinde yapmış oldukları çalışmalarının 
biraraya getirilmesi  

 
Ders Dışı Uygulama 

• Öğrencilerin, ünitelerde geçen sözcükleri kullanarak kompozisyon/ kısa 
hikaye/öykü oluşturmaya başlaması. ***8 haftalık ders planının bitmiş olmasına 
karşın öğrencilere hikayelerini tamamlayabilmeleri için bir hafta daha süre 
verilmesi. 

• Öğrencilere verilen sürenin ardından dijital ortamda (Covid-19 tedbirleri nedeniyle) 
öğrencilerden kompozisyon/ kısa hikaye/öykülerin toplanarak araştırmacı 
tarafından incelenmesi ve geribildirim için gerekli notların alınması 

Ders İçi Ek Uygulama • *** Covid-19 tedbirleri nedeniyle yüzyüze eğitime verilen aranın ardından yüzyüze 
eğitime başlanılan 1. ve 2. hafta toplam 4 saat olmak üzere öğrencilerle yüzyüze 
olarak tekrar biraraya gelinmesi, öğrencilerin kompozisyon/ kısa hikaye/öykülerini 
sınıfa sunması ve öğrencilere geribildirimlerin verilmesi. 
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EK 8 Kontrol Grubu Ders ve Uygulama Planı 

Kontrol Grubu Ders ve Uygulama Planı (Birinci Hafta Uygulama Planı) 

 

 

 

Kontrol Grubu Ders ve Uygulama Planı (İkinci Hafta Uygulama Planı) 

       DERS UYGULAMALAR: 
 
 
 
 
 

        1.   Saat 
(Sınıf İçi Uygulama) 

• Araştırmacının, öğrencilere kendini tanıtması 
• Hedef ve kazanımların açıklanması  
• Öğrencilerin sekiz haftalık sürede ne yapacakları konusunda genel olarak 

bilgilendirilmeleri *(dersin gerekliliği, nasıl yürütüleceği ve ders ile ilgili 
beklentiler hakkında) ve öğrencilerin uygulamaya ilişkin sorularının cevaplanması 

• İşbirlikli Öğrenme ile ilgili genel bilgilendirmenin yapılarak işbirlikli öğrenme ile 
ilgili öğrencilerin sorularının cevaplanması 

• Zoom ve araştırmada kullanılan diğer uygulamalar hakkında genel 
bilgilendirmelerin yapılması 

• Zoom ve araştırmada yer alan uygulamaların öğrencilere uygulamalı olarak 
gösterilmesi  

• Öğrencilere haftalık izleme testlerini nasıl cevaplayacaklarına ilişkin detaylı 
bilginin verilmesi 

       2.   Saat 
(Sınıf İçi Uygulama) 

• Öğrencilere “İngilizce Sözcük Başarı Testi”nin uygulanması *(ön-test olarak 
uygulanmıştır). 

       3.   Saat 
(Sınıf İçi Uygulama) 

• Öğrencilere “İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği” nin uygulanması *(ön-test olarak 
uygulanmıştır). 

       4.   Saat 
(Sınıf İçi Uygulama) 

• Öğrencilere “ Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri” nin uygulanması *(ön-test 
olarak uygulanmıştır). 

       DERS UYGULAMALAR: 
 

 
 
 
 

1. Saat 
 
(Sınıf İçi Uygulama) 

• Öğrenci gruplarının (ÖTBB) birbirine denk olarak oluşturularak, grup isimlerinin 
belirlenmesi. * Her gruba 4 öğrenci takım güç dengeleri korunarak atanmıştır. 

• ‘’İnternet’’ ünitesine ilişkin sözcüklerin genel olarak tanıtılması. * Sunum genellikle 
öğretmen tarafından yürütülerek düz anlatım/tartışma biçiminde yapılabileceği gibi 
görsel ve işitsel araçlardan da yararlanılabilir. 

• Öğrencilerin ‘’İnternet’’ ünitesine ilişkin öğrenecekleri sözcüklere karşı merakının 
uyandırılarak ön öğrenmelerinin yapılandırılması. “Computer, Computer Tower, Hardware, 
Monitor, Keyboard, Mouse, Computer, Application, Smart Phone, Updated, Print, Search, Download, 
Attach,Scan, USB flash drive, Modem, Scanner, Printer, Antivirus, Chat room, Service Provider, 
Account, Profile, Website, Create an account, Surf, Social networking site addict, Offline, Delete, Bug, 
e-mail” 

 
 

2. Saat 
 
(Sınıf İçi Uygulama) 

• Öğrencilerin, ‘’İnternet’’ ünitesine ilişkin sözcükleri kaynaklardan araştırmaları ve 
grup içi tartışma yoluyla sözcüklerin anlamlarını ve kullanım şekillerini belirlemeleri. 
(İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

• (ÖTBB çalışması) ‘’İnternet’’ ünitesine ilişkin sözcüklerle ilgili her takıma çalışma 
kağıdı verilir. Çalışma kağıdında ‘’İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcüklerin resimleri 
her grup için ayrı ayrı zarfa konur. Dersin başında her gruba bir adet zarf verilir ve 
gruplardan zarfları aynı anda açmaları istenir. Öğrencilerden kendilerine verilen 
resimlerle sözcükleri eşleştirmeleri istenir. Sözcükleri resimlerle en önce ve doğru 
şekilde eşleştiren grubun yarışmayı kazanacağı söylenir. Araştırmacı, resimleri ve 
sözcükleri en önce eşleştirdiğini söyleyen grubun yanına giderek eşleştirmeleri 
kontrol eder. Yanlış yapan gruba tekrar kontrol etmelerini söyler ve kendisini çağıran 
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Kontrol Grubu Ders ve Uygulama Planı (Üçüncü Hafta Uygulama Planı) 

 

 

 

 

 

 

bir başka grubun yanına gider. En önce doğru eşleştirmeleri yapan grup alkışlanarak 
tebrik edilir. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

        
 
        3.  Saat 
(Sınıf Dışı Uygulama 
 

• ‘’İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcüklerin nasıl telaffuz edildiğinin öğrencilere 
dinletilmesi (ZOOM & Sesli-sözlük) 

• Öğrencilerin dinleyerek “İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcükleri tanıma alıştırması. 
Öğrencilerden ‘’İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcüklerden oluşan metinleri 
dinlemeleri ve metinlerde geçen sözcükleri bularak kendilerine gösterilen çalışma 
kağıdında bularak not almaları istenir. Ardından, öğrencilerin cevapları üzerinde 
hangisinin doğru olduğunu sebepleriyle sınıfça tartışmaları istenir. Sonunda aynı 
gruba dahil olan ve en fazla doğru cevap bulan grup, araştırmacı ve sınıf tarafından 
tebrik edilir.  (ZOOM) 
Öğrencilerin, “İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcükleri dinleyerek yazma 
alıştırmasının (dikte çalışması) yapılması (ZOOM & Reverso Context) 
(HARMANLANMIŞ ÖĞRENME) 

        4. Saat 
(Sınıf Dışı Uygulama 

 

• ‘’İnternet’’ ünitesinde yer alan sözcüklerin cümle içerisinde nasıl ve hangi görevlerde 
kullanıldığı hakkında araştırmacı tarafından bilgi verilmesi (ZOOM & Reverso 
Context) 

• Öğrencilerin ‘’İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak cümleler yazmaları  
• Öğrencilerin, kendilerine verilen cümlelerde kullanılan ve  ‘’İnternet’’ ünitesinde 

bulunan sözcüklerin ne anlama geldiğini söylemesi 
Ünitede geçen sözcükleri kullanarak konuşmada akıcılık alıştırmaları ( ZOOM & 
Taboo English)(HARMANLANMIŞ ÖĞRENME) 

       DERS UYGULAMALAR: 
1. Saat 
(Sınıf İçi Uygulama   

• İzleme testinin uygulanması. (ikinci hafta uygulaması).Sonuçlar çok hızlı bir şekilde 
öğrencilere duyurulur. Araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri öğrenemediği 
tespitini yaparak konuyla ilgili öğrenciyi bilgilendirir. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

• Öğrencilerin, verilen metin üzerinden sesli okuma yaparak sesletim çalışması (Speech 
to Text Translator TTS) 

      2. Saat 
(Sınıf İçi Uygulama   

• Öğrencilerden kendilerine verilmiş olan metni grupça okumaları istenir. Bu metnin 
özelliği içerisinde ’İnternet’’ ünitesiyle ilgili sözcüklerin olmasıdır. Öğrenciler 
grupları içerisinde metni sessizce okuduktan sonra metin içerisinde internet ünitesine 
ilişkin hatırladıkları sözcükleri yazmaları istenir. Her grubun sözcüsünden grup 
üyelerinin hatırladıkları sözcükleri okumaları istenir. 

       3. Saat 
(Sınıf İçi Uygulama   

• Öğrencilerin kendilerine verilen sözcüklerle cümleler kurması. Öğrenciler gruplar 
halinde çalışır.  Grup yazıcıları cümleleri bir kâğıda yazarak araştırmacıya teslim 
eder. En fazla doğru cümle kuran grup alkışlanarak çalışma bitirilir. (İşbirlikli 
Öğrenme) 

      4. Saat 
(Sınıf İçi Uygulama   

• Öğrencilerin ‘’İnternet’’ ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak birbirleriyle 
diyalog çalışmaları. 

• Öğrencilerden kendilerine verilen diyaloğu sessizce okumaları istenir. Sonrasında, 
öğrencilerden kendi gruplarında çalışarak benzer diyaloglar hazırlamaları istenir. Bu 
diyalogları hazırlarken çalışma kağıdında da faydalanabilecekleri hatırlatılır. 
Öğrenciler diyalogları hazırladıktan sonra her gruptan gönüllü iki öğrenci seçilerek 
hazırlanan diyalogları canlandırmaları istenir. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 
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Kontrol Grubu Ders ve Uygulama Planı (Dördüncü Hafta Uygulama Planı) 

 

 

 

 

       DERS UYGULAMALAR: 
1. Saat 

 
(Sınıf İçi Uygulama) 

• İzleme testinin uygulanması. (üçüncü hafta uygulaması). Sonuçlar çok hızlı bir 
şekilde öğrencilere duyurulur. Araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri 
öğrenemediği tespitini yaparak konuyla ilgili öğrenciyi bilgilendirir. (İŞBİRLİKLİ 
ÖĞRENME) 

• ‘’Adventure’’ ünitesine ilişkin sözcüklerin genel olarak tanıtılması* Sunum 
genellikle öğretmen tarafından yürütülerek düz anlatım/tartışma biçiminde 
yapılabileceği gibi görsel ve işitsel araçlardan da yararlanılabilir.   

• Öğrencilerin “Adventure’’ ünitesine ilişkin öğrenecekleri sözcüklere karşı 
merakının uyandırılarak ön öğrenmelerinin yapılandırılması (Ski, Paraglide, 
Caving, Sail, Football, Scuba diving, Skateboarding,      Climbing, Rock 
climbing, Rugby, Fly, Ride, Ice climbing, Hang-gliding, Fascinating, 
Entertaining, Embrasing, Challenging) 

• Öğrencilerin, ‘’Adventure” ünitesine ilişkin sözcükleri kaynaklardan 
araştırmaları ve grup içi tartışma yoluyla sözcüklerin anlamlarını ve kullanım 
şekillerini belirlemeleri. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

  2.   Saat 
 
(Sınıf İçi Uygulama) 

• ‘’Adventure’’ ünitesine ilişkin çalışma kağıdının yapılması. 
• Her gruba A ve B olmak üzere ikişer adet çalışma kâğıdı verilir. Çalışma kâğıdı 

iki bölümden oluşmaktadır. Her bir çalışma kâğıdı iki öğrenci içindir. Çalışma 
kağıdında ‘’Adventure’’ ünitesine ilişkin Türkçe ve İngilizce anlamları yazılı 
olan iki farklı bölümün karışık halde bulunduğu kâğıtlar kalır. Öncelikle A 
öğrencisi kendisinde olan sözcüğü B öğrencisine söyler, bu sırada B öğrencisi 
kâğıdındaki boş bırakılan bölüme arkadaşının söylediği sözcüğün karşılığını 
yazar. Daha sonra B öğrencisi kendisinde olan sözcüğü A öğrencisine okur, bu 
sırada A öğrencisi kâğıdındaki boş bırakılan bölüme arkadaşının söylediği 
sözcüğü yazar. Son olarak, A ve B öğrencisi birlikte çalışarak kâğıtlarına 
yazdıkları sözcüklerin anlamlarının doğru olup olmadığını tartışır.  Yaklaşık 20 
dakikalık bir çalışmadan sonra araştırmacı her bir sözcüğün anlamını farklı 
öğrencilere tahtaya yazdırır. Yapılan hatalar sınıfça düzeltilerek çalışma bitirilir. 
(İŞBİRLİKLİ ÖĞENME) 

        3.  Saat 
(Sınıf Dışı Uygulama 
 

• ‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan sözcüklerin nasıl telaffuz edildiğinin 
öğrencilere dinletilmesi (ZOOM & Sesli-sözlük) 

• Öğrencilerin dinleyerek ‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan sözcükleri tanıma 
alıştırması. Öğrencilerden ‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan sözcüklerden 
oluşan metinleri dinlemeleri ve metinlerde geçen sözcükleri bularak kendilerine 
gösterilen çalışma kağıdında bularak not almaları istenir. Ardından, öğrencilerin 
cevapları üzerinde hangisinin doğru olduğunu sebepleriyle sınıfça tartışmaları 
istenir. Sonunda aynı gruba dahil olan ve en fazla doğru cevap bulan grup, 
araştırmacı ve sınıf tarafından tebrik edilir.  (ZOOM) 

• Öğrencilerin, ‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan sözcükleri dinleyerek yazma 
alıştırmasının (dikte çalışması) yapılması (ZOOM & Reverso Context) 

        4. Saat 
(Sınıf Dışı Uygulama 
 

• ‘’Adventure’’ ünitesinde yer alan sözcüklerin cümle içerisinde nasıl ve hangi 
görevlerde kullanıldığı hakkında araştırmacı tarafından bilgi verilmesi (ZOOM 
& Reverso Context) 

• Öğrencilerin ‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak cümleler 
yazmaları  

• Öğrencilerin, kendilerine verilen cümlelerde kullanılan ve  ‘’Adventure’’ 
ünitesinde bulunan sözcüklerin ne anlama geldiğini söylemesi 

• Ünitede geçen sözcükleri kullanarak konuşmada akıcılık alıştırmaları ( ZOOM 
& Taboo English) 
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Kontrol Grubu Ders ve Uygulama Planı (Beşinci Hafta Uygulama Planı) 

 

 

Kontrol Grubu Ders ve Uygulama Planı (Altıncı Hafta Uygulama Planı) 

       DERS UYGULAMALAR: 
1. Saat 
(Sınıf İçi Uygulama   

• İzleme testinin uygulanması. (dördüncü hafta uygulaması). Sonuçlar çok hızlı bir şekilde 
öğrencilere duyurulur. Araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri öğrenemediği 
tespitini yaparak konuyla ilgili öğrenciyi bilgilendirir. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

• Öğrencilerin, verilen metin üzerinden sesli okuma yaparak sesletim çalışması (Speech to 
Text Translator TTS) 

• Öğrencilerin kendilerini verilmiş olan çalışma kağıdını bireysel olarak yapmaları ve cümle 
içerisinde boş bırakılan yerlere 10 dakikalık bir süre içerisinde uygun gelen sözcükleri 
yazmaları istenir. Verilen süre sonunda öğrenciler gruptan bir arkadaşlarıyla kağıtlarını 
değiştirirler ve birbirlerinin cevaplarını kontrol ederler. Anlamadıkları veya yanlış 
yaptıkları yerlerde birbirlerinin görüşlerini alırlar. Bu sırada araştırmacı, gruplar arasında 
dolaşarak gruplardan gelen soruları yanıtlar. Çalışma sonunda çalışma kağıdı tahtaya 
yansıtılır ve doğru cevaplar gösterilir. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME). 

      2. Saat 
(Sınıf İçi Uygulama   

• Öğrencilere çalışma kâğıtları verilir. Her öğrenciden ‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan 
sözcüklere ilişkin soruları bireysel olarak cevaplamaları istenir. 20 dakikalık süre sonunda 
öğrencilerden kâğıtlarını gruplarındaki bir arkadaşlarıyla karşılıklı olarak değiştirmeleri 
ve birbirlerinin kâğıtlarını kontrol etmeleri istenir. Son olarak ise çalışma kâğıtlarında 
bulunan soruların cevapları öğrencilere verilir ve kendi kâğıtlarıyla karşılaştırmaları 
istenir. Öğrencilerin anlamadıkları soruların açıklaması öğretim elemanı tarafından 
yapılır. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

       3. Saat 
(Sınıf İçi Uygulama   

• Öğrencilerin kendilerine verilen sözcüklerle cümleler kurması. Öğrenciler gruplar halinde 
çalışır.  Grup yazıcıları cümleleri bir kâğıda yazarak araştırmacıya teslim eder. En fazla 
doğru cümle kuran grup alkışlanarak çalışma bitirilir. (İşbirlikli Öğrenme) 

      4. Saat 
(Sınıf İçi Uygulama   

• Öğrencilerin ‘’Adventure’’ ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak birbirleriyle diyalog 
çalışmaları. 

• Öğrencilerden kendilerine verilen diyaloğu sessizce okumaları istenir. Sonrasında, 
öğrencilerden kendi gruplarında çalışarak benzer diyaloglar hazırlamaları istenir. Bu 
diyalogları hazırlarken çalışma kağıdında da faydalanabilecekleri hatırlatılır. Öğrenciler 
diyalogları hazırladıktan sonra her gruptan gönüllü iki öğrenci seçilerek hazırlanan 
diyalogları canlandırmaları istenir. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

       DERS UYGULAMALAR: 
    
 
          1.   Saat 
 
   (Sınıf İçi Uygulama) 

• İzleme testinin uygulanması. (beşinci hafta uygulaması). Sonuçlar çok hızlı bir 
şekilde öğrencilere duyurulur. Araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri 
öğrenemediği tespitini yaparak konuyla ilgili öğrenciyi bilgilendirir. (İŞBİRLİKLİ 
ÖĞRENME) 

• ‘’Tourism’’ünitesine ilişkin sözcüklerin genel olarak tanıtılması. * Sunum genellikle 
öğretmen tarafından yürütülerek düz anlatım/tartışma biçiminde yapılabileceği gibi 
görsel ve işitsel araçlardan da yararlanılabilir.  

• Öğrencilerin ‘’Tourism’’ünitesine ilişkin öğrenecekleri sözcüklere karşı merakının 
uyandırılarak ön öğrenmelerinin yapılandırılması (Hagia Sofia, Blue Mosque, City, 
Tourism, Culture, Historic sites, Holiday, Destination, Arrive, Tourist attraction, 
Historical, Mademe Tussauds, Heritage, Famous for, Fairy Chimneys, Well-
Known, Ancient, palace, Fort, Temple, Stalactites, Castle, Art gallery, Stalagmites, 
Square, Resort, Museum, Colosseum, Weather condition, storm, severe, hot, cold, 
chilly, frozen, Watering the flowers, walking the dog, Pay the bill, Do the laundry, 
Post the letters,   Iron the clothes, Dishwasher, Mop). 

• Öğrencilerin, ‘’Tourism’’ ünitesine ilişkin sözcükleri kaynaklardan araştırmaları ve 
grup içi tartışma yoluyla sözcüklerin anlamlarını ve kullanım şekillerini 
belirlemeleri. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 
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Kontrol Grubu Ders ve Uygulama Planı (Yedinci Hafta Uygulama Planı) 

 
 
         2.   Saat 
 
  (Sınıf İçi Uygulama) 

• Öğrencilere çalışma kâğıtları verilir. Çalışma kâğıdı ortadan ikiye bölünerek her 
kâğıt iki öğrenciye paylaştırılır. Öğrencilerin kendi grupları içerisinde ikili olarak 
çalışacakları bu çalışma kâğıtlarında her bir öğrenci için diğerinden farklı 
‘’Tourism’’ünitesinde bulunan her bir sözcük ile ilgili 1 soru toplamda da 10 adet 
soru bulunmaktadır. Öğrencilerden kendilerine sorulan sorulardan sözcükleri tahmin 
ederek yazmaları istenir. Öğrenciler öncelikle bireysel olarak cevapları yazar. 
Sonrasında her öğrenci kendi kâğıdını diğer arkadaşına verir ve birbirlerinin 
yanlışlarını düzeltirler. Son olarak ise, grup olarak çalışarak soruların cevaplarını 
bulmaya çalışırlar. Çalışmanın ardından araştırmacı, her grubun yazıcısını tahtaya 
çağırarak sözcükleri sırasıyla tahtaya yazmalarını ister. Cevaplarda yapılan hatalar 
araştırmacı ve sınıf ile birlikte düzeltilerek çalışma bitirilir. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

 
       3.   Saat 
 
(Sınıf Dışı Uygulama) 

• ‘’Tourism’’ünitesinde bulunan sözcüklerin nasıl telaffuz edildiğinin öğrencilere 
dinletilmesi (ZOOM & Sesli-sözlük) 

• Öğrencilerin dinleyerek ‘’Tourism’’ünitesinde bulunan sözcükleri tanıma 
alıştırması. Öğrencilerden ‘’Tourism’’ ünitesinde bulunan sözcüklerden oluşan 
metinleri dinlemeleri ve metinlerde geçen sözcükleri bularak kendilerine gösterilen 
çalışma kağıdında bularak not almaları istenir. Ardından, öğrencilerin cevapları 
üzerinde hangisinin doğru olduğunu sebepleriyle sınıfça tartışmaları istenir. 
Sonunda aynı gruba dahil olan ve en fazla doğru cevap bulan grup, araştırmacı ve 
sınıf tarafından tebrik edilir.  (ZOOM) 

• Öğrencilerin, ‘’Tourism’’ünitesinde bulunan sözcükleri dinleyerek yazma 
alıştırmasının (dikte çalışması) yapılması (ZOOM & Reverso Context) 
(HARMANLANMIŞ ÖĞRENME) 

 
       4. Saat 
 
(Sınıf DışıUygulama) 

• ‘’Tourism’’ünitesinde yer alan sözcüklerin cümle içerisinde nasıl ve hangi 
görevlerde kullanıldığı hakkında araştırmacı tarafından bilgi verilmesi (ZOOM & 
Reverso Context) 

• Öğrencilerin ‘’Tourism’’ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak cümleler 
yazmaları  

• Öğrencilerin, kendilerine verilen cümlelerde kullanılan ve  ‘’Tourism’’ünitesinde 
bulunan sözcüklerin ne anlama geldiğini söylemesi 

• Ünitede geçen sözcükleri kullanarak konuşmada akıcılık alıştırmaları ( ZOOM & 
Taboo English) (HARMANLANMIŞ ÖĞRENME) 

       DERS UYGULAMALAR: 
1. Saat 
(Sınıf İçi Uygulama   

• İzleme testinin uygulanması. (altıncı hafta uygulaması). Sonuçlar çok hızlı bir şekilde 
öğrencilere duyurulur. Araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri öğrenemediği 
tespitini yaparak konuyla ilgili öğrenciyi bilgilendirir. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

• Öğrencilerin, verilen metin üzerinden sesli okuma yaparak sesletim çalışması (Speech 
to Text Translator TTS) 

• Öğrencilerden‘’Tourism’’ ünitesinde geçen sözcüklerle ilgili kendilerine verilen 
çalışma kâğıdındaki alıştırmaları gruplarıyla birlikte çalışarak cevaplamaları istenir. 
Öğrencilerin birbirlerine yardımcı olmaları, anlamadıkları yerleri birbirlerine 
açıklamaları söylenir. Öğrenciler gruplarında çalıştıktan sonra çalışma kağıdı tahtaya 
yansıtılır ve her grubun sözcüsünden sıradaki sorunun cevabını vermesi 
beklenir.Yanlış cevap veren gruplar elenerek sorular çözülmeye devam edilir. En 
başarılı olan grup alkışlanarak tebrik edilir. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

      2. Saat 
(Sınıf İçi Uygulama   

• Öğrencilerin verilen sözcüklerle cümleler kurması. Öğrenciler gruplar halinde çalışır.  
Grup yazıcıları cümleleri bir kâğıda yazarak araştırmacıya teslim eder. En fazla doğru 
cümle kuran grup alkışlanarak çalışma bitirilir. (İşbirlikli Öğrenme) 

       3. Saat 
(Sınıf İçi Uygulama   • Öğrencilerden kendilerine verilmiş olan metni grupça okumaları istenir. Bu metnin 

özelliği içerisinde‘’Tourism’’  ünitesiyle ilgili sözcüklerin olmasıdır. Öğrenciler 
grupları içerisinde metni sessizce okuduktan sonra metin içerisinde internet 
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Kontrol Grubu Ders ve Uygulama Planı (Sekizinci Hafta Uygulama Planı)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ünitesine ilişkin hatırladıkları sözcükleri yazmaları istenir. Her grubun sözcüsünden 
grup üyelerinin hatırladıkları sözcükleri okumaları istenir 

      4. Saat 
(Sınıf İçi Uygulama   

• Öğrencilerin ‘’Tourism’’ ünitesinde bulunan sözcükleri kullanarak birbirleriyle 
diyalog çalışmaları. 

• Öğrencilerden kendilerine verilen diyaloğu sessizce okumaları istenir. Sonrasında, 
öğrencilerden kendi gruplarında çalışarak benzer diyaloglar hazırlamaları istenir. Bu 
diyalogları hazırlarken çalışma kağıdında da faydalanabilecekleri hatırlatılır. 
Öğrenciler diyalogları hazırladıktan sonra her gruptan gönüllü iki öğrenci seçilerek 
hazırlanan diyalogları canlandırmaları istenir. (İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME) 

• İzleme testinin uygulanması. (yedinci hafta uygulaması). Sonuçlar çok hızlı bir 
şekilde öğrencilere duyurulur. Araştırmacı hangi öğrencinin hangi sözcükleri 
öğrenemediği tespitini yaparak konuyla ilgili öğrenciyi bilgilendirir. (İŞBİRLİKLİ 
ÖĞRENME) 

       DERS UYGULAMALAR: 
        1. Saat 
(Ders İçi Uygulama) 

• Öğrencilere  “İngilizce Sözcük Başarı Testi” nin uygulanması *(son-test olarak 
uygulanmıştır). 

        2. Saat 
(Ders İçi Uygulama) 

• Öğrencilere “İşbirlikli Öğrenme Algısı Ölçeği” nin uygulanması *(son-test olarak 
uygulanmıştır). 

        3. Saat 
(Ders İçi Uygulama) 

• Öğrencilere “Problem Çözme Envanteri” nin uygulanması *(son-test olarak 
uygulanmıştır). 

        4. Saat 
(Ders İçi Uygulama 

• Öğrencilerle sekiz haftalık sürenin sözlü olarak değerlendirilmesi *(derslerin verimli 
olup olmadığı, öğrencilerin beklentilerini karşılayıp karşılamadığı hakkında) 
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EK 11. Uygulamaya İlişkin Çalışma Kağıtları Görseller 

WORKSHEET 1                                         

                                                                           COMPUTER PARTS 

                                                                  

 

1…………….           2………………………      3…………………………..   4……………………………… 

 

 

5……………….      6………………         7……………………..         8………………………………………. 

     

9…………………                    10……………               11……………………….           12……………………………………… 

    

13……………………….  14……………………….  15……………………          16………………………………………… 

 

 

 

                                  Computer Parts Vocabulary Matching Exercise 
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WORKSHEET 1                                         

                                                                 COMPUTER PARTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Computer Parts Vocabulary Matching Exercise 
 
 

Headphone, Scanner, Printer, 
 
Flashdrive,  Laptop,   Tower,        
 
Harddrive,  Cable,     Modem, 
 
Joystick,    Webcam, Speakers 
  
Keyboard, Mouse,    Cd,  Pc,        
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WORKSHEET 2                       

           

*Dinlemiş olduğunuz metinlerde geçen kelimeleri işaretleyiniz. 

 
Computer         Software                Delete                       
 
Hardware       Monitor                   Keyboard 
 
Mouse             Computer                Provider 
 
Search            Updated                    Print 
  
Download       Attach                       USB 
 
Scan               Flash Drive               Printer 
 
Modem             Scanner                 Website 
 
Antivirus        Chat rooms             Surf 
 
Account          Chats                     Site Addict 
 
Application      Offline               Smart Phone 
*Metin, 8. Sınıf İngilizce ders kitabı olan“Moonlight’ ın Internet ünitesinde yer almaktadır. 
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WORKSHEET 3                                        
           
*Okumuş olduğunuz metinde internet ünitesine ilişkin hatırladığınız kelimeleri aşağıya 
yazınız. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………... 

*internet ünitesine ilişkin olarak aşağıda verilen kelimelerle cümleler kurunuz. 

“Computer, Mouse, Computer, Application, Smart Phone, Update, Download, 
USB flash drive, Scanner, Printer, Antivirus,, Account, Profile, Website, Create 
an account, Surf, Social networking site addict, Offline, Delete, Bug, e-mail” 
 

*Metin, 8. Sınıf İngilizce ders kitabı olan“Moonlight’ ın Internet ünitesinde yer almaktadır. 
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WORKSHEET 4 

*Aşağıda verilmiş olan diyaloğu sessizce okuduktan sona grubunuzdaki diğer arkadaşlarınızla 
okuduğunuz diyaloğa benzer bir diyalog hazırlayınız. 

*Metin, 8. Sınıf İngilizce ders kitabı olan“Moonlight’ ın Internet ünitesinde yer almaktadır. 
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WORKSHEET 5 

                                                                                    GROUP A 

Ski 
………………………. 
Scuba diving                                                 
………………………. 
Rock climbing 
………………………. 
Ride 
………………………. 
dRive  
………………………. 
FaScinating 
………………………. 
challenging  
………………………. 
ZoR 
………………………. 
amuSing 
………………………. 
thRilling 
……………………….. 
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    WORKSHEET 5 

                                                                                     GROUP B 

……………………………. 
Yelken 
………………………. 
tıRmanmak 
………………………. 
uçmak 
………………………. 
Jump 
……………………….  
paRaşütle atlama 
………………………. 
eğlenceli 
………………………. 
heYecan veRici 
………………………. 
RiSkY 
………………………. 
diSappointing 
……………………… 
Fun 



Yelda Karahan Üzülmez, Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022 

322 

    WORKSHEET 6 

*Cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilmiş olan uygun kelimeleri yazınız. 

*Rock climbing *Caving        *Ice skating      *Skiing            *Sailing  

*Mountain biking *Paragliiding        *Rugby          *Parachuting *Baseball  

 

*Metin, 8. Sınıf İngilizce ders kitabı olan“Moonlight’ ın Internet ünitesinde yer almaktadır. 
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WORKSHEET 7                                                                                                    
 
*Aşağıdaki soruları cevaplayınız 
 
1. Does “trekking” mean “doğa yürüyüşü” in Turkish?                  
a) yes  b) no 
 
2. What does “rock climbing” mean? 
a) kaya tırmanışı b)dağ tırmanışı 
                               
3. Cycling” means “ bisiklet sürmek” in Turkish. 
a) true  b)false 
 
4. What does “caving” mean? 
a) dağcılık b)mağaracılık 
 
5. Does “hang gliding” mean “deltakanatla uçuş” in Turkish? 
a) yes  b) no 
 
6. “Entertaining” means “ eğlenceli” in Turkish. 
a) true  b)false 
 
7. What does “fascinating” mean? 
a) korkutucu  b)etkileyici 
 
8. “Göz alıcı” means “eye-catching”,in English. 
a) true  b)false 
 
 9. Does “hot air balloon ride” mean “sıcak hava balonuyla uçuş” in Turkish? 
a) yes  b) no 
 
10. What does “mysterious” mean? 
a) gizemli  b)ürkütücü 
 
11. Does “scuba diving” mean “oksijen tüpüyle dalış” in Turkish? 
a) yes  b) no 
 
12. Does “skateboarding” mean “kaykay” in Turkish? 
a) yes  b) no 
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WORKSHEET 8    
 
       
 
A                                                                                          

 

*ANSWERS FOR GROUP “B” :1- Fort      2-Natural Hıstory Museum    3-Temple   4- Castle     5- National Park 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------BURADAN KESİNİZ---------------------------------------------------------------------------

-- 

B 

 

 

 

*ANSWERS FOR GROUP “A” :1-Art Gallerry   2-Science Centre 3-Archeological Site 4-Ancient Theatre 5- Palace 

 

1*YOU CAN SEE 
PAİNTİNGS HERE.
WHERE IS THERE?

2*YOU CAN SEE 
EXPERİMENTS HERE.

WHERE IS THERE?

3*YOU CAN LEARN 
ABOUT ANCİENT 

CIVILISATIONS HERE.
WHERE IS THERE?

4*YOU CAN SEE A 
PLAY HERE.

WHERE IS THERE?

5*YOU CAN LEARN 
ABOUT KINGS AND 

QUEENS HERE.
WHERE IS THERE?

1*YOU CAN LEARN 
ABOUT HISTORIC 

BATTLES HERE.
WHERE IS THERE?

2*YOU CAN SEE 
DINASOUR BONES 

HERE.
WHERE IS THERE?

3*YOU CAN SEE 
RELIGIOUS  STATUES 

HERE.
WHERE IS THERE?

4*YOU CAN SEE 
TOWERS , WALLS, 

CANNONS,etc. HERE
WHERE IS THERE?

5*YOU CAN WATCH 
WILDLIFE HERE.

WHERE IS THERE?
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WORKSHEET 9 
 
*Cümledeki boşlukları verilmiş olan uygun kelimelerle doldurunuz. 
 

  
*Metin, 8. Sınıf İngilizce ders kitabı olan“Moonlight’ ın Internet ünitesinde yer almaktadır. 
 

 

*Metin, 8. Sınıf İngilizce ders kitabı olan“Moonlight’ ın Internet ünitesinde yer almaktadır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) *well-known  *explore  *performance *entertainment *destination 

B) *fascinating  *been  *bought  *thanks  *yet  *home  *like *ready *tour *time 
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WORKSHEET 10 
 
 
*Çalışma kağıdına, 8. Sınıf İngilizce ders kitabı olan“Moonlight’ ın Internet ünitesinde yer 
almaktadır. 
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EK 12. İzleme Testleri 

İZLEME TESTİ 1                                         

A) Match The Computer Parts And Vocabularies 

                                                                                                                

1………………..                                                   2………………………                                      3…………………………..  

                                                                                                            

4………………….                                               5……………………..                                           6………………………….         

                                                                                                                          

7……………………..                                           8………………………                                           9…………………………….                     

                                                                                          

10……………………..                  11……………………..           12……………………………              13……………………. 

B) Answer the following questions 
14. What does “update” mean?                              a) uygulama    b)güncellemek 
15.“Account” means “ hesap” in Turkish.               a) true     b)false 
16. What does “addict” mean?                               a) yazılım    b)bağımlı 
17. What does “log in” mean?                                a)oturum açma   b)araştırma 
18. “Offline” means “çevrimdışı”,in English.          a) true     b)false 
19- What does “printer” mean?                               a) yazıcı             b)tarayıcı 
20. Does “online” mean “çevrimiçi” in Turkish?      a) yes      b) no 
C) Match The Words with Their Turkish Meaning 
 
1- Software                                a- Böcek, hata 

2- Delete                                    b- Yazılım 

3- Hardware                              c- Silmek 

4- Search                                    d- Araştırmak 

5- Bug                                       e- Donanım                                                                             GOOD LUCK! 
                                                                                                                                 *Each question is 4 point 
 

Headphone, Scanner, Tower, Harddrive, Joystick,  Webcam, Speakers, Keyboard, 
Mouse, Cable, Flash driver, Modem, Personel Computer    
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İZLEME TESTİ 2   
A) Write down the “12 words” about the “INTERNET UNIT” in the text you have read. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B) Match The Words with Their Turkish Meaning 
13- Update                                  a-Bağımlı         
14-Account                                 b-Hesap 
15- Addict                                  c- Güncellemek 
16 -Application                          d-Uygulama 
17- Smart Phone                        e-Cep telefonu 
C) Make Sentences With The Words Given Below Regarding The Internet Unit. 

18-e-mail: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                       
19-Download:………………………………………………………………………………………………………………………… 
                       
20-Profile:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      
21- Create an account:……………………………………………………………………………………………………………. 

22- Website:……………………………………………………………………………………… …………………………………… 

23-Printer:……………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

24- Social networking site addict:………………………………………………………………………………………..  
                     
25-Application: ………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                      GOOD LUCK!    
                                                                                                       *Each item is 4point 
 
 
 
*Metin, 8. Sınıf İngilizce ders kitabı olan“Moonlight’ ın Internet ünitesinde yer almaktadır. 
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İZLEME TESTİ 3     
A) Write The Appropriate Words In The Blanks 
 
*Rock climbing     *Caving    *Skiing          *Sailing        *Paragliiding       *Parachuting    
 
*Metin, 8. Sınıf İngilizce ders kitabı olan“Moonlight’ ın Adventure ünitesinde yer almaktadır. 
     
 
B) Answer the following questions 
 
1. What does “rock climbing” mean?                              a) kaya tırmanışı    b)dağ tırmanışı 
2. Cycling” means “ bisiklet sürmek” in Turkish.           a) true     b)false 
3. What does “caving” mean?                                        a) dağcılık               b)mağaracılık 
4.“Entertaining” means “ eğlenceli” in Turkish.            a) true    b)false 
5.  What does “fascinating” mean?                               a)korkutucu           b)etkileyici 
6. “Göz alıcı” means “eye-catching”,in English.            a) true   b)false 
7. What does “mysterious” mean?                                 a) gizemli   b)ürkütücü 
8. Does “skateboarding” mean “kaykay” in Turkish?    a) yes  b) no 
C) Match The Words with Their Turkish Meaning 

12-Ski                                  a- Yelken 

13-Scuba diving                  b- Tırmanmak                                
14-Parachuting                   c- Eğlenceli 

15-Ride                               d- Heyecan verici 

16-Sailing                           e- Sürmek 

17-Fascinating                   f-Dalış yapmak 

18-Challenging                   g-Meydan Okumak                        
19-Amusing                       h-Paraşütle atlamak 
20-Thrilling                       ı- Büyüleyici 

                                                                                                                                         GOOD LUCK! 
                                                                                                                                       *Each item is 5point 
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İZLEME TESTİ 4      
A) Write The Appropriate Words In The Blanks 
 
*Rock climbing *Caving        *Ice skating      *Skiing            *Sailing  

*Mountain biking *Paragliiding        *Rugby          *Parachuting *Baseball  

 
*Metin, 8. Sınıf İngilizce ders kitabı olan“Moonlight’ ın Adventure ünitesinde yer almaktadır. 

 
B) Match The Words with Their Turkish Meaning 
6-Fly                                 a- Takım 
7-Difficult                        b- Uçmak                              
8-Skateboard                     c- Zor 
9-Exciting                         d- Tepe 
10-Water sports                e- Kaykay 
11-Rope                             f-Su sporları 
12- Hill                             g-Halat                        
13- Team                          h-Heyecanlı 

C) Make Sentences With The Words Given Below Regarding The Internet Unit. 
14-Fun:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
15-Rockclimbing:……………………………………………………………………………………..………..……………………. 
                       
16-Drive:…………………………………………………………………………………………………..…………………….……… 

17-Trekking:……………………………………………………………………………………………..………..…….…………… 
                       
18-Cycling:………………………………………………………………………………………………………….……...………….. 
                      
19-Jump:……………………………………………………………………………………………….....……………..……………….. 
                      
20- Eye catching:……………………………………………………………………………………………….…………………….. 

                                                                                                                               
GOODLUCK! 

                                                                                                                                        *Each item is 5point 
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İZLEME TESTİ 5 
A) Write the Suitable Words Under the Questions

1- “YOU CAN SEE PAİNTİNGS HERE”      2- “YOU CAN SEE EXPERİMENTS HERE”
WHERE IS THERE?       WHERE IS THERE? 

…………………………………………………               ……………………………………………………… 

3- “YOU CAN SEE A PLAY HERE”           4-“YOU CAN LEARN ABOUT KINGS AND QUEENS” HERE. 
WHERE IS THERE?     WHERE IS THERE? 

…………………………………………………             ………………………………………………… …….               

5- “YOU CAN WATCH WILDLIFE HERE”  6-“YOU CAN SEE RELIGIOUS  STATUES HERE”
WHERE IS THERE?     WHERE IS THERE? 

…………………………………………………             ………………………………………………… …….               

7-“YOU CAN SEE DINASOUR BONES HERE” 
WHERE IS THERE?     ……………………………………………………. 

8- “YOU CAN LEARN ABOUT ANCİENT CIVILISATIONS HERE”
 WHERE IS THERE?      ……………………………………………………. 

9- “YOU CAN LEARN ABOUT HISTORIC BATTLES HERE”
WHERE IS THERE?     ……………………………………………………. 

10- “YOU CAN SEE TOWERS, WALLS, CANNONS etc. HERE”
WHERE IS THERE?     …………………………………………………….          

B) Answer the following questions
1. What does “destination” mean? a) varış yeri b)kale
2. “Entertainment” means “ eğlence” in Turkish. a) true b)false
3. What does “explore” mean? a) keşfetmek b)tanınmış
4.“Temple” means “tapınak” in Turkish. a) true b)false
5. What does “castle” mean? a)şato b)antika
6. “Saray” means “palace”,in English. a) true b)false
7. What does “well-konown” mean? a) gizemli b)tanınmış
8. Does “cıvılısation” mean “uygarlık” in Turkish?       a) yes b) no
C) Match The Words with Their Turkish Meaning
1-Fort a- Ada 

2-Island b- Mükemmel

3-Holiday c- Kule 

4-Excellent d- Tarihi
5-Tower e- Eski

6-Historical d- Tatil  GOOD Luck! 

7-Ancient e- Kale  Each question is 4 point 

Fort, Art Gallery, Ancient Theatre, National Park,  Temple, Palace, 
Natural History Museum, Science Centre, Castle, Archeological Site 
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İZLEME TESTİ 6 

A) Metinde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle anlamlı bir şekilde 
doldurunuz. 

*Metin, 8. Sınıf İngilizce ders kitabı olan“Moonlight’ ın Tourism ünitesinde yer almaktadır. 
 

B) Diyaloga boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle anlamlı bir şekilde 
doldurunuz. 

*Diyalog,  8. Sınıf İngilizce ders kitabı olan“Moonlight’ ın Tourism ünitesinde yer almaktadır. 
 

C) Fill In The Blanks  With the Suitable Words 
           *well-known   *explore   *performance     *entertainment *destinati 
 
 
*Metin, 8. Sınıf İngilizce ders kitabı olan“Moonlight’ ın Internet ünitesinde yer almaktadır. 
 

D) Make Sentences With The Words Given Below Regarding The Internet Unit. 
1-Destination: ……………………………………………………………………………………………………………………....... 
                       
2-Ancient:……………………………………………………………………………………..………..……………………………...... 
3-Explore:…………………………………………………………………………………………………..…………………….……… 
4-History:……………………………………………………………………………………………..………..…….………………….. 
5-Tower:………………………………………………………………………………………………………….……...……………….. 
                      
6-Well-known:……………………………………………………………………………………………….....……………..…….… 
                      
7- Civilisation:……………………………………………………………………………………………….……………………….... 
8-Eye-catching:……………………………………………………………………………………………….....……………..……. 
                         
9- Archeological Site:……………………………………………………………………………………………….……………… 
                                                                                                                      GOOD Luck! 
                                                                                                                                    Each question is 4 point 
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   EK 13. Öğrencilerin “Internet, Adventure ve Tourism Üniteleri” nde Yer Alan Sözcükleri           
                  Kullanarak Yazdığı Kompozisyonlar          
                                          
 

                                       

                                     ADVANTAGES OF THE INTERNET 

 

  The internet can allow the people to communicate with the other people in our world without leave 
our houses. For example, e-mail allowed peoples to communicate in a short time. Today it is possibles to 
send a message to wherever of the world with a simple e-mail address and the message is sending in a 
second. Nearly every company is using e-mail for business work. Chat rooms, video conferencing are some 
of the last additions for that technology and those let peoples to chat in the real time. Beside of this, there 
are a lot of services for offer. Thanks to the help of these services, it is very easy to establish a global 
friendship. So you will be able to share your thoughts and explore the other cultures.  

The internet also let people doing an organization simply to communicate and share informations. 
Besides, the search engines like Google, Yahoo etc. are at people service thanks to the internet. There is a 
big amount of information available on the internet about all subjects. On forums on a number of sites 
allow peoples to discuss and share their thoughts and informations with each other over the world. And 
students can save their times to search for information and using their time to do their other works. 

Students can use information from the internet for their homeworks and school projects and also 
learn new things about the subjects they are interested in. In fact this internet is for many schools the 
students can be posted on the school websites. So, online education has developed fast. So students and 
teachers can communicate with the internet.  

The other advantage of the internet is entertainment. In fact, the internet is a kind of 
entertainment. Downloading games or surfing the websites are some of the uses we have discovered. The 
online gaming has taken attentions by many game lover. Besides, people today no need to go to a cinema 
to watch their favourite cinema. Instead of watching movies at the cinema people can downloads movie 
and watch it by a fast internet connection. Besides that, you also can download other software or your 
favourite music in a short time.  

             Among the other advantages of the internet, shopping has also contributions of the internet. You 
have many website selling a varieties of goods online and one just need to select goods in the internet. 
And with internet, transfer of money is also an easy job.  

As you see, the internet has made life very convenient. Through numerous online services you are 
able to books tickets for a movie, transfer money, pay the bills, reservation, taxes etc. from your home, 
office etc. And by using internet, people can compare the prices of goods before making decisions to buy. 
So ıt is a big reality that now people take a lots of help from internet.  
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                                                    MY GREAT COMPUTER 

A computer is an electronic device, can perform many tasks suh as data storage, messaging, 
calculations, printing, etc. Nowadays, computers are used everywhere like; houses, schools, offices, 
hotels, shops, etc. There are various kinds of computers like personal computers (PC), pocket 
computers, laptops etc. Besides, there are various sizes and colours of computers. I have also a computer 
at home, that has a keyboard, a mouse, a monıtor. 

I am learning computers in my school and I like playing games on the computer. My mother 
helps me making my school assignments on the computer. My big sister also makes her projects on the 
computer. My father generally do his office work on the computer. 

I also use computer to chat with my friends and family over the Internet. The Internet is the 
computer network that let computer users to connect with the other computers in the World and it 
helps e-mail, live videos etc. So we are able to say that computer is a very helpful device. We are able to 
learn many things by ınternet and also do our all works easily and in a short time on the computer. 

We should not computer eccesively. It can effectly bad our health. Computers are there for 
helping the people, so we should not misuse the computers by only playing games or chatting or surfing 
Internet. But we can use ınternet with those areas: 

 -Education 

-Security 

-Shopping 

-Bank 

-Contact 

-Health and 

 -journalism 

Because of these reasons, there is no doubt that computers have made our life become far more 
easier, efficient and convenient. We can use internet also to communicate with people around the world, 
doing work by using internet, making new friends and know different cultures, searching information, 
working, studying and etc. 
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                                ARE YOU A COMPUTER ADDICT OR A NORMAL USER?  
 

In recent years, internet addiction has been a big problem among the youth people. Many of the 
young people may sit in front of the computer to play online game; chat and etc things with others for the 
all day. These kind of activities bring a lot of damaging effect to the young peeople. But we have to be 
conscious how much time they spend for the computer. People are addicted to the internet since they do 
not control the amount of time they spend on it. It is important to seperate interests apart from the 
internet. 

The Internet is used by many people as normal for their works or education, knowing how to 
separate excessive from normal use becomes difficult and can not using simple measures like, amount of 
time spent online in a given time. Mostbasic thing in distinguishing normal from problem ınternet use is 
the experience of compulsion to use the internet. Normal users, no problem how heavy their usage, do not 
need to be online and do not neglect their duties and their relationships with family and friends to get 
online and so on. 

Addicted ınternet users are may be addicted to a social stimulation and not to the ınternet itself, 
Why people especially young people have internet addiction? There are some reasons to explain it. 
Addicted often thinks that the ınternet can not be without he or she.  

Addicted feel unable or unwilling to get up from the computer. They sit down to check e-mail or 
look up a bit information, and staying online for hours.  

When users spend too much time on the web, they often neglect their personal relationships. 
Shortly, ınternet addicts are cheer up only by surfing the web. 
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                         ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE COMPUTER 

 
  Advantages of the computer; the computers can get information and enable us to communicate with 
others over the Internet, also enable to us, video channels, music, etc. Movies can offer watching videos, 
placing the orders for purchase to that we can buy, and offering. 

The disadvantages of the computers; Because the computer spread the lights, our eye health, will 
take a long time ıt may cause the deterioration. The computers also may lead to consideration and ıt 
causes us to fall behind in the class for our lessons. So, we shouldn’t stand in front of the computers for 
too long. We should take a break to rest our brains and eyes for time to time. 

Let's avoid the harms of the computer. Let's not stay in front of the computer for a long time and 
interesting research. If we use the computer to take advantage of its benefits, we must comply with this 
not to be affected by computer detoriate affects. Let's save ourselves to determine. 

I try to use the computer correctly and I use it by taking advantage of the computer. For example, 
from the computer; I research subjects I am curious about, study, listen to music and share my knowledge 
with the other people. I use the computer between the time that I have planned and take a break and rest 
a little. When my time to enter the computer is finished, I turn off the computer and do not use it more. I 
don't busy me with the computer until late time so I use my time efficiently. For example, instead of 
looking at empty things on the computer, I study and I search new things to do, so behaving like this I can 
get away from technology addiction. 

As you see, computers have advantages as well as disadvantages. For example, computer 
damages; as a result of being in front of it for a long time, it can negatively affect our health such as our 
eyes due to the radiation emitting, and not only this it can cause various diseases too. For example; 
headaches etc. For this reason, we should use the computer correctly and take care not to use it unless it 
is very necessary. These are the advantages and disadvantages of the computer.  

People use the computer so accurately they can and they shouldn’t be exposed to the damages of 
the computer. So please, use the computer for only its purpose. If you use the computer for leisure time, 
you can not waste your time only, but also you do not use the computer for its purpose. But if we use the 
computer correctly, our time don’t be wasted and we will learn lots of new information, and we use the 
computer according to its purpose. 

As you see, although the computer has negative aspects, when we use it correctly, computers can 
be the greatest inventions of the age. For this reason, it is necessary to see the computer as a means of 
vehicle that accessing information rather than entertainment. When used in this way, the computer will 
benefit us. 
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                                      COMPUTER & INTERNET ADDICTION 
 

With the development of technology, the best technology: computer has entered our life. 
Though it is a new mean, the computers, reaches people of world. So we can be carried out easily. 
These tools also provide communication opportunities to us by the ınternet connection, have greatly 
facilitated people's life. 

Computers entered nearly all of us houses in the decade and ıt has be an important part of ours 
daily life. The computers, can help children to do their homework and help the adults to work faster 
and more efficiently in the communication and business world. 

 Internet is very important for us in our daily life. For instance, people do their daily jobs online 
without going anywhere, for example, people can deposit their money, instead of going to the bank, 
etc. We can do a lot of things like this.  

Please, think that, you are using the internet and suddenly the internet go off, so it will be bad 
for you, because the internet you can use suddenlygo off and you cann ot use it, you will be worried 
and may be bad things come to your mind. For example,  If I don't go to social media today and you 
say I can't do, this situation shows taht you are an addict. In fact, most people say that they are not 
addict, but in fact those people are addict.  

Nobody say you  "don't go online", but they say "you may be addict". You should understand 
that everything has a limit, and also the internet has a limit, ıf you cross this limit, you may be an 
addict.  

I understand, It's really difficult to get rid of since addiction is a very bad thing. Have you ever 
heard of internet addiction in your life? I think you've heard because our mothers always say, that  
"Oh my child enough is enough, get off this internet, you will be addict" and unfortunatelly she is right 
because if we cross the internet limit we will be addict.  
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                                                               INTERNET 

 

 

Today, internet is for everyone to use. It is obvious that use more time online are the young 
people, with both positive and negative consequences. The main advantage of internet is that to learn 
more things in a simple way. For instance a language. Another advantage of this topic is that everyone 
is connected to each other. The most important disadvantage of internet is the security, because there 
isn't private thing and you don't know the person behind the monitor, so we can’ t know whoever. 
Another negative aspect is the waste of time, because we spend a lot of time for things that aren’ t 
necessary. In my opinion internet is a good things for young people however we shouldn't use them 
too badly. 

I think the Internet is a good thing for people in many age. Internet help us in work, study, 
watching film even meet with your relatives. For these reason,  we can see Internet is a thing which is 
need in our life. Therefore, some people spend too much time on their Internet so that can harm our 
health and eyes. So this makes bad effect on their work. 

 
          To conclude, Internet is good when we use it to research, relax or playing after we do our works. 
So ınternet is not bad for young people. We all know that todays people can't imagine their lives without 
the internet.  

We can use ınternet for different purposes. One advantage of the internet is that people can find 
a lot of useful things for studying and working objectives. Another advantage is we can have fun using 
ıt and connect with people on the another side of the world. 

But sometime the internet can have negative effect on the people, for example, playing 
excessively computer games and spending lots of time in social media. 

Shortly, I want to tell you my opinion about the subject of this topic. Whether the internet good 
or bad for young people depends on how people use it. 

In my opinion, the internet is just a vehicle. As so you can't classify avehicle as good or bad, you 
can only tag good or bad the use that is given to the vehicle by the user. For example: If you have a knife 
you can use it to harm that is bad. But you can also use it to cook a meal and ıt is good. So the object has 
not fault in anything, but the person using said object.  

With this, I conclude that young people should take responsibility for how they use the internet 
and use it correctly. 

 Of course, we are young and have a lot the things to learn for responsibility should give the 
time while learn the dangers of the internet and how to use it well. 
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                                                 COMPUTER: A GREAT GIFT 
 

A computer is a great gift of the modern technology. It is a machine which is enable to store 
large data in the memory. It works using input like keyboard and output like printer tools. It is easy to 
handle the computer as its functioning is so general that a child can handle it. It is a very reliable tool 
so we can carry with us and use everywhere and everytime. It lets us to make changes in the old stored 
data as well as store new data. Computer is a technology gift which is used in homes, offices, banks 
etc… 

Computer makes our life very easy. The computer capability to complete more than one work 
in a short time. It can do work of many human beings alone in less time. It is provide the highest 
efficiency. A computer works successfully using its hardware and software application. Other 
accessories of the computer are keyboard, mouse etc… 

 

The data puting into the computer using device is named input data and device as input device 
and data we take outside using printer or other device is named as output data and device as output 
device. The input changed into the information that be stored and changed everytime. Computer is very 
important tool for data storage that is used in various areas. For example, we can shop, pay our 
electricity bill, water bill, chat, messaging, e-mail messages everywhere in the world and lots of online 
activities using internet. 

 
  Because computer is the latest technology is used nearly everywhere. It has made possible a lot 
of works in a very short time. It has reduced the people effort in the offices in very short time, less 
effort, low people power, etc. So, it is hard to think our lives without computer. We can use internet in 
the computer gives us la lot of good information on every subject in a very less time. There are great 
contributions of the computer in the life of people. Namely, ıt is playing a serious role in every field of 
our life. 

Old computer were less effective with less functions but new generations of it are amazing with 
high capacity, simple handled and much more. Future generations of the computer will be more 
effective. Shortly, It has made our life easier. We can get informations about every service or other 
things within the time. We can buy anything online using computer and internet. It is very useful for 
the preparation of homework of every student reading in whichever class. Many people buy laptop for 
their children to learn about required things in their schools or playing games, etc. 

As a conclusion, computer is a great gift. It can be used to do every kind of works. It is very easy 
to handle by everybody and takes less time to learn. Because of its easiness and high work efficiency, 
it is being used in many areas. 
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                                         INTERNET IS A GOOD ASSISTANT 

 

In my opinion the ınternet is a great invention and a good assistant created by humans. Almost 
everyone people use it daily.  

 

It seems to me, the ınternet is so popular today since every people can find different 
information, listen to the music, watch the serials and films, read the books, make new friends, to be 
in touch with friends, relatives and family, learn new things, travel the world and do all things without 
leaving at home and wasting money.  

 

In addition to these the ınternet can be dangerous for you. It can affect your eyes, you have no 
time for sport activities in the fresh air and communicate with relatives and friends. Many people 
can't live without the ınternet and want to be the ınternet all day. 

 
  As for me, I use the ınternet for fast and easy search for the useful information, watch the different 
serials, films listen to my favourite musics, communicate with my beloves and learn the English.  

 

I think that the ınternet a good assistant in all cases, you only need to learn how to select useful 
information and not to neglect the communication, sports, and other useful things. 
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                                                                    COMPUTERS 

 

                       A computer is a technology, which has the ability to process, and store the data. It can be also 

used for typing, searching, surfing, and e-mailing. Computer can also be used for other things too like; games, 

other enjoying things, presentations etc. The development of the computer is to the result of advances in the 

technologies. For this advances there are many intelligent man in the computer field, Bill Gates, as one of the 

contributor, to the development ofcomputers. 

                    The computer normally consists of, monitor, mouse, and keyboard. Also, there are hundreds of 
other computer components that can be attached to it. These other parts include a printer, scanner, etc. Also, 
the computer is classified into some different types like personal computers (PC),  laptop, etc. The mobile 
phone is also a type of computer because it has all the criteria for being a computer. 

 

                  There are also some useful things about the computers. These days computer has become an 
important part of our routine life. Their usage has especially lifted during the last years. Today, the computer 
used in every office ıf private or government. Humankind is using computers for over many years. Also, 
human are used he computers in many different fields like agriculture, designing, defense and for much more 
things. 
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                                                            ADVENTUROUS SPORTS 

 

Adventurous sports is a popular term nowadays. The definition of an adventurous sport is not 
exact. More recently, the common used definition is a challenge and competitive activity such as speed, 
height, depth or natural forces. While use of this term "adventurous sport" has described for different 
activities, totally that sports are considered 'extreme' is debatable. There are several characteristics 
adventurous sports. Adventurous sports tend to younger people more than old poeple. 

 

  Adventurous sports also tend to be more individual than traditional sports rafting and paintballing are 
exceptions, as they are done with the teams. Activities classified as extreme sports differ from 
traditional sports because of the higher number of iuncontrollable variable things. These environmental 
variables are generally weather and terrain related, including wind, snow, water and mountains. Because 
these natural phenomena cannot be controlled by the people, so they affect the outcome of the given 
activity or event.  

 

One of the most beautiful things of nature events is the snow. Snow has always given people 
happiness and a relax soul. Features are the greatest entertainment of children, the biggest dream. 
Children look forward to seeing snow fall for a year, making snowmen, playing snowballs, skiing, etc. 

 

I  like adventurous sports for example bungee jumping everybody thinks they are really dangerous 
but I think there is safe at this sports an they are not dengerous sometimes I scare but I love them.  
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                                                                   WHY DO I LOVE SPORT? 

 

Sports is necessary for physical and mental health. In addition to this sport has many different 
benefits. Sports are the way of achieve success in the life of a child. Sports mean not only the bodily 
exercise but it means to mentaly exercise like, plus the concentration level of the students towards study. 
There is a sentence about the sports that “A sound mind in a sound body” means there should be a well 
working mind in the fit body to go ahead and be success in the life. Playing sports brings highest level of 
confidence and teaches the people discipline that remains with them in their whole life. Motivating 
children for the sports and make them interested in the games should start firstly at home and then in 
the school. 

Sports and games are of many types and named according to the rules and ways of playing them. 
Some of the sports are football, basketball, volleyball, tennis, running, skipping, high jumping, 
swimming... Sports are the best balance between the body and the mind, excitement and sorrow. Playing 
sports for some hour on daily has been made necessary in the schools for the future of the country too. 

My favourite sports is basketball and swimming. Basketball is a competitive game between two 
teams. Each team in basketball should have five players playing. The aim is to earn as many points as 
possible. You can earn points if you shoot the ball and it gets into the basket. There are certain rules in 
the basketball, for example you cannot carry the ball.  

Swimming as a sport is a part of my life since my childhood. It has become my all life passion. 
Swimming is performed individual so it requires internal motivation. Namely,  ıt comes from your soul.  
While you are swimming, you are your own coach, when things go wrong and you fail, there is no one to 
blame, but you. You don’t have team mates, you can’t share responsibility. On the other hand, if you are 
strong enough to become a successful swimmer, you can take all the credits for it. And like everything 
else, this depends on love and internal motivation from your soul as well.  

So, If you love sport you will be succesfull.  
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                                              PLANNED AND UNPLANNED ADVENTURES 

 

Adventure is excited you. You can feel your heart beating like a mad. For a moment everything 
slows down in this moment. People like to add adventure activities in their lifestyle because it makes 
them feel good. Some people wishes of exploring the world and actively participate in adventurous 
activities. 

Adventurous activities have also risks. When we face fear, we are given an opportunity to 
overcome them. People who win over their fears, win over themselves. Adventure makes us much 
more willing to accept the challenges. It makes us physically and mentally strong. When we take part 
in any adventure activity, it tells us like a lot about ourselves. Activities like camping, rock climbing, 
paragliding make us feel with nature. They also teach us how to become a self-confident person. It also 
provides us with the opportunity can learn some skills at emergency situation. Adventures makes us 
feel alive and has a thrill to it is defined as an adventure. Adventurous activities bring a fresh and spring 
flavour to our lives and make us feel good emotionally, mentally and physically. The experience is that 
actually makes adventure what it is. It’s not only about the end of the summit but also the tough climb 
that shows and tells us how important all the step of our life. 

Adventure activities are often planned, but sometimes life give us with the unexpected 
surprises, and we should be ready for these unexpected surprises. For this the adventure experience 
is very important. When we are planning any activity, we should be a bit thorough. We should take 
safety measures every time, because they are for our safety in the case of any emergency situation.  

Planned adventure activities include paragliding, you can glide down from the high point plae, 
usually a mountain and come down to the ground between. Rock climbing is a kind of test of strength. 
Cycling is a great adventure sport that tests your challenges you to go far more your limits. During the 
rafting, you can find yourself limitless. You must keep rowing to keep your balance that tests your 
power and helps you overcome your fear. Hiking is a kind of different experience by itself. You must 
find your way to mountains, camp in the nights, cook your own food ad live in a small and cute tent. 
Adventure activities also include mountain climbing, bungee jumping, exploring, scuba diving, 
canoeing, snowboarding etc. 
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                                            ADVENTURE ACTIVITIES GIVE HAPPINESS 

 

  Adventures are the moments, makes our heart bump faster and gives us the feeling of being 
alive.  It is an exciting experience very different from our normal day. The adventure also brings 
amount of risk. It also brings thrill with it. Some people love adventures and live for the adventures. 
Others use it as a vehicle of escape from their routine, boring lifes. But, adventure makes people feel 
perfect and great about being able to live these wonderful moments. 

Activities like horse riding, rafting, bungee jumping, skiing, paragliding, parasailing,  mountain 
climbing, etc. are called as adventure activities. All of these activities also have a risk, but that is 
exciting. Adventure activities have to be done under safe in for emergency situation. Everybody should 
try a adventure activity in their life because of that we only live once. 

Adventure activities also include amusement parks. The parks are also fun and exciting. 
Adventure activities also help in improving our endurance. When we do activities, we are burning 
calories and burning calories keeps us alive and away from the diseases. In a short sentence, adventure 
is good for both mind, body and soul, but we must be very careful when planning the adventure 
activities. We must always make safety our first step priority. Make sure all safety measures are in 
place. And always be aware of your surrounding and the people around you.  

The first time people doing an adventure activity, all might feel that this is a bad decision, but 
adventure makes our life good. Our lives feel empty without excitement and adventure. We all need 
adventure activities, and we all should have some of it while we can before getting older. Adventure 
activity can also be the change in your life. It can fill you with many positive energy and a fresh point 
of perspective to the life. With this, you can perform well in your life. When we feel good about 
ourselves, we think good thought and everyone else around us also feel good, and that is what the 
adventure activities give us; THE HAPPINESS. 
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                                  THE BENEFITS OF THE ADVENTURE ACTIVITIES 

 

           It is necessary to have an adventure in our life. Without adventure, our life would be less 
exciting. Imagine that how bad your life if there is nothing excited you and you couldn’ t do anything that 
excites you or feel yourself good. We can start looking at life from a better perspective when we 
experience something we haven’t experienced before. Some adventures that you didn’ t experience may 
be generally outdoor adventures. So outdoor adventures are the best adventure activities. We all should 
try adventure activities at least once in our life. 

Adventure activities are sometimes risky, but that is what makes the thrill. You get to enjoy the 
nature in their real vibe. Besides, taking part in an adventure activity will teach you how to overcome 
your fears and obstacles. Because of this we can say that adventure has life lessons. Adventure activities 
help us realise that life have a value to be lived, and we are really blessed with an opportunity to live a 
life with adventure.  

We should do at least one thing every day about adventure activities, which excites us. Every day 
we are given an opportunity to live life and it is up to us as to how we spend our whole day. We all should 
take part in an adventure activity once in our life to realise how fun and exciting the adventure activities 
are. Adventurous activities also teach us life lessons and we should learn them for enjoy the life way.  

During the adventure activities also, we get to meet many of new people and make strong 
relations with them. We should realise that life is a just time adventure and we should fill it with many 
adventures moments.  

During these days, it is often very difficult to take time out of the schedule to go out for 
adventures, but we are missing so much enjoy in the life. We should try for an adventure activity at least 
once in our life. The first time is the most fun as it is the first time we are the most nervous, we are filled 
with fear, but as soon as the fresh air hits your faces this fear disappears, and we feel much joyful, relax 
and thankful to we decided to do it. According to me, those are the benefits of the adventure activities. 
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                                                                    TOURISM IN TURKEY 

 
 

Tourism and travelling are imporatant especially nowadays because the world has turn into a 
village. Unlike our predecessors, we can in a short time travel across the world. Because of this, tourism 
is being one of the biggest and fastest growing industries and, we all know about its benefits and the 
challenges. It affects the economy, culture and environmet.  

Tourism is divided into internal tourism and external tourism. The positive effects of tourism 
for a country include the growth and development of various industries linked such as transportation, 
accommodation and entertainment. This cause about the creation of new jobs investments.  

Our country is one of the most ideal countries for tourism in the world. Because our country is 
a peninsula surrounded by seas such as; Mediterranean Sea, Black Sea, Aegen Sea, on three sides. Our 
country is also suitable for most of the water sports. 

 In addition, the history of our country is really ancient. Therefore, where we go, we will 
absolutely encounter a historical monument. Therefore, tourism branches are very common in our 
country. For example, Religious tourism as an example. Bursa is the city of saints and many people 
come here and visit the tombs of saints. Urfa is called the city of prophets and there are graves of many 
prophets in it. Health tourism is also important for our country. In additon to these, many cities in our 
country have hot springs and healing waters. These examples can be varied.  

For instance, Antalya is a very special city you can swim and ski at the same time in summer. 
Although it is one of the most important cities in tourism, our city that attracts the most tourists is 
Istanbul in general. Because Istanbul is a big city that can provide whole the opportunities for tourists 
been the capital of many states historically. 
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                                              MY FAVOURITE DESTINATIONS 

 

Here, I want to present Turkey’ s some tourist attraction places. I choose Denizli, Cappadocia and 
Istanbul because these places were I and my family’s last year destination.  

First of all I will present Denizli. Denizli lies in the Aegean Region of Turkey. It is too cold in 
winters and hot in the summer months.  

Denizli is famous for Pamukkale, namely "cotton-castle". Denzili also has many other very famous 
archeological places.  

There may be nothing much to do in Denizli,  but of course you can try such things as paragliding. 

Denizli has some local dishes you may like. Some of my favorites are: zeytinyağlı patlıcan dolması, 
pancar turşusu, keşkek.  

You can find very cheap hostels and hotels throughout the city. 

Secondly,  I will present Cappadocia. Cappadocia is a historical region at the Central Anatolia. It is 
a big region contains  Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Kırşehir and Niğde provinces. So Cappadocia. has many 
areas with unique and valuable geological, historical, and cultural features.  

The most known places in Cappadocia are Urgup, Goreme, Ihlara Valley and Avanos. These are 
the tourist attraction places in Cappadocia. 

Thirdly,  I will present Istanbul. Istanbul is between the East and West. You can named as a bridge. 
Namely,  ıt is the only city in the world connect two continents. It was the capital of the Byzantine and 
then the Ottoman Empire and it has been a metropolis with one foot on Europe and the other on Asia. 

 When you travel to Istanbul,  one of the many sites you should see is Topkapı Palace. Hagia 
Sophia, Blue Mosque and Grand Bazaar. It is the best to visit Istanbul during the spring and the summer. 
Those are my favourite destinations. 
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                                                                CRADLE OF CIVILIZATION 

 

There are so many historical and cultural heritage in the world. They take a big important 
part of place in Turkey's geography. Anatolia called the cradle of civilization is not an empty 
sentence. Because of this, we can say that a great historical and cultural heritage of different 
civilizations memories are in Anatolia. Heaven on Earth can be called for Anatolia. Turkey 
surrounded on three sides with sea. Turkish people also love their share of this beauty. Every 
Turkish people show hospitality every place. Short sentence, Turkey is a country of beauty.  

Turkey is also famous for its cultur and history. There are lots of historical places and tourist 
attractions to see in Turkey. Hagia Sophia was a church once upon a time, later  turned into a mosque 
and a museum now. Hagia Sophia located in İstanbul, Turkey Hagia Sophia is known to built in 537. 
It was many times renovated in the history. It was also renovated by Mimar Sinan, a famous architect, 
when it was a mosque. It is believed that if ıt is still strong, it is because of Sinan renovated Hagia 
Sophia with columns. Today, Hagia Sophia serves great view for tourists who visit İstanbul city. 

The Grand Bazaar is one of the oldest covered bazaar in Istanbul. There are many shops in 
the streets. It is one of the most visited tourist attractions in the world. It is also known as the first 
shopping mall in the world. 

Sultan Ahmet Mosque is an ancient mosque located in Istanbul. It is in a popular tourist site. 
The mosque was constructed during Sultan 1. Ahmet. Since there are blue in design in the mosque, 
the mosque is known as also Blue Mosque around the world.  

The Basilica Cistern is the ancient cistern that one of the few cisterns lie under Istanbul. It 
was built of Byzantine. It is used as a museum and known as a popular tourist attraction place.  
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                                                    MY DREAMS CAME TRUE 

 

Last year I had two dreams. One was visited İzmir and the other is visited Antalya. 

First of all last summer, we went to İzmir, the metropol of Turkey. I was very excited about our 
days in İzmir. When I was little, I always wondered about izmir. I often saw the streets of İzmir in the 
movies and series I liked. I never thought I would visit İzmir one day. It was early in the morning when 
we landed at Adnan Mederes Airport. We were looking forward to eat a boyoz breakfast with my 
brother. After eating our boyoz with a petfect view, we created a program to visit the tourist attraction 
places. Our program, which started with the Clock Tower visit, continued with our Konak Square tour. 

We took many pictures everywhere we had been. Now when I look back, I see once again how 
much fun we had. Our peretty luck the weather was not hot or cold. Weprefer to walk to the places we 
go than using transportation in the places I go as a tourist. Long story short, our trip to İzmir remained 
a memory filled with many walking and joyful moments for us. 

After two weeks we went to Izmir, we went to Antalya, my second dream. It was an 
unforgettable holiday for me. The sea was great. Swimming in that hot weather was good for me.  

The first day of the Antalya holiday was spent placing my belongings in the room of my aunt’ s 
house. In the evening,  we prepared a nice dinner for us and had a wonderful meal against the sea view. 
One of my close friends was also Antalya and they are neighbour of my aunt. What a lucky!!! So we had 
a great conversation with him. In the morning, we went to see the Manavgat Waterfall. Being in nature 
really makes you feel perfect. We swam there and sunbathed I can say that my Antalya holiday was 
spent swimming and sunbathing. In the evenings, I went the city center, and whole the day I was 
sunbathing and swimming.  

If you are planning to go to Antalya for a holiday, I recommend you to spend a holiday like this! 
Shortly, lasy year my two dreams about İzmir and Antalya came true.  
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                                                               FOUR DAYS IN CAPPADOCIA 

 

 

In May 2019, I went to Cappadocia with school tour for a vacation. We went Cappadocia for four 
days. This holiday was my best holiday. Now I want to tell you something about my holiday. We got up 
very early on the first day of the holiday because we were waiting for this holiday for a long time and 
we were very very excited. We started prepeare our suitcases for this holiday a week ago. We did not 
want to forget anything we must take with us. Ayşenur, who is my best friend, helped me prepare all 
the suitcases in the hotel room. 

 

We reached Cappadocia at eleven a.m in the morning. We were very tired that day and we 
stayed in a hotel. The next day, we had a great conversation and drink lemonade with wonderful in the 
cute small coffee. Then we started touring Cappadocia. First we went to the Fairy Chimneys. There 
were a lot of ancient chimneys there. This was also a religious center and an important place for the 
Christians in Göreme Open Air Mueum. There were many churchs. Many people from all over the world 
visit this place every year. We toured this area so we got very tired. 

 

On the second day, we decided to visit other historical places, churches, shopping centers and 
other places of the city with my school friends. Ayşenur was very enjoyable, said that she liked these 
places very much and definitely wanted to come once more. We toured until the weather got dark that 
day.  

On the third day, with my friends, we went to Love Valley, Ürgüp and Ortahisar Castle. We 
watched the sunset. It was very crowded here due to the ıt’ s weekend. But because everyone was 
sitting at a distance, this crowd was not an disturbing crowd. 

On the last day of our trip, we went to the city center to buy gifts for our families and at the end 
of that day, when the wetaher got dark, we traveled for the Mersin. We returned to our homes 
cheerfully. When I returned to Mersin, I shared all the details of my holiday with my family, and they 
were very happy for me. The trip to Cappadocia will be a wonderful and unforgettable trip for me in 
my lifetime. 
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                                                  TOURISM AND TURKEY 

 

Tourism is a trip to get to know, see or know an place. In addition, it is done to attract tourists 
from within the country or from abroad.  
 

Turkey is a country located in both Asia and Europe. Turkey’ s history can back into very 
famous empires: the Byzantine Empire and the Ottoman Empire... The Turkish land and peninsula is 
referred as "Anatolia." 

 

In Turkey’ s west such as in İzmir, you can see the ruins of Ancient Greek cities. In the south 
such as in Mersin and Antalya, you can see the arenas of the Roman Empire. While you can watch the 
sunset from Cappadocia, you can also have a chance to see the many of historical churches there. In 
Central Anatolia, you can go back the prehistoric empires such as Lydians, they invented money. 

 

While in the North such as Trabzon, you can see different monasteries carved into mountains 
such as Sümela Monastry.  In North the breathtaking nature also gives you a smile from the Black Sea 
Region. 

 

“When you get to Turkey, you will be ready to have the adventure of your life.” 
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      AN INTERVİEW WİTH MY COUSIN ABOUT HER TOURISM MEMORIES 

I want to present you an interview about my cousin tourism memories. Her tourism 
memories can divide two parts. One is her Turkey tourism in Kuşadası and Bodrum. Other is in 
Europe; Berlin and Vienna . 

My first interview question is: “How was your last summer vacation in Turkey?” and her 
anwer is; 

Last summer was very enjoyable for me. I spent my summer in Kuşadası. I swam a lot in the 
afternoon, and in the evenings I rested. On the weekends, I had many time to travel around. My 
friends in Kuşadası took me the around. I visited places to visit with them. It was a great experience 
for me. Now, I’m looking forward to the next summer. So, in other words, I will have a trip next year 
as well.  

After my Kuşadası trip, I went to Bodrum. I went Bodrum by plane. I have never seen Bodrum 
before, so I was very excited. Bodrum is a very beautiful place. There are lots of  white houses. We 
stayed in a nice hotel there. The beach were very nice. I usually had our breakfast at about eight 
o’clock in the morning and as soon as possible went for a swim. The temperature was nearly forty 
degrees. It was very hot but we swam. I walked in Bodrum streets every evening. Our holiday was 
really fantastic! The sea was very clean and fine. The food was incredibly delicious. I never wanted 
to go home but time went very quickly. 

My second interview question is: “How was your last summer vacation in Europe?” and her 
anwer is; 

My summer Europe vacation was in Berlin and Vienna. The weather in Turkey is not the 
same with Berlin. Summers in Berlin are colder than in Turkey. I can say that I walk the streets 
wearing a jacket. But every summer vacation doesn’t mean sea, sand and sun. I had the opportunity 
to visit wonderful museums in Berlin. I learned so much things from my Berlin vacation. It was a 
very good experience for me. Traveling around the city by bike, I can say, ıt was good for eating the 
croissants. During my trip, I met many Germans and made many friends. So ıt was a holiday 
experience beyond my dreams.  

My second Europe destination in summer was Vienna. There are many places to visit here. If 
you brought your bathing suit, you have a chance to swim in the river too. This holiday was an 
unforgettable holiday for me. In the morning, we ran by the river, and that was great. Vienna is a 
very high quality and beautiful city with its local food and places to tourist attraction. I want to visit 
here again as soon as possible and tour the whole city by bike. 

…and I finished my interview saying “thank you” to my cousin.  
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           WHERE CAN YOU PASS YOUR SUMMER HOLIDAY WITHOUT SEA  ? 

            

            HERE IS THE BEST PLACE, YOU CAN PASS YOUR SUMMER HOLIDAY WITHOUT SWIMMING:  

- The capital city; Ankara, 

- Ekişehir and 

- İstanbul 

I go to Eskişehir every summer. I am aware that it is not an ideal place for a summer vacation. 
But my family do not like sea vacations unlike most people like. But,  Eskişehir is a very special place for 
me too. My grandma lives there and I love her very much. I also would like to see the Porsuk Brook. By 
the way, there is a beach on the Porsuk Brook. 

 

In Eskisehir, you can trip during the day and spend your time in the street in the evenings. It also 
made me happy to see that people are very friendly here. My friends and I had a very enjoyable time 
here. Have a nice memory and If you want to go on a cultural tour, you can visit Eskişehir. 

 

Because my family don’t like sea vacations and my father comes from Ankara,  we go to Ankara 
after Eskişehir every summer.  But last summer we stayed only one week here. One day I and my sister 
went around and we got lost. It was also a different experience for us. We took the bus back to the house, 
But I saw lots of exciting places on the road. Everywhere was colorful and beautiful. Next day, I went to 
the Kuğulu Park because I love nature. But the weather was cold.  

 

The day after that my family decided to go to İstanbul and we went there. In İstanbul we went to 
the Dolmabahçe Palace.I like to visit historical places. Later, we visited the Bosphorus, the Belgrad Forest 
and the Bebek Coast. I guess I don’t need to say how wonderful my holiday was.  
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                                    A TOURIST ATTRACTION PLACE; ANTALYA (THE BEST)  

 

                 I am going to travel to Antalya this summer. I am very excited because it’s going to be an amazing 
adventure and I have been wanting to do this for a very long time. According to me, Antalya is the favorite 
city of summer tourism, There are lots of things to do in this city almost every second. Before I can travel to 
Antalya I have to do a lot of preparation. For example, I searched about this city on the ınternet. I learned 
these below things about Antalya;  

           

                  Antalya is famous for Lara Beach. It is an alive beach whole day and every hour of the summer. 
Historic Antalya Castle is also wonderful.  

 

                 If you want to enjoy the beach you prefer Side, Alanya, Belek and Manavgat. These towns are also 
the most popular districts of Antalya. 

 

                 If people want to take a journey to the West, they can visit Kemer, Kas and Demre. These places are 
on the slopes of the Taurus Mountains. Demre is the place where is Santa Claus’ s birthplace. It’ s attracting 
many tourists.  

 

                  The Taurus Mountains are also famous for camping. Considering all of these things, Antalya is the 
most popular holiday destination in summer for me and rhe many people in the world. 

 

                  That’ s to say, when I arrive to Antalya, I will be ready to have the adventure of my life. 
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