
TÜRKİYE 
SOSYAL ARAŞTIRMALAR 

DERGİSİ

Turkish 
Journal of 

Social Research

2016 ÖZEL SAYI /B 0  SPECIAL ISSUE 

Özel Sayı Editörü: Doç. Dr. Halil TOKCAN

ISSN 1301-370X

Dört ayda bir yayımlanır. Uluslararası Hakemli bir dergidir.
Tüm hakları saklıdır. Derginin adı belirtilmeden hiçbir alıntı yapılamaz.

Published every four months. This is a refereed Journal. All right reserved.
No part of this publication may be reproduced or utilized in any form without reference to the

journal

SOS
sosyal b ilim ler indeksi

arastirmax
Scientific Publication Index



ARAŞTIRMALAR

DERGİSİ

TÜRKİYE

SOSYAL

Social

Research

Turkish

Journal

of

Sahibi /  Owner
A kadem isyenler Birliği Adına 

Prof. Dr. Şükrü KOÇ

Yazı İşleri Müdürü
Uzm. M ustafa AÇIKGÖZ

Editörler /  Editors
Prof. Dr. Fatm a AÇIK 

Doç. Dr. Fatm a ARPACI 
Dr. Çelebi ULUYOL 
Doç. Dr. Alper ALP 

Doç. Dr. B ahattin  DEMİRTAŞ 
Doç. Dr. Aykut GÖKSEL

İngilizce Editörü
Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÜNDÜZ

Redaksiyon /  Reduction
Arş. Gör. Hatice VARGELEN

Sayfa Düzeni -  Kapak
Biçer YILDIRIM

Baskı
Bizim Büro M atbaa 
Sertifika No: 26649



Prof. D r 
Prof. D r 
Prof. D r 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. D r 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Pof. Dr. 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr 
Prof. Dr

İrfan ALBAYRAK 
Hayati AKYOL 
Ensar ASLAN 
Ethem ATAY 
Yavuz AKPINAR 
Yaşar AYDEMİR 
Hasan BACANLI 
Eyüp BEDİR 
Vedat BİLGİN 
Ahmet BURAN 
Üçler BULDUK 
Önder ÇAĞIRAN 
Varis ÇAKAN 
Salih ÇEÇEN

DANIŞMA KURULU
Ankara Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Ahi Evran Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Üsküdar Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi 
Kastamonu Üniversitesi 

Gazi Üniversitesi
Ankara Üniversitesi 

. M. Volkan ÇOŞKUN Muğla Üniversitesi 

. Ertan EFEGİL Sakarya Üniversitesi

. Mehmet ELGİN Muğla Üniversitesi
M. Dursun ERDEM Nevşehir Üniversitesi
. Ali Fuat ERSOY Gazi Üniversitesi
. Hatice Nur ERKİZER Muğla Üniversitesi 
. Osman GÜMÜŞÇÜ Karatekin Üniversitesi 
. Mehmet GÜNAY Gazi Üniversitesi
. Abdullah GÜNDOğ DU Ankara Üniversitesi 
. Firdevs GÜNEŞ Ankara Üniversitesi 
. Necdet HAYTA Gazi Üniversitesi 
. Alimcan İNAYET Ege Üniversitesi 
. Hikmet KAVRUK Gazi Üniversitesi



Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Doç. Dr.

Aydın KARAPINAR 
Naim KERİMOV 
İbrahim MARAŞ 
Öcal OĞUZ 
Üstün ÖZER 
Nurettin PARILTI 
N. Hikmet POLAT 
Vagif SULTANLI 
Mehmet ŞAHİNGÖZ

Gazi Üniversitesi 
Taşkent Devlet Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Bakü Devlet Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi

Ali Hüseyinoğlu ŞAMİLOV Bakü Folklor İnstitü
Esma ŞİMŞEK 
Refik TURAN 
Ali TORUN 
Erdoğan UYGUR 
Ertuğrul YAMAN 
Ekrem YILDIZ 
Zeynep ZAFER 
Birsel KARAKOÇ

Fırat Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Dumlupınar Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Kırıkkale Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi 

Uppsala Üniversitesi



BU SAYININ HAKEMLERİ 
(REFEREES)

Prof. Dr. Murat PEKER

Doç. Dr. Sait AKBAŞLI

Doç. Dr. Derya ARSLAN

Doç. Dr. Alper ÇİLTAŞ

Doç. Dr. İbrahim ÇOŞKUN

Doç. Dr. Ercümend ERSANLI

Doç. Dr. Bülent GÜVEN

Doç. Dr. Mustafa KOÇER

Doç. Dr. Alparslan OKUR

Doç. Dr. Mehmet TURAN

Yrd. Doç. Dr. Evren KARATAŞ

Yrd. Doç. Dr. Gözde İNAL KIZILTEPE

Yrd. Doç. Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Serpil PEKDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Mustafa YADİGAROğ LU

Yrd. Doç. Dr. Tarık YAZAR



İÇİN D EK İLER

(CONTENTS)

ÖĞ RETM EN ADAYLARININ YAZMAYA VE ÖĞRENM E AM AÇLI YAZMA
AK TİV İTELERİN E BAKIŞ AÇILARININ İNCELENM ESİ
Bilge ÖZTÜRK, Ferhat ÖZTÜRK, Ahmet IŞIK..............................................................................1

SINIF ÖĞ RETM ENLERİN İN M ATEM A TİK ÖĞ RETİM İNDE YAŞADIĞI 
GÜÇLÜKLER
Emir Feridun ÇALIŞKAN, Muhammed Recai TÜRKMEN.........................................................17

4+4+4 EĞ İTİM  SİSTEM İNİN BİRLEŞTİRİLM İŞ SINIFLARA ETK İSİ HAKKINDA 
ÖĞ RETM EN GÖRÜŞLERİ
Lütfi ÜREDİ, Abdurrahman GÜL..................................................................................................... 28

SINIF Ö Ğ RETM ENİ ADAYLARININ PROBLEM  ÇÖZM E BECERİLERİN İN 
İNCELENM ESİ

Gülşah BATDAL KARADUMAN, Ahmet Akif ERBAŞ..............................................................44

TÜRKİYE'DE OKULÖNCESİ Ö Ğ RETİM  PROGRAM LARININ TARİHSEL G ELİŞİM İ
Şenay YAPICI, Mehmet YAPICI.......................................................................................................62

ÇAĞDAŞ SANAT AKIM LARININ ÖĞRENCİ PER SREK TİFİY LE TUVALE 
YANSIMASI
Gülbin ZEREN NALİNCİ....................................................................................................................76

ÇOCUK KİTAPLARINDA DİLİN ŞİDDET ARACI OLARAK KULLANIM I

Hatice FIRAT, Sibel ÇEKER.............................................................................................................. 83

ÖĞ RETM EN YETİŞTİRM EDE MEDYA OKURYAZARLIĞI KAZANIM LARININ 
DEĞERLENDİRİLM ESİ

Rumiye ARSLAN 108



ÖNSÖZ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi bu sefer özel sayı olarak karşınızda. Bu özel 
sayımızdaki değerli çalışmalar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen 
XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda sunulan bildirilerden 
derlenerek oluşturulmuştur. Bu sayımızda Eğitim bilimleri alanında Türkçe eğitimi, okul 
öncesi eğitimi, sınıf öğretmenliği eğitimi, sanat eğitimi gibi farklı alanlarda Türkiye’nin 
farklı üniversitelerinden değerli akademisyenlerimizin yazıları bulunmaktadır. Bu değerli 
çalışmalar; Bilge ÖZTÜRK, Ferhat ÖZTÜR ve Ahmet IŞIK tarafından hazırlanan 
Öğretmen Adaylarının Yazmaya ve Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerine Bakış 
Açılarının İncelenmesi; Emir Feridun Çalışkan ve Muhammed Recai TÜRKMEN 
tarafından hazırlanan Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Yaşadığı Güçlükler; 
Lütfi ÜREDİ ve Abdurrahman GÜL tarafından hazırlanan 4+4+4 Eğitim Sisteminin 
Birleştirilmiş Sınıflara Etkisi Hakkında Öğretmen Görüşleri; Gülşah BATTAL 
KARADUMAN ve Ahmet Akif ERBAŞ tarafından hazırlanan Sınıf Öğretmeni 
Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi; Şenay YAPICI ve Mehmet 
YAPICI tarafından hazırlanan Türkiye'de Okulöncesi Öğretim Programlarının Tarihsel 
Gelişimi; Gülbin ZEREN NALİNCİ tarafından hazırlanan Çağdaş Sanat Akımlarının 
Öğrenci Persrektifiyle Tuvale Yansıması; Hatice FIRAT ve Sibel ÇEKER tarafından 
hazırlanan Çocuk Kitaplarında Dilin Şiddet Aracı Olarak Kullanımı ve Rumiye ARSLAN 
tarafından hazırlanan Öğretmen Yetiştirmede Medya Okuryazarlığı Kazanımlarının 
Değerlendirilmesi adlı çalışmalardır.

Bu özel sayımızın başta eğitimi bilimleri olmak üzere bilim alanına katkı 
yapmasını umuyor ve siz değerli okuyucuların ilerideki sayılarda katkılarını bekliyoruz.

Halil TOKCAN



4+4+4 EĞ İTİM  SİSTEM İNİN BİRLEŞTİRİLM İŞ SINIFLARA ETK İSİ HAKKINDA
Ö Ğ RETM EN GÖRÜŞLERİ*

Lütfi ÜREDİ** 
A bdurrahm an  GÜL***

ÖZ
Günümüzde çağın hızını yakalayabilmek için okullarda uygulanacak verimli bir eğitim sistemine 

ihtiyaç duyulur. Mevcut sistem beklentilere cevap veremediği durumlarda sistemde kusurlu görülen 
taraflarda değişiklikler yapılabilir. Ülkemizde uygulanan eğitim sistemlerinde de zaman zaman köklü ya 
da yüzeysel değişiklikler yapılmıştır. Sistemlerde yapılan değişikliklerin etkileri olumlu ya da olumsuz 
olabilir. Türk Eğitim Sistemi’nde yapılan değişikliklerden birisi de 2012 yılında yürürlüğe konulan 4+4+4 
eğitim modelidir. Bu model gerek kamuoyunda gerekse eğitim camiasında çokça tartışma konusu olmuştur. 
Günümüzde de halen güncelliğini korumaktadır. Yeni gelen eğitim sistemi eğitim-öğretim kuramlarında 
etkisini göstermektedir. Bu eğitim-öğretim kuramlarından birisi de birleştirilmiş sınıflardır. Birleştirilmiş 
sınıflar aynı derslikte birden fazla sınıfın aynı anda öğretim görmesidir. Çalışmanın amacı 4+4+4 eğitim 
sisteminin birleştirilmiş sınıflara etkisinin olumlu olumsuz yönleri hakkında öğretmen görüşlerine 
başvurmaktır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum araştırması tercih edilmiştir. Araştırmanın 
çalışma grubu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Mardin ilinde öğretmenlik yapmakta olan birleştirilmiş 
sınıf okutmuş ya da okutmakta olan 52 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Öğretmenlerin görüşlerini almak 
için 5 açık uçlu sorudan oluşan veri toplama aracı uygulanmıştır. Veri toplama aracı uygulanmadan önce 
uzman görüşü alınmıştır. Katılımcıların görüşleri betimsel analize tabi tutulmuş olumlu-olumsuz yönleri 
listelenerek tablolaştırılmıştır. Katılımcıların görüşlerini çarpıcı bir şekilde yansıtmak için doğrudan 
alıntılara yer verilmiştir. Öğretmen görüşleri incelendiğinde 4+4+4 eğitim modelinin birleştirilmiş sınıflara 
etkileri öğrenci sayılarının azalması, 5.sınıflarm bir üst kuruma geçmesi, küçük yaşta dil eğitimine 
başlanması yönünden olumlu görülmüş; ilk uygulandığı yıl artan öğrenci sayısı, sınıf öğretmenine yardımcı 
olan 5.sınıf öğrencilerinin okuldan ayrılması, okullarda gerekli fiziki düzenleme yapılmaması ve kas 
gelişimi yeterli olmayan 60-66 aylık çocukların okula başlaması yönünden olumsuz görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Eğitim Sistemi, 4+4+4 Eğitim Modeli, Birleştirilmiş Sınıflar

TEA CH ERS’ OPINIONS ABOUT THE EFFECT OF 4+4+4 EDUCATION SYSTEM IN
COM BINED CLASSROOM S

ABSTRACT
Nowadays, an efficient education system is needed to apply at schools in order to catch up with 

the speed of era. It can be made changes in defective sides of the system when the present system doesn’t 
meet the expectations. From time to time, it has been made some radical or superficial changes in our 
education system. The effects of the changes in the systems might be positive or negative. One of the 
changes made in Turkish Education System is 4+4+4 education model that has been came into operation 
in 2012. This model has been discussion subject both among public and educators. It is stil on the agenda. 
The new education system shows its effects on the education institutions. One of these institutions is the 
combined classrooms. They are the classrooms in which more than one classrooms study lessons at the 
same time. The aim of the study is to apply teachers’ opinions about the effect of 4+4+4 education system 
in combined classrooms. In this study, case research is preferred among qualitative research patterns. 
Practice group of this study consists of 52 teachers who have instructed combined classrooms and have still 
been teaching at these classrooms in 2015-2016 academic year in Mardin. It has been applied a 
questionnaire that comprises 5 open ended questions so as to be informed about teachers’ opinions. Before 
applying the questionnaire, an expert view has been taken into consideration. Participants’ views are 
subjected to descriptive analysis and pros and cons are listed. Direct quotations are allowed for in order to 
reflect the participants’ views starkly. The positive effects of 4+4+4 education system to combined 
classrooms are the reducing number of students, 5 th grade students’ passing to senior school, and learning 
foreign language in young ages. And the negative sides of it are the rising number of students in the year

* Bu çalışma, 11-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 
15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda sunulan sözlü bildirinin genişletilmiş şeklidir.
** Doç. Dr. Lütfi Üredi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, lutfiuredi@gmail.com
*** Abdurrahman Gül, MEB, Mardin/Ömerli Beşikkaya ilkokulu, abdurrahman-1992@hotmail.com
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when it has been first applied, 5 th grade students’ (who help their teachers) passing to senior school, the 
inefficient physical settings of schools, 60-66 month children’ (whose psychomotor develeopment is 
inadequite) beginning to school.

Key Words: Education System, 4+4+4 Education Model, Combined Classrooms 

GİRİŞ

4+4+4 Eğitim Sistemi

Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri eğitim sistemlerinin niteliğiyle paraleldir. Eğitim sistemleri 
gelişme politikasına göre şekillenebilir. Ülkeler kusurlu, kalitesiz, verimsiz olan eğitim 
sistemlerinde çeşitli değişikliklere gidebilir. Çağımız hızlı bilgi teknolojisiyle beraber eğitim 
sistemlerinde, öğretim programlarında uygulanan eğitim modellerinde de değişime ve çağın 
gereklerine uyum sağlayabilme yolunda değişiklikler ve yenilikler yapılmaktadır. Türk eğitim 
sistemi milyonlarca öğrencisi, yüz binlerce çalışanı ile eğitim modelleri ve eğitim programlarında 
değişiklik yapma, eğitimde yeni reformlar gerçekleştirme çalışmalarıyla sürekli gündemdeki 
yerini almaktadır. Eğitimde yapılan reformların bir kısmı toplumdan ve eğitim camiasından 
olumlu tepkiler alırken bazılarının da toplumdan ve eğitim dünyasından sert eleştiriler aldığı da 
görülmektedir (Epçaçan, 2014: 506). Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeylerini 
belirleyen etmenlerin başında eğitim sistemlerinin kaliteli, çağın gerektirdiği niteliklerle uyumlu, 
toplumun yapısı ve ihtiyaçlarına uygun olması gelmektedir. Eğitim sistemlerinin kalitesini 
belirleyen unsurların başında, okul öncesinden ilk ve orta öğretimin bitimine kadar geçen sürenin 
yaş grupları, okul aşamaları ve müfredat yapısı açısından sağlıklı planlanması gelmektedir. 
Öğrencilerin yaş grupları itibarıyla gelişim özellikleri ve ihtiyaçları ile uyumlu olmayan bir ilk ve 
ortaöğretim yapısı, kaliteli araçlar, nitelikli insan gücü ve yüksek bütçelerle desteklense dahi 
umulan sonuçları vermeyecektir. Bu noktada, özellikle temel eğitim aşamasının doğru 
kurgulanması büyük önem taşımaktadır (Akbaşlı ve Üredi, 2014: 110).

Eğitimde reform çabaları, ülkelerin ekonomilerinin bilgiye dayalı olarak büyüdüğünün 
anlaşılması ile önem kazanmıştır. Özellikle bilgi çağında ülkeler ekonomik gelişmelerini 
hızlandırmak için eğitim sistemlerine daha çok yatırım yapmaya başlamışlardır. Eğitimde reform 
çabalarının genel amacı halk eğitimini gerçekleştirmektir. Bu amaç vatandaşların zihinsel, 
fiziksel, sosyal gelişimlerini desteklemek, yaşam standartlarını yükseltmek, ülke ekonomisinin 
güçlenmesini sağlamak, ülkenin uluslararası alanda rekabet edebilme gücünü arttırmak yoluyla 
gerçekleştirilmektedir. Eğitim reformu çabalarının bir diğer amacı da toplum yapısında bir 
değişiklik meydana getirmek, yeni bir toplum yaratmaktır. Bu amaç eğitim programlarının 
güncellenmesi, eğitim kurumlarında iş ve işlemlerin yürütülmesinde izlenen süreçlerin 
değiştirilmesi, eğitimde yeni yöntem ve tekniklerin uygulanması, eğitim çalışanlarının iş 
tanımlarının yenilenmesi gibi, bazıları sıralanabilen uygulamalarla gerçekleşmektedir (Ünal, 
2013: 324-325).

Yapılan değişiklikler beraberinde olumlu ya da olumsuz sonuçlar getirirler. Değişimden 
olumlu sonuçlar gibi olumsuz sonuçlar da beklenir. Değişim etkililik, verimlilik, güdülenmek ve 
doyum düzeyinin arttırılması gibi gelişmelerle sonuçlanırsa olumlu, kontrolsüz bir süreç içinde 
dağılma ve etkinliğin azalması ile sonuçlanırsa olumsuz olarak nitelenebilir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 
1995: Akt: Memişoğlu ve İsmetoğlu, 2013: 15).

Ülkemizde de zaman zaman eğitim sisteminde kusurlu görülen taraflar değiştirilmeye 
çalışılmıştır. Bu değişimlerden biri de 4+4+4 diye bilinen ve kamuoyunda çokça tartışılan eğitim 
sistemindeki değişikliktir. Türkiye’nin eğitimde son yıllarda attığı iki önemli adım olan 2004 yılı 
reformu ve 4+4+4 eğitim sistemi için birçok eleştiri yapılabilir. Bu eleştiriler, eğitime konu olan 
insanın “eksikliği” ve “oluş hali” içerisindeki dinamik yapısı ile “insan yetiştirmek planı” olarak 
nitelenebilen eğitim programının sürekli iyi olma çabasının gereği olarak kabul edilebilir. Nitekim
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literatürde, mükemmel, evrensel, olmuş-bitmiş ve tamamlanmış programdan söz edilemez. 
Aksine eğitim programları, gelişme ve değişmeler karşısında sürekli güncellenme ihtiyacı 
içerisindedir. Dolayısıyla MEB tarafından gerçekleştirilen 2004 yılı reformu ve 4+4+4 eğitim 
sistemine yönelik eleştirileri, bu meyanda ele almak ve yapılan eleştiri ve değerlendirmeleri de, 
sistemin revizyonu için gerekli olan bilgiler ve veriler olarak görmek mümkündür (Akpınar, 
Dönder, Yıldırım ve Karahan, 2012: 34-35). Zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran ve 
kamuoyunda 4+4+4 diye adlandırılan 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile bazı 
kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete 
yayımlanarak yürürlüğe girdi (Memişoğlu ve İsmetoğlu, 2013: 14). Bu kanunda 4+4+4 eğitim 
sistemiyle ilgili maddeler şu şekildedir:

MADDE 1 -  5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 -  Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını 
bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.”

MADDE 2 -  222 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 -  İlköğretim; 1 inci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek için kurulmuş dört yıl süreli ve 
zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumudur.”

MADDE 3 -  222 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar hâlinde kurulması esastır. Ancak imkân 
ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir.”

MADDE 4 -  222 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “büyüklüğüne” ibaresi 
“İlkokullar ve ortaokullar birlikte veya ayrı oluşlarına, büyüklüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 -  14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 -  Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını 
bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.”

MADDE 8 -  1739 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 -  İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar hâlinde kurulması 
esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir.”

MADDE 9 -  1739 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin mülga birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir.

“İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar 
arasında tercihe imkân veren ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarından oluşur. Ortaokullar ile imam-hatip 
ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler 
oluşturulur. Ortaokul ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak 
okutulur. Bu okullarda okutulacak diğer seçmeli dersler ile imam-hatip ortaokulları ve diğer ortaokullar için 
oluşturulacak program seçenekleri Bakanlıkça belirlenir.”

İlgi Kanunla ilkokul 4 yıllık eğitim öğretim veren kurum olarak tanımlandığından, 
birleştirilmiş sınıf uygulamaları 1, 2, 3 ve 4. sınıfları kapsayacak şekilde uygulanmaya 
başlanmıştır. Ayrıca 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 66 ayını 
tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemleri e-okul sistemi üzerinden merkezî olarak 
yapılacağı ve 60-66 ay arasındaki çocukların ise velisinin yazılı isteği ile gelişim yönünden hazır
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olduğu anlaşılanların ilkokula devamları sağlanacağı belirtilmektedir (MEB, 2012b: Akt: 
Külekçi, 2013: 370).

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2012 yılında alınan kararlarla 
gerçekleştirilen 4+4+4 uygulaması da eğitim reformu niteliği taşımaktadır. Bu reform 
kapsamında zorunlu öğretimin süresi, okul kademelerinin isimleri ve süreleri değiştirilmiş, 
kademeler arası geçişler düzenlenmiş, yeni seçmeli dersler oluşturulmuş, öğrencilerin okula 
başlama ve okuldan mezun olma yaşları değiştirilmiş, öğretmenlerin özlük haklarını etkileyecek 
çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır (Ünal, 2013: 325).

Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen sistem ile zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıştır. Okullar 
ilkokul, ortaokul ve lise olarak kademelendirilmiştir. İlköğretim kurumlan yönetmeliği 
değişikliğiyle daha önce 72 ay olan ilkokula başlama yaşı 60 aya indirilmiştir. 66 ay ve üzeri yaş 
aralığındaki çocuklar için ilkokul zorunlu tutulmuştur. 60-66 ay arası yaş çocuklarının okula 
devamı velinin isteğine bağlanmıştır (Başar, 2013: 242).

Literatürde, öğretmenin eğitim sisteminin işleyişi üzerindeki önemine sıklıkla vurgu 
yapılmış ve öğretmenlerin sistem içerisindeki rollerine ilişkin yüzlerce araştırma yapılmıştır. 
2012 yılında, Türk Eğitim sisteminde yapılan köklü değişim de öğretmenleri derinden 
etkilemiştir. Buna göre 18. Milli Eğitim Şurasında alınan kararlar doğrultusunda 2012-2013 
eğitim öğretim yılında 4+4+4 eğitim sistemine geçilmiştir. Bu sistemle 5+3 kesintisiz 8 yıl olarak 
uygulanan zorunlu eğitim sistemi 4+4+4 olarak kesintili olarak uygulanmaya başlamış ve ilk 4 
yıl ilkokul, ikinci 4 yıl ortaokul, üçüncü 4 yıl lise olarak düzenlenmiştir (Güven, 2012: Akt: 
Demir, Doğan ve Pınar, 2013: 1083).

Görüldüğü gibi yeni gelen sistemle bazı köklü değişiklikler yapılmıştır. Unutulmamalıdır 
ki bu sistemi uygulayacak olan öğretmenlerdir. Özellikle erken yaşta okula başlayacak 
öğrencilerin başarıları ve adaptasyonlarında en büyük pay sınıf öğretmenlerine düşmektedir.

Bir ülkedeki reform çabalarını gerçekleştirecek en etkili unsur öğretmenlerdir (Eurydıce, 
2008: Akt: Ünal, 2013: 325). Bu yüzden yetiştirilen öğretmenlerin uygulanacak eğitim sistemine 
göre yetiştirilmesi gerekir.

Eğitim programlarına uygun olarak hazırlanacak eğitim faaliyetleri, sınıf düzenlemeleri, 
öğrenci faaliyetleri çocukların gelişimlerinde olumlu rol oynayacaktır. Sınıf öğretmenleri çocuk 
üzerinde ailesinden sonra en fazla etkiye sahip olan kişidir. Çocuk ilk kez geldiği okulda, 
kendisini, arkadaşlarını, okul çevresini tanırken, okuma yazma öğrenirken, okulun dolayısıyla 
toplumun kurallarına uymaya çalışırken kendisine sınıf öğretmenini model almaktadır. 
Çocukların sınıf öğretmenlerinden öğrendikleri bilgi, beceri ve alışkanlıklar eğitim yaşantıları 
boyunca değişmemekte, bu gerçek sınıf öğretmeninin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır 
(Ünal, 2013: 326).

Birleştirilm iş Sınıflar

Türkiye’nin kendine özgü sosyal, ekonomik ve coğrafi şartları, zorunlu eğitimin tek bir 
öğretim şekli ve tek tip okul yapısı ile gerçekleştirilmesini güçleştirmektedir. Zorunlu eğitimin 
ilk kısmını oluşturan ilkokul, tam zamanlı ya da iki zamanlı olarak, taşımalı, yatılı-pansiyonlu ve 
birleştirilmiş sınıflı okul uygulamaları şeklinde gerçekleştirilmektedir (Taşdemir, 2014: 1460).

Birleştirilmiş sınıf farklı yaş grubundaki öğrencilerin bir araya gelerek öğrenim gördüğü 
sınıflar olarak da tanımlanabilir (Erdem, 2008: Akt: Külekçi, 2013: 369).

Birleştirilmiş sınıf, bir sınıfa düşen öğrenci sayısının azlığı ve bu gibi sınıflara ayrı birer 
öğretmen verilmemesi nedeniyle birden çok sınıfın birleşmesinden oluşan ve tek bir öğretmenin 
yönetiminde bulunan sınıftır (Oğuzkan, 1981: Akt: Taşdemir, 2014: 1460).

Birleştirilmiş sınıflarda öğretim, ülkemiz milli eğitiminde çok eskiden beri 
uygulanmaktadır. Türkiye’de bu uygulamayı zorunlu kılan üç temel neden vardır. Bunlar; öğrenci
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sayısının azlığı, öğretmen sayısının azlığı ve derslik sayısının yetersizliğidir. 16 bin 379 
birleştirilmiş sınıflı okulun, 7 500’ünün tek öğretmenli olması, öğrenci sayısının azlığının en 
önemli neden olduğunu göstermektedir (Dursun, 2006: 35).

Türkiye’de birleştirilmiş sınıflı okullar genelde kırsal alanda yer almakta ve bir öğretmene 
birden fazla sınıfın düştüğü okullardır (Taşdemir, 2014: 1461).

Birleştirilmiş sınıfların ortaya çıkması geçmişten günümüze bir takım sosyal ve ekonomik 
sebeplerden dolayı ortaya çıkmıştır (Erdem, 2015; 15).

S  Birleştirilmiş sınıfların oluşmasında ilk neden belki de geçmiş yıllarda 
öğretmen sayısının yeterli olmamasıdır.

S  Diğer bir neden ülkemizdeki ‘köyden kente’ bir göç olgusu ve bunun 
beraberinde getirdiği bir takım sorunlardır.

S  Öğrenci sayısı az olan köy okullarına müstakil sınıflar açmak için 
öğretmenler göndermek ekonomik açıdan da ekonomiye artı bir masraftır.

S  Yakın zamanda uygulamaya geçilen ‘taşımalı eğitim’ yerine öğrenci 
azlığından kapanan köy okullarının açılması ‘birleştirilmiş sınıfları’ gündeme 
getirmektedir.

Öğretim şekli, birleştirilmiş sınıfları bağımsız sınıflardan ayıran en önemli farklılıktır. 
Birleştirilmiş sınıflarda öğrenciler, normal öğretimin yapıldığı bağımsız sınıflardan farklı olarak 
derslerin önemli bir kısmını kendi kendilerine çalışarak ve öğrenerek geçirirler. Bunun sonucu 
olarak birleştirilmiş sınıflardaki öğrencilere normal öğretimin yapıldığı sınıflardaki öğrencilere 
göre daha fazla iş ve sorumluluk düşmektedir (Öztürk, 2003: Akt: Külekçi, 2013: 369).

Birleştirilmiş sınıflar öğretmen, derslik ve öğrenci sayılarına göre oluşturulur. Buna göre 
(TTK, 2015):

Öğretmen Sayısı 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf 4.sınıf

1 1+2+3+4

2 1+2 3+4

3 1 2+3 4

Birleştirilmiş sınıf uygulamasına yönelik sınıf öğretmenlerinin yaklaşımlarının olumlu 
olduğu söylenemez. Bu olumsuz yaklaşımda uygulamanın yapıldığı okulların bulundukları 
yerleşimlerin coğrafi bakımdan izole konumda olmalarının yanı sıra nüfus yoğunluğunun azlığına 
bağlı olarak düşük yoğunlukta bir sosyo-ekonomik yaşamın varlığıdır (Aksoy 2007: Akt: Sağ, 
2010: 46).

Ülkemizde birleştirilmiş sınıflar daha çok köy olgusuna dayanmaktadır. Ülkemizin sosyal 
demografik yapısı ve kırsal yerleşim alanlarının varlığı, nüfusu az olan yerleşim yerlerinde 
öğrenci sayısının azlığı, az mevcutlu sınıflara birden fazla öğretmen verilmesinin imkânsızlığı 
nedeniyle, birden fazla sınıfın birleştirilerek bir grup halinde, bir öğretmen yönetiminde 
okutulması zorunluluğunu doğurmuştur (Köksal, 2002: Akt: Külekçi, 2013: 370).

Sınıfların birleştirilmesi ile oluşturulan gruplarda çocukların birbirleriyle etkileşim 
içerisinde olması ve bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşmaları, birkaç seviyeden oluşan 
öğrencilerin bir arada okutulduğu için ekonomik olması, öğrencilerin dayanışma ve yardımlaşma
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becerilerini geliştirmesi, okulda demokratik eğitimi öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerine imkân 
sağlaması birleştirilmiş sınıfların avantajlarından bazılarıdır. Birleştirilmiş sınıf uygulaması 
ülkemizin bir gerçeği olup daha uzun yıllar ülkemizde görüleceği düşünülmektedir (Aybek ve 
Aslan, 2014: 254).

Birleştirilmiş sınıf öğretmenin, en çok zorlandığı durumlardan biri sınıf içindeki öğretim 
faaliyetidir. Üst sınıflarda okuma ve yazma bilmeyen öğrencilerin olması, öğretmenin 
gerçekleştireceği öğretim etkinliklerinin etkililiğini ve verimliliğini düşürmüştür. Çözüm olarak 
da üçüncü ve ikinci sınıftaki okuma yazma bilmeyen bu öğrencileri, tekrardan birinci sınıfa 
almıştır. Bu durumun birleştirilmiş sınıf uygulamasının bir avantajı olduğunu, müstakil bir sınıfta 
bu sorunu çözmenin imkânsız olduğunu belirtmiştir (Sidekli, Coşkun ve Aydın, 2015: 322).

Öğretmenin görev ve sorumluluklarının artması, derse hazırlık için daha fazla zamana ve 
enerjiye ihtiyacı olması, birleştirilmiş sınıfla ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması ve 
yeterli düzeyde rehberlik edecek deneyimli öğretmenlerin olmaması şeklinde öğretmenler 
açısından olumsuz etkileri vardır. Bunun dışında bağımsız sınıflarda uygulanan müfredatının 
birleştirilmiş sınıflarda uygulanmasından kaynaklı programının çoğundaki hedeflere 
ulaşılmaması sonucu öğrencilerin yetersiz bilgilerle mezun olması şeklinde öğrenciler açısından 
olumsuz etkilerinin olduğu da belirtilmektedir (Köksal, 2002: Akt: Külekçi, 2013: 370).

Şahin tarafından yapılan araştırmada birleştirilmiş sınıf uygulamasının öğretmenlerin 
mesleki heyecan ve motivasyonları üzerinde olumsuz etkileri olduğu ve birleştirilmiş sınıflarda 
görev almak istemedikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenler uygulama süreci ve sonuçları 
dışında ulaşım, barınma, sosyal yasam, temel gereksinimlerin karşılanmasında yaşanan güçlükler 
gibi gerekçeler nedeniyle birleştirilmiş sınıf uygulamasına son verilmesi gerektiğini 
belirtmişlerdir (Şahin, 2003: Akt: Dursun, 2006: 35).

2012 yılında gelen 4+4+4 eğitim sistemiyle her eğitim kurumu etkilendiği gibi 
birleştirilmiş sınıflar da öğretmen normu, öğrenci sayısı, okulun fiziki yapısı gibi faktörler 
bakımından etkilenmiştir.

Amaç

Bu çalışmanın amacı 4+4+4 eğitim siteminin birleştirilmiş sınıflara çeşitli faktörler 
bakımından birleştirilmiş sınıflarda görev yapmış ya da yapmakta olan öğretmenlerden görüş 
alarak olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymaktır. Bu sistemle ilkokul kademesinde olan 5. 
sınıflar birleştirilmiş sınıflardan ayrılmasıyla uygulamalarda farklılıklar meydana gelmiştir. Bu 
bakımdan araştırılmaya değer bir konu olduğu düşünülmüştür.

Problem  D urum u

Bu çalışmada “4+4+4 eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıflara etkileri nelerdir?” sorusuna 
cevap aranmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda alt problemler şu şekilde belirlenmiştir:

1. 4+4+4 eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıflardaki öğrenci başarıları yönünden 
etkisi nedir? (Olumlu-Olumsuz Yönleri)

2. 4+4+4 eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıflardaki öğrenci sayıları yönünden 
etkisi nedir? (Olumlu-Olumsuz Yönleri)

3. 4+4+4 eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıflardaki öğrencilerin fiziksel ve 
zihinsel gelişimi yönünden etkisi nedir? (Olumlu-Olumsuz Yönleri)

4. 4+4+4 eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıflara okulun fiziksel yapısı yönünden 
etkisi nedir? (Olumlu-Olumsuz Yönleri)

5. 4+4+4 eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmen yönünden 
etkisi nedir? (Olumlu-Olumsuz Yönleri)
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YÖNTEM

A raştırm anın  Modeli

Bu çalışma birleştirilmiş sınıflarda görev yapmış ya da yapmakta olan sınıf öğretmenlerinin 
4+4+4 eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıfları etkisi hakkında görüşlerini alabilmek için nitel bir 
çalışma olarak yapılmıştır. Nitel araştırmalar psikolojik ölçümler ve sosyal olaylarla ilgili nicel 
araştırma yöntemlerine göre daha derinlemesine bilgi sağlarlar (Büyüköztürk vd., 2013: 234). 
Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması tercih edilmiştir. Durum çalışması; 
güncel bir olguyu gerçek yaşam çerçevesi içinde çalışan, görgül bir araştırma yöntemidir (Yin, 
1984: Akt: Yıldırım ve Şimşek, 2005). Çalışmada iki bölümden oluşan bir görüşme formu 
kullanılmıştır. Birinci bölümde katılımcının kişisel bilgilerini tespit etmek için kategori halinde 
sorular hazırlanmıştır. İkinci bölümünde ise araştırmanın amacına yönelik 5 açık uçlu soruya yer 
verilmiştir. Açık uçlu sorulara cevap yazdırmak çok faydalı bilgiler sağlayabilir. Bu çeşit 
sorularla, genellikle araştırılacak bir konunun hangi yönünün daha önemli olduğunu ve 
araştırılmasında ne çeşit faydalar sağlayabileceğini ortaya çıkarmak için araştırmaya katılan 
bireylerin görüş ve düşüncelerinden faydalanılmaktadır (Çepni, 2012: 202). Bu görüş ve 
düşüncelerden nitel veriler elde edilmeye çalışılmıştır.

Çalışma G rubu

Araştırma için çalışma grubu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Mardin ilinde öğretmenlik 
yapmakta olan birleştirilmiş sınıf okutmuş ya da okutmakta olan 52 sınıf öğretmeninden 
oluşmaktadır. Görüşme formundaki sorulara gerek internet üzerinden gerekse dağıtılan kağıt 
üzerinden cevap vermeleri istenmiştir. Katılımcıların kimlikleri gizli tutulacağı söylenerek 
sorulara içtenlikle cevap verdikleri kabul edilmiştir.

Aşağıda katılımcıların kişisel bilgilerine ait bilgiler verilmiştir: 

a. Kıdem bilgileri

1-5 yıl____________________________________ 41

6-10 yıl___________________________________ 10

11-15 yıl 1

b. Mezun olduğu okul

4 Yıllık Sınıf Öğretmenliği 44

Fen-Edebiyat Fakültesi 3

Eğitim Fakültesinin Sınıf Öğretmenliği 3

Dışındaki Başka Bir Bölümü

Eğitim Enstitüsü o

Diğer 2

c. Çalıştığınız eğitim kurumunun yeri

Köy-Kasaba_______________________________34

ilçe 18
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d. Cinsiyet

Kadın 28

E rkek 24

e. Kadro durumu

K adrolu 36

Aday 9

Ücretli 7

Veri Toplama

Araştırma için veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan ‘yarı yapılandırılmış görüşme 
formuyla’ toplanmıştır. Formla ilgili olarak alan uzmanı görüşlerine başvurulmuş gerekli 
düzenlemeler yapılmıştır. Bu anket formunda araştırmanın problem cümlesine göre sorular 
belirlenmiş konuyla ilgili literatür taraması yapılmıştır. Bu araştırma ve inceleme sonrasında 
konuyla ilgili 5 açık uçlu soru belirlenmiştir. Hazırlanan formla öğretmenlerin konuya ilişkin 
olumlu olumsuz görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Verilerin Analizi

Veriler bütün görüşme formlarının toplanmasından sonra her birine kod verilerek 
incelenmiştir. Bütün veriler üzerinde betimsel analiz yapılmıştır. Durum çalışmalarında toplanan 
veriler betimsel analiz yoluyla analiz edilebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bununla birlikte 
özgün görüş ve fikirleri yansıtacak şekilde doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Betimsel analizde, 
görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan 
alıntılara sık sık yer verilir (Y ıldırım ve Şimşek, 2005: 224). Bu kurala dayanarak katılımcıların 
görüşlerini çarpıcı bir şekilde yansıtmak için zaman zaman doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Bu 
alıntılar için katılımcılara kodlar verilmiştir. Bu kodlar kadınlar için K1, K2, K3... şeklinde; 
erkekler için de E1, E2, E 3 .  şeklindedir.

Araştırma sorularından, araştırmanın kavramsal çerçevesinden ya da görüşme ve/veya 
gözlemde yer alan boyutlardan yola çıkarak veri analizi için bir çerçeve oluşturulur. Bu çerçeveye 
göre verilerin hangi temalar altında düzenleneceği ve sunulacağı belirlenir (Y ıldırım ve Şimşek, 
2005: 224). Hazırlanan bu çerçeveye göre veriler okunmuş ve düzenlenmiştir. Bu aşamada veriler 
mantıklı bir şekilde bir araya getirilmeye çalışılmıştır.

BULGULAR

Araştırmanın konusuyla ilgili iki ana çerçeve belirlenmiştir. Bu çerçeve 4+4+4 eğitim 
sisteminin birleştirilmiş sınıflara olumlu ya da olumsuz özellikleri olarak görülmüş görüşme 
formundaki sorularla bu çerçeveye göre veriler elde edilmiştir. Sistemin olumlu ya da olumsuz 
yönleri sorularda yer alan konu bölümlerine göre incelenmiştir.
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1) 4+4+4 eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıflardaki öğrenci başarıları yönünden
etkisi nedir? (Olumlu-Olumsuz Yönleri

 Tablo 1: Öğrenci başarılarına etkileri____________________________________________

Olumlu Yönleri f  Olumsuz Yönleri f

Sınıf sayısının azalması 11 Küçük yaşta okula başlama 21

5.sınıflara branş öğretmenlerinin 2 Hazırbulunuşluk 
girmesi

8

Müfredattan dolayı 4

5.sınıfların ilkokuldan ayrılması 3

Uygulandığı ilk yıldaki 
sayısı

Aynı sınıftaki yaş farkı 2

Diğer 2

Etkisi Yok 4

Araştırmaya katılan öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde genel 
olarak erken yaşta oyun çağındaki çocukların okula başlamaları, kas gelişimi ve isteğe bağlı 
başlama olduğu için aynı sınıfta yaş farkı olması sebebiyle başarılarının olumsuz etkilendiği 
sonucuna varılmıştır. Bunların yanında 5. sınıfa geçen öğrencilerin yaşlarının küçüklüğü ve 
birden fazla öğretmen değişikliğine adapte olmakta zorlanmaları olumsuz yönlerdir. 4+4+4 
eğitim sisteminin uygulandığı ilk yılda da l.sınıflarda artan öğrenci sayısı da öğrenci başarılarını 
olumsuz etkileyeceği açısından değerlendirilmiştir.

Öğrenci başarısına getireceği olumlu yönler ise 5.sınıfların gitmesiyle azalan sınıf sayısı 
öğretmenlerin yükünü hafiflettiği için olumlu değerlendirilmiştir. Bunun yanında 5.sınıflara branş 
öğretmenlerinin girmesi de onların başarısını olumlu yönde etkileyeceği ön görülmektedir.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin örnek cevapları:

K1: “4+4+4 ile birlikte okula başlama yaşının düşmesi küçük kas gelişimi yetersiz 
çocukların okula başlamasını da beraberinde getirdi. Bir yanda kalem tutmakta zorlanan 
çocukların olduğu diğer yanda kas gelişimi yeterli düzeyde olan çocukların olduğu karma grup 
dersin verimini düşürebilir. ”

K2: “4+4+4 sisteminin birleştirilmiş sınıflara olumsuz yönleri çoktur. Yaşı sistem 
gelmeden önce gönderilen öğrenciler sistem geldikten sonra bir küçükleri ile aynı sınıfta olmaları 
ve bir de başka sın ıf ile birleşmiş olmaları hep bir adım geride olmalarını ve başarısız özgüvensiz 
öğrenci yetişmelerine olanak sağlar.”
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K7: “Tek öğretmenli okulda 5 sın ıf bir arada okurken 4+4+4 sistemiyle birlikte 4 s ın ıf bir 
arada okumaktadır. Bu da öğretmenin yükünü azaltmakta öğrencilerle daha fazla ilgilenme 
imkanı bulmaktadır. Böylece öğrenci başarısı artmaktadır.”

2) 4+4+4 eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıflardaki öğrenci sayıları yönünden
etkisi nedir? (Olumlu-Olumsuz Yönleri)

Tablo 2: Öğrenci sayılarına etkileri 
|  Olumlu Y önleri |  f  |  Olumsuz Y önleri | f  I

5.sınıfların ayrılması olumlu oldu. 20 Artan öğrenci sayısı olumsuz 15 
etkiledi.

Sayının azalması olumlu oldu. Sayı azaldı, bu yüzden okul 3 
kapanıyor.

Diğer 5.sınıfların ayrılması yardım 3 
almayı olumsuz etkiledi.

Etkisi yok.

6

2

4

Araştırmaya katılan öğretmenlerin bu soruda görüşleri incelendiğinde sistemin ilk 
uygulandığı yıl artan öğrenci sayısı ve bu artışla öğrencilerle birebir ilgilenme zamanının 
düşmesi, 5.sınıfların da okuldan ayrılmasıyla yardımcı öğrencilerin azalması sistemin olumsuz 
etkileridir. Ancak bu artışın olumlu yönleri de bulunmaktadır. Nüfusu az olan yerlerde sınıf 
açılma oranı artması, öğrenci sayısının artmasıyla sınıf içi iletişim gelişmesi artışın olumlu yanları 
olarak görülmüştür. Bu yanıtların yanında 5.sınıfların gitmesiyle sayı azaldı diyen katılımcıların 
da olumlu ve olumsuz görüşleri vardır. Öğretmenlerin 5.sınıfların yükünün üstlerinden kalkması 
ve bu azalmayla öğrencilerle ilgilenmene süresinin artması olumlu olarak görülürken; okulların 
kapanma durumu olumsuz görülmektedir.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin örnek cevapları:

E21: “Olumlu bir etki bırakmıştır yük bir nebze olsun azalmıştır. Akran eğitimi yönünden 
de en çok yardımcı olabilecek grup gitmiş yük öğretmene daha çok binmiştir. Birde norm kadro 
yönetmeliğine göre birçok okulun kapanmasına neden olmuştur.”

E11: “5.sınıf öğrencilerin ilkokuldan alınıp ortaokula verilmesi birleştirilmiş sınıflarda 
mevcudun düşmesini sağlamıştır. Ne kadar az öğrenci olursa çocukla birebir ilgilenmek o kadar 
kolay olacak bu da başarıyı pozitif yönde etkileyecektir.

K8: “Öğrenci sayısı düşmüş ve öğretmenin ilgileneceği öğrenci sayısı azalmıştır.

3)4+4+4 eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıflardaki öğrencilerin fizikse l ve zihinsel 
gelişimi yönünden etkisi nedir? (Olumlu-Olumsuz Yönleri)
Tablo 3: Fiziksel ve zihinsel ggelişim yönünden etkileri

|  Olumlu Etkileri | | f  |O lu m su z  Etkileri | f  |

Okula erken başlama zihinsel açıdan 
olumlu.

7 Yaşın düşmesi olumsuz etkiledi. 29

Büyüklerle iletişim sağladığı için 
olumlu.

6

3Farklı ortam sağlamasından dolayı 
olumlu.

Dil eğitimi için erken yaşta okula 
başlama olumlu.

2

Etkisi yok. 4
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Katılımcıların bu soruya verdiği yanıtlar içerisinde çeşitli görüşler yer almaktadır. Farklı 
yaş gruplarının olması akran eğitimi açısından, erken okula başlamanın zihinsel ve dilsel gelişime 
etkileri bakımından olumlu görülmektedir. Bu olumlu görüşlere ayrıca çocukların okula erken 
yaşta adapte olmaları, küçük yaştaki çocuklara farklı ortamlar sağlaması eklenebilir. 5.sınıfların 
okuldan ayrılması da küçük yaştaki çocukların daha rahat hareket etmelerini sağlamıştır. 
Katılımcıların olumsuz görüşleri arasında öğrencilerin arasında fiziksel farkın olması, kas 
gelişiminin yetersizliği, çocukların erken yaşta okuldan soğuyabilmeleri, küçük yaşta 
birleştirilmiş sınıflarda okumaları yer almaktadır.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin örnek cevapları:

E10: “l.sınıfa kaydolan öğrenci yaş ortalamasını 1 y ıl kadar geriye çektiği için aynı 
sınıftaki öğrenciler arasında 19 aya varan fiziksel/zihinsel durum farklılıkları oluştu. Bunun 
yüzünden sınıftaki öğrenciler arasında kazanımlara ulaşma açısından bir uçurum vardır. Küçük 
kas gelişimin tamamlayamamış, algı yönünden yetersiz çocukların okula başlaması ders işlenişini 
zorlaştırdı.”

K3: “Gelişim, öğrenme ve deneyim yönünden birbirinden farklı düzeylerdeki öğrencilerle 
öğretim yapmak kolay değildir. Değişik s ın ıf düzeyindeki öğrencilerin tümünün gereksinimlerini 
karşılamak, onların bireysel farklılıklarını dikkate almak, uygun strateji yöntem ve teknikler 
seçmek, öğrencileri uygun araç gereç ve tekniklerle değerlendirmek oldukça zor bir görevdir.”

E7: “Fiziksel yönünden bir etkisi yok. Zihinsel yönden yaşın küçülmesi ile birlikte motor 
beceriler düştü. Buna karşın dil eğitimi daha başarılı ve sağlıklı hale geldi.”

3) 4+4+4 eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıflara okulun fizikse l yapısı yönünden
etkisi nedir? (Olumlu-Olumsuz Yönleri)

Tablo 4: Okulun fiziksel yapısı yönünden etkileri 
|  Olumlu Etkileri |  f  |  Olumsuz Etkileri

Sayının azalmasıyla okulun 
bahçesinin genişlemesi olumlu.

Gerekli düzenlemeler yapılmadığı 
için olumsuz.

■f  I
17

5.sınıfların gitmesi araç- 
gereçlerin kullanımı yönünden 
olumlu.

Lavabo, sıra, tahta gibi araçların 
yaş grubuna göre yüksekte olması 
olumsuz.

12

Diğer

Etkisi yok. 14

7

2

Katılımcıların bu soruya verdiği cevaplar incelendiğinde bazı maddelerde birleştikleri 
görülmektedir. 5.sınıfların gitmesiyle okuldaki araç-gereçlerin kullanımı, bahçenin genişlemesi, 
okulun yıpranma oranının düşmesi olumlu etkilerin birleşildiği maddelerdir. Ayrıca yine 5. 
sınıfların okuldan ayrılmasıyla birleştirilmiş sınıflarda sınıf bölümünü kolaylaştırmıştır. Bu 
olumlu yönlerin yanında olumsuz olarak birleşilen madde sistem gelmeden önce gerekli 
hazırlıkların yapılmamasıdır. Bu hazırlıklarla kastedilen okulda bulunan lavaboların, sınıf tahtası 
ve sıralarının boylarının küçük yaş grubuna göre ayarlanmamış olmasıdır. Bu sonuç öğrencilerin 
bu araçları kullanırken zorlanmalarına sebep olmaktadır. Ayrıca 5.sınıfların bir üst kuruma 
geçmesi okulları derslik sayısı bakımından zorlamıştır. Bu okullar zorunlu olarak sabahçı-öğlenci 
sistemine geçmek zorunda kalmışlardır. Bu etkileri katılımcılar tarafından olumsuz olarak 
değerlendirilmektedir.
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin örnek cevapları:

K1: “Okuldaki sıraların yüksek olması, tuvaletlerde lavaboların yüksek olması çocukları 
olumsuz yönde etkilemiştir. ”

K19: “Okullarda 1-2 3-4 olarak bölünmek daha kolay olduğu için ve köylerde sın ıf sayısı 
az olduğu için olumlu etkilemiştir.”

E17: “Okulların fiziksel yapılarında büyük değişimler olmadığı gibi öğrenci sayısının 
azalmasıyla okul bahçesindeki öğrenci yoğunluğu azaldığından bu durum oyun alanlarını 
genişletmiş gibi görünmektedir.”

4) 4+4+4 eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmen
yönünden  etkisi nedir? (Olumlu-Olumsuz Yönleri)

Çalışmanın son sorusu katılımcıların bizzat kendileriyle ilgilidir. Bu sistemle birleştirilmiş 
sınıflarda görev yapan öğretmenlerin etkilenme durumu sorulmuştur. Verilen yanıtlar 
incelendiğinde 5.sınıfların gitmesiyle öğrenci sayısı azalmış ve bu azalmayla öğretmenin iş yükü 
de azalmıştır diyerek olumlu görüşlerde bu madde ortak madde olarak görülmüştür. Ancak 
olumsuz yönlerin daha çeşitli olduğu görülmekte. Bunlar arasında birleştirilmiş sınıflardaki yaş 
farkının artması ve bu farkın öğretmeni zor durumda bırakması, 5.sınıfların gitmesiyle yardımcı 
olabilecek öğrenci potansiyelinin düşmesi sayılabilir. Ayrıca öğretmenlerin birleştirilmiş 
sınıflardaki yaşadığı zaman sorunu, sistemle öğrenci sayısının artması öğretmenlerin öğrencilerle 
ilgilenme zamanını azaltması sayılabilecek diğer olumsuz yönlerdir.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin örnek cevapları:

K2: “İki birleştirilmiş sınıfa aynı anda etkinlik yapmada sıkıntı çekilir. Üst s ın ıf gelişmiş 
olduğundan farklı etkinlikler ister, alt s ın ıf daha farklı etkinlik ister. Aynı anda ilgi 
gösterilmediğinden dolayı sıkıntı çekilir.”

E9: “1 ve 2.sınflar birleşince fiziksel ve zihinsel düzeyleri aynı olmayan çocuklarla 
ilgilenmek ve onların seviyelerine inmede sıkıntılar olabilmektedir.”

E5: “Öğretmenin 5.sınıftaki yardımcı öğretmen rolündeki öğrencilerini elinden alarak, 
daha küçük öğrencilerle ilgilenmesini beraberinde getirdiğinden işini zorlaştırmıştır.”

TARTIŞM A ve SONUÇ

2012 yılında yürürlüğe konularak eğitim sistemimizde köklü değişikliğe sebep olan 
kamuoyunca 4+4+4 olarak bilinen eğitim sisteminin birleştirilmiş sınıflara olumlu-olumsuz 
etkilerinin incelendiği bu araştırmada katılımcıların sorulara verdiği cevaplar incelendiğinde
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farklı görüşler olduğu saptanmıştır. Külekçi’nin (2013) 4+4+4 Eğitim Sisteminin birleştirilmiş 
sınıflarda uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleriyle yaptığı çalışmada sistemin birleştirilmiş 
sınıflara az da olsa olumlu katkıları olduğu ancak olumsuz yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. 
Çalışmada sistemin birleştirilmiş sınıflara çeşitli yönlerden etkileri olabileceği düşünülerek 
hazırlanan görüşme formunda katılımcı öğretmenler bazı sorularda hakim fikirler de beyan 
etmişlerdir. Örneğin ilk soruda öğrencilerin erken yaşta okula başlamaları başarılarını olumsuz 
yönde etkileyebileceği hakim görüştür. Memişoğlu ve İsmetoğlu’nun (2013) çalışmasında 
l.sınıfa erken başlamanın okula uyum ve derslerin kavratılması konusunda sıkıntı olabileceği 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç çalışmadaki bu soru hakkında aldığımız görüşe paralellik 
göstermektedir. Öğrenciler hazırbulunuşluk olarak zayıf görülmektedir. Uygulandığı ilk yılda 
l.sınıflarda öğrenci sayısındaki artış da öğrenci başarısını etkileyen bir başka olumsuz özellik 
olarak görülmüştür. Bu olumsuz özelliklere karşın 5.sınıfların okuldan ayrılması öğrenci 
başarısını etkileyecek bir faktör olarak görülmektedir. Başar’ın (2013) çalışmasında ilk okuma ve 
yazma sürecinde 60-66 ay aralığında ilkokula başlamış öğrencilerin sürecin başında kalem tutma, 
yazıyı satır aralığına yazma, tahtayı kullanma, oran ve orantı konusunda sıkıntı yaşamışlardır. 
Akbaşlı ve Üredi’nin (2014) çalışmasında yaş olarak birbirleri arasında fazlaca ay farkı bulunan 
çocukların okula alışma sürecinde açısından çok fazla zorluklar yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

İkinci soruda katılımcıların verdiği cevapların birbirlerinden çok farklı yönde olduğu 
görülmektedir. Bu sistemle öğrenci sayılarının artmış olduğunu söyleyerek olumlu ve olumsuz 
olarak görüş bildiren katılımcıların yanında öğrenci sayılarının azalarak bu durumun birleştirilmiş 
sınıflara etkisinin olumlu ve olumsuz yönleri belirtilmiştir. Sayının artarak olumlu etkilerini 
belirten katılımcılar öğrenci sayısının az olduğu yerlerde sınıf ve okul açılmasının zorunlu olması 
ve bu artışla öğrenci etkileşiminin artması yönüne dikkat çekmiştir. Sayı artışı olumsuz olarak 
değerlendirildiğinde öğretmenin yükünü arttırdığı belirtilmiştir. Sayının azalarak olumlu 
etkilerini dile getiren katılımcılar 5.sınıfların gitmesiyle öğretmenin yükünü azaldığını 
belirtmiştir. Külekçi’nin araştırma sonucunda da 5.sınıfların ortaokula geçmesi sayının azalması 
yönünden olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak 5.sınıfların gitmesi katılımcılar tarafından 
sayının azalmasının olumsuz etkileri kapsamında da yer almaktadır. Öğretmenlerin yardımcı 
öğrencilerini kaybetmeleri olarak değerlendirilmiştir.

Üçüncü soruda öğrencilerin fiziksel ve zihinsel açıdan etkilenmesi hususunda öğrencilerin 
erken yaşta okula başlamaları genel olarak olumsuz görülmüştür. Ancak çocuğun erken yaşta dil 
gelişimini tamamlaması, erken yaşta kendinden büyüklerle etkileşim içinde bulunması iletişim 
becerileri açısından, olumlu görülmüştür. Çocuğun erken yaşta okula başlaması zihinsel açıdan 
etkili olduğu ayrıca olumlu yönlerden biridir. Karadeniz’in (2012) çalışmasında ankete katılan 
katılımcıların %76,5’i 66 aylık çocukların okula başlamasını, %89,3’ü birinci sınıfta farklı 
gelişim düzeyindeki çocukların aynı sınıfta eğitim almalarını ve %86,5’i 66 aylık çocukların 
anaokuluna gitmeden ilkokula başlamasını sakıncalı bulmaktadır. Dirlik (2014)’in 4+4+4 Eğitim 
Sisteminde 60-66 Aylık Öğrencilerin Okula Hazırbulunuşlukta Sosyal Uyum Düzeylerinin 
İncelenmesi isimli tez çalışmasında 60-66 aylık ve 67 ve üzeri aylık öğrencilerin birlikte eğitim 
gördükleri sınıflarda uyum sorununun daha çok yaşandığı sonucuna varılmıştır. Bu da farklı yaş 
gruplarının bir arada olmasının öğrencilerin okula uyumunu olumsuz anlamda etkilediğini 
göstermektedir. Sirem’in (2014) tez çalışmasında da 60-66 aylık çocukların okula uyum 
sağlamada sorun yaşadıkları ve 4+4+4 okul sisteminin ilkokuma yazma öğretim sürecini olumsuz 
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Başar’ın (2013) çalışmasında 60-66 ay aralığında ilkokul birinci 
sınıfa başlamış öğrencilerin sürecin başında öz bakım becerileri bakımından yetersiz olduğu 
görülmektedir. Akbaşlı ve Üredi’nin (2014) çalışmasında da 1.sınıfa başlama yaşının öne 
alınması ilkokuma yazmaya başlama süreci açısından büyük sorunlar yaratacağı sonucuna 
ulaşılmıştır.

Dördüncü soruda sistemin birleştirilmiş sınıflara okulun fiziksel yönünden etkilerinde 
gerekli düzenlemeler yapılmadan sisteme ani geçiş yapıldığı hakim görüştür. Memişoğlu ve 
İsmetoğlu’nun sistem hakkında yönetici görüşlerini aldıkları çalışmada sistemin pilot okullarda
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uygulanmamış olması eksiklik olarak görülmüştür. Ünal’ın (2013) çalışmasında çıkan sonuçta da 
okulların fiziksel altyapılarının sisteme uygun olmadığı düşünülmektedir. Lavaboların, sıraların, 
sınıf tahtalarının küçük yaşta okula başlayacak çocuklar açısından kullanışlı olmadığı ve gene 
gerekli düzenlemeler yapılmadığından 5.sınıfların bir üst kuruma geçmesi bu kurumlarda derslik 
sayısının yetersiz olması sebebiyle zorunlu ikili öğretimin yapılması olumsuz etkiler olarak 
değerlendirilmiştir. 5.sınıfların gitmesi bu açıdan olumsuz değerlendirilirken bu sınıfların 
gitmesiyle okuldaki araç-gereç kullanımının rahatlığı ve okul bahçelerinin genişlemesi olumlu 
olarak değerlendirilmektedir. Yılmaz’ın (2014) doktora tezi çalışmasında ilkokulda aynı bahçede, 
arasında yaş farkı çok olan çocukların birlikte oynamalarının doğru olmadığı, 7-11 yaş grubu ile
11-15 yaş grubunun ilgi alanları, oynadığı oyunlar, fiziksel aktiviteleri birbirinden çok farklı olup 
aynı fiziki ortamda olmalarının psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkilediği 
düşünülmektedir. Bu nedenle fiziki koşulların yeni sistemle uyumu arttıkça sistemin başarısının 
pozitif yönde artacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte yeterli derslik, uygun bina, yaş 
gruplarının aktivite yapabileceği fiziki ortam (okul bahçesi), etkinlik malzemeleri vb. fiziki 
ihtiyaçların da sistemin uygulanması için yeterli düzeyde bulunması gerektiği düşünülmektedir.

Son soruda sistemin birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere etkisi konusunda 
sistemle öğrenci sayısının azalması ve 5.sınıfların bir üst kuruma geçmesi öğretmenlere olumlu 
yönde etki ettiği belirtilmiştir. Ancak 5.sınıfların gitmesi bu bakımdan olumlu görülürken 
yardımcı öğrencilerin azalması olumsuz etki olarak görülmektedir. Ayrıca sınıflardaki sayı artışı, 
okula başlama yaşının düşmesi, öğrenciler arasındaki yaş farkı öğretmenlerin yükünü arttıracak 
unsurlar olarak değerlendirilmiş olumsuz etkiler kapsamında alınmıştır. Bunların yanında 
birleştirilmiş sınıflardaki zaman sorunu da bir başka olumsuz etki olarak görülmüştür.

Ö N ERİLER

Çalışmanın sonuçlarını göz önüne alındığında 4+4+4 eğitim sistemiyle öğretim yapılan 
birleştirilmiş sınıflarda verimin artması için aşağıdaki uygulamalar önerilir:

• Unutulmamalıdır ki 4+4+4’lü sistemde ya da bu sistem dışında birleştirilmiş 
sınıf öğretmeninin yükü ve sorumluluğu müstakil sınıf öğretmenine göre daha fazladır. 
Bu durum göz önünde bulundurularak burada görev yapan öğretmenlere her türlü 
kolaylık sağlanmalıdır.

• Okula erken yaşta başlayanlar için zorunlu ana sınıfı eğitimi olmalı ve ana sınıfı 
olmayan yerlerde ana sınıfı açılmalıdır. Bu eğitim 60-66 aylık çocukların okula 
başladıkları zaman da okula uyumları ve kas gelişimi için faydalı olacaktır.

• Anasınıfı olmayan okullarda öğretmen tarafından öğrencilere kas gelişimini 
sağlayacak çalışmalar yaptırılmalı ve 1.sınıf kitapları buna uygun düzenlenmelidir.

• Okullarda küçük yaştaki öğrencilere uygun olmayan araç gereçlerde bir an önce 
düzenlemeye gidilmelidir.

• Öğrenci sayıları fazla olan okullara ek öğretmen ataması yapılmalıdır.
• Sınıf öğretmenleri ödevli ve öğretmenli dersler için ön hazırlık yapmalı 

kendilerine yardımcı olabilecek öğrenciler yetiştirmelidirler.
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