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Ortaokul Öğretmenlerinin STEM Eğitim Yaklaşımına İlişkin Görüşleri
Aytunga OĞUZ, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye, aytunga.oguz@dpu.edu.tr
M.Damla KUTLU KALENDER, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye,
damlakutluu@gmail.com
Öz
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğretmenlerinin STEM eğitim yaklaşımına yönelik gereksinimlerinin belirlenmesidir.
Çalışma Van il merkezinde bir ortaokulda görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 20 ortaokul öğretmeni ile
yürütülmüştür. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre
katılımcıların neredeyse tamamına yakını STEM konusunda herhangi bir eğitim almamıştır. Katılımcılar STEM eğitiminin
kendilerine eğitimsel olarak katkı sağlayacağını, disiplinler arasında ilişki kurarak konuları günlük yaşamla
bağdaştırabileceklerini ve farklı çözüm yolları üretebileceklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar STEM yaklaşımını etkili
uygulayabilmek için hizmet içi eğitim veya seminerlerin gerekli olduğu görüşündedir.
Anahtar Kelimeler: STEM, ortaokul, öğretmen

Abstract
The aim of this study is to determine the needs of secondary school teachers for STEM education approach. The study
was carried out with 20 secondary school teachers working in a secondary school in Van city, Tukey and participated in the
study voluntarily. Data were collected by semi-structured interview form. According to the results, almost all of the participants
did not receive any training on STEM before. Participants stated that STEM education would contribute to them in an
educational way and could help them associate the subjects with daily life by establishing a relationship between the disciplines
and produce different solutions. Participants are of the opinion that in-service training or seminars are necessary to apply the
STEM approach effectively.
Keywords: STEM, secondary school, teacher

Giriş
Günümüzde eğitimde meydana gelen gelişmelerle birlikte bireylerin hayata bakış açısı ve eğitimden
beklentileri de değişmektedir. Bu süreçte bilginin günlük hayatta nasıl kullanılabileceğini bilme, bilimsel bilgiye
ulaşma yollarını öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin kazandırılması
önem kazanmış ve öğrenme ortamlarında bu becerileri kazandıracak yaklaşımların uygulanması gündeme
gelmiştir.
Bu yaklaşımlardan birisi STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimidir (White, 2014) ve
Türkiye’de FeTeMM ya da BilTeMM olarak da belirtilmektedir. STEM eğitimi fen, teknoloji, mühendislik ve
matematik alanlarını bir araya getirerek etkili ve verimli öğrenmeyi oluşturmayı amaçlamaktadır (Çorlu ve Aydın,
2016; Gülhan ve Şahin, 2016). STEM yaklaşımı ile öğrencilerin günlük hayatla konular arasında ilişki kurarak
bilimi, teknolojiyi, mühendislik ve matematik konularını okulda veya toplumdaki girişimlerinde kullanarak STEM
okuryazarı haline gelmeleri amaçlanmaktadır (Tsupros, Kohler ve Hallinen, 2009).
STEM eğitim yaklaşımı, öğrencilerin var olan bilgi ve becerilerini kullanarak bu dört disiplin alanlarında
yaratıcılıklarının ve zihinsel düşünme becerilerinin gelişmesine ve kendilerine güvenlerinin artmasına katkı
sağlayan; bilginin günlük hayatta kullanılmasını ve biliş üstü düşünmeyi teşvik eden disiplinler arası ve uygulamalı
bir eğitim süreci olarak görülmektedir (Taştan Akdağ ve Güneş, 2017; Tsupros, Kohler ve Hallinen, 2009; Yamak,
Bulut ve Dündar; 2014). Böyle bir eğitim sürecinin çocukların evrensel okuryazar olmalarını destekleyebileceği
belirtilmekte ve ilköğretim ve üstünde olduğu gibi okul öncesi dönemde de uygulanmasının önem taşıdığı
vurgulanmaktadır (Balat ve Günşen, 2017).
Bu sürecin düzenlenip yönetilmesinde birçok etken rol oynamaktadır. Öğretmen davranışları bu süreci
etkileyebilecek etkenlerdendir. Böyle bir öğrenme ortamının düzenlenebilmesi öğretmenlerin gerekli bilgi ve
becerilere sahip olmalarını ve bu yaklaşımı benimsemelerini gerektirmektedir. Ayrıca öğretmenlerin disiplinler
arası entegrasyonu yapabilmeleri için birbirleriyle işbirliği içinde olmaları da önem taşımaktadır (White, 2014).
Alan yazında (Bevan, Gutwill, Petrich ve Wilkinson, 2014; Eroğlu ve Bektaş, 2016; Gülgün, Yılmaz ve Çağlar,
2017; Kızılay, 2016; Taştan Akdağ ve Güneş, 2017) öğretmenlerin bu konuda bilgi ve beceri yetersizlikleri
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olduğuna ve sorunlar yaşadıklarına işaret edilmektedir. Türkiye’de öğretmenlere yönelik STEM eğitimiyle ilgili
bazı mesleki geliştirme çalışmalarının yürütüldüğüne, öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerinde de bu konuda
yetersizlikler olduğuna ve daha fazla araştırma yapılması gerektiğine işaret edilmektedir (Çolakoğlu ve Günay
Gökben, 2017).
Bu gereksinimlerden hareketle, bu çalışmada ortaokul öğretmenlerinin STEM eğitim yaklaşımına yönelik
eğitim gereksinimlerinin öğretmen görüşleri doğrultusunda belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla çalışmada
“Ortaokul öğretmenlerinin STEM eğitim yaklaşımına ilişkin gereksinimleri nelerdir?” sorusuna yanıt aranmıştır.

Yöntem
Ortaokul öğretmenlerinin STEM eğitim yaklaşımına ilişkin gereksinimlerinin belirlenmesini amaçlayan bu
çalışma nitel araştırma deseninde durum çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Durum çalışmaları gerçekte ortamda
neler olduğuna bakmak, sistematik bir biçimde verileri toplamak, analiz etmek ve sonuçları olduğu gibi ortaya
koymayı amaçlayayan çalışmalardır. Durum çalışması sonucunda elde edilen ürün ise olayın neden o şekilde
olduğu ve diğer araştırmalara yol gösterebilmek adına nelere dikkat edilmesi gerektiğini ortaya koyar (Aytaçlı,
2012).
Katılımcılar
Araştırmanın katılımcılarını Van ili merkezinde bir ortaokulda görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak
katılan 20 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcıların 9’u kadın; 11’i ise erkektir. Katılımcıların 8’inin
hizmet yılı 0-5 yıl arasında, 7’sinin 6-10 yıl arasında ve 5’inin ise 11-15 yıl arasındadır. Katılımcıların 17’si lisans,
3’ü yüksek lisans eğitimi almıştır. Katılımcıların birisi bu konuda hizmet içi eğitim almış 19’u ise almamıştır.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada görüşme tekniği; çalışma grubuyla yapılan görüşmelerde veri toplama aracı olarak araştırmacılar
tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda 6 açık uçlu soru
hazırlanmıştır. Soruların amaca uygunluğu, açıklığı ve anlaşılırlığına ilişkin uzman görüşleri alınmıştır. Açık uçlu
sorulara verilen yanıtlardan elde edilen verilerin analizinde, içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Analiz sırasında
kodlar oluşturulmuş temalar ve kategoriler belirlenmiş ve araştırmacılar arasında görüş birliğine varılmıştır.

Bulgular
Öğretmenlerin STEM eğitim yaklaşımına yönelik gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla yarı
yapılandırılmış görüşmelerle elde edilen verilerin içerik analizi sonucu elde edilen bulgular bu bölümde
sunulmuştur. Öğretmenlerin görüşlerini STEM eğitimi alma, STEM yaklaşımına ilişkin yeterlikler, STEM
uygulamalarının avantajları ve dezavantajları, STEM eğitimine ilişkin öneriler temaları altında açıkladıkları
belirlenmiştir. Ulaşılan bulgular belirlenen temalara göre ayrı başlıklar halinde yer verilmiştir.
1. STEM Eğitimi Alma
Katılımcıların STEM eğitimi alma konusundaki görüşlerini belirlemek için“ STEM eğitim yaklaşımına
ilişkin eğitimi almadıysanız böyle bir eğitim alma konusundaki düşünceleriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiş, elde
edilen bulgular Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.
Öğretmenlerin STEM Eğitimi Alma Konusundaki Görüşleri

f
Eğitimsel Fayda

9

Disiplinler Arası İlişki
Günlük Hayatla İlişki

6
3
1

Farklı Çözüm Yolları

2

Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcılar STEM eğitimi alma teması altında en çok STEM eğitiminin
kendilerine eğitimsel olarak faydalı olacağını belirtmişlerdir (f: 9). Bu durum şu şekilde ifade edilmektedir:
“Açıkçası bu yaklaşım hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. Öğrencilerin bu bahsedilen derslere karşı bir
önyargısı var. Denemeden vazgeçiyorlar. Bu derslere olan ilgili artırmak ve başarı seviyesini daha üst düzeye
çıkarmak için faydalı olabileceğini düşünüyorum (Ö1).” Bir başka katılımcı ise şöyle açıklamaktadır: “Almak
isterim. Eğer eğitim için faydası olacaksa neden olmasın? Çünkü çocukların daha iyi bir seviyeye ulaşması için
bir öğretmen olarak gayret göstermekteyim (Ö7).” Örneklerde de görüldüğü üzere, katılımcılara göre STEM
eğitimi alma konusunda kendilerine ve öğrencilerine eğitimsel fayda sağlayacağını göstermektedir. Katılımcıların
STEM eğitimi alma temasındaki en yaygın ikinci görüş (f: 6 ) ise bu eğitimin disiplinler arasında ilişki kurduğudur.
Katılımcılar bu konudaki görüşlerini şöyle ifade etmektedirler: “Almak isterim. Matematik dersinin, diğer bilim
dallarıyla ilişkisini öğrencilere vermek faydalı olur (Ö4).” Diğer bir katılımcı ise: “Son zamanlarda adını sıklıkla
duyduğum bir yaklaşım. Disiplinler arası ilişki kurarak başarının daha da artacağını düşünüyorum (Ö9).”
Katılımcılar STEM eğitimini almak istemelerini günlük hayatla ilişkilendirileceğini açıklanmışlardır (f :3).
Katılımcıların ifadeleri şu şekildedir: “Günlük hayatta kullanmanın önemli olduğunu düşünüyorum (Ö18).”
“Günlük hayat konularıyla ilişkili olduğu için eğitimin alınmasında yarar var (Ö17).” Buna göre katılımcıların
STEM eğitim yaklaşımını günlük hayatla ilişkilendirdikleri görülmektedir. Son olarak, bir katılımcı ise STEM
eğitiminin farklı çözüm yolları ürettiği görüşündedir (f:1). “Derste daha farklı çözüm yolları üretebileceğimi
düşünmekteyim (Ö20).” Bu anlatımlarda da görüldüğü gibi genel olarak katılımcıların, farklı nedenlerle de olsa
STEM eğitimi alma konusunda istekli olduğu görülmektedir.
2. STEM Eğitim Yaklaşımına İlişkin Yeterlikler
Katılımcılara yöneltilen “STEM eğitim yaklaşımı konusunda kendinizde yetersiz bulduğunuz ya da
geliştirilmesini düşündüğünüz yönler nelerdir?” sorusuna yönelik görüşlerinden elde edilen bulgulara Tablo 2 de
yer verilmiştir.
Tablo 2.
Öğretmenlerin STEM Eğitim Yaklaşımı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

f
Yetersizim, geliştirmem gereken yönler var
Bilgi sahibi değilim
Kendimi yeterli görüyorum

10
8
2

Tablo 2’de görüldüğü üzere, STEM yaklaşımına ilişkin yeterlikler teması altında katılımcılardan iki kişi bu
yaklaşım konusunda kendilerini yeterli görmektedir (f:2). Bu durum şöyle açıklanmaktadır: “ Kendimi yetersiz
görmüyorum. Gerek hizmet içi gerek uzaktan eğitim aldım. Fakat STEM’i dil eğitimi konusunda yetersiz
görüyorum. Dil eğitimi açısından STEM uygulamaları geliştirilmelidir (Ö14)”, diğer bir katılımcı ise “ Kendimi
yeterli hissediyorum (Ö11)”şeklinde görüş bildirmiştir. Bazı katılımcılar (f:8) ise STEM konusunda herhangi bir
bilgiye sahip olmadıklarından yetersiz ya da geliştirilmesi gereken yönlerinin neler olduğunu bilmediklerini
belirtmişlerdir. Bu durum şöyle açıklanmaktadır: “ STEM konusunda herhangi bir eğitim almadığım için bu
yaklaşımı derslerimde nasıl uygulayacağımı bilmiyorum. Dolayısıyla ne kadar yeterliyim ya da ne açıdan
geliştirilmem gerek bilemiyorum (Ö9)”, bir diğer katılımcı ise “ Yeterli veya yetersizim diyebilmek için bu eğitim
yaklaşımını uygulamak gerekir. Ancak henüz uygulamadım. Bilgim yok. (Ö8)”şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir.
Diğer taraftan katılımcıların büyük çoğunluğu (f:10) bu yaklaşım konusunda yetersiz olduklarını ya da değişik
sebeplerden dolayı geliştirilmesi gereken yönleri olduğunu ve bu durumun çeşitli nedenleri olduğunu ifade
etmişlerdir. Bu bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3.
Öğretmenlerin Kendilerini Yetersiz Buldukları Yönler

f
Disiplinler Arası İlişki
Günlük Hayatla İlişki
Materyal Kullanımı
Toplam

6
3
1
10

3

Katılımcıların görüşlerine göre kendilerinde yetersiz olarak gördükleri nedenler arasında en sık tekrarlanan
disiplinler arasında ilişki kuramadıkları veya zorlandıklarıdır (f:6). Bu durum şöyle açıklanmaktadır: “Fen
dersinde yetersiz olduğum için matematiğin fendeki uygulamaları hakkında fazla bilgim yok (Ö13).” Diğer bir
katılımcı ise şöyle ifade etmiştir: “Mühendislik alanı ile ilgili yeterli bilgim yok. Fen ve teknolojiyi anlayabiliyorum
ama bunların arasında bağ kurabilmek için bilgi gerekli (Ö5).” İkinci en sık neden ise (f:3) konuları günlük hayatla
ilişkilendirememedir. Katılımcılar durumu şöyle açıklamaktadır: “Öğretmeye çalıştığım konuları günlük hayatla
ilişkilendirmekte fazla çaba harcayamıyorum (Ö18)”. Katılımcılardan bir kişi ise materyal konusuna vurgu
yaparak “Ders için materyaller hazır olmalı. Bu yaklaşımın eğitimini aldıktan sonra materyalleri daha verimli
kullanmayı öğrenebiliriz (Ö15)” şeklinde görüş belirtmiştir. Hazır ders materyallerinin daha iyi olacağı görüşü
STEM konusunda katılımcıların oldukça yetersiz olduğunu göstermektedir.
3. STEM Uygulamalarının Avantajları ve Dezavantajları
Katılımcıların STEM uygulamalarına yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak için, onlara “STEM temelli
etkinlikleri uygulamanın olumlu ya da olumsuz yönleri, derslerinde STEM temelli etkinliklere yer verme, STEM
temelli etkinlikleri uygularken karşılaşılan ya da karşılaşılabilecek sorunlar” ile ilgili sorular yöneltilmiştir.
Katılımcıların bu sorulara verdikleri yanıtlar doğrultusunda elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.
Tablo 4.
Öğretmenlerin STEM Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

f
Olumlu yönler

Olumsuz yönler,
sorunlar

Disiplinler Arası İlişki
Öğrenmeyi Kolaylaştırma
Kişisel Gelişim
Dersi Kolaylaştırma
Günlük Yaşamla İlişki

5
2
2
2
1

Öğretmenin STEM Yaklaşımını Bilmemesi
Zaman Yönetimi
Araç Gereç Temini
Sınıf Yönetimi

4
2
1
1

Katılımcıların görüşlerine göre STEM uygulamaları derslerde disiplinler arası ilişki sağlamaktadır (f:5). Bu
durum şöyle açıklanmaktadır: “ Matematik, fen ve teknoloji ve mühendislik arasındaki ilişkiyi derslerde
kullanırsak öğrenci için daha somut olur (Ö5)”, “ Bilim tarihi, matematiksel temeli, teknolojik ve mühendislik
alanındaki uygulamalar derste iç içe olmalıdır. Öğrenciler bir konunun tarihini, matematiğini bugün ise hangi
mühendislik alanında kullanıldığını bilirlerse derslere de ilgileri artmış olur (Ö15)”, diğer bir katılımcı ise “ Din
Kültürü konuları içinde Allah’ın evrene koyduğu yasalar konusu var. Bu konuda fen dersinden özellikle çok iyi
örnek veriyoruz. Böylece konuların mantığı daha iyi kavranıyor. Hem de dersler arası bağlantı kuruluyor (Ö6)”
şeklinde görüş bildirerek STEM uygulamalarının disiplinler arası ilişkiyi sağlamada önemini vurgulamışlardır.
Katılımcılar STEM uygulamalarının öğrenmeyi kolaylaştıracağını belirtmişlerdir (f:2). Bu durum şöyle
açıklanmaktadır: “Günlük hayatla iç içe bir eğitim biliş düzeyini artırarak öğrenmeyi kolaylaştırır (Ö18)”, diğer
bir katılımcı ise “ Öğrenciler konuları daha etkili ve verimli şekilde öğrenir. Çok yönlü öğrenmeyi gerçekleştirir
(Ö11).”şeklinde görüş belirtmiştir. Katılımcılar STEM uygulamalarının kişisel gelişim açısından da faydalı olacağı
görüşündedir (f:2). Bu durum şöyle açıklanmaktadır: “STEM eğitimi almış bireyler iş dünyasına girdiklerinde bu
becerileri sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlar ve ülke ekonomisine katkıda bulunur
(Ö10)”, diğer bir katılımcı ise “ Öğrencilerin bütünü görmesini sağlayarak, çok yönlü gelişmesine katkı sağlar.
Hayatta karşılaştığı sorunları farklı açılardan değerlendirerek fırsata çevirir (Ö20)” görüşlerini belirtmişlerdir.
Katılımcılar STEM uygulamalarının derse katılım ve başarıyı artıracağını düşünmektedir (f:2). Bu durum şöyle
açıklanmaktadır: “ Z nesil öğrencilerinin derse ilgisini çektiği yadsınamaz bir gerçek. Gerek basit uygulamalar
gerekse web 2.0 araçları ile teknoloji internet üzerinden üretkenliğe geçmeleri hem özgüven hem de eğlence
sağlıyor. Öğrencilerin derse katılımı ve başarısı da artmış oluyor (Ö14)”, diğer bir katılımcı ise “ Öğrencilere
yaparak- yaşayarak, deneyerek öğretme, üretme, araştırma- geliştirme ve buluş yapma imkanı sağlar.
Öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarını sağladığı için başarıda artacaktır (Ö12)” şeklinde görüş
belirtmişlerdir. STEM uygulamalarının günlük hayatla ilişki kurması (f:1) “ Günlük hayatla ilişkilendirilen bir
kurgu eğitim sürecini olumlu etkiler ( Ö2)” eğitim açısından olumlu etkileri olacağı şeklinde görüş bildirmiştir.
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STEM uygulamalarının dezavantajları arasında en sık tekrar eden görüş öğretmenlerin STEM yaklaşımını
bilmemesidir (f:4). Bu durum şöyle açıklanmaktadır: “ Derslerimde bu eğitime yer vermek istiyorum. Fakat bu
yaklaşımla ilgili herhangi bir eğitim almadığım için nasıl yapacağım hakkında karmaşa yaşıyorum (Ö9)” , diğer
bir katılımcı ise “ STEM hakkında yeterli bilgim yok Derslerimde kullanmıyorum (Ö13)”şeklinde görüş
belirtmiştir. Katılımcılar STEM uygulamalarının zaman yönetimi açısından sorun oluşturacağı görüşündedir (f:2).
Bu durum şöyle açıklanmaktadır:” Birden çok alanın bir arada verilmesi zor, maliyetli ve zaman alıcıdır (Ö17)”,
diğer bir katılımcıda “ “ Zaman problemi oluyor ( Ö18)” görüşündedir. STEM uygulamalarının sınıf yönetimini
zorlaştırabileceği ( f:1) şu şekilde dile getirilmiştir: “ “Sınıfı idare etmek özellikle kalabalık sınıflar için zor. Fakat
üstesinden gelinmeyecek kadar değil (Ö12)”. Ayrıca bir katılımcı ise STEM uygulamalarının dezavantajı olarak
araç gereç temini görüşündedir (f:1): “ Ara yüzün yabancı dilde olması, ekipman, araç ve gereç yoksunluğu veya
kısıtlılığı, her öğrencinin teknoloji kullanımına gerek bilgi gerek imkan olarak yeterli olmayışı (Ö14)”.
4. STEM Eğitimine İlişkin Öneriler
Katılımcıların STEM yaklaşımını etkili uygulayabilmeleri için hangi açılardan desteklenmeleri gerektiğine
ilişkin görüşlerini belirlemek için “Öğretmenlerin derslerde STEM yaklaşımını etkili uygulayabilmeleri için
hangi açılardan desteklenmeleri gerekir?” sorusu yöneltilmiş, elde edilen bulgular Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5.
Öğretmenlerin STEM Eğitimine İlişkin Önerileri

f
Hizmet İçi Eğitim veya Seminer
Materyal Temini
Programlarda Esneklik
Toplam

16
3
1
20

STEM Eğitimine İlişkin Öneriler teması altında en sık tekrar görüş hizmet içi eğitim veya seminerlerin
gerekli olduğu yönündedir(f:16 ). Bu durum şöyle açıklanmaktadır: “ Bununla ilgili hizmet içi eğitim almadık.
Alınması gerekir (Ö2)”, diğer bir katılımcı ise “ Öncelikle bu eğitimin ne olduğu, nasıl uygulanacağı hakkında
hizmet içi eğitim almamız gerekir. Fakat ilimizde MEB tarafından okulumuza gönderilen hizmet içi eğitim kursları
arasında bu konu ile ilgili herhangi bir eğitim açıldığını görmedim (Ö9)”, “ Alanında uzman eğitmenler tarafından
STEM eğitimi verilmeli ve öğretmenler bu yaklaşımı kullanmaya teşvik edilmelidir (Ö10)” şeklinde görüşlerini
dile getirmişlerdir. Bazı katılımcılar (f:3) ise bu yaklaşımı etkili kullanmak için kurumlarda gerekli materyallerin
sağlanması ve öğretim ortamının eğitim yaklaşımına uygun olarak düzenlenmesi gerektiğini dile getirmişlerdir.
Bu durum şöyle açıklanmaktadır: “ Kurumun gerekli ortamı sağlaması, okul yönetiminin bu yaklaşımı desteklemesi
gerek (Ö17)” ve diğer bir katılımcıda “ Gerekli materyallerin temin edilmesi (Ö16)” şeklinde görüşlerini dile
getirmişlerdir. Katılımcılardan bir kişi ise bu yaklaşımı etkili kullanmak için programların esnetilmesi gerektiğini
“ Öğretim programlarının esnetilmesi gerekiyor (Ö18)” dile getirmişlerdir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Katılımcıların neredeyse tamamına yakını STEM konusunda herhangi bir eğitim almadıklarını
belirtmişlerdir. Hem hizmet öncesi eğitimlerinde hem de hizmet içinde böyle bir eğitim verilmemiş olduğu
söylenebilir. Çolakoğlu ve Günay Gökben’in (2017) de belirttikleri gibi bu konuda öğretmenlerin eğitim
gereksinimleri bulunmaktadır. Öğretmenler STEM eğitiminin kendilerine eğitimsel olarak katkı sağlayacağını,
disiplinler arasında ilişki kurarak konuları günlük yaşamla bağdaştırabilecekleri ve farklı çözüm yolları
üretebileceklerini düşünmektedirler. Bu durum alanyazında yer alan ( Kızılay, 2016; Taştan Akdağ ve Güneş,
2017) çalışmaların sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.
Katılımcıların çok az bir kısmı STEM eğitim yaklaşımı konusunda kendilerini yeterli görürken, büyük
çoğunluk ise disiplinler arasında ilişki kuramadıkları veya zorlandıklarını, konuları günlük hayatla
ilişkilendiremediklerini dile getirmiştir. Bu durum Kızılay, (2016) tarafından öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilen
çalışma da öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimindeki alanların birbirleriyle bağlantılarını kurmada zorlandıkları
sonucuyla benzerlik göstermektedir. Bir kısım katılımcı ise bu eğitim yaklaşımı hakkında herhangi bir bilgiye
sahip olmadıklarından dolayı kendilerinde yetersiz ya da geliştirilmesini gereken yönlerinin neler olduğunu
bilmediklerini belirtmişlerdir. Bu durum öğretmenlerin STEM eğitimine ilişkin farkındalıklarının geliştirilmesi
gerektiğine işaret etmektedir.
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Katılımcılar STEM uygulamalarını disiplinler arası ilişki kurmada, kişisel gelişime katkı sağlamada,
öğrenmeyi kolaylaştırmada, derse katılım ve başarıyı artırmada, günlük hayatla ilişki kurmada avantaj sağladığı
görüşündedir. Katılımcılar bu uygulamaların olumsuzlukları olarak ise öğretmenlerin bu yaklaşımı bilmediği
görüşünü belirtmişlerdir. Bazı katılımcılar da zaman yönetimi, araç gereç sağlama ve sınıf yönetiminde
zorlanacakları görüşlerini belirtmiştir. Eroğlu ve Bektaş (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmada
öğretmenlerin STEM temelli dersleri uygulamak istedikleri ancak zaman ve malzeme sıkıntısı açılarından bu
durumu yapamadıkları bulgusu da bu araştırma sonucunu destekler niteliktedir. Ayrıca Taştan Akdağ ve Güneş
(2017) tarafından öğretmen ve öğrenci değerlendirmelerinin incelendiği çalışmada STEM uygulamalarının ders
saatleri ile kısıtlı kalması ve daha geniş bir zamana yayılması gerekliliği bu çalışma sonucunda edinilen
öğretmenlerin zaman yönetimi açısından zorlanabileceği sonucuyla paralellik göstermektedir.
Katılımcılar STEM yaklaşımını etkili uygulayabilmeleri için hizmet içi eğitim veya seminerlerin gerekli
olduğunu, kurumlarda gerekli materyallerin sağlanması ve öğretim ortamının eğitim yaklaşımına uygun olarak
düzenlenmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Bu durum alanyazında yer alan bazı çalışmaların (Eroğlu ve Bektaş,
2016; Gülgün, Yılmaz ve Çağlar, 2017) sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.
Sonuç olarak öğretmenlerin STEM eğitimiyle ilgili eğitim gereksinimleri bulunmaktadır. Öğretmenlere bu
konuda hizmet içi eğitimlerin verilmesi ve öğretmenlerin birbirleriyle işbirlikli çalışmalar yapmalarının
desteklenmesi önerilebilir. Ayrıca öğretmenlerin bu eğitimi verebilmelerini sağlayacak ortamların da
düzenlenmesi, eksikliklerin giderilmesi gereklidir. Gelecekte öğretmenlere yönelik STEM eğitimi programlarının
tasarlanması ve geliştirilmesi çalışmaları yapılmalıdır.
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Matematik Öğretiminde Yenilikçi Uygulamalar: Yaratıcı Drama
Belma Türker Biber 1, Aksaray Üniversitesi, Türkiye belmaturkerbiber@gmail.com
Fatma Ebru Özen 2, Gülveren Anadolu Lisesi, Türkiye ebrukaan@gmail.com
Öz
Matematik, öğrencilerin çoğunlukla sıkıldığı bir ders olması nedeniyle öğretmenlerin, zaman zaman popüler matematik
konularını derslerine dahil etmesi gerektiği düşünülmektedir. Böylelikle öğrenciler doğada veya günlük yaşantılarında
matematiği fark ederek, çok daha tanıdık bir öğrenme ortamında daha aktif rollerle derse katılabilmektedir. Buradan
hareketle; çalışmada matematiğin popüler konularından, fraktalların yaratıcı drama yöntemi ile öğrencilere fark ettirilmesi ve
yaratıcı drama yönteminin etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu, Ankara’da bulunan bir lisenin 11. sınıfında
öğrenim gören 20 gönüllü öğrenciden oluşmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ele alınmıştır. Yaratıcı
drama öğretim yöntemi gereği uygulama; ısınma, canlandırma ve değerlendirme aşamalarına ilişkin farklı etkinliklerle
gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar toplamda altı ders saatinde tamamlanmıştır. Yaratıcı drama içerikli matematik dersleri
atölyelerinde, fraktalların tanımı, günlük yaşamdaki (sanat, müzik ve doğada bulundukları) yerlerinin fark ettirilmesi ve
fraktal çeşitlerine yönelik etkinlikler hazırlanmıştır. Veri toplama sürecinde, uygulamaların başında ve sonunda,
öğrencilerden, günlük yaşamlarıyla matematiği nasıl ilişkilendirdiklerini, konuyla ilgili farkındalıklarını ve bilgilerini
yansıtan açık uçlu soruların olduğu ders değerlendirme formunu bireysel olarak doldurmaları istenmiştir. Ayrıca uygulamalar
bittikten sonra, öğrencilerin süreçte yaşadıklarına dair bilgiler edinmek üzere araştırmacılar tarafından hazırlanan atölye
günlüğü formunu da ayrıntılı olarak doldurmaları istenmiştir. Bu formlar ve öğrencilerin süreçteki performansları
değerlendirildikten sonra belirlenen üç öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Toplanan tüm veriler içerik
analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın bulgularında, matematiğin keyifli, eğlenceli ve ilginç yönleri hakkında
öğrencilerin farkındalığının arttığı, fraktal kavramına ilişkin tanımlar yapabildikleri ve kavram haritaları hazırlayabildikleri
tespit edilmiştir. Öğrencilerin çevrelerindeki pek çok durumda fraktalların rol oynadığını fark ettikleri, matematiğe karşı
farklı bir bakış açısı kazandıkları ve ilgiyle derse katıldıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğrenci değerlendirmelerinde, matematiği
bu yöntemle öğrenmelerinin derslerdeki cesaretlerini ve yeni konular öğrenme isteklerini arttırdığı yönünde ifadelere
rastlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Matematik eğitimi, yaratıcı drama, fraktallar.

Abstract
Mathematics is known as a lesson where students are mostly bored, it is thought that teachers should
occasionally include popular mathematics subjects in their classes. Thus, students realize mathematics in nature
or in their daily life and participate in the lesson with more active roles in a much more familiar learning
environment. From here; In this study, it was aimed to determine the effects of creative drama method on the
popular subjects of mathematics, to make students aware of fractal with creative drama method. The study group
consisted of 20 volunteer students studying in 11th grade of a high school in Ankara. The case study of
qualitative research methods was used. Implications of creative drama teaching method have different activities
related to warming-up, improvisation, and evaluation stages. Applications were completed in six course hours in
total. In mathematics workshops with creative drama, the definition of fractals, differentiating the places in daily
life (art, music and nature) and activities for fractal types were prepared. In the process of data collection,
students were asked to fill in the individually. The course evaluation form has open-ended questions reflecting
how they relate mathematics with their daily lives, their awareness and knowledge about the subject and at the
end of the practices. In addition, after completing the implications, the students were asked to fill in the
workshop diary form prepared by the researchers in order to obtain information about their experiences. After
evaluating these forms and students' performance in the process, semi-structured interviews were conducted with
three students. All data were analyzed by content analysis method. In the findings of the study, it was determined
that students' awareness about the enjoyable, fun and interesting aspects of mathematics increased, they could
make definitions about the concept of fractal and prepare concept maps. It was determined that the students
observed that fractals were involved in many situations in their environment, gained a different perspective
against mathematics and attended the lesson with interest. In addition, in the student evaluations they expressed
that mathematics learning with this method to learn the courage of the lessons and the desire to learn new topics
were increased.
Keywords: Mathematics education, creative drama, fractals.
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Giriş

Öğretmen olmak; öğrencilere ilginç gelen, farklı öğretimsel faaliyetler tasarlayarak öğrencinin öğrenmesini
kolaylaştırmayı, öğrenme sürecini yaşantısına katabilmekte öğrenciye rehberlik etmeyi, öğrencinin derse sürekli
katılımını sağlamayı gerektirmektedir (Fidan, 1986). Bu bağlamda öğretmenlerin alternatif öğretim yöntemlerini
kullanarak derslerini düzenlemeleri eğitim ve öğretime katkı sağlayan unsurlardandır (Duatepe & Akkuş, 2006;
Duatepe & Ubuz, 2004; Özsoy, 2003; Schorr & Lesh, 2003). Farklı öğretim yöntemlerine yer verilerek
öğrencilerin dikkatlerini derse çekmenin zor ancak bir o kadar da önemli olduğu derslerden biri de matematiktir.
Pek çok öğrencinin sıkıldığı matematik derslerini, soyut formüllerden, kurallardan ve sıkıcı bir ders olmaktan
uzaklaştırmak için öncelikle yapılması gereken, öğrencilere matematiğin yaşamın içindeki yerini ve güzelliğini
anlatmaktır. Matematik hem düşünme ve akıl yürütme sanatıdır hem de doğada, sanatta, müzikte, felsefede,
kısacası hayatın içinde, hemen her yerde var olan bir bilim dalıdır. Matematiğin bu özellikleri aslında çeşitli
öğretim yöntemlerinin kullanılmasına olanak vermektedir. Öğretmenlerin farklı yöntemleri ve öğretimsel
faaliyetleri kullanarak işleyecekleri matematik konuları, sınıftaki her bir öğrenciye bilişsel düzeyde dokunmasını
sağlayabilir. Böylelikle matematik dersi pek çok öğrenci için anlam ifade eden bir ders olabilir. Dolayısıyla
öğretmenlerin, matematik gibi öğrencilerin uzak durdukları dersleri sınıf içinde keyifli ve ilgi çekici düzeye
çıkaracak alternatif öğretim yöntemlerini bilmeleri ve etkin bir şekilde uygulayabilmeleri gerekmektedir.
Yaratıcı drama öğrencilerin derse ilgiyle katılmalarını sağlayan, oyunlar oynarken ve gerçek hayat
durumlarından canlandırmalar yaparken bilgiyi kendi kendilerine yapılandırdıkları öğretim ortamları sağlayan
bir yöntemdir (Adıgüzel, 2010; Akkuş, 2006; Çopur, 2014). Yaratıcı drama; öğretmenlerin rehber rolünde
olduğu, öğrencilerin kendi yaşantılarından veya çevreden gözlemlediklerini oynayarak öğrendikleri sınıf
ortamları yaratmaktadır. Geleneksel öğretimin dışında olan bu yöntem ile pek çok ders keyifli bir öğrenme
ortamına dönüşmektedir (Ekinözü, 2003; Holden, 2002; Özsoy, 2003). Ayrıca, matematik konularının kalıcılığı
ve akademik başarıya olumlu etkileri de yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (Akyazı & Kaplan, 2018; Bulut
& Aktepe, 2015; Debreli, 2011; Duatepe & Akkuş, 2006; Ekinözü, 2003; Yenilmez & Uygan, 2010).
Fraktallar doğadaki matematik olarak nitelendirilen bir matematik konusudur. Fraktal, orantısal olarak
büyüyerek veya küçülerek kendini tekrar eden Doğada, müzik notalarında, insan vücudunda, doğa olaylarında
gözlemleyebileceğimiz fraktallar, çoğu matematik öğretmeninin ilgi alanına girmeyen, dolayısıyla öğrencilerine
bahsetmediği bir alandır. Matematik konuları arasına yeni katılan konulardan olan fraktallar, 25-30 yıl önce
yapılan çalışmalarla Benoit Mandelbrot (1975) tarafından ortaya çıkarılmıştır. Mandelbrot (1983), doğadaki
geometrik şekillerin Euclid geometrisindeki kadar muhteşem şekillere sahip olmadığını, çok daha karmaşık
olduğunu, dolayısıyla bu soyut şekilleri betimleyen farklı bir geometriye ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.
Mandelbrot (1982)’un, doğanın geometrisi olarak adlandırdığı fraktal geometriye yönelik pek çok çalışma
yapılmış ve bu geometrik düzenin insan vücudunda, Sebastian Bach’ın notalarında, yağan bir kar tanesinin
şeklinde bulunduğu gözlenmiştir. Matematiğin fraktallar gibi ilginç ve gizemli taraflarının derslere konu
edilmesi, öğrenciler tarafından dikkat çekici bulunmaktadır (NCTM, 2000). İlginç matematik konularına
derslerde yer verilmesi ile öğrencilerin matematiği sıkıcı işlem kalabalığı olarak görmelerinin önüne geçilebilir.
Çalışmada, matematiğin, öğrencilerin çoğunlukla sıkıldığı bir ders olması nedeniyle öğretmenlerin, zaman
zaman popüler matematik konularını derslerine dahil etmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkılmıştır. Popüler
matematik konularından fraktallar, farklı etkinliklerle ve yaratıcı drama yöntemiyle ele alınmıştır. Yaratıcı
drama, matematik eğitiminde yöntem olarak kullanıldığında, etkili öğrenmenin gerçekleşeceği, matematiğe
yönelik sevgi ve ilgiyi artıracağı gerçeğinden yola çıkılarak, atölyeler planlanmıştır. Hazırlanan etkinlikler
sayesinde, öğrenciler doğada veya günlük yaşantılarında matematiği fark ederek, çok daha tanıdık bir öğrenme
ortamında daha aktif rollerle derse katılım gösterebilmektedir. Buradan hareketle; çalışmada matematiğin
popüler konularından, fraktalların yaratıcı drama yöntemi ile öğrencilere fark ettirilmesi amaçlanmış, bu
anlamda yaratıcı drama yönteminin popüler matematik konuları bağlamında kullanıldığı bir dersin öğretmenlere
fikir vereceği düşünülmüştür.
Yöntem
Çalışmanın amacı, popüler matematik konularının yaratıcı drama etkinlikleriyle işlendiği derslerin,
öğrenciler açısından nasıl etkili olduğunu incelemektir. Bu durum, içinde bulunulan şartlar ve katılımcıların
gözünden ele alınarak detaylandırılmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum
çalışması benimsenmiştir. Durum çalışmaları, kendi içinde sınırlı bir sistemin ayrıntılı olarak irdelenmesini
gerektirmektedir (Merriam, 2009). Çalışma, durum çalışması desenlerinden, Stake (2005)’in gerçek durum
deseni olarak adlandırdığı, bir olayı, durumu etraflıca anlamak için yapılan çalışmalardandır.
Katılımcılar
Çalışma grubu, Ankara’da bulunan bir lisenin 11. sınıfında öğrenim gören 20 gönüllü öğrenciden
oluşmaktadır. Öğrencilerin seçiminde, gönüllülük esas alınmış, çalışmaya gerçekten katkı sunacak öğrenciler
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kendi istekleriyle katılım sağlamışlardır. Öğrencilerle yapılan sohbetlerde daha önce yaratıcı drama ile ilgili
herhangi bir eğitim almadıkları belirlenmiştir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmacılar tarafından popüler matematik konularının işlenişine dair alan yazın incelenmiş ve
matematiğin güncel konularla desteklendiği derslere ait öğrenme çıktıları üzerinden iki farklı form
hazırlanmıştır. İlk form, ders değerlendirme formudur. Bu form yaratıcı drama etkinlik atölyelerinin başında ve
sonunda uygulanmıştır. Diğer form ise, atölye günlüğü formu olarak öğrencilerin tüm etkinlerin bitiminde
doldurmaları gereken veri toplama aracıdır. Aşağıda bu formlara ilişkin detaylar bulunmaktadır.
Ders Değerlendirme Formu
Ders değerlendirme formu iki bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde eşleştirme soruları, ikinci bölümde ise
açık uçlu sorular içermektedir. Atölyelere başlamadan önce ve atölyelerin bitiminde ön uygulama ve son
uygulama olarak tüm katılımcılara uygulanmıştır. Eşleştirme sorularının olduğu ilk bölümden örnek sorular
aşağıdaki gibidir:
• 1.618 (.........................)
•

Von Koch ( ........................ )

•

Kar Tanesi ( ........................ )

• Johann Sebastian Bach (........................ )
Değerlendirme formunun ikinci bölümündeki açık uçlu sorulara şu örnekler verilebilir:
• Fraktal nedir?
• Daha önce doğada karşılaştığınız fraktallar nelerdir?
• Daha önce fraktallarla karşılaştıysanız, karşılaşma anında matematiğin bu güzelliğini fark edebilmiş
miydiniz?
• Fraktal geometrisi hakkında neler öğrendiniz?
• İçinde matematik olan müzikler ve matematiği kullanan müzisyenler…? vb.
Atölye Günlüğü Formu
Uygulamalardan sonra öğrencilerden, günlük yaşamlarındaki fraktallar ve matematiği nasıl
ilişkilendirdiklerini, konuyla ilgili farkındalıklarını ve bilgilerini yansıtan açık uçlu soruların olduğu atölye
günlüğü formunu bireysel olarak doldurmaları istenmiştir. Atölye Günlüğü Formunda öğrencilere yöneltilen
sorulara aşağıda yer verilmiştir:
- Ad Soyad:
- Bu atölyede hissettiklerim..
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
- Bu atölyede öğrendiklerim..
.................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….
- Bu atölye hakkında söylemek istediklerim...
.................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….
Görüşmeler
Atölye günlüklerinde yer alan ifadeleri derinlemesine incelemek ve sorgulamak amacıyla, katılımcılardan
üç kişi ile sohbet tarzı görüşme yaklaşımı temelinde görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler
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için, özellikle kendini ifade etmekte güçlük yaşayan ve akademik başarısı orta ve düşük düzeyde olan öğrenciler
arasından gönüllü 3 kişi seçilmiştir. Böylelikle yaratıcı dramanın, öğrencilere olan katkıları (kendini ifade etme
becerisine ve yaşayarak öğrenme sürecine olan katkıları gibi özelliklerini) çok daha rahat gözlemlenmiştir.
Veri Toplama Süreci
Toplamda altı ders saatinde tamamlanan uygulamalar, yaratıcı drama öğretim yöntemi gereği; ısınma,
canlandırma ve değerlendirme aşamalarına ilişkin farklı etkinliklerle gerçekleştirilmiştir. Fraktal konusuna
yönelik yaratıcı drama etkinlikleri hazırlanırken daha önceki yıllarda MEB (2006) ortaöğretim matematik dersi
programında yer alan kazanımlar dikkate alınmıştır. Bu kazanımlar şu şekildedir:
1. Fraktallar konusunda merak uyandırır.
2. Fraktalların doğada bulundukları yerleri öğrenirler.
3. Fraktal çeşitleri hakkında fikir sahibi olurlar.
4. Fraktalların müzikte bulunduğunu öğrenir.
Bu bağlamda, yaratıcı drama yaklaşımıyla düzenlenmiş matematik dersleri atölyelerinde uygulanmak
üzere, fraktalların tanımı, günlük yaşamdaki (sanat, müzik ve doğada bulundukları) yerinin fark ettirilmesi ve
fraktal çeşitlerine yönelik etkinlikler hazırlanmıştır. Isınma aşamasındaki uygulamalarda ‘Von Koch eğrisi,
Sierpinski üçgeni, Sebastian Bach, Hilbert ağacı’ gibi bilinen fraktallar ile konu hakkında merak uyandıran
oyunlar tasarlanmıştır. Ayrıca fraktalların borsada, müzikte, hava durumlarının tahminindeki kullanımlarına
örnek olan resimler mekana dağıtılarak doğanın geometrisi olarak bilinen fraktalların matematikteki tanımına
ilişkin fikir sahibi olmaları sağlanmıştır. Canlandırma aşamasında, fraktalları fark eden matematikçilerin
(Beneoit B. Mandelbrot, Von Koch, vb.) hayatları ele alınarak doğaçlamalar yapmaları istenmiştir. Böylelikle
öğrenciler fraktal tanımının nasıl ortaya çıktığı üzerinde düşündürülmüştür. Değerlendirme aşamasında ise,
öncelikle öğrenciler, uygulamalardan önce öğrencilerin konuyla ilgili bilgilerini ortaya koydukları atölye
günlüğü formunu yine bireysel olarak doldurmuşlardır. Ardından duvardaki kraft kağıda mekandaki fraktal
resimlerinden istediklerini seçerek grupça bir tanım yapmaları ve fraktallarla ilgili bir sunum gerçekleştirmeleri
istenmiştir. Son olarak öğrencilerin fraktallar, yaratıcı drama ve matematik ile ilgili düşüncelerini ifade etmeleri
için bir tartışma ortamı düzenlenmiş, öğrencilerin bireysel olarak işlenen dersle ilgili değerlendirmeleri
alınmıştır.
Veri Analizi
Ders Değerlendirme Formundan elde edilen veriler iki kısımda incelenmiş ve analiz edilmiştir. İlk kısımdan
elde edilen nicel verilerden başarı yüzdesi hesaplanarak, ön uygulama ve son uygulama arasındaki farka
bakılmıştır. Buradan elde edilen sonuçlar, açık uçlu soruların olduğu kısımdan elde edilen nitel verilerden
oluşturulan kategoriler altında toplanarak betimlenmiş, öğrenci ifadeleriyle de desteklenerek sunulmuştur.
Atölye Günlüğü Formunun analizlerinde, altı ders sonunda öğrencilerin neler öğrendiklerine ilişkin ifadelerin
kazanımlarla uyumuna bakılmıştır. İçerik analizi yöntemiyle yapılan analizler kazanımlar üzerinden
değerlendirilmiştir. Görüşmeler sonrasında öğrencilerin ifadeleri öncelikle transkript edilmiş, elde edilen veriler
çözümlenmiş ardından içerik analizi yapılarak kategorilere ayrılmıştır.
Bulgular
Çalışmanın veri analizi sonrasında elde edilen bulgulara dair ayrıntılar toplu olarak sunulmuştur.
Öncelikle ders değerlendirme formunun ilk kısmı olan eşleştirme sorularından elde edilen veriler analiz
edilmiştir. Öğrencilerin verdikleri yanıtlar doğru - yanlış olmak üzere 1-0 şeklinde puanlanmıştır. Öğrencilerin
aldıkları puanların yüzde değerleri Tablo 1’de görülmektedir. Tabloda görüldüğü üzere, grubun ön uygulama ve
son uygulamada doğru yanıtlarına ilişkin başarı yüzdeleri hesaplanmış ve öğrencilerin başarılarının uygulamalar
sonrasında arttığı gözlenmiştir (son uygulama: %96.7).
Tablo 1.
Ders Değerlendirme Formu Eşleştirme Soruları Sonuçları.
Konu
Başarı (%)
Fraktal

Ön uygulama

Son uygulama

20

96.7
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Ön uygulamada öğrencilerin çoğunlukla yanlış eşleştirmeler yaptıkları ve bazı soruları tahmin etme yoluyla
yanıtladıkları belirlenmiştir. Yaratıcı drama yöntemi kullanılarak hazırlanan fraktal konusu bağlamındaki
etkinliklerin uygulanmasından sonra ise öğrencilerin doğru yanıtlarında artış olduğu tespit edilmiştir.
Değerlendirme formunun ikinci kısmındaki açık uçlu sorulara verilen yanıtlar incelendiğinde ise, öğrencilerin
neredeyse hiç doğru yanıtlarının olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin, net bir şekilde fraktal tanımı
yapamadıkları ve günlük yaşamda gözlemleyebilecekleri fraktallardan habersiz oldukları bulgusuna ulaşılmıştır.
Son uygulamada, formun ikinci kısmındaki yanıtlarda ise öğrencilerin konuyla ilgili farkındalık yaşadıklarını
belirten ifadelere rastlanmıştır. Ayrıca, etkinlikler sonunda öğrencilere hazırlatılan poster şeklindeki kavram
haritası ile fraktallara ilişkin öğrendikleri noktalar değerlendirilmiştir. Öğrenciler yaratıcı drama etkinlikleri ile
anlamlı bir öğrenme süreci geçirmişlerdir. Dolayısıyla uygulamaların öğrencilerde olumlu açıdan etki gösterdiği
söylenebilir. Ayrıca süreçte, yaratıcı dramanın öğretime olan katkısından da bahsetmek mümkündür.
Öğrenciler etkinliklerin uygulanmasının ardından dersle ilgili neler öğrendikleri, süreçte neler hissettikleri
ve dersin nasıl katkılarda bulunduğunu açıklamalarına fırsat sağlayan atölye günlüğü formlarını doldurmuşlardır.
Atölye günlüğü formlarına öğrencilerin verdikleri yanıtlardan oluşturulan kategoriler, etkinliklerin
hazırlanmasında dikkate alınan kazanımlarla ilişkilendirilmiştir. Kazanımlardan yola çıkılarak belirlenen
kategoriler altında öğrencilerin konuyla ilgili neler öğrendiklerine ilişkin ifadeleri incelenmiş ve kazanımlarla
olan uyumuna bakılmıştır. Öğrencilerin ifadelerinin incelenmesi sonrasında (Tablo 2), yarısından fazlasının
kazanımlara ulaştığı tespit edilmiştir. Tablo 2’den görüldüğü üzere öğrenci sayısı en çok olan kazanım,
‘fraktallar konusuna merak uyandırır’ kazanımıdır. Buradan öğrencilerin fraktallar konusunu ilginç buldukları ve
derste ele alınmasının dikkat çekici olduğu söylenebilir.
Tablo 2.
Atölye Günlüğü Formuna Verilen Yanıtlara İlişkin Sonuçlar.
Kazanımlar

Sıklık (f)

1. Fraktallar konusunda merak uyandırır.

15

2. Fraktalların doğada bulundukları yerleri öğrenirler.

13

3. Fraktal çeşitleri hakkında fikir sahibi olurlar.

14

4. Fraktalların müzikte bulunduğunu öğrenir.

10

Bu bulgular uygulamalar sonrasında yapılan görüşmelerde öğrencilerin ifade ettikleri noktalarla da
desteklenmektedir. Ayrıca derslerin sonunda öğrencilerin tümüyle yapılan sohbetler sırasında ve atölye günlüğü
formunda belirttikleri diğer görüşler de ele alınarak öğrenci görüşlerine ilişkin analizler yapılmıştır. Öğrenci
görüşlerinin üç noktada yoğunlaştığı gözlenmiştir: bunlar a) yaratıcı drama yöntemi, b) fraktal geometri, c)
keyifli matematik dersleri şeklindedir. Tablo 3’te öğrencilerin yoğunlaştığı görüşlere ilişkin belirlenen üç başlık
ve görüşlerinden örnekler görülmektedir:
Tablo 3.
Öğrenci Görüşlerinin Sınıflandırılması ve Örnekleri.
Görüş Odakları
Yaratıcı Drama Yöntemine ilişkin
Görüşler

Örnekler

“Bu dersin gereksiz olduğunu düşünerek katıldım,
hem eğlendim, hem çok şey öğrendim.” (EY)
“Matematik öğrenmenin bu kadar keyifli, bu kadar
eğlenceli olabileceğini hiç düşünemezdim.” (ZÜ)

Fraktal Geometrisine ilişkin Görüşler

“Fraktallar klasik müzikte varmış.” (EY)
“Fraktallar gibi bir sürü eğlenceli matematik
konusu öğrendim.” (OA)

Matematik Dersine ilişkin Görüşler

“Siz bana matematiği sevdirdiniz. Helal olsun
vallahi, yine yapamasam da matematik benim için
eğlenceli oldu. Artık kendime güveniyorum,
cesaretim arttı.” (OA)
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Öğrencilerin ifadeleri incelendiğinde, yaratıcı drama yöntemiyle ilk kez karşılaştıkları ancak
beklediklerinden farklı bir süreç yaşadıklarına dair ifadeler bulunmaktadır. Günlük yaşantılarında sahip oldukları
bilgileri kullanarak farklı bir şekilde ders işlenmesine yönelik görüşleri de bulunan öğrenciler yaratıcı drama ile
eğlenceli ve ilginç bir ders süreci geçirdiklerini belirtmektedirler. Öğrencilerin bu bulguya yönelik ifadeleri şu
şekildedir: “Fraktallar klasik müzikte varmış. Ne ilginç değil mi? İlginç bir bilgiyi dramada öğrenmek benim
için daha da ilginçti ve eğlenceliydi. Bir matematik konusunun bu kadar eğlenceli olabileceği hiç aklıma
gelmezdi.” (EY)
Matematik derslerinin içeriğinin, popüler matematik konuları ve yaratıcı drama etkinlikleri ile
zenginleştirilmesinin öğrencilere farklı bakış açıları kattığını ve matematiğin hiç bu kadar keyifli olduğunu
bilmediklerini ifade etmişlerdir. Yaratıcı drama yöntemi gereği öğrenciler konular üzerinde düşünerek farklı
bakış açıları katarak yeni bir durum kurgulamaya zorlanmaktadırlar. Öğrenciler bu sayede yaratıcılıklarını
kullanarak ortaya çıkardıkları ürünleri veya düşüncelerini savunma sırasında cesaret kazandıklarını böylelikle
matematik derslerinde kendilerine ve düşüncelerine güvenen öğrenciler olmalarına katkı sağladığını ifade
etmişlerdir. Ayrıca matematiğin farklı yönlerini görmek, eğlenceli olduğu düşündürmek matematik derslerine
olan ilgi ve sevgilerinde değişikliğe yol açmıştır. Aşağıda öğrencilerin bu duruma açıklık getirecek örnek
ifadelerine yer verilmiştir:
“Siz bana matematiği sevdirdiniz. Helal olsun vallahi, yine yapamasam da matematik benim için eğlenceli
oldu. Fraktallar gibi bir sürü eğlenceli matematik konusu öğrendim. Artık kendime güveniyorum, cesaretim
arttı.” (OA)
“Dramayı seviyorum ve devam etmesini de çok istiyorum. Sadece matematik değil, diğer derslere de katkısı
olduğunu düşünüyorum. Derslerde anlamadığım yerler olduğunda şimdi onları dramada bir kurgu
oluşturmaya çalışırmış gibi öğreniyorum. Notlarım çok yüksek olmasada, kalıcı bilgiler sağlıyorum bu
sayede. Artık kendime daha çok güveniyorum.” (HY)
Fraktal geometri bağlamında yapılandırılan ders etkinliklerinin öğrencilerde yaşattığı değişik duygu durumları
öğrencilerin ilgisini çekmiş, derse yönelik düşüncelerini de değiştirmiştir. Örneğin, DE rumuzlu öğrenci
“Aslında matematiğin her alanda olduğunu fark ettim. Ben matematiği nerede kullanacağız diye düşünüyordum.
Anladım ki matematik her yerde. Bu arada matematiğin eğlenceli tarafları da varmış, şaşkınım. Fraktalların
müzikte, insanın bağırsaklarında bile bulunduğunu öğrendim ve çok şaşırdım. Bu drama bana ne çok şey öğretti.
Matematiğe yönelik olan kötü düşüncelerim bile değişmeye başladı.” (DE) şeklindeki ifadesi ile yeni karşılaştığı
yaratıcı drama yöntemi ile matematik derslerinin işlenmesinin, matematik dersine yönelik fikirlerinde değişikliğe
yol açtığını açıklamıştır. Buradan hareketle, öğrencilerin ‘sıkıcı, zor, yapılamaz, başarılı olunamaz bir ders’
kategorisine koydukları matematik dersinin, onlara hitap eden farklı yöntemlerle anlatılmasının, dersle ilgili
olumlu değişimler sağladığı, bu anlamda yaratıcı dramanın etkili bir yöntem olduğu söylenebilir.
Öğrencilerin görüşmeler dışında, ders değerlendirmelerinde ve gündelik sohbetleri sırasında, yapılan
uygulamalara dair pek çok söylemleri olduğu gözlenmiştir. Çalışmanın bulgularında bu ifadelerin en çok göze
çarpanlarına yer verilmiştir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmanın bulgularında, matematiğin keyifli, eğlenceli ve ilginç yönleri hakkında öğrencilerin farkındalığının
arttığı, fraktal kavramına ilişkin tanımlar yapabildikleri ve kavram haritaları hazırlayabildikleri tespit edilmiştir.
Öğrencilerin çevrelerindeki pek çok durumda fraktalların rol oynadığını fark ettikleri, matematiğe karşı farklı bir
bakış açısı kazandıkları ve ilgiyle derse katıldıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğrenci değerlendirmelerinde,
matematiği bu yöntemle öğrenmelerinin derslerdeki cesaretlerini ve yeni konular öğrenme isteklerini arttırdığı
yönünde ifadelere rastlanmıştır. Yapılan ön uygulamada matematiğin günlük yaşamda kullanıldığı alanlara
ilişkin daha bilindik örnekler kullanırken, son uygulamada öğrencilerin konuya ilişkin farkındalıklarının arttığı
ve daha sıra dışı örnekler verebildikleri tespit edilmiştir. Matematik öğretimi ve yaratıcı drama yönteminin ele
alındığı çalışmalara bakıldığında, yapılan çalışmanın sonuçlarıyla benzer sonuçlar elde edildiği tespit edilmiştir.
Holden (2002), matematik derslerinin yaratıcı drama yöntemiyle anlatılması sonrasında öğrencilerdeki radikal
değişimlerden bahsetmiştir. Öğrencilerin derse olan ilgilerinin arttığını, farklı düşünme süreçlerinden geçtiklerini
gözlemlemiştir. Akyazı and Kaplan (2018), tam sayıların öğretiminde kullandıkları yaratıcı drama yönteminin
etkililiğini incelemişlerdir. Öğrencilerin oyun oynayarak, aktif rol alarak derse katılım gösterdikleri konuları çok
daha iyi öğrendikleri ve kalıcı öğrenmenin sağlandığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, öğretmenlerin bu tür
öğretim planları tasarlamalarının önemine değinmişlerdir. Öğrencilerin kendilerine yakın buldukları sınıf
ortamlarında, fikirlerini rahatlıkla ifade edebildikleri vakit öğrenmenin gerçekleştiği şüphe götürmez bir
gerçektir. Çoğu öğrenci geleneksel sınıf ortamlarındaki, ‘odaklanarak konunun ne olduğunu anlama’ sürecinde
zorlanmaktadır. Ancak çocukların kinestetik hareketlerinin çoğunlukta olduğu yaratıcı drama sınıflarında
çocuklar bir konuyu düşündürülmeye zorlandırılmadan, fark etmeksizin öğrenim sağlanır (Holden, 2002).
Yapılan çalışmada da öğrencilerin konuyu öğrenme çabasına düşmeden, sadece verilen durumlara katılım
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sağlamaları istenmiştir.Sürece etkin bir şekilde bağlanan öğrencilerin, konuya ilişkin pek çok noktayı
ayrıntılarıyla birlikte ister istemez öğrendikleri yapılan değerlendirmelerle ortaya konmuştur. Uygulama
sonucunda yaşadıkları farkındalıklara öğrencilerin kendilerinin dahi şaşırdıkları bulgusuna ulaşılmıştır.
Sonuç olarak; öğretmenlerin farklı öğretim yöntemleri kullanarak derslerini farklılaştırabilecekleri,
öğrencilerinin akademik başarıları ve cesaretlerini artırabilecekleri ayrıca ilgiyle derse katılmalarını
sağlayabilecekleri sınıf ortamları oluşturmaları önerilmektedir. Bu amaçla öğretmenlerin yaratıcı drama
eğitimleri alarak, derslerinde aktif kullanıcıları olmaları önerilebilir. Öğretmenlerin çocukların özelikle
sıkıldıkları ve dersten koptukları anları gözlemlemeleri, bu anlarda yaratıcı drama ve popüler konuları ders
planlarına katmalarının faydalı getirileri olacaktır. Bu bağlam çerçevesinde, öğretmenlerin, ders tasarımlarını
yaparken yaratıcı drama ve ilginç konuları ele aldıkları öğretimsel faaliyetleri de göz önünde tutmaları
önerilebilir. Ders planlarının bir köşesinde bu tür etkinliklere yer vermelerinin öğrenci akademik başarısına
öenmli katkıları olacağı düşünülmektedir (Bulut & Aktepe, 2015).
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Öz
Bu çalışma, Konya’da bulunan okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların akran ilişkileri ve
eğitimleri hakkında öğretmen görüşlerini niteliksel olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma nitel araştırma
yöntemlerinden biri olan durum çalışmasıyla desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya ilinin Meram, Karatay ve
Selçuklu ilçelerinde farklı derece ve türlerdeki okullarda görev yapmakta olan, sınıfında Suriyeli öğrencisi bulunan 25 okul
öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubuna olasılığa dayalı olmayan örneklem seçim teknikleri arasında yer alan
amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle ulaşılmıştır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak nitel
araştırmalar için uygun olan açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme
formundan elde edilen cevapların analizi, nitel veri analiz yöntemlerinden biri olan “betimsel analiz” yöntemi kullanılarak
yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre Suriyeli çocukların arkadaşlık ilişkileri genel olarak iyidir. Suriyeli çocuklar sıklıkla
şiddete başvurmaktadır. Öğretmenler Suriyeli çocuklara yönelik özel çalışmalar yapmamaktadır. Suriyeli çocuklar
etkinliklere aktif olarak katılmaktadır. Sınıflarda Suriyeli çocukların bulunması dezavantaj olarak nitelendirilmektedir.
Öğretmenler Suriyeli çocukların aileleriyle iletişim kurmak için tercüman kullanmaktadırlar. Öğretmenler Suriyeli
öğrencileriyle çok fazla iletişim problemi yaşamadıklarını dile getirmişlerdir. Sınıftaki çocukların aileleri Suriyeli çocukları
istememektedir. Suriyeli çocukların eğitiminde yaşanan sorunlar dil ve iletişim kaynaklıdır. Devlet maddi yardım ve
seminerler yoluyla okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli çocukların eğitimine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Suriyeli
çocukların eğitimindeki sorunlara ilişkin çözüm önerisi olarak önceden dil eğitimi verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, Suriyeli sığınmacı çocuklar, Eğitim, Akran İlişkisi

Abstract
This study aims to evaluate the opinions of teachers about peer relations and education of Syrian refugee children in
preschool educational institutions in Konya qualitatively. This research is designed with a case study which is one of the
qualitative research methods. The study group consists of 25 preschool teachers who work in different grades and types of
schools in Meram, Karatay and Selçuklu districts of Konya and have a Syrian student in her/his classroom. For the study
group, it was used criterion sampling method of purposive sampling methods among non-probability-based sampling
techniques. In this research, semi-structured interview form consisting of open ended questions was used as data collection
tool. Analysis of the responses obtained from the interview form is done using descriptive analysis. According to the research
findings, friendship relations of Syrian children are generally good. Syrian children often resort to violence. Teachers do not
carry out specific studies for Syrian children. Syrian children participate in the activities actively. The presence of Syrian
children in the classrooms is a disadvantage. Teachers use interpreters to communicate with the families of Syrian children.
Teachers stated that they did not have much communication problems with their Syrian students. The families of children in
the classroom do not want Syrian children. The problems in the education of Syrian children are caused by language and
communication. The state is working on education of Syrian children in preschool education institutions through financial aid
and seminars. It was emphasized that prior language training should be given as a solution to the problems in the education of
Syrian children.
Keywords: Preschool education, Syrian refugee children, Education, Peer Relationship

Giriş
Eski çağlardan günümüze kadar insanlar farklı sebeplerden göç etmişler veya göç etmek zorunda
bırakılmışlardır. Savaşlar, kıtlıklar, doğa olayları, salgın hastalıklar, güvenlik kaygısı ve tehditleri, ekonomik
nedenler, ülkede ki rejim değişikliği nedeniyle insanlar bulundukları yerlerden daha güvenli başka yerlere göç
etmek durumunda kalmışlardır (Bülbül & Köse, 2010; Uzun & Bütün, 2016; Yılmaz, 2014). İnsanların hem
kendilerini hem de ailelerini düşünerek gerçekleştirdikleri göç hareketine bağlı olarak çokça tanım yapılmıştır
(Audas & McDonald, 2004). Türk Dil Kurumu’na (2018) göre göç “ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle
bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme
işi, taşınma, hicret, muhaceret” olarak açıklanmaktadır. Oxford Sözlüğü’nde (2018) ise göç, “iş bulmak ya da
daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak için yeni bir bölgeye veya başka bir ülkeye insanların hareketleri”dir.
Suriye’de 2011 yılının Mart ayında başlayıp 8 yıldır devam eden olaylar ve iç savaş yüzünden milyonlarca
insan, can güvenliği için ülkelerini terk ederek başta Türkiye olmak üzere birçok komşu ülkeye sığınmak
zorunda kalmıştır. Türkiye de, savaştan kaçıp zor durumda kalan Suriyeli vatandaşlara elini uzatmış ve onlara
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kapılarını açarak “Açık kapı politikası” uygulamıştır (Levent & Çayak, 2017). Türkiye’nin uygulamış olduğu
“açık kapı politikası” ve kaçak geçişlerden dolayı ülkemize gelen Suriyeli sığınmacıların kaydı tutulamamıştır.
Bu sebeple ülkemizde ne kadar Suriyeli sığınmacı olduğu tam olarak bilinememektedir. Türkiye’ye gelen
Suriyeli vatandaşların yaklaşık %34’ü 11 şehirde de bulunan 22 kampta yaşamını sürdürürken, yaklaşık olarak %
66’sı kamp dışı alanlarda yaşamaktadır. Ülkemize gelen %53’ü çocuklardan oluşan Suriyeli sığınmacıların,
yaklaşık olarak kamplarda yaşamını sürdüren okul çağındaki çocukların %20’si, kamplarda yaşamayan
sığınmacı çocukların ise 74’ü okula gitmemektedir (UNICEF, 2015). Ülkemizde son yıllarda yapılan
araştırmalar Suriyeli sığınmacıların eğitime ulaşmasında çok önemli problemler yaşadıklarını ortaya
koymaktadır (Dinçer vd., 2013; İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi, 2013; Suriye’den İstanbul’a Gelen
Sığınmacıları İzleme Platformu, 2013; UNICEF, 2015).
Suriye de yaşananlardan sonra Suriyelilerin, başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelere göç etmesi Suriye’ye
kapılarını açan bütün ülkelerin dikkatini, Suriyeli sığınmacıların temel ihtiyaçlarına ve yiyecek, barınak ve tıbbi
ilaç gibi acil ihtiyaçlarına çevirmiştir. Fakat savaşın düşünülenden daha da uzun sürmesi bu ihtiyaçlar ile beraber
işsizlik, güvenlik, eğitim gibi birçok sorunu da yanında getirmiştir. Bu krizin en çok etkilediği alanlardan biri de
hiç kuşkusuz eğitim olmuştur (Seydi, 2014). Ülkelerinde ki iç savaş ve karışıklık, sığınmacı çocuk ve gençlerin
eğitimlerini göç öncesi, göç sırası ve göç sonrası şeklinde etkilemiştir. Eğitim, Suriyeli çocukların yaşamlarını
sürdürdükleri yeni ortamlarında, karşılarına çıkan zorluklarla başa çıkmalarını ve sığınmacı bu çocukların
psikolojik durumlarını iyileştirmesi için yardım eden bir araç olarak kabul edilebilir (Ferris & Winthrop, 2010).
Ancak sığınmacılar çoğu zaman eğitimlerini sürdürme imkânını bulamamaktadır. Oysa bütün insanların ve
çocukların en temel hakkı olan eğitim alma hakkı sağlanmalıdır. Göç alan ülkelerin her ne şart altında olursa
olsun, sığınmacıların eğitime erişim temel haklarını kolaylaştırması gerekir.
Türkiye, Suriyeli sığınmacıların eğitime erişimi konusunda çok hassas davranmış ve birçok faaliyette
bulunmuştur. Türkiye’nin bu konudaki yaptığı çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz;
• Suriyeli sığınmacıların ülkemize gelmeye başladıklarından bu yana 43 okul ve Geçici Eğitim Merkezi (GEM)
inşa edilmiştir. 177 tanesi yenilenmiş veya yeniden donatılmıştır.
• Suriyeli ve Türk olmak üzere 800 bin’den fazla çocuğa okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtılmıştır.
• Kamp dışında ve kamplarda yaklaşık 11 bin Suriyeli gönüllü öğretmene aylık teşvikler sağlanmıştır.
• Okuma yazmaya destek amacıyla kamplarda 21 kütüphane kurulmuştur.
• Kamplarda ve kamp dışında görev yapan yaklaşık 10 bin Suriyeli gönüllü öğretmene Olağanüstü Durumlarda
Sürdürülebilir Eğitim, zorlu koşulların üstesinden gelme becerileri ve psiko-sosyal destek eğitimi verilmiştir.
• Okul öncesi eğitim kurumlarına ve tüm kamplardaki çocuk dostu mekânlara 50 erken dönem çocuk gelişimi
(EÇG) seti sağlanmıştır.
• Ülkedeki 211 okulda ve GEM’de bulunan yaklaşık 33 bin çocuğa 370 eğlence-dinlenme setleri dağıtılmıştır.
• Eğitim sisteminin Suriyeli çocukların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verecek şekilde güçlendirilmesini için 9 İl
Eylem Planının (İEP) uygulamaya geçmesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na teknik destek sağlanmıştır. 10 yeni il
için İEP geliştirilmektedir (UNICEF, 2016).
Araştırmacılar, çoğunlukla Suriyeli sığınmacıların eğitimi başlığı altında çok ayrıntıya girmeden genel
çalışmalar yapmışlardır. Örneğin; Araştırmacıların yaptığı çalışmalarda okul öncesi Suriyeli sığınmacıların akran
ilişkileri, gelişim alanları, psikolojik durumları, eğitimleri gibi konularda çok detaylı çalışmalar yapılmamıştır.
Çalışmalarında bu konulara yer veren araştırmacıların çalışmaları incelendiğinde gözleme dayanan çalışmaların
yetersiz olduğu görülmüştür.
Bu çalışmanın temel amacı; Konya’da bulunan okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı
çocukların akran ilişkileri ve eğitimleri hakkında öğretmen görüşlerini değerlendirmektir.
Yöntem
Okul öncesi eğitim kurumlarında Suriyeli çocukların akran ilişkileri ve eğitimlerine dair öğretmen
görüşlerini saptamak için yapılan bu araştırma nitel bir araştırmadır. Nitel araştırmalarda elde edilen sonuçlarda
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genelleme amacı güdülmemekle birlikte, elde edilen sonuçlar, konuya ilişkin bir perspektif sağlaması
bakımından önemlidir (Yıldırım & Şimşek, 2008).
Bu araştırmada durum çalışmasından yararlanılmıştır. Durum çalışması, sınırlı bir sistemin derinlemesine
betimlenmesi ve incelenmesidir (Merriam, 2013). Araştırmalarda durum çalışmaları; bir olayı meydana getiren
ayrıntıları tanımlamak ve görmek, bir olaya ilişkin olası açıklamaları geliştirmek ve bir olayı değerlendirmek
amacıyla kullanılır (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2010; Gall, Borg & Gall,
1996).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Konya ilinde Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde farklı derece ve
türlerdeki okullarda görev yapmakta olan, sınıfında Suriyeli öğrencisi bulunan 25 okul öncesi öğretmeni
oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerin 23’ü ilkokul, 2’si ise imam hatip ortaokul bünyesindeki anasınıfında
çalışmakta olup, öğretmenlerden 1 tanesi ise ücretli öğretmenlik yapmaktadır. Mesleki kıdemleri ise 1 ile 33 yıl
arasında değişmektedir. Ayrıca bu öğretmenlerin sınıflarında 1 ile 18 arasında Suriyeli sığınmacı öğrenci
bulunmaktadır.
Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden biri olan ölçüt örneklemeden
yararlanılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemindeki temel anlayış, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan
bütün durumların çalışılmasıdır (Yıldırım & Şimşek, 2008). Bu çalışmada, görüşme yapılan okul öncesi
öğretmenlerinin seçiminde sınıfında en az bir tane Suriyeli öğrencinin eğitim görüyor olması ve bu öğrencilerin
de en az bir dönem bu okulda, bu öğretmenle eğitimine devam ediyor olması ölçüt olarak belirlenmiştir.
Aşağıda verilen tabloda öğretmenlerin mesleki kıdemleri, sınıflarındaki Suriyeli çocuk sayısı, sınıfındaki
Suriyeli çocukların cinsiyeti ve toplam kaç öğretmenle görüşüldüğü konusunda bilgi verilmiştir.

Tablo 1.
Öğretmenlere İlişkin Demografik Bilgiler

n

Demografik Bilgiler
Mesleki Kıdemleri

Sınıfındaki Suriyeli Çocuk Sayısı

Sınıfındaki Suriyeli Çocukların Cinsiyeti

1-10
11-20yıl
yıl

25

21-30 yıl
31-40 yıl
1
2
3
8
18
Sadece kız
Sadece erkek
Hem kız hem erkek

25

25

f

%

7
10

28
40
28
4
28
32
32
4
4
24
28
48

7
1
7
8
8
1
1
6
7
12

Veri Toplama Araçları
Yapılan araştırmada, veri toplama aracı olarak nitel araştırmalar için uygun olan açık uçlu sorulardan
oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde sorular önceden
belirlenir ve bu sorularla veriler toplanmaya çalışılır. Bu yöntem ne tam yapılandırılmış görüşmeler kadar katı,
ne de yapılandırılmamış görüşmeler kadar esnektir; iki uç arasında bir ortamda yer almaktadır (Karasar,1999).
Görüşme formunu hazırlamak için öncelikle araştırma konusu ile ilgili ulusal alanda alan yazın taraması
yapılmış olup, daha sonra ise amaç, anlam ve kapsam açısından değerlendirmesini yapmak ve geçerliğini
sağlayabilmek için okul öncesi bölümünden 2 akademisyenden uzman görüşü alınarak 12 sorudan oluşan yarı
yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuş ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir.
Verilerin Toplanması
Veriler toplanırken ilk olarak okul öncesi öğretmenlerine araştırma hakkında genel bilgi verilmiş ve
öğretmenlerin kimliklerinin gizli tutulacağı söylenmiştir. Araştırmaya katılmak isteyen gönüllü 25 öğretmenle
ayrı ayrı görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler, katılımcılar ve araştırmacılar tarafından bire bir, yüz yüze yapılmış
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ve katılımcıların bilgisi kapsamında ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Ses kaydı istemeyen katılımcıların
cevapları yazıya dökülmüştür. Görüşmeler yaklaşık 30-45 dakika sürmüştür.
Verilerin Analizi
Bu araştırmada öğretmenlerin görüşme formunda yer alan açık uçlu sorulara verdiği cevapların analizi,
“betimsel analiz” yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Nitel veri analizlerinden biri olan betimsel analize
göre; araştırmadan elde edilen bulgular önceden kararlaştırılan konulara göre özetlenir ve yorumlanır. Betimsel
analizde; bireylerin görüşlerini aktarmak amacıyla doğrudan alıntılara yer verilmektedir. Bu tür analizde amaç,
okuyucuya elde edilen verileri, düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde aktarmaktır. Bu amaçla elde edilen
veriler, önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenir. Daha sonra yapılan bu betimlemeler açıklanır ve
yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve sonuçlara ulaşılır (Yıldırım & Şimşek, 2008).
Betimsel analiz aşamasında öncelikle görüşme formundaki sorular ölçüt alınarak bir çerçeve
oluşturulmuştur. Ardından araştırmada iç geçerliği sağlamak için; her bir soruya ilişkin elde edilen veriler
incelenmiş ve bu inceleme sonucunda her bir görüşme sorusu için bir ana başlık ve bu ana başlığın altında alt
kategoriler oluşturulmuştur. Her bir kategorideki bulgular öğretmen görüşlerinden doğrudan alıntılarla
desteklenmiştir. Çözümlemelerde görüşüne başvurulan öğretmenlere birer kod numarası verilerek (Ö1,Ö2, Ö3...)
açıklamalar yapılmıştır. Bulguların tutarlılığını yani iç güvenirliği sağlamak için temaları oluşturan kavramların
kendi aralarında ve diğer temalarla tutarlılığı değerlendirilmiştir. Dış geçerliği sağlamak için; verileri toplama
aracının hazırlanmasından, uygulama ve analiz aşamasına kadar araştırma süreci detaylarıyla açıklanmıştır. Dış
güvenirliği sağlamak amacıyla araştırmanın başka araştırmalarla test edilebilmesi için gerekli açıklamalar
ayrıntılarıyla yapılmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada, elde edilen bulgular arasında derinlemesine
değerlendirmeler yapılarak kısmen içerik analizi de yapılmıştır.
Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde, çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin, sınıfındaki Suriyeli çocukların
eğitimi ve akran ilişkilerine dair görüşlerini almak amacıyla kullanılan Öğretmen Görüşme Formu’ndan elde
edilen görüşlerin çözümlenmesi sonucunda ortaya çıkan bulgulara yer verilmiştir. Elde edilen bulgular veri
toplama aracında yer alan açık uçlu sorulara göre aşağıda verilmiştir.
1. Sınıfınızdaki Çocuklarla, Suriyeli Çocukların Arkadaşlık İlişkileri
Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde sınıftaki çocuklarla Suriyeli çocukların
arkadaşlık ilişkileri “iyi”, “veli tutumları yüzünden kötü” ve “dönem başında kötüydü şimdi iyi” olmak üzere üç
alt kategori oluşturulmuştur.
Tablo 2.
Sınıfınızdaki çocuklarla, Suriyeli çocukların arkadaşlık ilişkileri
n
17
5
3
25

İyi
Veli tutumları yüzünden kötü
Dönem başında kötüydü şimdi iyi
Toplam

%
68
20
12
100

Tablo 2’den de görüleceği gibi görüşmeye katılan öğretmenlerin 17 tanesi (%68) Suriyeli çocukların
arkadaşlık ilişkilerinin iyi olduğunu, 5 tanesi de (%20) veli tutumları yüzünden kötü olduğunu ve 3 tanesi (%12)
dönem başında kötü şimdi ise iyi olduğunu dile getirmiştir.
a) İyi
Bazı öğretmenler sınıflarındaki çocuklarla, Suriyeli çocukların arkadaşlık ilişkilerinin iyi olduğunu hiç bir
sıkıntı olmadığını dile getirmiştir. Bir öğretmen bununla ilgili olarak, “Arkadaşlık ilişkileri iyi. Çocukların
Suriyeli öğrencime karşı bir önyargıları yok. Ama Suriyeli öğrencim yapı itibari ile biraz çekingen olduğu için
arkadaş gruplarına pek dahil olmuyor. (Ö5)” şeklinde görüş belirtmiştir. Başka bir katılımcı da fikirlerini “İyiler.
Yaşları küçük olduğu için de bir önyargıları yok. Arkadaş grubuna dahil oluyorlar. (Ö8)” şeklinde ifade etmiştir.
b) Veli Tutumları Yüzünden Kötü
Bazı öğretmenler sınıflarındaki çocuklarla, Suriyeli çocukların arkadaşlık ilişkilerinin veli tutumlarına göre
değiştiğini dile getirmiştir. Bir öğretmen bununla ilgili olarak, “Çocukların arkadaşlık ilişkileri velilerin
tutumuna bağlı olarak değişiyor. Özellikle 1. Dönemde veli toplantılarında, aile oturmalarında konuşulan, sarf
edilen kötü sözlerden çocuklar etkilenip Suriyeli çocuklarla oynamak istemiyorlardı. Bir gün beslenme sırası
Suriyeli bir ailedeydi. Beslenme için masalara geçtiğimizde çocuklardan biri “Öğretmenim bugün beslenmeyi
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kimin annesi getirdi?” diye sordu. Bende Selman’ın (Suriyeli öğrencim) annesi cevabını verince çocuk yemek
yemeyeceğini söyledi ve yemedi de. (Ö2)” şeklinde görüş belirtmiştir. Başka bir katılımcı da “Çocuklar ailelerin
yorumlarından etkilenip Suriyeli çocuklara karşı önyargı geliştiriyor. Bu yüzden çok fazla bir önyargı var.
Çocuklar bir etkinlik yaparken veya bir oyun oynarken onlarla eşleşmek istemiyorlar. El ele tutuşmalı oyunlarda
kimse onların ellerini tutmak istemiyor. Ya da toplu beslenme de onların yaptığı yemekleri yemek
istemiyorlardı. Sonra biz de toplu beslenmeyi mecburen bireysel beslenmeye döndürdük (Ö11)” şeklinde ifade
etmiştir.
c) Dönem Başında Kötüydü Şimdi İyi
Öğretmenlerden bazıları sınıflarındaki çocuklarla, Suriyeli çocukların arkadaşlık ilişkilerinin dönem
başında kötüyken şimdi daha iyi olduğunu söylemiştir. Katılımcılardan biri bu konuyla ilgili olarak, “Çok iyi,
dönem başında kötüydü onlara karşı önyargıları vardı ama şimdi yok. Dönem başında kötü olmasının sebebini de
Suriyeli çocukların Türkçeyi konuşamaması, konuşulanları anlayamaması arkadaşlarıyla anlaşamamasına neden
olup hırçınlaşmasına sebep oluyordu.(Ö14) ”şeklinde görüş belirtmiştir.
2. Sınıfınızdaki Suriyeli Çocukların Şiddete Başvurma Durumları
Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde sınıftaki Suriyeli çocukların şiddete başvurma
durumları “çok fazla şiddete başvuruyor”, “hiç şiddete başvurmuyor”, “çocuğun yapısına göre değişiyor”, “diğer
öğrencilerde olduğu kadar”, “Türk öğrencilerden daha az” olmak üzere beş alt kategori oluşturulmuştur.
Tablo 3.
Sınıfınızdaki Suriyeli Çocukların Şiddete Başvurma Durumları
n
10
7
4
2
2
25

Çok fazla şiddete başvuruyor
Hiç şiddete başvurmuyor
Çocuğun yapısına göre değişiyor
Diğer öğrencilerde olduğu kadar
Türk öğrencilerinden daha az
Toplam

%
40
28
16
8
8
100

Tablo 3’den de görüleceği gibi Suriyeli çocukların şiddete başvurma durumlarını görüşmeye katılan
öğretmenlerin 10’u (%40) çok fazla şiddete başvurduklarını, 7’si (%28) hiç şiddete başvurmadıklarını, 4’ü (%16)
çocuğun yapısına göre değiştiğini, 2’si (%8) diğer öğrencilerde olduğu kadar olduğunu ve 2’si de (%8) Türk
öğrencilerinden daha az olduğunu söylemiştir.
a) Çok Fazla Şiddete Başvuruyor
Bazı öğretmenler Suriyeli çocukların şiddete başvurma durumlarının çok fazla olduğunu söylemişlerdir.
Katılımcılardan biri bu konuyla ilgili olarak, “Aşırı kavga ediyorlar. Kural yok. Dil problemli hırçınlıkları çok.
Yetiştirilme kültürlerinden dolayı sürekli dayakla bir şeyleri çözmeye çalışıyorlar. Ailelerinde hep bunu
görmüşler. Velilerden gördüğümüz şu, yapılan yanlışı dayakla çözebileceklerini düşündükleri için çocukları da
aileden bunu gördükleri için görgülü kuşlar gördüğünü işler anlayışıyla sınıfta sürekli bir şiddet ortamı var.
(Ö25)” Başka bir katılımcı da “Çok sık kavga ediyorlardı. Birbirini boğazlayandan tutun oyuncak bıçakla
bıçaklayan mı dersiniz. Fazlasıyla şiddete meyilli çocuklardı bendekiler.( Ö11)” Diğer bir katılımcı ise “Başka
uyruklu öğrencilerim de var ama onlar da şiddete başvurma durumları yok. Ama benim Suriyeli öğrencim çok
aşırı şiddete başvuruyor.(Ö13)” şeklinde görüş belirtmiştir. Katılımcılardan biri bu konuyla ilgili olarak, “Kız
öğrencim pek kavga etmiyor. 2. dönem gelen erkek öğrencim Türkçesi zayıf olduğu için arkadaşlarıyla pek
anlaşamıyor, kavga ediyor. O henüz adapte olamadı ama diğer Suriyeli öğrencilerimde öyle bir durum yok.
(Ö2)” Başka bir katılımcı da “Türkçeyi bilmeyen öğrencim kendisini ifade edemediği zamanlarda hırçınlaşıp
şiddete başvuruyor. (Ö20)” şeklinde fikir beyan etmiştir.
b) Hiç Şiddete Başvurmuyor
Bir grup öğretmen sınıfındaki Suriyeli çocukların şiddete başvurma durumlarının olmadığını ifade etmiştir.
Katılımcılardan biri bu konuyla ilgili olarak, “Bu seneki öğrencilerim de kesinlikle şiddet eğilimi görmedim.
(Ö1)” şeklinde görüş belirtmiştir.
c) Çocuğun Yapısına Göre Değişiyor
Öğretmenlerden bazıları sınıfındaki Suriyeli çocukların şiddete başvurma durumlarının çocuğun yapısına
göre değiştiğini ifade etmiştir. Bir öğretmen bununla ilgili olarak, “Kız olan öğrencim de biraz şiddete başvurma
durumu var. Bu durum Türk - Suriyeli çatışmasından değil de çocuk daha çok benim istediğim olsun modunda
ve hırçın olduğu için bazen sürtüşmeleri oluyor yapı meselesinden dolayı sorunları oluyor yani ama iki Türk
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öğrencimin arasında olduğu kadar oluyor daha fazlası yok. (Ö4)” Başka bir katılımcı da “Suriyeli öğrencim
erkek. Sessiz ve uyumlu bir çocuk olduğu için arkadaşlarıyla da hiç kavga etmiyor. (Ö5)” şeklinde görüş
belirtmiştir.
d) Diğer Öğrencilerde Olduğu Kadar
Bazı öğretmenler Suriyeli çocukların şiddete başvurma durumlarının sınıftaki diğer öğrencilerde olduğu
kadar olduğunu dile getirmiştir. Bir öğretmen bununla ilgili olarak, “Erkek öğrencim de ara ara oluyor. Ama
Türk öğrencilerim de olduğu kadar. (Ö8)” şeklinde görüş belirtmiştir.
e) Türk Öğrencilerinden Daha Az
Öğretmenlerden bazıları sınıfındaki Suriyeli çocukların şiddete başvurma durumlarının sınıftaki Türk
öğrencilerinden daha az olduğu dile getirilmiştir. Bir öğretmen bununla ilgili olarak, “Çok yok. Türklerden daha
az diyebilirim. (Ö15)” şeklinde ifade etmiştir.
3. Suriyeli Çocuklara Yönelik Özel Olarak Yapılan Çalışmalar
Görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde öğretmenler Suriyeli çocuklara yönelik özel çalışmalar
yapma durumuna “Yapmıyorum”, “1. Dönem yaptım 2. Dönem yapmadım”, “Yapıyorum” (“Türkçeyi
yönelik”, “Olumlu davranış kazandırmaya
geliştirmeye yönelik”, “Kaynaştırmaya yönelik”, “Temizliğe
yönelik”) olmak üzere üç alt kategori oluşturulmuştur
Tablo 4.
Suriyeli Çocuklara Yönelik Özel Olarak Çalışma Yapma Durumu
Yapmıyorum
1.dönem yaptım 2. dönem yapmadım
Yapıyorum
Yapılan çalışmalar
• Türkçeyi geliştirmeye yönelik
• Kaynaştırmaya yönelik
• Temizliğe yönelik
•Olumlu davranış kazandırmaya yönelik
Toplam

n
12
2
11

%
48
8
44

6
3
1
1
25

24
12
4
4
100

Tablo 4’den de görüleceği gibi görüşmeye katılan öğretmenlerin 12’si (%48) Suriyeli çocuklara özel olarak
çalışma yapmadığını, 2’si de (%8) 1. Dönem yapıp 2. Dönem yapmadığını, 11’i (%44) ise Suriyeli çocuklara
özel olarak çalışma yaptığını ve bu çalışmaları 6’sı (%24) Türkçeyi geliştirmeye yönelik, 3’ü (%12)
kaynaştırmaya yönelik 1’i (%4) temizliğe yönelik ve yine 1’i (%4) ise olumlu davranış kazandırmaya yönelik
çalışmalar yaptığını beyan etmiştir.
a) Yapmıyorum
Bir grup öğretmen sınıfındaki Suriyeli çocuklara yönelik özel olarak çalışma yapmadığını ifade etmiştir.
Katılımcılardan biri bu konuyla ilgili olarak, “Onlarla bireysel ilgilenmemiz mümkün değil. Ailelerinin öyle bir
beklentisi var aslında her gün bir kelime öğrensin hocam diye yanıma geliyorlar. Ama bu mümkün değil. Çünkü
onlarla ilgilenirken diğer öğrencilerim kalıyor. O yüzden özel bir çalışma yapmıyorum. (Ö7)” şeklinde görüş
belirtmiştir. Başka bir katılımcı da “Sınıf mevcudumuz kalabalık olduğu için bireysel çalışma yapamıyorum.
Normal eğitim öğretim müfredatına uygun gidiyoruz. (Ö20)” şeklinde görüş belirtmiştir. Bir diğer katılımcı ise
“Benim Suriyeli çocuklarımın dil gelişimleri iyi ve iletişim yönünde çok sıkıntıları yok sosyal olarak arkadaş
uyumlarında bir sıkıntı yok. Bilişsel olarak da diğer çocuklarımdan farkı yok. Mesela ikisi de bazı Türk
öğrencilerimden daha üst düzeydeler. Bu yüzden özel çalışma yapmıyorum. Siz şunu yapın diğerleri siz bunu
yapın diye ayırmıyorum onları. Ama verdiğim yönergelerde Suriyeli çocuklara daha kolay yönergeler
veriyorum. Türk öğrencilerime bir üst düzeyde cümleler kurarken yönergeler verirken onlara kurduğum
cümleleri basite indirgiyorum.(Ö4)” şeklinde görüş belirtmiştir.
b) 1. Dönem Yaptım 2. Dönem Yapmadım
Öğretmenlerden bazıları Suriyeli çocuklara yönelik özel olarak yaptığı çalışmayı 1. Dönem yapıp 2. Dönem
yapmadığını dile getirmiştir. Bir öğretmen bununla ilgili olarak, “1. dönem yapıyordum lakin 2. Dönem
yapamıyorum. Bireysel olarak etkinliklerde onlara yardımcı oluyordum. İlk dönem Suriyeli bir tercümanımız
vardı ona matematik çalışmalarında Suriyeli çocuklar için Arapça Türkçe çevirme kartları hazırlatmıştım. 2.
dönem tercümanımız gittikten sonra bu çalışmaları yapamadım. (Ö17)” şeklinde ifade etmiştir.
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c) Yapıyorum
Türkçeyi Geliştirmeye Yönelik
Bazı öğretmenler Suriyeli çocuklara yönelik özel olarak yaptığı çalışmayı Türkçeyi geliştirmeye yönelik
yaptığını söylemiştir. Katılımcılardan biri bu konuyla ilgili olarak, “Ortam ve sınıftaki işleyişi kavratmaya
çalışıyorum. İletişim kurmada, vücut dilini ve nesneleri kullanmaya gayret ediyorum. Somut kelimeleri soyut
kelimelerle birleştirip vücut dili ile anlatmaya çalışıyorum. Göz teması ile kelimeleri ilk önce tekrarlatıp
kelimelerin anlamını kavratmaya çalışıyorum. Şu ana kadar iyi gelişme kaydettiğimizi gözlemliyorum ama
ailelerinin bu konuda etkisi çok büyük. Bu seneki aileler çok daha ilgililer. Anneler Türkçe öğrenme ve iletişim
konusunda hevesliler. (Ö1)” şeklinde görüş belirtmiştir. Başka bir katılımcı da “İlk aylar Arapça Türkçe sayı
kartları renk kartları çıkarttım sürekli tekrar ettim. Çok fazla parmak oyunu tekerleme yaptırıyordum. Türkçeyi
daha iyi konuşmaları için Arapça konuşmalarına müsaade etmiyordum Türkiye de yaşıyoruz o yüzden Türkçe
konuşuyoruz diyordum. Şu anda Türkçeleri iyi durumda çok kötü değil. (Ö23)” şeklinde görüş belirtmiştir. Diğer
bir katılımcı ise “Birebir eğitim verebileceğimiz, ilgilenebileceğimiz bir ortam yok sınıfta. Sınıfta ben tek
öğretmenim bir de stajyerlerim geliyor. Onlarda olmasa özel olarak bir çalışma yapmamız mümkün değil.
Arkadaşlarıyla kaynaşmasına yardımcı oluyorum. Bizim toplumumuzun kurallarını öğretmek için sözel
yönergeler veriyorum ve sürekli tekrarlar yaptırıyorum. Elimdeki nesnenin kâğıt olduğunu birkaç defa
söylüyorum. Çocuklar tam Türkçeyi öğrenemiyorlar tabi ama en azından gün içinde verdiğim komutların,
yönergelerin ne olduğunu anlayıp uygulamaya geçebilecek seviyeye geliyorlar. (Ö12)” şeklinde fikir beyan
etmiştir.
Kaynaştırmaya Yönelik
Öğretmenlerden bazıları Suriyeli çocuklara yönelik özel olarak yaptığı çalışmayı kaynaştırmaya yönelik
yaptığını söylemiştir. Bir öğretmen bununla ilgili olarak, “Onları akranlarıyla kaynaştırmaya çalışıyorum,
Türklerin oynadığı oyunlara katılmak istemeseler bile mutlaka oynamalarını sağlıyorum kaynaşmaları için. Yine
sürekli diyalog kuruyorum Türkçelerini geliştirmek için. Sene başında sıfır Türkçeyle gelen bu çocuklar sene
sonunda Türkçeyi öğrenerek gidiyor. (Ö10)” Başka bir öğretmen ise “Genel olarak entegrasyonlarını sağlamak
için ayrıca bir çalışma yapmıyorum. Ben çok fazla aile katılımı çalışması yapıyorum. En azından hem büyüklerin
hem de küçüklerin kaynaşması açısından bu çalışmalarda Suriyeli aileleri ayırmıyorum bilakis yer almalarını
sağlıyorum. (Ö15)“ şeklinde ifade etmiştir.
Temizliğe Yönelik
Bir grup öğretmen sınıfındaki Suriyeli çocuklara yönelik özel olarak yaptığı çalışmanın temizliğe yönelik
olduğunu ileri sürmüştür. Bir öğretmen bu durumla ilgili olarak “Aileden gelen bir şey sanırım, temizlik hiç
yoktu o alanda çalışma yaptık. Tuvalet alışkanlıklarını kazandırmak için çok çaba harcadım. Beraber tuvalete
gittik nasıl oturulması, temizliğini nasıl yapması gerektiğini anlattım. Tırnak kesmesi, banyo yapma, diş
fırçalama, yemekten önce sonra ellerini yıkama gibi beden temizliği ile ilgili etkinlikler yaptık. (Ö18)” şeklinde
görüş belirtmiştir.
Olumlu Davranış Kazandırmaya Yönelik
Bazı öğretmenler Suriyeli çocuklara yönelik özel olarak yaptığı çalışmanın en etkilisinin sevgi göstererek
yapıldığını söylemiştir. Bir öğretmen bu durumla ilgili olarak, “Bu çocukların tek istediği şey sevgi aslında.
Sevgiyle çoğu sorunu çözebileceğimize inanıyorum. Bütün çalışmalarımızı da sevgiyle yapmamız gerekiyor.
Onların yanında olduğumu hissetmeleri için elimden geleni yapıyorum. (Ö14)” şeklinde ifade etmiştir.
4. Suriyeli Çocukların Oynadıkları Oyunları Gözlemlerken Karşılaşılan Durumlar
Görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde öğretmenlerin Suriyeli çocukların oynadıkları oyunları
gözlemlerken karşılaşılan durumlara “Farklı bir durum yok”, “Şiddet içerikli oyunlar oynuyorlar”, “Kural
tanımıyorlar”, olmak üzere üç alt kategori oluşturulmuştur.
Tablo 5.
Suriyeli Çocukların Oynadıkları Oyunları Gözlemlerken Karşılaşılan Durumlar
n
17
7
1
25

Farklı bir durum yok
Şiddet içerikli oyunlar oynuyorlar
Kural tanımıyorlar
Toplam

20

%
68
28
4
100

International Congress on Science and Education

Afyonkarahisar, 2018

Tablo 5’den de görüleceği gibi görüşmeye katılan öğretmenlerin 17’si (%68) Suriyeli çocukların
oynadıkları oyunları gözlemlerken farklı durumlarla karşılaşılmadığını, 7’si (%28) şiddet içerikli oyunlar
oynadıklarını, 1’i de (%4) oyunlarda kural tanımadıklarını gözlemlediğini söylemiştir.
a) Farklı bir durum yok
Öğretmenlerden bazıları Suriyeli çocuklara yönelik özel olarak yaptığı çalışmayı kaynaştırmaya yönelik
yaptığını söylemiştir. Suriyeli çocukların oynadıkları oyunları gözlemlerken farklı durumlarla karşılaşılmadığını
söylemiştir. Bir öğretmen bu durumla ilgili olarak “Hayır, olumsuz bir durumla karşılaşmadım. Çok uyumlular.
Benim zannettiğimden daha çabuk adapte oldular. (Ö9)”şeklinde görüş belirtmiştir. Başka bir öğretmen ise
“Farklı bir oyun gözlemlemedim. Bizim çocuklar ne oynuyorsa onlarla uyum içindeler. (Ö3)” şeklinde ifade
etmiştir.
b) Şiddet içerikli oyunlar oynuyorlar
Bir öğretmen bununla ilgili olarak, “Dönemin başlarında çocuklarla okulumuzda hiç silah türü oyuncak
olmamasına rağmen silahcılık oynamanın yasak olduğunu söyledim. Ama 2. Dönem gelen Suriyeli öğrencim
bloklardan silah yapıp birkaç kez uyarmama rağmen Türkçesi zayıf olduğu için bu durumu birkaç kez daha
tekrarladı. Bende en son Google’ı açtım Arapça silah yok, yasak dedim kısmen anlaştık. Genel anlamda
oyunlarda kültürel bir fark yok. (Ö2)” Başka bir öğretmen ise “Sürekli savaş oyunları oynuyorlar. Çocuklarda
şiddete meyillilik var. Okulumuz da GEM var. Eskiden Türklerle Suriyelilerin kaynaşmaları için teneffüse aynı
saatte çıkmalarını sağladılar. Türk öğrenciler ve Suriyeli öğrenciler arasında büyük bir şiddet olduktan sonra
teneffüs saatlerini ayırdılar. Ama onlar kendi aralarında bile o kadar çok kavga ediyorlar ki. Suriyeli
öğretmenlerin de cezalandırma yöntemleri çok korkunç. Yani bu çocukların şiddete meyilli olmasının nedeni
savaştan çıkıp gelmiş olmaları değil kültürlerinde böyle bir şey var. Bu söyleyeceğim ne kadar doğru bilmem
ama yozlaşmış bir toplum olduklarını düşünüyorum. (Ö12)” şeklinde görüş belirtmiştir.
c) Kural tanımıyorlar
Bir grup öğretmen sınıfındaki Suriyeli çocuklara yönelik özel olarak yaptığı çalışmanın temizliğe yönelik
olduğunu ileri sürmüştür. Bir öğretmen bu durumla ilgili olarak “Sınıf içi oyunları ve kuralları gözlemleyerek
fark etmelerini sağlıyorum. Ama onlar oyunlarda kural tanımıyorlar. Tüm etkinliklerde hep ben oynayacağım
şeklinde söylemleri vardı. Oyunlarda kaybettikleri zaman yenilgiyi kabullenmiyorlardı. Süreç içerisinde oyun ve
etkinliklerin bir kuralı ve sırası olduğunu öğrendiler. (Ö13)” şeklinde görüş belirtmiştir.
5. Suriyeli Çocukların Etkinliklere Katılımı
Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde sınıftaki Suriyeli çocukların etkinliklere
katılımı ile ilgili olarak “aktif”, “pasif” ve “değişken” olmak üzere üç alt kategori oluşturulmuştur.
Tablo 6.
Suriyeli Çocukların Etkinliklere Katılımı
n
17
5
3
25

Aktif
Pasif
Değişken
Toplam

%
68
20
12
100

Tablo 6’dan da görüleceği gibi görüşmeye katılan öğretmenlerin 17’si (%68) Suriyeli çocukların
etkinliklere katılımının aktif olduğunu, 5’i (%20) pasif olduğunu, 3’ü ise (%12) değişken olduğunu dile
getirmiştir.
a) Aktif

Bir grup öğretmen sınıfındaki Suriyeli çocukların etkinliklere aktif olarak katıldığını ifade etmiştir. Bir
öğretmen bu durumla ilgili olarak “Türkçeyi çok iyi bildikleri için etkinliklere de aktif katılım sağlıyorlar. Hiç
zorlanmıyoruz. (Ö8)” şeklinde ifade etmiştir.
b) Pasif

Öğretmenlerden bazıları sınıfındaki Suriyeli çocukların etkinliklere katılımda pasif kaldıklarını ifade
etmiştir. Bir katılımcı bu durumla ilgili olarak “Pasif bir katılım sağlıyor yapısından dolayı. Çekingen bir yapıya
sahip, bazen oyunlara katılmak istemiyor ama bende seneye ilkokula başlayacak alışsın diye zorla etkinliğe
katıyorum. (Ö5)” şeklinde görüş belirtmiştir.
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c) Değişken

Bazı öğretmenler Suriyeli çocukların etkinliklere katılımının değişkenlik gösterdiğini ileri sürmüştür. Bir
öğretmen bu durumla ilgili olarak “Sene boyunca değişkenlik gösterdi. İlk önce anlaşamadık, biraz inatçı
davrandılar. Sonradan dili öğrendikçe etkinliklere katıldılar. Kız olan Suriyeli öğrencim sanat etkinliklerinde çok
başarılı.(Ö2)” şeklinde görüş belirtmiştir. Bir diğer öğretmen ise, “Etkinlikten etkinliğe fark ediyor, değişkenlik
gösteriyor. Mesela sanat, oyun, müzik gibi etkinliklere aktif katılım sağlarken, kitap çalışmalarında ve hikaye
etkinliklerinde dildeki eksiklikten dolayı biraz zorlanıyorlar daha pasifler. Benim direktiflerim sayesinde
yapıyoruz ama zorlanıyoruz tabi. (Ö4)” şeklinde görüş belirtmiştir. Bir başka katılımcı bu durumla ilgili olarak
“Karakteristik olarak farklılar. Mesela Suriyeli öğrencimden bir tanesi diğerlerine göre daha çok içine kapanık ve
çekingen o yüzden o pasif ama diğerleri daha aktif olarak etkinliklere katılıyor. (Ö15)” şeklinde ifade etmiştir.
6. Sınıfında Suriyeli Çocukların Olmasının Öğretmenlere Katkısı
Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde Sınıfında Suriyeli çocukların olmasının
öğretmenlere katkısı “avantaj”, “dezavantaj”, “etkisi yok” olmak üzere üç alt kategori oluşturulmuştur.
Tablo 7.
Sınıfında Suriyeli Çocukların Olmasının Öğretmenlere Katkısı
n
12
7
6
25

Dezavantaj
Etkisi yok
Avantaj
Toplam

%
48
28
24
100

Tablo 7’den de görüleceği gibi görüşmeye katılan öğretmenlerin 12’si (%48) dezavantaj sağladığını, 7’si
(%28) etkisinin olmadığını ve 6’sı (%24) sınıfında Suriyeli çocukların olmasının öğretmenlere avantaj
sağladığını dile getirmiştir.
a) Dezavantaj
Bir grup öğretmen sınıfında Suriyeli çocukların olmasının kendisine dezavantaj sağladığını ifade etmiştir.
Bir katılımcı bu durumla ilgili olarak “Dezavantajı oldu tabii ki, beni daha başlangıçta bir buçuk ay geriye itti.
Suriyeli çocukları okula adapte etmeye çalıştım. Türk ailelerin önyargılarını kırmakla uğraştım. Veli
toplantılarında “Hocam hastalık kapacağız, pisler mi? temizler mi?, ne işleri var burada?” diyen bir çok veli
vardı. İlk Suriyeliler ülkemize geldiklerinde duygusal yaklaştık, kucak açtık, yardım ettik. Ama 2 yıldan beri
büyük bir nefret oluştu onlara karşı. Türk velilerim geçen yıl kendi aralarında istemediklerini konuşuyorlardı
ama bu yıl veli toplantılarında açık açık söylüyorlar. Kargaşa oluyor, bende sağduyulu olup onları
sakinleştirmeye çalışıyorum. (Ö12)” şeklinde fikir beyan etmiştir.
b) Etkisi yok
Öğretmenlerden bazıları sınıfında Suriyeli çocukların olmasının kendisine bazen avantaj bazen ise
dezavantaj sağladığını ifade etmiştir. Bir katılımcı bu durumla ilgili olarak “Bazen avantaj bazen dezavantaj
sağladığı oldu. Bana göre çocuk çocuktur. Farklı çocukları tanımak bana enerji veriyor. Fakat bu çocukların
ailelerindeki bazı davranışlar hoşuma gitmiyor. Sınıfa daha doğrusu eğitime maddi katkıları hep benden
bekliyorlar. Zaman içinde sanki onların ödemesi gereken paraları bizim ödememiz zorunluymuş gibi
hissettiriyorlar. Üzüldüğüm bir nokta da şu ki ayrıcalık yapmak istemiyorum ama asgari ücret ve altında maaş
alan birçok Türk velim var. Ve onlar bu paraları hiç ikiletmeden ceplerinden veriyorlar. Bu yüzden farklı
çocukları tanımak benim için bir avantaj ama böyle aileleriyle uğraşmakta benim için dezavantaj oldu. (Ö1)”
şeklinde ifade etmiştir. Bir başka öğretmen bu durumla ilgili olarak “Ben nötürüm. Ne avantajı ne de dezavantajı
oldu. Belki sınıfım da ki çocuk huysuz, şiddete meyilli olsaydı bana dezavantaj sağlardı. (Ö5)” şeklinde görüş
belirtmiştir.
c) Avantaj
Bir grup öğretmen sınıfında Suriyeli çocukların olmasının kendisine avantaj sağladığını ifade etmiştir. Bir
öğretmen bu durumla ilgili olarak “Avantajı oldu tabii. Dezavantajını hiç yaşamadım bugüne kadar. Bana hepsi
bir deneyim oldu. Yarın doğuya atandığım zaman dilini bilmediğim çocuklarla karşılaşmam pek mümkün.
Onlara da burada edindiğim tecrübeyi uygulayacağım. Çocuklarla yaşadığım bu ufak tefek dil sorunlarını da
lehime çeviriyorum. Kesinlikle benim için bir uyumsuzluk söz konusu değil onlar benim için bir avantaj. Bence
Suriyeli çocuklar için de bir avantaj. (Ö4)” şeklinde ifade etmiştir. Bir diğer öğretmen ise, “Avantajı oldu ama
sınıfımda Suriyeli çocukların olması değildi bana avantaj sağlayan. Böyle özel, güzel, zeki çocukların hayatıma
girmesiydi. (Ö8)” şeklinde ifade etmiştir.
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7. Öğretmenlerin Suriyeli Çocukların Aileleriyle İletişimi
Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde öğretmenlerin, sınıflarındaki Suriyeli
çocukların aileleriyle iletişimlerini tanımlamada “İyi”, “Kötü”, “Kararsız” olmak üzere üç alt kategori
oluşturulmuştur.
Tablo 8.
Öğretmenlerin Suriyeli Çocukların Aileleriyle İletişimi
n
10
8
7
25

Kararsız
Kötü
İyi
Toplam

%
40
32
28
100

Tablo 8’den de görüleceği gibi görüşmeye katılan öğretmenlerin 10’u (%40) etkisinin olmadığını, 8’i
(%32) kötü olduğunu ve 7’si ise (%28) sınıfında ki Suriyeli çocukların aileleriyle iletişiminin iyi olduğunu dile
getirmiştir.
a) Kararsız
Öğretmenlerden bazıları sınıfındaki Suriyeli çocukların aileleriyle iletişimini tercüman kullanarak
sağladığını dile getirmiştir. Bir katılımcı bu durumla ilgili olarak “Burası hem imam hatip ortaokulu hem de
GEM olunca Arapça bilen çok hocam var, sağ olsunlar onlardan yardım istiyorum. Yani tercüman kullanıyorum.
Ama Suriyeli veliler pek adım atmıyorlar, bu konuda hiç yardımcı olmuyorlar. Okul dışında mesaj atıyorlar
Arapça. Aslında telefonlarda o kadar uygulama var. Onu Türkçeye çevirip gönderebilir. Ama veliler de büyük
bir asimile olma korkusu var. Bunu alenen dile de getiriyorlar. “Biz Türk değiliz, Türkçe konuşmayacağız, bizi
kültürümüzden vazgeçiremezsiniz. Asimile olmayacağız.” şeklinde söylemleri açıkça söylüyorlar. Sonumuz pek
iyi değil gibi asimile olmak istemeyen, şiddet yanlısı, yozlaşmış bir toplum var karşımızda sonumuz hayır olsun
ne diyebilirim ki. (Ö12)” şeklinde ifade etmiştir. Bir diğer katılımcı ise, “Onlarla bir şekilde anlaşıyoruz bazı
velilerim biraz Türkçe konuşabiliyor. Bazılarının da ilkokula giden çocukları var onlar Türkçeyi iyi
konuşabiliyor. Onları tercüman olarak kullanıyoruz. Aile katılımına da diğer velilerim kadar katılıyorlar. (Ö2)”
şeklinde fikir beyan etmiştir. Bir başka öğretmen ise bu durumla ilgili olarak, “İki Suriyeli çocuğum var ikisinin
ailesi de birbirinden farklı. Bir ailenin eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik durumu yüksek, ailedeki fert sayısı az
diğer ailenin ise eğitim seviyesi, sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve kalabalık bir aileye mensup. Eğitim seviyesi
yüksek aileyle sürekli iş birliği içerisindeyim çocuğunun Türkçe öğrenmesini istiyor ve bunun için de çaba
gösteriyor. Çok ilgili. Ama diğer aile yeniliğe çok kapalı sadece çocuğu okula gitsin gelsin modunda. Okulda
neler öğreniyor ne yapıyor pek umurunda değil. İlgisiz. Eğitimli, ilgili aile çocuğuna zaman ayırıp aile katılım
etkinliklerine gelirken diğer aile hiç katılmadı. (Ö20)” şeklinde ifade etmiştir.
b) Kötü
Bazı öğretmenler sınıfındaki Suriyeli çocukların aileleriyle iletişiminin kötü olduğunu ifade etmiştir. Bir
öğretmen bu durumla ilgili olarak “İletişimimiz neredeyse hiç yok gibi. Hiç gelmiyorlar okula. Çok ilgisizler
çocuklar umurlarında değil resmen. Bizimle onlar arasında muhteşem bir kültür farkı var. Biz çocuklarımıza
karşı ne kadar ilgiliysek onlarda bir o kadar ilgisiz. (Ö11)” şeklinde ifade etmiştir.
c) İyi
Bir grup öğretmen sınıfında ki Suriyeli çocukların aileleriyle iletişiminin iyi olduğunu ifade etmiştir. Bir
katılımcı bu durumla ilgili olarak “Suriyeli çocukların aileleri Türkçeyi bildikleri için anlaşıyoruz bu yüzden biz
pek sıkıntı yaşamadık (Ö21)” şeklinde görüş belirtmiştir.
8. Öğretmenlerin Suriyeli Öğrencileriyle Arasındaki İletişim
Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde öğretmenlerin, sınıfındaki Suriyeli
öğrencileriyle arasındaki iletişimi “Problem yok” ve “Problem var” olmak üzere iki alt kategori oluşturulmuştur.
Tablo 9.
Öğretmenlerin Suriyeli Öğrencileriyle Arasındaki İletişim
n
18
7
25

Problem yok
Problem var
Toplam

23

%
72
28
100
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Tablo 9’dan da görüleceği gibi görüşmeye katılan öğretmenlerin 18’i (%72) iletişim problemi yaşadıklarını,
7’si (%28) ise iletişim problemi yaşamadıklarını dile getirmiştir.
a) Problem Yok
Bir grup öğretmen sınıfındaki Suriyeli öğrencileriyle arasındaki iletişiminde sıkıntı olmadığını ifade
etmiştir. Bir katılımcı bu durumla ilgili olarak “İletişim problemleri çok fazla yaşanmıyor artık ama Suriyeli
çocuklar bir yaramazlık yapınca hemen dilin arkasına saklanıyorlar. (Ö7)” şeklinde ifade etmiştir. Başka bir
katılımcı ise, “Bu seneki öğrencilerim Türkçeyi biraz bildikleri için hiçbir sıkıntım yok. Elimden gelen çabayı
gösteriyorum. İletişim konusunda da başarılı olduğumu düşünüyorum. Çünkü çocuklarım sınıfta rahat ve
mutlular. (Ö1)” şeklinde fikir beyan etmiştir
b) Problem Var
Bazı öğretmenler sınıfındaki Suriyeli öğrencileriyle arasındaki iletişiminin sıkıntılı olduğunu
anlaşamadıklarını ifade etmiştir. Bir öğretmen bu durumla ilgili olarak “Bizim en büyük problemimiz dil.
Sınıftaki diğer çocuklardan bilişsel gelişim olarak hiçbir farkı yok. Ama dili bilmemeleri onlarla iletişimimizi
güçleştiriyor. Aynı zamanda dil bilmemelerinden kaynaklı dertlerini anlatamayınca hiddetlenip, hırçınlaşıyorlar
ve şiddete başvuruyorlar. Dil problemini aştık mı her şey rayına oturacak. (Ö21)” şeklinde fikir beyan etmiştir.
Başka bir katılımcı ise bu durumla ilgili olarak “Çocuklar veli kaynaklı Türkçeyi öğrenmeye dirençli. Biz
asimile olmayacağız ben Arapça konuşacağım diyen veliler tabi ki çocuklarına da bunu empoze ediyorlar ve
çocuklarda dili öğrenmemek için Türkçe konuşmamak için direniyorlar. (Ö12)” şeklinde ifade etmiştir.
9. Sınıftaki Türk Çocukların Ailelerinin Suriyeli Çocuklara Karşı Tepkileri
Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde sınıftaki Türk çocukların ailelerinin Suriyeli
çocuklara karşı tepkileri “tepkili”, “tepkisiz“, “öğretmen etkisine göre değişken” ve “kararsız”, olmak üzere dört
alt kategoride toplanmıştır.
Tablo 10.
Sınıftaki Türk Çocukların Ailelerinin Suriyeli Çocuklara Karşı Tepkileri
n
13
7
3
2
25

Tepkili
Tepkisiz
Öğretmen etkisine göre değişken
Kararsız
Toplam

%
52
28
12
8
100

Tablo 10’dan da görüleceği gibi görüşmeye katılan öğretmenlerin 13’ü (%52) Sınıfta Suriyeli çocuklara
karşı tepkili olduklarını, 7’si (%28) sınıftaki çocukların ailelerinin Suriyeli çocuklara karşı tepkilerinin
olmadığını, 3’ü (%12) öğretmen etkisine göre değişken olduğunu ve 2’si (%8) kararsız olduğunu dile getirmiştir.
a) Tepkili
Bazı öğretmenler sınıfında ki çocukların ailelerinin, Suriyeli çocuklara karşı tepkilerinin olduğunu Suriyeli
çocukları istemediklerini ifade etmiştir. Bir öğretmen bu durumla ilgili olarak “Çok fazla tepkileri var. Türk
veliler bir yanlış gördü mü hemen genelleme yapıyorlar. En çok çocuklarının Suriyeli hastalığı dediğimiz el ayak
ağız hastalığı geçirmelerinden korkuyorlar. Geçirenler de oldu, sınıftaki çocuklarımdan bir kaçının el ayak
tırnakları döküldü. Ağızlarında yaralar çıkıyor. Ve maalesef tedavisi de ilacı da yok. Benim kendi çocuklarımda
oldu, oradan çok iyi biliyorum çok kötü bir şey. (Ö12)” şeklinde ifade etmiştir. Başka bir katılımcı ise,
“Suriyelilerle aynı sınıfta çocuklarının olmasını istemiyorlar. Çünkü Sınıfımızda Türk çocuklarının sayısının
azınlıkta olduklarını biliyorlar. Ve çocuklarının iyi bir eğitim alamadığını düşünüyorlar. Ama bu çevre de oturan
insanların maddi durumları iyi olmadığı için çocuklarını okuldan alamıyorlar. İmkânı olan aileler okuldan
alıyorlar. Ders işleyemiyoruz, ben vermem gereken kavramları veremiyorum. (Ö10)” şeklinde fikir beyan
etmiştir.
b) Tepkisiz
Bir grup öğretmen sınıfında ki çocukların ailelerinin Suriyeli çocuklara karşı tepkileri olmadığını ifade
etmiştir. Bir katılımcı bu durumla ilgili olarak “Herhangi bir olumsuzluk yok. Sene başında toplantıda biz
beslenmeyi toplu yapıyoruz ama Türk velilerimin çoğu bireysel olsun istedi. Nedenini sorduğumda ise onlar
Suriyeli yemek kültürleri farklıdır dediler Suriyeli velimin beslenme getirmesini istemediler. Ama ben ikna
ettim. (Ö9)” şeklinde ifade etmiştir.
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c) Öğretmen etkisine göre değişken
Bir grup öğretmen sınıfındaki çocukların ailelerinin Suriyeli çocuklara karşı tepkilerinde dengeyi kendilerinin
kurduğunu ifade etmiştir. Bir öğretmen bu durumla ilgili olarak “Orada dengeyi biz kuruyoruz. Veliler biraz
öğretmenlerin ağzına bakıyorlar belki bende öyle bir ışık görseler hemen istemiyoruz gelmesinler diyecekler ama
gelen hiçbir velim böyle bir ayrım yapmıyor, yapmalarına da izin vermem zaten. (Ö19)” şeklinde görüş
belirtmiştir. Başka bir öğretmen ise, “Aslında önyargılılar ama biz çocuğu seversek veliler seslerini
çıkartamıyorlar. Veli grubu öğretmen ile beraber hareket eder. Veli çocuğunun okuldaki sütü içmesine izin
veriyorsa, aşı yaptırmasına veya dişlerine florür yaptırmasına müsaade ediyorsa o veliyi öğretmen
yönlendirmiştir. Öğretmen isterse bir iki kişi hariç sınıfın çoğunluğu öğretmene uyum sağlar. Yani velinin
Suriyelilere bakış açısı öğretmenle ilişkilidir. (Ö7) şeklinde görüş belirtmiştir.
d) Kararsız
Öğretmenlerden bazıları sınıfındaki çocukların ailelerinin Suriyeli çocuklara karşı tepkisinin nötr olduğunu
onları ne dışladıklarını ne de kabul ettiklerini dile getirmiştir. Bir katılımcı bu durumla ilgili olarak “Olumlu ya
da olumsuz bir tepkileri yok bu konuda tarafsızlar. “Aman benim çocuğum Suriyelilerle oynamasın onları
istemiyoruz” gibi bir tepki olmadığı gibi “aman onlarla kaynaşsın, arkadaş olsun” diye bir istekleri de yok. Veli
getiriyor öğrencisini, nasıl diğer Türk arkadaşlarıyla iletişimine, arkadaşlığına karışmıyorsa Suriyeli çocukla olan
samimiyetine de bir şey demiyor. (Ö4) şeklinde ifade etmiştir.
10. Suriyeli Çocukların Eğitiminde Yaşanan Sorunlar
Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde öğretmenler sınıflarındaki Suriyeli çocukların
eğitiminde yaşanan sorunları “Sorun var” (“Dil ve iletişim problemi”) ve “Sorun yok” olmak üzere iki alt
kategoride toplamıştır.
Tablo 11.
Suriyeli Çocukların Eğitiminde Yaşanan Sorunlar
Sorun Var
Yaşanan sorunlar
• Dil ve iletişim problemi
Sorun Yok
Toplam

n
20

%
80

20
5
25

80
20
100

Tablo 11’den de görüleceği gibi görüşmeye katılan öğretmenlerin 20’si (%80) sorun olduğunu ve bu
sorunların dil ve iletişim sorunu olduğunu, 5’i (%20) sınıftaki Suriyeli çocukların eğitimiyle ilgili yaşanan bir
sorun olmadığını dile getirmiştir.
a) Sorun Var
Dil ve iletişim problemi
Öğretmenlerden bazıları sınıfında Suriyeli çocukların eğitiminde yaşanan sorunların dil ve iletişim problemi
ile ilgili olduğunu ifade etmiştir. Bir katılımcı bu durumla ilgili olarak “İletişim zaten başlı başına bir sorun.
Sonra maddi yetersizlik ve temizlik diye düşünüyorum. Okul giriş çıkış saatleri de ayrı bir problem. Çocuğu
istediği zaman getiriyor, istediği zaman alıyor. (Ö16)” şeklinde görüş belirtmiştir.
b) Sorun yok
Bazı öğretmenler sınıflarındaki Suriyeli çocukların eğitiminde bir sorun yaşanmadığını ifade etmişlerdir.
Bir öğretmen bu durumla ilgili olarak “Türkçeyi bilip beni de anladıkları için ben pek sorunla karşılaşmadım.
(Ö18)” şeklinde görüş belirtmiştir.
11. Devletin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Suriyeli Çocukların Eğitimine Yönelik Yaptığı
Çalışmalar
Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde devletin okul öncesi eğitim kurumlarındaki
Suriyeli çocukların eğitimine yönelik yaptığı çalışmalar “var” (“maddi destek”, “seminer”) ve “yok” olmak
üzere iki alt kategoride toplanmıştır.
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Tablo 12.
Devletin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Suriyeli Çocukların Eğitimine Yönelik Yaptığı Çalışmalar

Var
Yapılan çalışmalar
• Seminer
• Maddi Destek
Yok
Toplam

n

%

14

56

7
7
11
25

28
28
44
100

Tablo 12’den de görüleceği gibi görüşmeye katılan öğretmenlerin 14’ü (%56) okul öncesi eğitim
kurumlarındaki Suriyeli çocukların eğitimine yönelik çalışmalar olduğunu ve bu çalışmaların maddi destek
sağlama ve seminerler düzenleme şeklinde olduğunu, 11’i (%44) ise devletin okul öncesi eğitim kurumlarındaki
Suriyeli çocukların eğitimine yönelik çalışmaları olmadığını ifade etmiştir.
a) Var
Seminer
Bir grup öğretmen devletin okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli çocukların eğitimine yönelik yaptığı
çalışmalarda öğretmenlere seminer verildiğini dile getirmiştir. Bir öğretmen bu durumla ilgili olarak, “Sürekli
seminerler düzenlediler hem öğretmenler için hem de Suriyeli veliler için onlara katıldık. Bunu okul genelinde
yapıyorlar. (Ö10)” şeklinde, bir başka öğretmen ise, “Sınıfında Suriyeli öğrencisi bulunan öğretmenlere uyum
programı adlı seminer verildi. (Ö6)” şeklinde görüş belirtmiştir.
Maddi destek
Öğretmenlerden bazıları devletin okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli çocukların eğitimine yönelik
yaptığı çalışmalarda Suriyelilere maddi destekte bulunduklarını ifade etmiştir. Bir katılımcı bu durumla ilgili
olarak “Devlet maddi olarak çok yardımcı oluyor Suriyelilere aylık belli miktar ücret veriyor. Aynı zamanda
çocukların kıyafet ve kırtasiye masraflarını da karşılıyor. (Ö16)” şeklinde fikir beyan etmiştir.
b) Yok
Bazı öğretmenler devletin okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli çocukların eğitimine yönelik yaptığı
bir çalışma olmadığını ifade etmişlerdir. Bir öğretmen bu durumla ilgili olarak, “Hiç bir çalışma yok. Bana
kalırsa Türk çocuklarına verilen şeylerde yeterli değil. Sadece 2 kitap gönderiyor o kadar. Onun dışında devletin
anasınıfına yaptığı hiçbir şey yok. Zaten maddi olarak da bütçe ayrılmadığı için ailelerden para topluyoruz her ay
aidat. Kimi getiriyor kimi getirmiyor o da ayrı bir sıkıntı. Benim görevim para toplamak değil zaten. Maalesef
devlet anasınıflarına bir şey yapmıyor. (Ö11)” şeklinde görüş belirtmiştir.
12. Suriyeli Çocukların Eğitimindeki Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri
Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde Suriyeli çocukların eğitimindeki sorunlara
ilişkin çözüm önerileri “ön dil eğitimi verilmeli”, “sınıfları ayrı olmalı”, “ülkelerine gönderilmeli “, “öğretmen
bakış açıları değişmeli”, “psikolojik destek sağlanmalı”, “gereği yapılıyor”, “program değiştirilmeli” olmak
üzere yedi alt kategori oluşturulmuştur.
Tablo 13.
Suriyeli Çocukların Eğitimindeki Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri
n
%
Ön dil eğitimi verilmeli
8
32
Sınıfları ayrı olmalı
5
20
Ülkelerine gönderilmeli
4
16
Öğretmen bakış açıları değişmeli
3
12
Psikolojik destek sağlanmalı
1
4
Gereği yapılıyor
1
4
Program değiştirilmeli
1
4
Toplam
25
100
Tablo 13’ten de görüleceği gibi görüşmeye katılan öğretmenlerin 8’i (%32) ön dil eğitimi verilmesi
gerektiğini, 5’i (%20) sınıflarının ayrı olması gerektiğini, 4’ü (%16) ülkelerine gönderilmeleri gerektiğini, 3’ü
(%12) öğretmen bakış açılarının değişmesi gerektiğini, 1’i (%4) psikolojik destek sağlanması gerektiğini, 1’i
(%4) gereğinin yapılmakta olduğunu ve yine 1’i de programın değişmesi gerektiğini dile getirmiştir.
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a) Ön dil eğitimi verilmeli
Öğretmenlerden bazıları Suriyeli çocukların eğitimindeki sorunlara ilişkin çözüm önerisi olarak ön dil
eğitimi verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bir katılımcı bu durumla ilgili olarak “Bizim en büyük sıkıntımız dil
problemi. Bence bu sorunu çözmek için çocukların önceden bir dil eğitimi almaları gerekiyor. Ama ben bu
durumu kendi başıma çözmek için daha çok Türkçe konuşmaya teşvik ediyorum. Biz çocuklara bilmedikleri bir
kelime olduğunda, onu gösterdiğinde ismini söylemeliyiz, mesela ben bunu yapıyorum. Örneğin çocuğun burnu
akıyor, git gel su evet hayır gibi basit kelimeleri biliyor ama peçete gibi kelimeleri pek bilmiyorlar. Burnu akmış
benden peçete istiyor ama çocuk eliyle gösteriyor. O an zor durumdaydı ama ben ona bak bu peçete dedim o da
peçete dedi ve sonra verdim. Şimdi yanıma geldiği zaman öğretmenim peçete diyor. Bu tarz yönlendirmeler
yapılmalı. Tamam, biz burada Türkçe konuşuyoruz, arkadaşları Türkçe konuşuyor ama çocuk 6 saat okuldaysa
günün kalan 18 saatinde evde ailesiyle Arapça konuşuyor. Daha okuldan çıkar çıkmaz başlıyorlar. (Ö4)”
şeklinde görüş belirtmiştir. Başka bir katılımcı ise “Bu çocuklara önce bir dil eğitimi verilmeli sadece çocuklara
da değil ailelerine de verilmeli madem Türkiye de yaşayacaklar Türkçeyi de iyi öğrenmeliler. Aslında bu
çocukların anasınıfına gelmelerinin amacı da bu zaten burada daha iyi Türkçeyi öğrensinler ki ilkokulda rahat
etsinler. Bu çocuklar kaynaştırılmalı, ayrıştırılmamalı. (Ö5)” şeklinde ifade etmiştir.
b) Sınıfları ayrı olmalı
Öğretmenlerden bazıları Suriyeli çocukların eğitimindeki sorunlara ilişkin çözüm önerisi olarak sınıflarının
ayrılması gerektiğini ifade etmiştir. Bir katılımcı bu durumla ilgili olarak “Ayrı sınıflar olabilirdi. Biz burada iki
tarafa da yetişemiyoruz. Sınıfta Suriyeli çocuklar çoğunlukta olursa Türkler, Türkler çoğunlukta olursa
Suriyeliler arada kaynıyorlar. İki dili de bilen öğretmenin gözetiminde Suriyelilere özel sınıf olmalı. (Ö10)”
şeklinde fikir beyan etmiştir.
c) Ülkelerine gönderilmeli
Öğretmenler Suriyeli çocukların eğitimindeki sorunlara ilişkin çözüm önerisi olarak ülkelerine göndermek
olduğunu ifade etmiştir. Bir öğretmen bu durumla ilgili olarak “Hem bana hem sınıfımdaki Türk çocuklara hem
de topluma çok dezavantajı oldu. O kadar çok zorlandım ki bu sene, dil problemi yüzünden benim çözüm önerim
Suriyeli çocukları okula almamak olurdu. Ülkelerine gönderilebilir. Kendi toplumu kendi kültürüyle büyür
çocuklar. Onlar için de bizim içinde daha iyi olur. (Ö2)” şeklinde görüş belirtmiştir.
d) Öğretmen bakış açıları değişmeli
Bir grup öğretmen Suriyeli çocukların eğitimindeki sorunlara ilişkin çözüm önerisi olarak öğretmen bakış
açılarının değişmesi gerektiğini dile getirmiştir. Bir öğretmen bu durumla ilgili olarak “ Öğretmenler bu
çocuklara ve ailelerine karşı önyargılı oldukça ve bu önyargılarını kırmadıkça onlara olan bakış açılarını
değiştirmedikçe biz istediğimize ulaşamayacağız. Bu çocuklar madem uzun vadede buradalar o zaman onları
kazanmalıyız. Kazanmalıyız ki topluma zararlı, Türklere düşman bireyler yetişmesin. (Ö19)” şeklinde fikir
beyan etmiştir.
e) Psikolojik destek sağlanmalı
Bazı öğretmenler Suriyeli çocukların eğitimindeki sorunlara ilişkin çözüm önerisi olarak psikolojik destek
sağlanması gerektiğini ifade etmiştir. Bir öğretmen bu durumla ilgili olarak “Bence okullaştırmadan önce ağır
olacak mı bilmiyorum ama psikolojik bir destek almalılar biz onların nereden, hangi şartlardan geldiklerini
bilmiyoruz çünkü. Çocuklar dilini, kültürünü bilmedikleri bir ülkede hemen okula gidiyorlar ve biz bu çocuklara
zorla onu yapacaksın bunu yapacaksın diyoruz. Anasınıfı yine biraz daha esnek ama ilkokullarda böyle olmuyor
tabi. Bir de asimile olma korkuları var. Sürekli ben Türkçe konuşmayacağım ben Arapça konuşacağım diyen
insanlar da var bu yüzden en önce psikolojik destek verilmeli. (Ö9)” şeklinde ifade etmiştir.
f) Gereği yapılıyor
Bir grup öğretmen Suriyeli çocukların eğitimindeki sorunlara ilişkin çözüm önerisi olarak zaten gereğinin
yapılmakta olduğunu dile getirmiştir. Bir öğretmen bu durumla ilgili olarak “ Devletin zaten gereğinden fazlasını
yaptığını biliyoruz, görüyoruz. Maddi destek, kaynaştırma, Gemler ve daha fazlası var. (Ö3)” şeklinde görüş
belirtmiştir.
g) Program değiştirilmeli
Bazı öğretmenler Suriyeli çocukların eğitimindeki sorunlara ilişkin çözüm önerisi olarak programın
değişmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bir öğretmen bu durumla ilgili olarak, “Bence hazırlanan programların
değişmesi lazım çünkü her okul aynı şartlarda değil. Geçen gün Suriyeli çocuklara test yaptık benim çocuklar 2.1
yaşında gözüküyor. Yani ben 2 yaşındaki çocukların dil gelişimiyle uğraşıyorum. Daha farklı daha kapsamlı
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okula uydurabileceğimiz bir plan, program olmalı. Ülkemizin doğusuyla batısı bile aynı değilken, Konya’nın iki
okulu bile birbirinden farklı iken tek bir plan Türkiye’deki tüm okulların ihtiyacını karşılayabilecek mi? (Ö11)”
şeklinde görüş belirtmiştir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu bölümde, okul öncesi eğitim kurumlarında Suriyeli çocukların akran ilişkileri ve eğitimlerine dair
öğretmen görüşlerini ortaya koyma amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmanın bulguları alan yazın ışığında
tartışılmaktadır. Araştırmanın ilk bulgusuna göre, sınıftaki çocuklarla Suriyeli çocukların arkadaşlık ilişkilerinin
genel olarak iyi olduğu görülmektedir. Öncelikle öğretmenlerin bir kısmı sınıftaki çocuklarla Suriyeli çocukların
arkadaşlık ilişkilerinin iyi olduğunu dile getirirken bir kısmı ise veli tutumlarına göre değiştiğini kalan bir kısmı
ise dönem başında kötü olduğunu ancak mevcut durumda iyi olduğunu ifade etmiştir. Çalışmaya katılan
öğretmenlerden bazıları Suriyeli çocukların dönem başında akran ilişkilerinin kötü olmasının sebebini Türkçeyi
bilmemelerinden kaynaklandığını dile getirmiştir. Konuşma, çocukların bilgi almak, bir şeyler anlatmak,
tartışmak gibi farklı amaçları gerçekleştirmelerinde önemli becerilerinden biridir. Akran ilişkileri açısından da
konuşma, çocukların akranlarıyla ilişkilerini geliştirir, akranları tarafından kabul edilmelerini arttırır (Gülay,
2009). İkinci bulguya göre, Suriyeli çocukların şiddete başvurma durumları “çok fazla” dır. Öğretmenlerin
verdiği cevaplardan yola çıkarak Suriyeli çocukların şiddete başvurma durumlarının savaştan geldiklerinden
dolayı değil de hem toplumsal olarak hem de ailelerinde böyle gördükleri için şiddete meyilli çocuklar olduğu
kanısına varılmıştır. Okul öncesi dönemde olumsuz ebeveyn tutumları ve sosyal-duygusal gelişimlerinin
yeterince desteklenmemesi sonucunda çocuklar; akranlarıyla alay etme, takılma, saldırganlık, zorbalık gibi
problem davranışlar gösterebilmektedir (Özbey & Alisinanoğlu, 2009). Saldırgan davranışlarda bulunan
çocuklar ise bu davranış problemleri sonucunda çevresiyle iletişim sorunları yaşayabilmekte, benlik algıları
olumsuz yönde etkilenebilmekte ve ileriki dönemlerde ruhsal anlamda sorunlar yaşayabilmektedir (Çelik, 2006).
Üçüncü bulguda, Suriyeli çocuklara yönelik özel çalışmalar yapılmadığı, yapılanlarında dili geliştirmeye yönelik
olduğu saptanmıştır. Dile yönelik çalışmalar yapılmasının en önemli sebepleri; öğretmenlerin çocuklarla ve
aileleriyle iletişim kuramamaları, Suriyeli çocukların akranlarıyla iletişim kuramamalarıdır. Bahsedilen
sebeplerden dolayı Suriyeli çocuklar okula uyum sağlama sürecinde ciddi problemler yaşamaktadır. Ayrıca dil
problemi çocuğa ve ailesine yapılacak olan psiko-sosyal desteğe de engel olmaktadır (Uzun & Bütün, 2016).
Araştırmanın dördüncü bulgusuna göre, Suriyeli çocukların oynadıkları oyunları gözlemlerken karşılaşılan
şiddete başvurma durumunun yanında pek özel bir durum yoktur. Yine dil problemine bağlı olarak kendini ifade
edemeyen göçmen çocuklarda saldırgan davranışlar ortaya çıkmaktadır (Uzun & Bütün, 2016; Yohani, 2010).
Beşinci bulguya göre, Suriyeli çocukların etkinliklere katılımları aktiftir. Ancak yapılan çalışmalar okul öncesi
öğretmenlerinin mülteci çocuklara eğitim verme konusunda yeterli olmadıklarını göstermektedir (Sağlam &
İlksen Kanbur, 2017). Altıncı bulguda, sınıfında Suriyeli çocukların bulunmasının öğretmenlere dezavantaj
sağladığı düşünülmektedir. Bu durumun Suriyeli çocuklarla ilgilenildiğinde Türk çocuklara yeterli zaman
ayıramamaktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Araştırmanın yedinci bulgusuna göre, öğretmenler Suriyeli
çocukların aileleriyle iletişimlerinin nasıl olduğu konusunda kararsız olduklarını belirterek iletişim kurmak için
tercüman kullandıklarını ifade etmişlerdir. Dil problemi çocuklarda olduğu gibi ailelerle olan iletişimi olumsuz
etkilemektedir ve fırsatı olan bazı öğretmenler tercüman yoluyla problemleri aştıklarını belirtmektedirler.
Sekizinci bulguya göre, öğretmenler Suriyeli öğrencileriyle çok fazla iletişim problemi yaşamadıklarını ve
anlaşabildiklerini dile getirmişlerdir. Öğretmenler dil problemini ve Suriyeli çocukların saldırgan davranışlarıyla
başa çıkabildiklerinde herhangi bir iletişim problemi yaşamadıklarını vurgulamışlardır. Dokuzuncu bulguya
göre, sınıftaki çocukların ailelerinin, Suriyeli çocukları istemediklerini ortaya koymaktadır. Bu noktada da
Suriyeli çocukların şiddet eğiliminde olup Türk akranlarına zarar vermeleri ve hastalık bulaştırmaları en önemli
sebepler olarak öne çıkmaktadır. Araştırmanın onuncu bulgusuna göre, Suriyeli çocukların eğitiminde yaşanan
sorunların dil ve iletişim kaynaklı olduğu görülmektedir. Bu bulgular alan yazındaki bulgularla da örtüşmektedir
(Kardeş & Akman, 2018; Levent ve Çayak; 2017; Oikonomidoy, 2010; Özer, Komsuoğlu & Ateşok, 2016). On
birinci bulguya göre, devlet maddi yardım ve seminerler yoluyla okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli
çocukların eğitimine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Ancak yine de öğretmenler devlet eliyle yapılanların
oldukça yetersiz olduğunu vurgulamaktadır (Erdem, 2017;). On ikinci bulguda, Suriyeli çocukların eğitimindeki
sorunlara ilişkin çözüm önerisi olarak önceden dil eğitimi verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Çünkü dil problemi
düşük akademik başarı ve okula uyum problemlerine yol açmaktadır (Ceyhan & Kocabaş, 2011; Ereş, 2016;
Özer, Komsuoğlu & Ateşok, 2016).
Bu bulgulardan yola çıkarak geliştirilen öneriler aşağıda sıralanmıştır:
• Bu araştırmada sadece Konya ilinin Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde farklı derece ve türlerdeki
okullarda görev yapmakta olan, sınıfında Suriyeli öğrencisi bulunan, mesleki kıdemleri ise 1 ile 33 yıl arasında
değişmekte olan 25 okul öncesi öğretmeninin, okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli çocukların akran
ilişkileri ve eğitimlerine dair öğretmen görüşleri değerlendirilmiştir. Bu durum araştırmanın sınırlılığı olarak
düşünülmektedir. Bu nedenle farklı özellikler taşıyan çalışma gruplarıyla benzer araştırmalar yapılabilir.
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• Öncelikle araştırmanın bütününe bakıldığında Suriyeli çocukların yaşadıkları sorunların çoğunun
Türkçe’yi bilmemelerinden kaynaklı iletişim sıkıntısı olduğu görülmektedir. Bu sebepten Türkçe dilini
öğretebilmek için farklı ve yenilikçi çeşitli yöntemler uygulanabilir.
• Suriye’den gelen bu çocuklar ve aileleri için; psikolojik ve rehberlik danışmanların hazırlayacağı
programlar doğrultusunda savaşın hasarlarını en aza indirgeyebilmek için psikolojik destek hizmetleri verilebilir.
• Savaş sonrası hayatında derin izler kalmış, farklı sorunlar yaşamış ve sorun yaratma potansiyeline sahip
farklı kültürden çocuklara karşı nasıl davranacağı ve onları nasıl kazanacağına dair okul yöneticilerine ve
öğretmenlerine çok kültürlü eğitim seminerleri verilebilir.
• Ayrıca bu iki farklı kültürün birbirlerini tanımaları ve birbirlerine saygı duymaları için de bu tür
seminerler velilere de verilmelidir.
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Özet
Eğitim, moral ve teknik değerleri aktarmakla, uygun bilgi ve becerileri kazandırıp bireyi dönüştürmekle bağlantılı bir
sistemdir (Cevizci, 2010) ve öğretmen, okuldaki öğrenme etkinliklerini düzenleyen kişidir (Ergün, 1987). Kritik rolü olan
öğretmen, eğitim süreci içerisinde, öğretmen adayı olarak, gelecekteki rolüne hazırlanmaktadır. Bu süreçte, öğretmen
adayları ile gerçekleştirilen çalışmaların hangi özelliklerinin ön plana çıktığı ve değiştiği önem kazanmaktadır. Bu nedenle,
bu araştırma, Ebscohost veri tabanı tarafından dizinlenen hakemli bilimsel dergilerde, 2014-2018 yılları arasında Türkiye’de
öğretmen adayları ile gerçekleştirilen araştırmaların türleri, yöntemleri, konu alanları, veri analiz teknikleri ve örneklem
özellikleri açısından eğilimlerinin ne yönde olduğunu incelemeyi ve yorumlamayı amaçlamaktadır. Araştırmada amaçlı
örnekleme yöntemi ile seçilen 264 makale doküman analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın bulgularına yakından
bakıldığında, nicel çalışma yapma eğiliminin daha yüksek olduğu ile öğretmen adaylarının eğitim ile bağlantılı psiko-sosyal
özelliklerinin konu edilme eğiliminin yüksek olduğu görülmüştür. Dikkate değer bir diğer bulgu ise, araştırmada kullanılan
örnekleme yöntemini belirtmeme eğiliminin yüksek olmasıdır. Ayrıca basit tesadüfi örneklemenin
kullanıldığı
araştırmalarda örneklemenin nasıl yapıldığına dair süreci anlatmama eğiliminin yüksek olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Öğretmen adayı, araştırma eğilimleri, doküman analizi
Abstract
Education is a system that is associated with transferring moral and technical values and transforming the individual by
upskilling the appropriate knowledge and skills (Cevizci, 2010). The teacher is the person that organizes the learning
activities in the school (Ergün, 1987). The teacher candidate, besides, gets ready for their future role that is critical. For this
reason, the path of the bunch of studies that are realized with teacher candidates has a vital importance. Additionally, there is
the question of which qualities of these studies are getting importance. Therefore this study aims investigating and
interpreting the types, methods, data analysis techniques and the qualities of sampling of the studies being indexed in
Ebscohost between the years 2014-2018. The design of the study is qualitative and the type is case study. The analysed
material is the group of 264 articles that each one is chosen with purposive sampling. When the findings are scanned, the
research trend is conducting quantitative studies. Additionally there is a tendency to study about the psycho-social qualities
of teacher candidates about education. Finally, it has been recognized that that there is a tendency not to tell the process of
the sampling when the sampling method is random sampling.
Key words: Teacher candidate, research tendencies, document analysis
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Giriş
Toplumun ihtiyacı olan nitelik ve nicelikte insan gücünün yetiştirilmesi eğitim sisteminin verimliliği ile
paraleldir ve öğretmen, eğitim sisteminin en stratejik parçalarından biridir (Gündoğdu, Altın, Üstündağ ve
Altay, 2018). Öğretmenlik mesleği sadece öğrenme-öğretme sürecinin uygulanmasını değil aynı zamanda
toplumsal değişimin ve gelişimin de önderliğini yapmayı ve bu süreci kolaylaştırmayı hedefleyen bir meslektir
(Ünal ve Akay, 2017). Geleceğin öğretmen adayları doğrudan bireylerin eğitimi ile ilgili bir mesleği yerine
getirecek kişiler olarak meslekî eğitimi, yetiştirilmeleri, bazı yeterliliklere ve kişisel niteliklere sahip olmaları
büyük önem arz etmektedir.Nitekim bir ülkedeki eğitim sisteminin niteliğinin temel göstergesi uygulayıcıları
olan öğretmenlerin niteliğidir (Baskan, Aydın ve Madden, 2006; Aslan, 2015; Kayan ve Adıgüzel, 2017). Bu
anlamda öğretmen adayları ile yapılan bilimsel araştırma çalışmaları öğretmenlerin sahip olmaları gereken belli
başlı donanımlar ve yeterlikleri incelemek ve ortaya koymak için oldukça önemlidir. Ayrıca yapılan çalışmalar
gelecekteki araştırmaların da rehberi niteliğinde olan önceki araştırmaların incelenmesi öğretmen adayları ile
yürütülen çalışmaların hangi konular, bilimsel teknik ve yöntemler kullanıldığı, varılan sonuçlar ve öneriler
kapsamında gelecek çalışmalar ve uygulamalar açısından önemli katkılar sunabilir. Örneğin Seferoğlu (2009),
teknoloji yeterliklerinin öğretmen yeterlikleri konusunda batı literatüründe oldukça önemli bir yere sahip
olduğunu belirtmiştir. Ülkemizde de teknoloji okur-yazarlığını öğretmenin önemli bir niteliği olarak görülmekle
birlikte (Seferoğlu, 2004) daha fazla gelişime açık bir alan olduğun söylenebilir. Yapılan çalışmalarla hem
gerekli olan, gelişime açık olan noktaları göstermekte hem de bir birikimle sağlam temeller kurulmasında zemin
görevi görmektedir.
Bilim, bilim insanlarınca belli yollarla üretilmiş bilgi birikimi olarak tanımlanabilir (Can, 2014). Bilim
insanları için sistemli şekilde birbiri üzerine eklenen bilgi birikiminin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla
ilgili disiplin ile ilgili önceden yapılan çalışmaların yöntem ve içerik açısından analiz edilmesi önem arz
etmektedir (Yücedağ ve Erdoğan, 2011). Araştırma eğilimi, araştırmaların zaman içerisinde gösterdikleri
değişimi ve bu değişimin yönünü ifade etmektedir (Ozan ve Köse, 2014). Bilimsel araştırmalar alana,
uygulayıcılara ve araştırmacılara önemli katkılar sunmakla birlikte bu sonuçlardan daha etkili yararlanmanda
önemli bir diğer nokta bu çalışmaları sınıflamak, eğilimlerini ortaya çıkarmak ve araştırmaların sonuçlarına
dayalı değerlendirmeler yapmaktır (Selçuk, Palancı, Kandemir ve Dündar, 2014).
Araştırma eğilimlerini belirlemeye yönelik pek çok farklı disiplinden araştırmalar yapılmıştır (Alper ve
Gülbahar, 2009; Aydın, Erdağ ve Sarıer, 2010; Aydın ve Uysal, 2011; Erdem, 2011; Chang, Chang ve Tseng,
2010; Eğmir, Erdem ve Koçyiğit, 2017; Göktaş vd., 2012; O’Toole, Freestone, McKoy ve Duckworth, 2018;
Seçer, Ay, Ozan ve Yılmaz, 2014; Tavşancıl vd, 2010). Yurt içi literatüründe araştırma eğilimlerini belirlemeye
yönelik yapılan çalışmaların birçoğu belli bir alan eğitimindeki eğilimlerini belirlemeye yöneliktir; matematik
eğitimi (Yücedağ ve Erdoğan, 2011), fen eğitimi (Çalık, Ünal, Coştu ve Karataş, 2008; Sozbilir ve Kutu, 2008),
özel eğitim (Yıldız, Melekoğlu ve Paftalı. 2016), yabancı dil eğitimi (Varışoğlu, Şahin ve Göktaş,2013),
coğrafya eğitimi (İncekara, 2009), eğitim programları ve öğretim (Ozan ve Köse, 2014), program değerlendirme
(Kurt ve Erdoğan, 2015), eğitim bilimleri (Doğan ve Tok, 2018) ve eğitim teknolojisi (Alper ve Gülbahar, 2009;
Küçük, Aydemir, Yıldırım, Arpacık ve Göktaş, 2013) bunlardan bazılarıdır. Türkiye’de Social Science Citation
Index (SSCI)’te taranan eğitimle ilgili makaleleri biçimsel olarak incelendikleri çalışmalarında Arık ve Türkmen
(2009) konu alanı olarak en çok eğitim teknolojisi alanında çalışma yayınlandığını ve nicel-betimsel
çalışmaların ağırlıkta olduğunu tespit etmişlerdir. Benzer şekilde Erdem (2011) de Türkiye’de 2005-2006 yılları
arasında ve ULAKBİM Ulusal indeks tarafından dizinlenen dergilerde eğitim alanında yayımlanmış olan 314
makaleyi incelediği çalışmasında, bilimsel araştırmalarda nicel araştırma yöntemlerinin kullanımında (% 82)
büyük bir ağırlık olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca makalelerin % 56 gibi büyük çoğunluğunun betimsel
araştırma türünde olduğunu ve olasılığa dayalı olmayan örnekleme tekniklerinin % 55 düzeyinde kullanıldığını,
veri analizi tekniği olarak betimsel analizlerin, t-testi ve varyans analizinin % 58 düzeyinde kullanıldığını tespit
etmiştir. Ozan ve Köse (2014) çalışmalarında 2007-2011 yılları arasında ULAKBİM Ulusal Sosyal ve Beşeri
Bilimler Veri Tabanında taranan ve Eğitim Programları ve Öğretim alanında yayın yapan 24 dergi içerisinde yer
alan toplam 380 makale betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuşlardır. Araştırma bulgularına göre,
çalışmaların çoğunluğu betimsel ya da ilişkisel tarama türünde olduğu bunların; 277`si (% 81.5) nicel, 40`i (%
11.8) nitel ve 23`ü (% 6.8) de karma yönteme sahip olduğu tespit edilmiştir. Örneklem grupları incelendiğinde
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makalelerde en çok lisans öğrencileri (f= 163) ve öğretmenler (f= 85) ile çalışıldığı görülmüştür. Makalelerin %
31.4`ü 301 ile 1000 arasında, % 31.1`i 101 ile 300 arasında örnekleme sahip olduğu görülmüştür. Veri analiz
tekniklerine ise en çok sırasıyla ortalama/standart sapma değerleri (239), t-testi (183), frekans/yüzde değerleri
(140) ve ANOVA (138) tekniklerinin kullanıldığı; nitel analiz tekniklerinden ise en çok (53 makale) içerik
analizi tekniği kullanıldığı saptanmıştır. ANCOVA, Regresyon analizi, MANOVA, MANCOVA ve yapısal
eşitlik modeli en az kullanılan analizler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Belirli bir alan eğitimindeki araştırma eğilimlerini incelemenin oldukça önemli olmasının yanında daha
geniş bir perspektifle öğretmen eğitimini ve bu eğitimin ana unsurları olarak öğretmen adayları özelinde yapılan
incelemenin de oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada Türkiye’de Ebscohost veri tabanı
tarafından dizinlenen hakemli bilimsel dergilerde yayımlanan, 2014-2018 yılları arasında Türkiye’de öğretmen
adayları ile yürütülmüş makalelerin türleri, yöntemleri, konu alanları, veri analiz yöntemleri ve örneklem
özellikleri açısından eğilimlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma
sorularına cevap aranmıştır:
1. Ebscohost veri tabanı tarafından dizinlenen dergilerde 2014-2018 yılları arasında yayımlanan makalelerin
araştırma türleri açısından genel eğilimler nasıldır?
2. Ebscohost veri tabanı tarafından dizinlenen dergilerde 2014-2018 yılları arasında yayımlanan makalelerde
kullanılan araştırma yöntemlerindeki genel eğilimler nasıldır?
3. Ebscohost veri tabanı tarafından dizinlenen dergilerde 2014-2018 yılları arasında yayımlanan makalelerde
hangi konu alanları ağırlıktadır?
4. Ebscohost veri tabanı tarafından dizinlenen dergilerde 2014-2018 yılları arasında yayımlanan makalelerde
araştırma sorusu/hipotez kullanımı nasıldır?
5. Ebscohost veri tabanı tarafından dizinlenen dergilerde 2014-2018 yılları arasında yayımlanan makalelerin
araştırma deseni açısından genel eğilimleri nasıldır?
6. Ebscohost veri tabanı tarafından dizinlenen dergilerde 2014-2018 yılları arasında yayımlanan makalelerde
kullanılan örnekleme yöntemi ve örneklem sayısı dağılımı nasıldır?
7. Ebscohost veri tabanı tarafından dizinlenen dergilerde 2014-2018 yılları arasında yayımlanan makalelerde
ağırlıklı olarak kullanılan veri analiz teknikleri nelerdir?
8. Ebscohost veri tabanı tarafından dizinlenen dergilerde 2014-2018 yılları arasında yayımlanan makalelerde
kurulan araştırma hipotezi/sorular ile araştırmada ulaşılan sonuçların uyumu nasıldır?

Yöntem
Araştırma doküman analizi yoluyla yürütülmüştür. Bu kapsamda, amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen
264 makale doküman analizine tabi tutulmuştur. Doküman analizi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016).
Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini Ebscohost veri tabanı tarafından dizinlenen dergilerde 2014-2018 yılları
arasında öğretmen adayları ile Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalara dair makaleler oluşturmaktadır.
Çalışmanın örneklemi ise amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 264 makaleden oluşmaktadır. Çalışmanın
amacına uygun olarak öğretmen adayları ile yapılan yayınlara ulaşabilmek ve farklı alanlardaki ve örneklemdeki
yayınları çalışma dışında tutabilmek için amaçlı örnekleme yöntemi seçilmiştir.
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Veri Toplama Aracı
Bu çalışma kapsamında araştırmacılar tarafından geliştirilen Yayın Sınıflama Formu kullanılmıştır.
Yayın Sınıflama Formu temel olarak 11 bölümden oluşmaktadır, bunlar: Makale No, Künye, Araştırma Türü,
Araştırma Yöntemi, Konu Alanı, Araştırma Soruları, Araştırma Deseni, Örnekleme Yöntemleri, Örneklem
Sayısı Dağılımı, Veri Analiz Teknikleri, Araştırma Sonucu.
Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında, doküman analizi yöntemi ile verilere ulaşılmış; verilerin çözümlenmesinde
içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi, araştırmacının verileri daha iyi anlayabilmesine ve teorik
durumları test edebilmesine olanak sağlayan bir yöntemdir (Elo ve Kyngas, 2007). İçerik analizi veriden onun
içeriğine ilişkin tekrarlanabilir ve geçerli sonuçlar çıkarmak üzere kullanılan bir araştırma tekniğidir
(Krippendorff, 1980). Verileri ilgili temalardan oluşan daha az sayıdaki kategorilere ayrıştırmak mümkün
olmaktadır (Elo ve Kyngas, 2007).
Bulgular
Araştırma kapsamındaki bulgular incelendiğinde, araştırma türü olarak betimsel çalışma gerçekleştirme
eğiliminin yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 1.
Araştırma türüne göre dağılım
Araştırma türü
Betimsel çalışma
Deneysel çalışma
Eylem araştırması
Yöntem çalışması
Toplam

f
238
23
2
1
264

%
90.2
8.7
0.8
0.4
100

Tablo-1’de görüldüğü gibi, araştırma türü açısından betimsel çalışma yapma eğilimi diğer araştırma türlerine
göre daha yüksektir.
Araştırmanın diğer bir sonucu ise, araştırma yöntemine göre değerlendirilmektedir.
Tablo 2.
Araştırma yöntemine göre dağılım
Araştırma yöntemi
Nicel
Nitel
Karma
Toplam

f
136
102
26
264

%
51.5
38.6
9.8
100

Tablo-2’de görüldüğü gibi, araştırma yöntemi açısından nicel yöntemi kullanarak çalışma yapma eğilimi diğer
yöntemlere göre daha yüksektir.
Araştırma bulguları kapsamında konu alanları da değerlendirilmektedir.
Tablo 3.
Konu alanına göre dağılım
Konu alanı
Diğer
İlköğretim
Öğretmen eğitimi
Fen bilgisi eğitimi
Matematik eğitimi
Sosyal bilgiler eğitimi
Türkçe eğitimi
Spor bilimleri eğitimi

f
44
29
24
20
17
16
15
14

%
16.7
11
9.1
7.6
6.4
6.1
5.7
5.3

Tablo 3’te görüldüğü gibi, konu alanlarına göre araştırma
eğilimleri değerlendirildiğinde, “diğer” yüksek
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görülmektedir. Bu durum, 2014-2018 arasında yapılan çalışmalarda, öğretmen adaylarının düşünsel ve duygusal
özelliklerinin araştırıldığı çalışmaların yüksek olması ile bağlantılı bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, öğretmen
adayları ile yapılan çalışmalarda odak, öğretmen adaylarının eğitim ile bağlantılı kişisel özelliklerine kayma
eğiliminde gibi görünmektedir.
Araştırma hipotezlerinin belirtilme durumuna göre araştırma eğilimleri üzerinde de durulmaktadır.
Tablo 4.
Araştırma soru/hipotez belirtilme durumu

Araştırma sorusu/hipotez
belirtilmiştir
Belirtilmemiştir
Toplam

f
156

%
59.1

108
264

40.9
100

Tablo 4’te görüldüğü gibi, araştırma soru/hipotezlerinin belirtilme eğilimi, belirtilmeme eğilimine göre daha
yüksektir.
Araştırmalar, kullanılan araştırma desenine göre de değerlendirilmektedir.
Tablo 5.
Araştırma desenine göre dağılım
Araştırma deseni
Nicel-betimsel desenler
Nitel desenler
Yarı-deneysel desenler
Toplam

f
139
102
23
264

%
52.7
38.6
8.7
100

Tablo 5’te görüldüğü gibi, 2014-2018 arasında yapılan çalışmalarda nicel-betimsel desen kullanma eğilimi diğer
desenlere göre daha yüksektir.
Araştırmalar, örnekleme yöntemlerine göre de değerlendirilmektedir.
Tablo 6.
Örnekleme yöntemine göre dağılım
Örnekleme yöntemi
Belirtilmemiş
Uygun/elverişli örnekleme
(olasılıklı olmayan)
Amaçlı örnekleme (olasılıklı
olmayan)
Basit tesadüfi örnekleme (olasılığa
dayalı örnekleme)
Tabakalı örnekleme (olasılığa
dayalı örnekleme)
Küme örnekleme (olasılığa dayalı
örnekleme)
Toplam

f
152
48

%
57.6
18.2

38

14.4

22

8.3

2

0.8

2

0.8

264

100

Tablo 6’da görüldüğü gibi, araştırmaların büyük çoğunluğunda örnekleme yöntemi belirtilmemiştir. Örnekleme
yöntemi belirtilen çalışmalarda ise ilk sırada uygun/elverişli örnekleme almaktadır.
Örneklem sayısı dağılımı da incelenen noktalardan biridir.
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Tablo 7.
Örneklem sayısı dağılımı
Örneklem sayısı dağılımı
> 1000
301-1000
101-300
31-100
11-30
1-10
Örneklemi olmayan
Toplam

f
3
56
92
66
29
12
6
264

%
1.1
21.2
34.8
25
11
4.5
2.3
100

Tablo 7’de görüldüğü gibi, örneklem sayısı dağılıma göre bakıldığında, 101-300 arası örneklem kullanma
eğiliminin daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo-8.
Veri analiz tekniklerine göre dağılım
Veri analiz teknikleri
Frekans/yüzde/çizelge
Ortalama / St. sapma
T-testi
ANOVA/ANCOVA
Korelasyon
Faktör analizi
Nonparametrik testler
Regresyon
MANOVA/MANCOVA
Yapısal eşitlik modellemesi
Nitel-betimsel analiz
Nitel-içerik analizi
Doküman analizi
Diğer
Toplam

f
26
4
36
41
4
15
14
13
5
8
19
75
3
1
264

%
9.8
1.5
13.6
15.5
1.5
5.7
5.3
4.9
1.9
3
7.2
28.4
1.1
0.4
100

Tablo 8’de görüldüğü gibi, nitel-içerik analizi kullanma eğiliminin yüksek olduğu belirtilmelidir. Bununla
birlikte, tüm nicel teknikleri topladığımızda, nitel tekniklerden daha yüksek seviyede kullanılıyor olduğu
görülebilecektir. Dolayısıyla nitel-içerik analizi tekniği kullanma eğilimi yüksek olmakla birlikte, nicel veri
analizi teknikleri kullanma eğiliminin daha yüksek olduğu belirtilebilecektir.
Son olarak, araştırma sonuçları konusunda, hipotezlerle bağlantılı bir değerlendirme yapılmaktadır.
Tablo 9.
Araştırma soruları/hipotezler ile ulaşılan sonuçların uyumu
Araştırma sonucu
Tüm araştırma hipotezleri
desteklenmiştir
Hiçbir araştırma hipotezi
desteklenmemiştir
Bazı araştırma hipotezleri
desteklenmiştir
Keşfedici sonuçlar açıklanmıştır
Araştırma sorusu/hipotezi yoktur
ama bazı sonuçlar açıklanmıştır
Toplam

f
51

%
19.3

7

2.7

47

17.8

133
26

50.4
9.8

264

100

Tablo 9’da görüldüğü gibi, araştırma sonuçlarında öne çıkan eğilim, keşfedici sonuçların açıklanması
şeklindedir. Bu kapsamda, araştırmalarda öngörüde bulunmaksızın, alan hakkında bilinmeyen kısımlara ulaşma
yönündeki eğilimin daha yüksek olduğu görülmektedir.
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmaların zaman içerisinde gösterdikleri değişim ve bu değişimin yönü olarak araştırma eğilimi (Ozan ve
Köse, 2014), bilimsel araştırma sonuçlarından daha etkili yararlanmanda önemli bir noktadır. Bu kapsamda,
araştırmaları sınıflandırmak ve eğilimlerini ortaya çıkarmak, araştırmaların sonuçlarına dayalı değerlendirmeler
yapmada işlevsel rol oynayabilecektir (Selçuk, Palancı, Kandemir ve Dündar, 2014). Buradan hareketle, bu
çalışmada, Ebscohost veri tabanı tarafından dizinlenen dergilerde 2014-2018 yılları arasında öğretmen adayları
ile gerçekleştirilen çalışmalara dair bilimsel makaleler ele alınmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 264
makale doküman analizi yöntemi ile ele alınmış, verilerin analizi içerik analizi tekniği ile gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın bulguları incelendiğinde, araştırma türü açısından betimsel çalışma yapma eğiliminin diğer
araştırma türlerine göre daha yüksek olduğu, ayrıca nicel araştırma yöntemini kullanma eğiliminin de diğer
yöntemlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Konu alanlarına göre araştırma eğilimlerine bakıldığında,
“diğer” konu alanı yüksek görüldüğü için, “diğer” şeklinde kodlanan konu alanları tekrar detaylı incelenmiştir.
Bu inceleme sonucunda bu durumun, 2014-2018 arasında yapılan çalışmalarda, öğretmen adaylarının düşünsel
ve duygusal özelliklerinin araştırıldığı çalışmaların yüksek olması ile bağlantılı bulunmaktadır. Diğer bir
deyişle, öğretmen adayları ile yapılan çalışmalarda odak, öğretmen adaylarının eğitim ile bağlantılı kişisel
özelliklerine kayma eğilimi göstermektedir. Araştırmanın diğer bir bulgusu da, araştırmalarda soru/hipotez
belirtilip belirtilmemesi üzerinedir. Çalışma bulgusu, yapılan araştırmalarda araştırma sorusu/hipotez belirtme
eğiliminin, belirtmeme eğilimine göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Araştırma desenlerine göre eğilim
incelendiğinde ise, nicel-betimsel desen kullanma eğiliminin diğer desenleri kullanma eğilimine göre daha
yüksek olduğunu göstermiştir. Örnekleme yöntemlerine göre eğilimin ise, dikkat çekici olduğu görülmüştür.
Araştırmaların büyük çoğunluğunda örnekleme yönteminin belirtilmemiş olması, dikkat çekici olduğu kadar
olumsuz bir duruma da işaret etmekte gibidir. Örneklem sayısı dağılımında eğilim ise, çoğunlukla 101-300 arası
örneklem kullanma yönünde görünmektedir. Araştırmalarda kullanılan veri analiz teknikleri incelendiğinde ise,
nitel-içerik analizi kullanma eğiliminin yüksek olduğu; bununla birlikte, tüm nicel teknikleri topladığımızda,
nitel tekniklerden daha yüksek seviyede kullanılıyor olduğu görülmektedir. Dolayısıyla nitel-içerik analizi
tekniği kullanma eğilimi yüksek olmakla birlikte, nicel veri analizi teknikleri kullanma eğiliminin daha yüksek
olduğu ifade edilmelidir. Araştırma bulgularının sonuncusunda, araştırma sonuçlarında öne çıkan eğilimin,
keşfedici sonuçların açıklanması şeklinde olduğu görünmektedir. Bu kapsamda, araştırmalarda öngörüde
bulunmaksızın, alan hakkında bilinmeyen kısımlara ulaşma yönündeki eğilimin daha yüksek olduğu
görülmektedir. Özetle bu çalışma, öğretmen adayları ile gerçekleştirilen araştırmalarda son yıllarda araştırma
eğilimlerinin ne yönde olduğunu incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın belli bir veritabanı ile sınırlı olduğu ve
sonuçlarının bu sınırlar dahilinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilmelidir.
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Öz
Yabancı dil öğrenmenin ihtiyaç olmaktan öte bir zorunluluk olduğu günümüzde İngilizce derslerinin etkililiği oldukça
önemlidir. İngilizce derslerinin etkili hale gelmesinde şüphesiz pek çok unsur söz konusudur. Bu unsurlar ders materyalleri
açısından ele alındığında öncelikle ders kitapları göze çarpmaktadır. İngilizce ders kitaplarının kullanımı dil eğitiminde
büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı ortaöğretimde kullanılan İngilizce ders kitaplarının başlıca güçlü
ve zayıf yanlarını, fırsatları ve tehditleri İngilizce öğretmenlerinin bakış açılarına dayanarak ortaya koymak ve bu sorunlara
çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmanın bir diğer önemli amacı da araştırmalar tarafından yapılacak “Dil Öğrenme Stratejileri
Öğretim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi” başlıklı bilimsel doktora tez çalışması için bir ön
çalışma yapmaktır. Bu bağlamda bu çalışmadan elde edilen veriler dil öğrenme stratejileri öğrenme programının
hazırlanmasında kullanılacaktır. Nitel araştırma kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma, Afyonkarahisar Fatih Anadolu
Lisesi'nde çalışan öğretmen görüşleri alınarak gerçekleştirilmiştir; veri toplama tekniği olarak da GZFT (Güçlü ve Zayıf
yanlar, Fırsatlar ve Tehditler) analizi kullanılmıştır. GZFT analizinde “önceliklendirme” tekniğine dayanılarak, elde edilen 5
formdaki her bir boyutun tekrar etme frekanslarına göre birden fazla tekrar eden boyutlar İngilizce öğretmenlerinin ortak
görüşleri olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre katılımcılar güçlü ve zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler
konusunda bir takım ortak görüşlere sahiptir. Bulgulara göre frekansı çok olan yanlar 3 fırsat, 5 tehdit, 4 güçlü yan ve 7 zayıf
yan olarak belirlenmiştir. Katılımcıların zayıf yanlar ve tehditler için sundukları çözüm önerileri sonuç bölümünde
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim, İngilizce ders kitabı, SWOT analizi

Abstract
The effectiveness of English lessons is very important nowadays when learning a foreign language is more than a need.
There are undoubtedly many elements in making English lessons effective. When these elements are taken into account in
terms of course materials, firstly textbooks stand out. The use of English textbooks has great importance in language
education. The aim of this study is to reveal the main strengths and weaknesses, opportunities and threats of English
textbooks used in secondary education based on the perspectives of English teachers and to offer solutions to these problems.
Another important aim of the study is to make a preliminary study for the scientific dissertation study titled “Designing,
Implementation and Evaluation of Language Learning Strategies Curriculum“. In this context, the data obtained from this
study will be used in the preparation of the language learning strategies learning program. This study, which was carried out
within the scope of qualitative research, was conducted by taking teachers' opinions working in Afyonkarahisar Fatih
Anatolian High School. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) analysis was used as data collection
technique. Based on the prioritization technique in SWOT analysis, multiple repetitive dimensions according to the repetition
frequencies of each dimension in the 5 forms obtained were evaluated as common opinions of the English teachers.
According to the results of the study, the participants have some common views on the strengths, weaknesses, opportunities
and threats. According to the findings, the frequencies with multiple frequencies were determined as 3 opportunities, 5
threats, 4 strong sides and 7 weak sides. The suggestions of the participants for the weaknesses and the threats were discussed
in the conclusion section.
Keywords: Secondary education, English textbook, SWOT analysis

Giriş
Yabancı dil bilgisi, diplomatik, bilimsel, ekonomik ve diğer birçok alanda uluslararası işbirliği için ön
koşuldur ve bu yolları açmak için bir araçtır. Giderek küreselleşen dünyamızda, ülkelerarası yakın etkileşimin
doğal sonucu olarak, yabancı dil öğretimi daha fazla önem kazanmıştır ve bu önem her geçen gün artmaktadır.
Dünyanın pek çok yerinde yabancılar arasında en çok konuşulan dilin İngilizce olması, İngilizce öğrenme
isteğini ve öğretimini artırmıştır. İngilizce artık tüm dünya ülkelerinin ikinci dili olma yolunda ilerlemektedir.
Çünkü ekonomik alanda, sosyal alanda, eğitim-öğretim alanında, bilim ve teknolojide en çok kullanılan dil
İngilizce’dir (Büyükyavuz & Aydoslu, 2005).
Ülkemizde uzun yıllardır yabancı dil eğitimi konusunda ciddi sorunlar yaşandığı herkes tarafından kabul
edilen bir gerçektir. Donanımlı öğretmen sayısının yetersizliği, sınıfların aşırı kalabalık olması, öğretim
materyallerinin yetersizliği ve dil öğretiminde sadece dilin gramer bilgisine ağırlık veren yaklaşımlar, yıllar boyu
devam eden yabancı dil derslerinde gramer yapısı dışında dili kullanma becerilerini geliştirici yöntemlerden
yararlanılmayışı bu sorunlardan sadece bir kaçı olarak sıralanabilir (TÜBİTAK, 2012).

40

International Congress on Science and Education

Afyonkarahisar, 2018

Türkiye’de yabancı dil öğretiminde atılan tüm adımlara rağmen, etkin bir dil öğretimi
gerçekleşememektedir. Dil öğretiminde karşılaşılan güçlükler geçmişte olduğu gibi günümüzde de güncelliğini
korumaktadır. Devlet okullarımızda yabancı dil dersleri, ilkokul ikinci sınıftan ortaöğretim son sınıfa kadar
zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Uzun süre yabancı dil dersi alarak yükseköğretime gelen öğrencilerin
yabancı dil düzeylerine bakıldığında, dil öğretiminde varılan noktanın hiç iç açıcı olmadığı görülmektedir
(Büyükyavuz & Aydoslu, 2005).
Yaklaşık iki asırdır Türkiye’de yabancı dil öğretimi konusunda uğraş verilmektedir. Zaman zaman değişik
eğitim politikalarının da etkisiyle, farklı yabancı dil öğretim yolları izlenmiştir. Ancak ilköğretimden başlayarak
yükseköğretimin sonuna kadar devam eden yabancı dil öğretiminden geçen öğrenci, ne yazık ki, hedeflenen
düzeyde yabancı dili bilememektedir (Çelebi, 2006).
İngilizcenin küresel iletişim dili haline gelmesiyle birlikte dil öğretimi daha da önem kazanmış ve
kültürlerarası iletişim yeteneği kavramını eğitim dünyasının gündemine taşımıştır. Öğrencilerin bu yeteneklerini
geliştirebilmeleri için öğretim materyallerinin çeşitli kültürel öğeleri içermesi son derece önemlidir. Ancak
bugüne kadar Türkiye’de yabancı dil eğitiminde kullanılmak üzere devlet tarafından hazırlanan ders kitaplarının
bu temel unsuru göz ardı ettiği ve dolayısıyla öğrencilerin küresel dünyada sağlıklı iletişim kurmada zorluklar
yaşayabileceği tartışılmaktadır (Çelik & Erbay, 2013).
Öğretmenlerimizin derslerinde istendik davranışlar oluşturabilmeleri için farklı öğretim materyalleri
kullanarak derslerini zenginleştirmeleri gerekmektedir. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin de beraberinde
getirdiği bilişim teknolojileri eğitim ortamlarının zenginleşmesini sağlamaktadır. Tomlinson (2001), öğrencide
istenilen davranış değişikliğini oluşturmak, öğrencinin dikkatini toplamak, ilgisini arttırarak devam ettirmek ve
öğrenciyi yöneltmek için çeşitli öğretim materyalleri kullanıldığını ifade etmiştir. Ayrıca bu öğretim
materyallerinin; kasetler, video, cd-romlar, sözlükler, kitaplar ya da fotokopi ile çoğaltılmış araştırma kâğıtları ve
öğrencilerin dil bilgisini ya da tecrübesini arttırıcı her şey olabileceğini belirtmektedir (Alkan & Durmuş, 2013).
Dil öğreniminde araçlar, önemli bir role sahiptir. Allwright (1990) araçların, dil öğretimi ve öğrenimi
sürecini kontrol ettiğini öne sürer. Ders araçları; kaset, video, sözlük, dilbilgisi kitapları, ders ve okuma kitapları,
internet ve bunun gibi kaynaklardan oluşmaktadır (Tomlinson, 1998). Eğitimde, hedeflere kısa sürede ulaşmada,
öğrenmenin kalıcı olmasında araç ve gereçlerin önemli rolü vardır. Bu nedenle öğretmenlerin, çeşitli öğretim
materyallerinden yararlanmaları, sınıf içinde çoklu ortam oluşturmaları gerekmektedir (Demirel, 2000). O’Neil
(1990) ders kitaplarının, çekirdek dilin sunumunda ve dil öğelerinin kazandırılmasında en etkili öğretim aracı
olduğunu belirtmektedir.
Yabancı dil öğretimi alanında da ders kitapları aynı oranda önemlidir. Bu nedenle YÖK ilk defa 2001–2002
yılında Yabancı Dil Eğitimi Bölümü dâhil olmak üzere tüm öğretmen yetiştiren bölümlere “Konu Alanı Ders
Kitabı İnceleme Dersi” koymuştur. Bu dersin amacı öğretmen adaylarına mesleğe başlamadan önce ileride
kullanacakları kitaplarını tanıma fırsatı vermek ve daha da önemlisi onları öğretim durumuna ve öğrenci
ihtiyaçlarına en uygun ders kitabını seçme becerisiyle donatmaktır (Yanpar, 1999).
Cunningsworth’a (1995) göre ders kitapları:
• Birer sunum aracıdır.
• Öğrenciler için etkileşim ve uygulama yapabilecekleri bir kaynaktır.
• Dilbilgisi, sözcük, sesletim vb. için bir referans kaynağıdır.
• Sınıf içi etkinlikler için fikir ve teşvik sağlar.
• Öğrenme amaçlarının belirlenerek yansıtıldığı bir izlencedir.
• Kendi kendine öğrenme için bir araçtır.
• Deneyimsiz öğretmenler için önemli bir yardımcıdır.
Sheldon’a (1987) göre ders kitapları, asıl amacı öğrencilerin dilbilimsel bilgilerini ve iletişimsel
yeteneklerini geliştirmek olan, ticari amaçlı basılmış kitaplardır. Ur’un (1996) tanımına göre de ders kitabı, “her
öğretmen ve öğrencinin sahip olduğu ve yabancı dil dersinin prensiplerini sistemli bir şekilde takip eden
kitaplardır.” Tomlinson (1998) ise ders kitabını “bir dersin ana materyali” olarak tanımlamıştır. Yabancı dil
öğretiminde de sayısız faydası olan ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci açısından sahip olduğu farklı rolleri
Grant (1987) şöyle ifade etmektedir;
Ders kitapları;
1- Ne öğretilmesi / öğrenilmesi gerektiğini ve hangi sırada öğretilmesi / öğrenilmesi gerektiğini
belirleyebilir,
2- Hangi yöntemin kullanılması gerektiğini belirleyebilir,
3- İhtiyaç duyulan tüm materyalleri düzenli, çekici ve ekonomik bir biçimde sağlayabilir,
4- Öğretmenlere oldukça zaman kazandırabilir,
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5- Öğrenciler için çok faydalı bir yardımcı rolü üstlenebilir.
Ders kitapları, öğrencileri güdüleme ve tutumları etkileme bakımından da dil öğreniminde en gerekli
araçlardandır. Bu nedenle, öğretimin ve öğrencilerin beklentilerini karşılayan, merak uyandıran ve ilgi çekici
özelliklere sahip olan ders kitaplarının seçilmesi önerilmektedir (Tomlinson, 1998).
Ders kitaplarının öğretmene ve öğrencilere sağladığı çok sayıda faydaları vardır. Öncelikle, öğretmen
açısından bakıldığında ders kitapları tutarlı bir izlenceye ve güvenilir bir öğretim sırasına sahiptir. İyi ders
kitaplarında çok çeşitli okuma ve dinleme materyalleri ile dikkatlice seçilmiş sözcükler yer almaktadır ve bunlar
alıştırma kitapları ile desteklenmektedir. Ders kitapları aynı zamanda öğretmenin bir konu ile ilgili kendi
düşünceleri tükendiğinde başvurdukları kaynaklardır. Öğrenci açısından bakıldığında, ders kitapları rahatlatıcı ve
güven vericidir. Öğrencilere ileriye dönük yapacakları çalışmalara hazırlık imkanı verirken geçmişte yaptıkları
çalışmaları da tekrar gözden geçirme sansı verir. Geçmişe göre bugün çok daha renkli olan ders kitapları
sayesinde öğrenciler görsel materyallere bakmaktan hoşlanmaktadırlar (Harmer, 1998).
Harmer’a (2001) göre, ders kitapları dil öğelerinin geliştirilmesini sağlamakla birlikte dizgesellik taşır ve
sınıf içi aktivitelerinin başlangıç noktasını oluşturur. İçerikli ders kitapları, öğretmenleri her ders için özgün bir
araç hazırlama baskısından kurtararak hedef dilin dilbilgisel ve işlevsel çerçevesini sunar. Bunun yanı sıra
üniteleri gözden geçirme, alıştırma yapma, bir sonraki dersin konularını öğrenme ya da dersi kaçırma gibi
durumlarda öğrencilerin başvuru kaynağıdır (O’Neil, 1990). İletişimci yaklaşıma göre oluşturulmuş izlencelerde
öğrenciler için hem tehdit edici hem de rahatsız edici bir belirsizlik vardır. Ders kitabı, bu bağlamda bir çatı
oluşturarak bu durumu ortadan kaldırır. Ayrıca öğrenciler, kendi öğrenim süreçlerini kontrol etme bağlamında
bir ders kitabına ihtiyaç duyar (Crawford, 2002).
Hidi (1990), ders kitabını oluşturan konuların, öğrenci ilgilerine göre düzenlenmesinin, şema aktivasyonu
sağlama bakımından yararlı olacağına dikkat çeker. Ancak alan ders kitaplarının seçiminde izlenmesi gereken
beş basamak vardır:
1. Eğitim programının amaç ve hedeflerini belirlemek,
2. Kitabın kullanılacağı eğitim/ öğretim durumunu incelemek,
3. Yayıncılardan edinilecek bilgi, meslektaşların tavsiyeleri ve önceki deneyimlerden yararlanarak,
kullanılabilecek ders kitaplarının bir listesini yapmak,
4. İzlenimci yaklaşımla bu kitapları hızlı bir şekilde incelemek ve uygun olmayanları elemek,
5. Elde edilen kısa listedeki kitapları öğrencilerin ve öğretmenin ihtiyaçlarını göz önüne alarak,
derinlemesine incelemek ve ders kitabını seçmek. (Cunningsworth, 1984, 1995).
Görüldüğü gibi ders kitabı kullanımı öğretme-öğrenme sürecinde önemli bir yer tutmaktadır. Ders kitabının
etkililiği ders verimini de etkileyecektir. Bu noktada Demirbulak (2013) yaptığı çalışmada, öğrencilerin İngilizce
derslerinde öğretim teknolojisi olarak ağırlıklı olarak kaynak ve ders kitaplarını kullandıklarını ve de ders
kitapları ile derslerde işlenen konuların örtüştüğünü belirtmiştir. Ancak öğrenciler kullanmakta oldukları ders
kitaplarının öğrenmelerine yardımcı olmadığını ve dille ilgili hedeflerine ulaştırmadığını düşünmektedirler.
Kitapların içerik ve basım açısından güncelliği konusunda fikirleri bulunmamaktadır. Onlar, kitaplarda farklı
alıştırma türlerinin pek bulunmadığı ve de alıştırmaların beceri alanlarına göre eşit dağılmadığı görüşündeler.
MEB`in belirtilen kitaplar dışında herhangi bir kitap kullanılmayacaklarına dair öğretmenlerden imza aldığını
ancak kendilerine gönderilen ders kitaplarının konularının sıkıcı, öğretmenlerin bile etkinliklerin nasıl
yapılacağını anlamakta zorlanmasının, konuşma-yazma-dinleme becerilerine yönelik etkinlikleri, ek materyalleri
kültürel alt yapılarının dolayısıyla da mesajlarının bulunmamasını kitabı yazan komisyonun çok kalabalık
olmasına bağlamaktadırlar.
Büyükduman (2005) yaptığı çalışmada öğretmenlerin yüzde 70.3'ü ders kitabındaki bilgilerin sunuluş
sırasının basitten karmaşığa doğru olduğunu ve yüzde 68.5'i de kitaptaki örneklerin öğrencilerin kültürüne uygun
olduğunu ifade etmişlerdir. Yüzde 75.9'luk bir kesim, kitapta yer alan resimlerin öğrencinin konuyu anlamasını
kolaylaştırdığını ve yine aynı sayıda öğretmen metinlerin öğrenciler tarafından anlaşılabildiği yönünde görüş
bildirmiştir. Ancak öğretmenlerin yarıdan fazlası (yüzde 53.65), ders kitabının programın amaçlarıyla tutarlı
olmadığı görüsündedir. Yüzde 44.4'lük bir kesim de kitapta yeterince örnek bulunmadığı görüsündedir. Bu
durumda, öğretmenlerin çoğunun, Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretim birinci kademede kullanılması için
önerdiği kitaplardan bilgilerin sunuluş sırası, kitapta yer alan resimlerin anlamayı kolaylaştırması ve örneklerin
öğrenci kültürüne uygunluğu açılarından hoşnut oldukları söylenebilir. Ancak araştırmaya katılan öğretmenlerin
ders kitabını program amaçlarıyla tutarlı bulmadığı ve kitapta daha fazla örneğe yer verilmesini istediği
söylenebilir.
Başaran ve Çocuk’un (2013) yaptıkları çalışmada öğrencilerin İngilizce ders kitaplarındaki görseller ve
öğretmenin İngilizce öğretmek için bu görsellerden yararlanırken kullandığı teknikler hakkındaki görüşlerini
incelemeyi amaçlamaktadırlar. Çalışma, aynı zamanda öğrencilerin görseller hakkındaki görüşlerinin
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cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğini ve yaşları ile algıları arasında anlamlı bir korelasyon olup
olmadığını da incelemektedir. Elde edilen bulgular öğrencilerin çoğunun ders kitaplarındaki görseller ve
öğretmenin bu görselleri kullanırken başvurduğu teknikler hakkında pozitif algılara sahip olduğunu
göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin görsellerle ilgili algılarının cinsiyetlerine göre anlamlı şekilde değişmesidir.
Öte yandan, veri analizi sonucunda katılımcıların algıları ile yaşları arasındaki korelasyonun düşük olduğu
ortaya çıktı.
Çubuklu ve Sivaslıgil (2007) Quick Step adlı 6. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan görsel ve yazılı
metinlerde belirgin bir cinsiyet ayrımcılığının olmadığını belirlemişlerdir. Özellikle bu kitabın İngilizce ders
kitabı olduğunu belirtmekte fayda vardır. Ders kitabı yazarlarının, yetiştikleri toplumsal yapının etkisi onların
hayat felsefelerinde ve dünyaya bakışlarında etki olmaktadır. Burada da bu durumun etkisinin olduğunu
söylemek mümkündür.
Işık (2013) ortaöğretimde kullanılan İngilizce ders kitaplarının seçimi üzerine yaptığı çalışmada ders
kitaplarının seçimi için bir model önermiştir. Önerilen sistemde süreç ön plana çıkmaktadır, düzlemsel değil
döngüsel ve süreklilik gösteren bir sistemdir ve İngilizce yabancı dil eğitiminde rolü olan herkesin katkısı
önemsenmektedir. Önerilen sistemde ön değerlendirme, uygulamalı değerlendirme, genel değerlendirme ve
uyarlama ana unsurlardır. Sistem şu şekilde özetlenebilir: Değerlendirme için ön hazırlık çalışmalarını ve gerekli
alt yapı bilgilerinin toplandığı ön değerlendirme ilk aşamayı oluşturur. Ön değerlendirmede, değerlendirmeyi
yürütecek takımın oluşturulması, öğrencileri daha iyi tanımak amacıyla öğrenciler hakkında bilgilerin
toplanması, öğretmenlerin hangi kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olduklarının ortaya konması, öğrenme
ve öğrenmenin gerçekleştiği sosyal ortamın özelliklerinin bilinmesi, yabancı dil eğitim amacının tam olarak
ortaya konması, değerlendirme ölçütünün geliştirilmesi veya seçilmesi, yabancı dil malzemelerinin dış
değerlendirmesinin yapılması, dil malzemelerinin iç değerlendirmesinin yapılaması işlemleri yapılır. Uygulamalı
değerlendirmede ise, pilot çalışma ve asıl uygulamadan önce yabancı dil malzemeleri ile ilgili uygulamalı
çalışma yapılır. Ayrıca yabancı dil malzemelerindeki bazı bölümlerin ders ortamında ya da deneysel ortamda
işlenerek bilimsel araştırmanın yapıldığı mikro değerlendirme ve aynı şekilde ders malzemelerinin tamamının
kullanılması ile makro değerlendirme yapılır. Bu şekilde uygulamalı ve bilimsel veriler ışığında yabancı dil
malzemelerinin uygunluğu ve etkinliği araştırılır. Genel değerlendirme boyutunda ise, ön değerlendirme ve
uygulamalı değerlendirmeden elde edilen bulgular harmanlanarak en uygun yabancı dil malzemesi seçimi
yapılır. Her ortam özgün olduğu için, başkaları tarafından geliştirilen malzemelerin her ortama uyması
olanaksızdır. Bu nedenle, değerlendirme sürecinde elde edilen veriler değerlendirilerek, yabancı dil
malzemesinin kullanılacağı ortam için en uygun şekle sokulması için uyarlama çalışması ile süreç tamamlanır.
Fakat bu süreç, yukarıda anlatılan unsurların aşamalı ve sıralı olarak yürütüldüğü, bir kere yapılan ve biten bir
özellikte değildir. Her öğrenci grubu özgündür ve bir grupta işleyen bir etkinlik diğer bir grupta çalışmayabilir.
Ayrıca, en iyi değerlendirme gerçek ortamda, gerçek uygulama ile yapılan değerlendirmedir ve elde edilecek
bulgular, yapılan gözlemler çok önemlidir. Bu nedenle, değerlendirme işlemi yabancı dil öğrenme sürecinin her
aşamasında, bütününde yürütülen ve süreklilik gösteren bir nitelik taşır.
Nazari (2007) tarafından yapılan araştırma liselerde İngilizce iletişimsel yaklaşım uygulamalarını
içermektedir. Haftada 4 saat İngilizce öğrenen öğrencilerin sınıf içi uygulamalarını gözlemlemiş ve
öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Ders kitapları Eğitim Bakanlığı tarafından seçilmiştir. Öğretmenlerin,
yapılan görüşmeler sonucunda iletişimsel beceri hakkında çok az ya da yanlış bilgiye sahip olduğu, aslında
geleneksel öğretim yöntemlerine devam ettikleri ortaya çıkmıştır. Gözlemler sonucunda ise öğretmenlerin
geleneksel öğretim yöntemlerini uyguladıkları ortaya konmuştur.
İngilizce eğitiminde temel bir araç olan ders kitaplarının yabancı dil eğitimindeki rolü yadsınamayacak
kadar önemlidir. Öğretim programlarının yenilenmesiyle birlikte değişime uğrayan İngilizce ders kitapları yeni
programa uyum sağlamakta eksik kalmakta ve kitapların bu açıdan geliştirilmesi ihmal edilmektedir. Bu
noktada, çalışmanın amacı öğretim programlarının değişmesiyle birlikte kullanılmaya başlanan ortaöğretim
İngilizce ders kitaplarının başlıca güçlü ve zayıf yanları ile fırsatları ve tehditlerini ortaya koymaktır. Çalışmanın
bir diğer önemli amacı da araştırmalar tarafından yapılacak “Dil Öğrenme Stratejileri Öğretim Programının
Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi” başlıklı bilimsel doktora tez çalışması için bir ön çalışma
yapmaktır. Bu bağlamda bu çalışmadan elde edilen veriler dil öğrenme stratejileri öğrenme programının
hazırlanmasında kullanılacaktır.
Bu çerçevede amaca ulaşmak için aşağıda belirtilen sorulara cevap aranmıştır.
Ortaöğretim kurumlarında çalışan İngilizce öğretmenlerinin:
1- İngilizce ders kitaplarının güçlü ve zayıf yanlarına yönelik görüşleri nelerdir?
2- İngilizce ders kitaplarına yönelik fırsatlar ve tehditlere yönelik görüşler nelerdir?
3- İngilizce ders kitaplarının zayıf yanları ve tehditlerine karşı getirdikleri çözüm önerileri nelerdir?

43

International Congress on Science and Education

Afyonkarahisar, 2018
YÖNTEM

Nitel araştırma kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma, Afyon Fatih Anadolu Lisesi'nde çalışan öğretmen
görüşleri alınarak gerçekleştirilmiştir; veri toplama tekniği olarak da GZFT (Güçlü ve Zayıf yanlar, Fırsatlar ve
Tehditler) analizi kullanılmıştır.
Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme kullanılarak 5 İngilizce
Öğretmeni belirlenmiştir. Ölçüt örnekleme, ön ölçütleri olan ve bu ölçütlere göre örneklemin belirlenmesini
sağlayan bir tekniktir (Yıldırım & Şimşek, 2006). Buna göre ortaöğretim kurumlarında İngilizce öğretmeni
olarak çalışmak ölçüt olarak belirlenmiştir.
Çalışmada veri toplama tekniği olarak GZFT’den yararlanılmıştır. Ortaöğretim kurumlarında kullanılan
İngilizce kitaplarının eksikliklerinin ve işleyişindeki aksayan yönlerinin ortaya çıkarılması; yeni hazırlanan
kitabın bir öncekinin deneyimlerinden yararlanılarak aynı eksikliklerin ve sıkıntıların yaşanmasını önleyecek,
hataların tekrarlanmamasını sağlayacak bir süreçtir. Her kurum, program veya süreç çeşitli iç ve dış etkenlerle
yüz yüze gelmektedir (Houben, Lenie & Vanhoof, 1999). GZFT analizi incelenen programın, kurumun veya
sürecin iç etkenleri; güçlü ve zayıf yanları ile dış etkenleri; programa, kuruma veya sürece yönelik fırsat ve
tehditleri ortaya çıkarmada kullanılan bir yöntemdir. GZFT analizi iç ve dış etkenleri saptayarak güçlü yanları
korumayı ve fırsatları değerlendirmeyi hedeflerken; zayıf yanları güçlendirmek ve tehditlerden korunmak için
alınması gereken önlemleri ve atılması gereken adımları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır (Dyson, 2002). Bir
başka deyişle GZFT analizi bir kurumun, programın veya sürecin stratejisinin belirlenmesinde temel
oluşturmaktadır (Kajanus, Kangas & Kurttila, 2004). GZFT analizi eğitimde strateji planlamada çok yeni bir araç
olmamakla birlikte kurumun stratejik potansiyelinin belirlenmesinde oldukça etkili bir araçtır (Sallis, 2002).
Bunun yanı sıra GZFT analizi bir programın ya da kurumun gelecek odaklı güçlü, zayıf yanlarının, fırsatların ve
tehditlerin analizinin yapılmasında önemli bir kılavuzdur (Paasi, Valkokari, Maijala, Toivonen, Luoma &
Molarius 2008).
Çalışmada veri toplamak amacıyla araştırmaya katılan İngilizce öğretmenlerinden İngilizce kitabının güçlü
ve zayıf yanları ile kitaba yönelik fırsatlar ve tehditler denildiğinde zihinlerinde canlanan boyutları forma
yazmaları istenmiştir. GZFT analizinde daha özel bir teknik olan “önceliklendirme” tekniğine dayanılarak, elde
edilen 5 formdaki her bir boyutun tekrar etme frekanslarına göre birden fazla tekrar eden boyutlar İngilizce
öğretmenlerinin ortak görüşleri olarak değerlendirilmiştir (Şekil 1). Önceliklendirme matrisi, çeşitli veri grupları
arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sağlayan yönetim ve planlama aracıdır. Matris diyagramları belirli sayıda satır
ve sütunlardan oluşur. Satır ve sütunların kesişim noktaları da projedeki problemleri ve yoğunluğunu belirler.
Kesişim noktaları gelecek hamleleri belirlemede rol oynar. Problemi ve esas özelliklerini görebilmek onu çözme
stratejileri geliştirmekte büyük fayda sağlar (Janakiraman & Gopal, 2006).
ÇOK
ÖNEMLİ
Çok önemli ve aşılması kolay olan

Çok önemli ve aşılması zor olan

yönler

Yönler

Daha az önemli ve aşılması kolay olan
yönler

Daha az önemli ancak aşılması zor olan
yönler

ÖNEM
DERECESİ

AZ ÖNEMLİ

KOLAY

ZORLUK DERECESİ

ZOR

Şekil 1. Önceliklendirme Matrisi (Janakiraman & Gopal, 2006).
BULGULAR
Verilerin analizi sonucunda 9 güçlü, 13 zayıf yan ile 3 fırsat ve 6 tehdit belirlenmiştir. Bu boyutlardan
tekrar etme frekansı yüksek olan boyutlar araştırma görevlilerinin ortak görüşü olarak değerlendirilmiştir.
Sonuçlar Şekil 2'de özetlenmiştir.
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1. Güçlü ve Zayıf Yanlar
Araştırma sonuçlarına göre, 2017-2018 yılında uygulanmaya başlanan Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim
Programına yönelik hazırlanan 9. ve 10. Sınıf İngilizce ders kitaplarının güçlü yanları konusunda İngilizce
öğretmenlerinin görüşleri şu 4 boyutta ortak olarak ifade edilmiştir: "Öğretim programında yer alan kazanımlar
ile kitapta yer alan konular örtüşmektedir; kitap ikili ve grup çalışmalarına teşvik etmektedir; eski kitaplara göre
resimler daha kalitelidir; öğrenci çalışma kitabındaki etkinlikler ile kitaptaki konular örtüşmektedir" (Şekil 2).
Güçlü yanlarla ilgili olarak katılımcıların ifadeleri ayrı ayrı incelendiğinde yukarıda belirtilen noktalarla
ilgili olarak katılımcılardan biri: "ikili ve grup çalışmalarına yer verilmektedir" ifadesiyle sürece vurgu yaparken;
bir diğeri "performans ve proje ödevleri ile alternatif ölçme değerlendirme formlarına yer almaktadır" ifadesiyle
ölçme-değerlendirmeye vurgu yapmıştır. Yine "aktivite çeşitliliği vardır" ve "ünitelerin modüller halinde olması
konu takibini kolaylaştırmaktadır" ifadeleri öğretmenlerin görüşleri arasında yer almaktadır.
Güçlü yanlarının yanı sıra İngilizce öğretmenleri tarafından belirtilen İngilizce ders kitaplarının zayıf
yanları ise şu 7 boyutta ortak olarak belirtilmiştir: "Konular günlük yaşamla uyumlu değildir; sözcük bilgisinde
bütünlük yoktur; ders kitaplarının akıllı tahtaya uyumlu programları yoktur; dinleme etkinliklerini öğretmen
kendi çabasıyla bulmaktadır; aktivite türü açısından çeşitlilik olmasına rağmen miktar bakımından yetersiz;
alıştırmalar dört temel beceriye (dinleme-konuşma-okuma-yazma) hitap etmemektedir; alıştırmalar öğrenmeye
yardımcı değildir" (Şekil 2).
Katılımcıların ifadeleri incelendiğinde İngilizce öğretmenlerinin hepsinin kitapta yer alan konuların
güncellenmediğine vurgu yaptığı görülmektedir. Yine İngilizce öğretmenlerinden biri "Aktivitelerin çeşitliliğine
rağmen yeterli sayıda olmadığını bununda öğrencilerin öğrenmelerine engel olduğunu" ifade etmiştir. Bir diğer
İngilizce öğretmeni de konuların içinde yer alan yapıların ve kelimelerin belirli aralıklarla tekrar edilmeyişinin
öğrencilerin öğrenmelerinin kalını olmasını engellediğini vurgulamıştır. Bir diğeri de zayıf nokta olarak önemli
yerlere yapılmaya çalışılan vurgunun yeterli olmadığına vurgu yaparak yapısal eksikliğe değinmiştir. Bununla
birlikte "konularda tekrar olmadığı için programın felsefesine uygun değildir; konular basitten karmaşığa
değildir; kitap boyunca devam eden bir hikaye dizini yoktur; içerikte yer alan konular güncel değildir; önemli
yerlere yapılmaya çalışılan vurgu yeterli değildir" şeklindeki görüşler de öğretmenler tarafından vurgulanmıştır.
2. Fırsatlar ve Tehditler
Araştırma bulgularına göre öğretmenler tarafından İngilizce ders kitaplarının fırsatları olarak belirtilen
noktalardan ilki ortaöğretimde kullanılan İngilizce kitapları Avrupa Konseyi Avrupa Ortak Dil Kriterleri
(Common European Framework of Reference for Language Teaching, Learning, Assesment) tarafından
geliştirilen standartlara (kurlara) göre belirlenmiş olmasıdır. Öğretmenlerin fırsat olarak sunduğu noktalardan
frekansı yüksek olan bir diğeri yapılandırmacılık anlayışını merkeze almaya çalışmasıdır. Yine kitapların
birbirini takip eden bir seri şeklinde olması da fırsat olarak vurgulanmıştır (Şekil 2).
Fırsatların yanı sıra İngilizce öğretmenleri göre İngilizce ders kitaplarına yönelik 5 ana tehdit
bulunmaktadır. Bu tehditler; temele alınan yaklaşım ile kitabın uyum sağlamadığı, konuşmaya olanak
sağlamaması, öğretmenlerin kitapta yer alan yeni uygulamalara olan direnci, ölçme-değerlendirme konusunda
öğretmenlerin yeterli uygulama bilgilerine sahip olmayışları, öğretmenlerin geleneksel uygulamalardan
vazgeçemeyişleri olarak ifade edilmiştir. Frekansı fazla olan bu maddeler dışında İngilizce öğretmenlerinden biri
çok sık değişen gelişmelere kitabın yetişemeyişini ve Fatih Projesi kapsamında dağıtılan tabletlerdeki ekitapların cazibesinin daha fazla olduğunu vurgulamalarıdır (Şekil 2).
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Avrupa Ortak Dil Konseyi standartlarına uygun kur sistemi

Öğretmenlerin yeni uygulamalara olan direnci

Yapılandırmacı anlayışı temele alma

Öğretmenlerin ölçme-değerlendirmede yeterli olmayışı

Kitapları seri şeklinde olması

Hizmet-içi eğitim faaliyetlerinin yetersizliği
Konuşma becerisi konusundaki eksiklikler
Temele alınan felsefeye uygunsuzluk
Geleneksel anlayıştan kopamayış

FIRSATLAR

TEHDİTLER
DIŞ ETKENLER
İNGİLİZCE DERS KİTAPLARI
İÇ ETKENLER

GÜÇLÜ YANLAR

ZAYIF YANLAR

Kitaptaki konuların programla örtüşmesi

Konuların günlük yaşamla uyumlu olmaması

İkili ve grup tartışmalarına teşvik etmesi

Sözcük bilgisinde bütünlük olmaması

Resim baskısının eski kitaplara göre daha iyi olması

Aktivite çeşitliliğine rağmen miktarının az olması

Çalışma kitabı etkinliklerinin ders kitabıyla uyuşması

Alıştırmaları dört temel beceriyi eşit olarak dikkate
almaması

Ünite sonralarındaki performans görevleri

Alıştırmaların öğrenmeye yardımcı olmaması

Ünite sonlarındaki proje ödevleri

Konuların belirli aralıklarla tekrar etmemesi

Aktivite çeşitliliği

Konuların basitten zora sıralanmayışı

Alternatif ölçme-değerlendirme formları

Kitap boyu devam eden bir hikaye dizinin olmaması

Ünitelerin modüller halinde olması

İçerikte yer alan konuların güncel olmaması
Önemli yerlere
yetersizliği

yapılmaya

çalışılan

vurgunun

Kitapların akıllı tahta uyumlu programlarının olmaması
Dinleme materyallerine ulaşım zorluğu ve kalitesizliği
Tabletler için uyumlu bir programının olmaması

Şekil 2. Ortaöğretim İngilizce Ders Kitapları Üzerine GZFT Analizi
3. Çözüm Önerileri

Son olarak İngilizce öğretmenleri İngilizce ders kitapları konusunda belirttikleri zayıf yanlar ve tehditler
için çözüm önerilerinde bulunmuşlardır. İngilizce öğretmenleri öncelikle kitapların daha bilimsel bir bakış
açısıyla yürütülebilmesi için daha fazla paydaşın yer aldığı bir komisyonunun oluşturulması gerektiğini ifade
etmişlerdir. Kitaplar hazırlanırken alan uzmanlarının yanı sıra o yaş grubunun ilgi ve ihtiyaçlarının dikkate
alınarak hazırlanmasının kitapları ilgi odağı hale getirmede yardımcı olacağı ifade edilmiştir. Yapılacak ihtiyaç
analizine öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer paydaşların daha fazla katılımı sağlanarak kitapların daha etkili
hale getirilebileceğini söylemişlerdir. İngilizce ders kitaplarının dinleme etkinliklerine öğretmenler kendi
çabalarıyla ulaşmaktadırlar. Bu noktada öğretmene ders kitapları ile birlikte kitabı cd gibi eklentileri de
gönderilmelidir. Ayrıca İngilizce öğretmenleri, yapılan değişikliklerin pilot uygulamalarının farklı bölgelerde
yapılarak kitapların uygulamadaki artı ve eksilerinin değerlendirilmesi ve buna göre uygun düzeltmelerin
yapılması gerektiğini önermişlerdir. Kitaptaki yeni anlayışların ve uygulamaların öğretmenlere uygun eğitimlerle
tanıtılmasının uygulamadaki direnci kıracağını ve uygulamaların daha başarılı olacağını belirtmişlerdir. Bu
konuda İngilizce öğretmenlerinden biri "Özellikle eğitim-öğretim başladıktan sonra yapılan hizmet-içi
eğitimlerin verimli geçmediğini, öğretmenlerin ders yükünün olmadığı seminer dönemlerinde yapılacak
eğitimlerin daha etkili olacağını, bununla birlikte hizmet-içi eğitimlerde eğitim veren eğiticilerin
yetersizliklerinin konuya ilgi çekmekte yetersiz kaldığı için öğretmenlerin bu konuda verim alamadığının altını
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çizmiştir. Bu noktada yenilikler için yapılacak hizmet-içi eğitimlerin niteliği artırılmalıdır. Yine bir diğer
öğretmen kitaptaki konuları ve etkinliklerin içinde yer alan ve her yıl güncellenmesi gereken sayısal ifadelerin
veya gerçeklerin yerine daha geçerli bilgilerin yer almasının kitaba olan güveni sağlamlaştıracağını ifade
etmiştir. Örneğin kitapta en son "2012" yılına bilgilerin verildiği bir okuma parçasında öğrencilerin bu bilgilerin
eski olduğunu ifade etmelerinin kitaba olan ilgilerinin dağılmasına neden olduğunu söylemiştir. Bu nedenle ya
kitaplar her yıl bu bilgiler güncellenerek yenilenmeli ya da bunun yerine daha genel bilgilere yer verilmelidir.
Araştırmanın ikinci sorusu İngilizce ders kitaplarının karşılaştığı ya da karşılaşabileceği tehditleri ortaya
koymaya yöneliktir. İngilizce öğretmenleri beş ortak tehditten söz etmişler ve bu tehditlere çözüm önerileri
sunmuşlardır. Bu tehditlerin özellikle kitaptaki yeni ölçme-değerlendirme uygulamalarına karşı öğretmenleri
gösterdikleri direnç etrafında yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle bu konuda öğretmenlerin kaliteli ve nitelikli hizmetiçi eğitim faaliyetlerine tabi tutulmaları gerekliliği önerilmiştir. Bununla birlikte yapılandırmacı anlayışın hakim
olmasına karşılık öğretmenlerin sürekli konu yetiştirme tehdidiyle karşı karşıya kalmaları onların pek çok
etkinliğe özelliklede beceri ağırlıklı erkinliklere derslerinde yer vermelerine engel olmaktadır.
Bunların dışında kitap hazırlama sürecinde daha fazla paydaşın sürece dahil olmasını, öğrencilerin ilgi ve
ihtiyaçlarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini, kitapları özellikle kalite ve görselliğiyle dikkat çekici hale
getirilmesi gerektiğini, ders kitaplarının akıllı tahta uygulamalarının en kısa zamanda hazırlanması gerektiğini,
ders kitaplarının interaktif bir şekilde hazırlanması gerektiğini belirtmişlerdir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, İngilizce ders kitaplarının güçlü yanlarının yanı sıra zayıf
yanlarının ve kitaba yönelik tehditlerin de var olduğunu göstermiştir.
Genç (2002) yaptığı çalışmada, ders kitaplarının öğretim programlarında verilen hedefleri somutlaştırdığını,
dil işlevlerinin, konuların, dilbilgisinin, sözcük bilgisinin, alıştırmaların v.s. hedef gruba göre seçilerek
düzenlendiği, uygulamada değişik çalışma biçimleri ve araç-gereçlerin kullanışıyla desteklenen malzemeler
olduğunu ifade etmiştir. İlgili sınıf ve öğrenci grubu için seçilecek yabancı dil ders kitabıyla erişilmesi beklenen
hedeflerin, ilgili sınıfa ve öğrenci grubuna yönelik yabancı dil öğretim programıyla örtüşmesi gerekmektedir.
Öğrencilerin gereksinimlerinin, sosyal yapıların, toplumsal özelliklerin, koşulların, ülke gerçeklerinin dikkate
alınarak yazıldığı yerel ders kitaplarıyla yapılan öğretimin gerekliliği tartışmasız kabul edilen gerçeklerdendir.
Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayladığı ve yayımladığı öğretim programları
çerçevesinde ilgili branş öğretmenlerinden ve bilim adamlarından oluşturduğu komisyonlara yerel yabancı dil
ders kitapları yazdırmaktadır. Ancak bu çalışmalar, Türkiye genelinde resmi ve özel okulların taleplerini
karşılayamamaktadır. Öğrenci gruplarının, okul tiplerinin ve ders saatlerinin farklılığı nedeniyle, bu farklı yapıya
yönelik çeşitli ve belirli aralıklarla yenilenen ders kitaplarının yazılması ve yayımlanması gerekmektedir.
Yabancı dil ders kitabı seçerken kitabın sunduğu görsel malzemenin güncel, geçerli, öğretim ortamına,
öğrencinin yaş, ilgi v.b. gibi sosyal, kültürel alanına uygun olmasına dikkat edilmeli ve bu malzemenin
önbilgileri harekete geçirme, anlaşılamayan anlaşılır kılma, düşündürme, konuşmayı veya yazmayı yönlendirme
v.b. gibi görsel malzemenin işlevleri de incelenmelidir. Bu çalışmada da ders kitaplarının zayıf yanları olarak
belirtilen bu noktaların düzeltilmesi için ders kitaplarının hazırlanması için oluşturulan komisyonlarda daha fazla
paydaşın ye alması gerekmektedir. Bu komisyonların belli yaş grubundaki öğrencilerin ihtiyaçlarının ve
ilgilerinin ne yönde olduğunu iyi tespit etmesi gerekmektedir. Ders kitaplarının her yıl güncellenmesi
gerekmekte ve çağın gerektirdiği özellikleri dikkate alması gerekmektedir. Bununla birlikte İngilizce ders
kitapları programın temele aldığı yaklaşıma uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Kitabın içindeki
resimlerden konulara, sayfa düzenlerinden etkinlik içeriklerine kadar temele aldığı yapılandırmacı yaklaşıma
uygun olarak düzenlemesi gerekmektedir. Teknolojik olarak akıllı tahtalar, projeksiyonlar, tabletlerle donanımlı
hale getirilen sınıflarda ders kitapları ile bu teknolojiler arasındaki kopukluk bir an önce giderilmelidir.
EARGED (2008) yılında yapılan çalışmaya göre İngilizce kitaplarının organizasyon şemasını yetersiz
bulmaktadırlar. Öğretmenler İngilizce, kitaplarında önemli görülen yerlerin dikkat çekecek biçimde verilmesinin
geliştirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. İngilizce öğretmenleri içeriğin basitten karmaşığa kolaydan zora
işlenmesi konusunda kılavuz kitapları yetersiz bulmaktadırlar. İngilizce öğretmenleri kitaplarda kazanımların
tamamına yer verilmesini “geliştirilmeli” görüşüyle ifade etmektedirler. İngilizce kitaplarında etkinliklerin
kazanımları karşılama düzeyinin geliştirilmesi gerektiğini; içeriğin güncelliğinin geliştirilmesi gerektiğini;
kitaplarının günlük hayatla ilişkisinin yetersiz olduğunu; kitaplardaki yönerge ve açıklamaların anlaşılırlığının
geliştirilmesi gerektiğini; kitaplarda önerilen etkinliklerin öğrenci seviyesine uygunluğunun geliştirilmesi
gerektiğin; öğrenci çalışma kitaplarının baskı kalitesinin geliştirilmesi gerektiğini; öğrenci çalışma kitaplarında
kullanılan anlatım dilinin öğrencilerin seviyesine uygunluğunun geliştirilmesi gerektiğini; öğrenci çalışma
kitaplarında önemli görülen yerlerin dikkat çekecek biçimde verilmesinin geliştirilmesi gerektiğini öğrenci
çalışma kitaplarındaki metinlerin uzunluğunu öğrencilerin seviyesine uygunluğunun geliştirilmesi gerektiğini;
öğrenci çalışma kitaplarındaki içeriğin güncelliğini yetersiz olduğunu; öğrenci çalışma kitaplarının günlük
hayatla ilişkisini yetersiz olduğunu; öğrenci çalışma kitaplarındaki yönerge ve açıklamaların anlaşılırlığını
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yetersiz bulduklarını ifade etmişlerdir. Bu çalışmada da ders kitaplarının zayıf yanları ve tehditleri olarak ifade
edilen bu unsurlar üzerinde çalışılmalı ve ders kitapları daha etkin hale getirilmelidir. İngilizce ders kitapları
denildiğinde sadece öğrenci kitapları akla gelmemeli ders kitabının tamamlayıcısı olan çalışma kitapları,
öğretmenin ders kitabını ve dersi daha iyi yönetebilmesine olanak sağlayacak olan öğretmen kılavuz kitapları da
sürece dahil edilmelidir. Bunlardan birinde olan eksiklik diğerini ciddi anlamda etkileyecektir. Bu nedenle ders
kitabının çalışma kitabını, bunların öğretmen kılavuz kitabını desteklemesi, bu kitapların cd, video gibi
eklentilerinin de bir bütün olması gerekmektedir. Yine bu kitapları akıllı tahtalarla ve tabletlerle uyum içinde
olmaması ders kitapları için bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır.
Merter, Kartal ve Çağlar (2012) yaptıkları çalışmada etkinliklerin öğrencilerin yaşlarına göre öğrenme
özellikleri dikkate alınarak seçilmesi gerektiğini; etkinliklerin daha öğrenci merkezli, sınıfta kolaylıkla
uygulanabilir nitelikte ve öğrencileri derse aktif şekilde katabilecek özellikte düzenlenmesi gerektiğini; ders
kitaplarındaki proje görevlerinin yönergelerinin öğrencilerin anlayabileceği düzeyde hazırlanması gerektiği,
pekiştirme ünitelerinin derslerde kazandırılan becerileri tam olarak pekiştirecek özellikte hazırlanması
gerektiğini; içerikteki konu sıralamasının öğrencilerin kolayca öğrenmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmesi
gerektiğini ifade etmişlerdir.
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yeniliklerle birlikte değişen, gelişen şartlar yabancı dil öğretimini de
etkilediğinden yabancı dil öğretim programları yeniden belirlenmeli, yapılandırmalıdır. Yabancı dil ders
kitaplarının da öğretim programlarına paralel olarak belirli aralıklarla yenilenmesini ve hatta yeniden yazılmasını
gerekmektedir. Yabancı dil ders kitaplarının albenisi ve görsel tasarımının öğrencinin yaşına, düzeyine,
şartlarına, ilgi alanına uygun ve onları güdüleyecek nitelikte olmasına dikkat edilmelidir. Kaset, film, slayt,
asetat v.b. gibi araç gereçle eşgüdümlü yapılan derslerde okul, sınıf şartları, öğretmenin araç gereç kullanma
becerileri gözden geçirilerek ders kitabı seçilmelidir (Genç, 2002). Bu doğruluda bu zayıf yanların ve tehditlerin
dikkate alınarak bu yöndeki çalışmalara önem verilmesi, güçlü yanlarının daha da geliştirilmesi ortaöğretimde
kullanılan İngilizce ders kitaplarının etkililiğinin artması ve İngilizce öğreniminde katkı sağlaması açısından çok
önemlidir.
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Öz
Yabancı bir dili öğrenirken, öğrencilerin genellikle en çok dile getirdikleri sorun öğrenirken karşılaşılan güçlüklerdir.
Zaman zaman bazı öğrenciler ders çalışmak istedikleri halde ders çalışamamaktan yakınırken, bazıları da çok çalıştıkları
halde başarılı olamamaktan şikayet etmektedirler. Bununla birlikte daha az ve kısa süreli çalışarak daha çok ve uzun sürekli
çalışan öğrenciler kadar başarılı olanlar ve hatta onlardan daha başarılı olan öğrenciler de vardır. Ayrıca bazen yabancı bir
dilin öğrenildiği sınıflarda öğretmenler bazı öğrencilerin diğerlerine göre daha hızlı ve etkili öğrendiklerini gözlemler. Aynı
sınıf ortamında bulunan bu öğrencilerin nasıl daha kolay ve daha etkili öğrendikleri de merak konusudur. Bu durumlarda
ortak sorunlar büyük ölçüde öğrencilerin etkili öğrenme stratejilerini kullanmamasından ya da nasıl öğreneceğini
bilmemesinden kaynaklanır. Bu sebeple bu çalışmada Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerine yönelik yabancı dil öğrenme
stratejileri öğretimine ilişkin bir ünitenin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini amaçlanmaktadır.Çalışmanın bir
diğer önemli amacı da araştırmalar tarafından yapılacak “Dil Öğrenme Stratejileri Öğretim Programının Tasarlanması,
Uygulanması ve Değerlendirilmesi” başlıklı bilimsel doktora tez çalışması için bir ön çalışma yapmaktır. Bu bağlamda bu
çalışmadan elde edilen veriler dil öğrenme stratejileri öğrenme programının hazırlanmasında kullanılacaktır. Çalışmanın
yöntemi eylem araştırması olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar
Fatih Anadolu Lisesinde 9/A ve 9/B sınıflarında öğrenim gören 50 öğrenci oluşturmaktadır. Uygulama sürecinde ve
sonrasında verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen gözlem formları ve görüşme formları kullanılacaktır.
Yine araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan başarı testi ile öğrenmeleri ölçülecektir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır;
birinci bölümde eylem planının oluşturulması ve uygulanması yer alırken ikinci bölümde uygulamalar sonrasında öğrenci
görüşlerinin alınması ve başarı testinin uygulanması yer alacaktır. Ünitenin uygulaması 2018-2019 eğitim öğretim yılının 2.
Eğitim öğretim döneminde gerçekleşecek ve sonuçlar daha sonra paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim, İngilizce, Strateji, Uygulama

Abstract
When learning a foreign language, the problems that students often experience most often are the difficulties
encountered. While some students complain that they cannot study, although they want to study, some complain that they
cannot succeed even though they work hard. In addition, there are students who are less successful and more successful than
students who work more and more continuously, and even more successful than them. In addition, in the classes where
sometimes a foreign language is learned, teachers observe that some students learn faster and more effectively than others. It
is also a question of how these students, who are in the same classroom, learn more easily and more effectively. In these
cases, common problems are largely due to the students' failure to use effective learning strategies or how to learn. Therefore,
this study aims to prepare, implement and evaluate a unit for teaching foreign language learning strategies for 9th grade
students of Afyonkarahisar Fatih Anatolian High School. Another important aim of the study is to make a preliminary study
for the scientific dissertation study titled ın Designing, Implementation and Evaluation of Language Learning Strategies
Curriculum.. In this context, the data obtained from this study will be used in the preparation of the language learning
strategies learning program. The method of the study is designed as action research. The sample of the study consisted of 50
students studying in 9 / A and 9 / B classes in Afyonkarahisar Fatih Anatolian High School in 2018-2019 academic year.
Observation forms and interview forms developed by the researchers will be used in collecting data during and after the
implementation process. The achievement test will be measured by the researchers. The application of the unit will take place
in the 2nd academic year of the academic year 2018-2019 and the results will be shared later.
Keywords: High School, English, Strategy, Application

Giriş
Tüm dünyada teknoloji ve eğitim alanındaki gelişmelerin sebep olduğu değişen paradigmalar ile öğretmeöğrenme ortamında ortaya çıkan bilişsel kuramlar ve öğrenci merkezli yaklaşımların öznelliğe yaptığı vurguyla
birlikte bireysel farklılıkların önemi daha da gün yüzüne çıkmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak, öğretim
ortamında yer alan her bir öğrenci öğrenme ortamlarında karşılaştığı uyarıcılara farklı tepkiler ortaya koymakta,
bireysel özelliklerine uygun olarak bilişsel, duyuşsal, sosyal açılardan uyarıcıyı farklı algılamakta, bilgiyi
işleyerek onu şekillendirmekte ve kendi öğrenmesini gerçekleştirmektedir. Başka bir ifade ile öğrenciler sahip
oldukları bireysel özellikleri ile öğrenme ortamında kendi özel yaklaşımlarını kullanarak kendi öğrenmelerini
gerçekleştirmektedirler. Bu durum farklı özelliklere sahip bireylerin öğrenme süreçlerini farklı yöntem ve
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yaklaşımlar kullanarak biçimlendirdiği şeklinde özetlenebilir. Bireylerin öğrenmesini etkileyen bu bireysel
farklılıklar cinsiyet, yaş, zeka, yetenek, öğrenme stili, öğrenme stratejileri, hazırbulunuşluk düzeyi, ilgileri,
güdülenmişlik düzeyi vb. özellikler olarak sıralanabilir. İyi bir öğretim, öğrencinin sahip olduğu bu bireysel
farklılıklarını kullanarak nasıl öğreneceğini, nasıl hatırlayacağını, kendi kendini nasıl motive edeceğini ve kendi
öğrenmesini nasıl kontrol altına alacağını öğrenciye kazandırmalıdır (Smith & Ragan, 1999: 55).
Günümüz dünyasında yabancı bir dil öğrenmek gereklilikten öte bir zorunluluk halini almıştır. Tüm
dünyadaki hızlı gelişim ve değişimler bireylerin bir yabancı dil öğrenmesine sebep olmaktadır. Hemen her yaşta
yabancı bir dil öğrenmek kişinin tecrübelerine pek çok açıdan katkı sağlamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin
yabancı bir dili öğrenmelerini ve başarmalarını etkileyen unsurlar eğitimciler tarafından önemli bir konu olarak
görülmektedir. Başarılı olan öğrencilerin nasıl başarılı oldukları ve izledikleri yol ile başarısız olan öğrencilerin
başarısızlık nedenlerine ilişkin merak ve ilgi giderek artmaktadır.
Yabancı dil öğrenme stratejileri elbette bir dili öğrenmede tek etken değildir. Ancak öğrencilerin kendi
öğrenmelerini şekillendirmelerine yardımcı olması, dil becerilerini geliştirmesine sağladığı katkı açısından son
derece önemlidir. Öğrencilerin zihinsel işlemler yapmalarına ve kendilerine sunulan bilgiyi yapılandırmalarına
yardımcı olan yabancı dil öğrenme stratejileri, öğrencilerin kendilerine en uygun öğrenme yolunu seçmelerini ve
kendi kendilerini yönlendirmelerini sağlar. Yabancı dil öğretmenlerinin ders içerisindeki rollerini kolaylaştırır.
Stratejiler, yabancı dil öğrenme esnasında sorun yaşayan öğrencilere çeşitli alternatifler sunarak onların çözüme
farklı yollardan ulaşmalarına olanak tanır. Yabancı dil öğrenme stratejilerini her ne kadar zaman zaman
öğrenciler farkında olmadan kullansalar da bu stratejiler öğretilebilirler. Ancak öğrenci öğretilen bu stratejiler
arasından kendi kullanacağı stratejiyi seçer ya da öğrendiği stratejiyi kendine göre uyarlayabilir. Esnek oldukları
için farklı durumlara uyarlanabilirler. Öğrenci yeni öğrendiği bir yabancı dil öğrenme stratejisini yeni bir
durumda da kullanarak zamandan ve çabadan kazançlı çıkabilir.
Gass ve Selinker (2008) dil öğrenme sürecini olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen unsurları dokuz
boyutta incelemiş ve bunları kültür şoku, kaygı, sosyal farklar, yaş farkı, tutum, motivasyon, kişilik, öğrenme
stili ve öğrenme stratejileri olarak sıralamışlardır. Öğrenme stratejileri yabancı dil öğrenme sürecini etkileyen
psikolinguistik faktörler başlığının altında ele alınmıştır. Öğrenciler tarafından kullanılan dil öğrenme stratejileri
onların bilgileri anlamasına ve problem çözmesine yardım eder. Bir öğrenme stratejisi kişinin öğrenmeye ve
bilgiyi kullanmaya olan yaklaşımını gösterir (Dörnyei, 2005: 169).
Yabancı dil stratejileri öğrencinin öğrenme istediği hedef dili daha etkili, daha kendine yönelik, daha
başarılı, daha kolay hale getirmek için atılan adımlar olarak tanımlamak mümkündür. Scarcella ve Oxford (1992:
63), dil öğrenme stratejilerini, öğrencilerin kendi öğrenmelerini geliştirmeleri için kullandığı, konuşma
ortaklarını bulmak veya zorla mücadele etmek için kendine cesaret vermek gibi, spesifik davranışlar, adımlar
veya teknikler olarak tanımlamışlardır. Dil öğrenme stratejileri, öğrencilerin yabancı bir dili öğrenmek için kendi
tercih ettikleri dil öğrenme davranışlarıdır. Öğrenci tarafından yabancı bir dili anlamak, yabancı dildeki
bilgilerini arttırmak, hedef dili anlamayı kolaylaştırmak ve hedef dili kullanma pratiğini geliştirmek için bilinçli
bir şekilde tercih edilirler. Öğrenci tarafından tercih edilen bu zihinsel ve iletişimsel işlemler öğrenme sürecinin
daha aktif ve etkili olmasına yardım eder.
Öğrenci tarafından bilinçli bir şekilde dil öğrenme sürecinde seçilebilen yabancı dil öğrenme stratejilerini
öğrencilerin dil öğrenmeyi kolaylaştırmak için kullandıkları davranışlar olarak ele almak mümkündür. Dil
öğrenme stratejileri öğrencilerin yabancı bir dili daha hızlı ve kolay bir şekilde öğrenmelerine yardım eden
işlemlerdir. Yabancı bir dili öğrenmede başarılı olma büyük ölçüde öğrencinin bu işlemleri bilmesine, kendi
öğrenme yollarının farkında olmasına ve kendi öğrenmesini yönlendirebilmesine bağlıdır. Bu bağlamda, yabancı
bir dili öğrenmede öğrencinin rolü öğrenme sürecini tercih ettiği stratejiler ile planlaması, düzenlemesi ve
öğrenme sürecini şekillendirmesidir.
Oxford (1990: 8), bir stratejiyi öğrenci için pozitif ve kullanışlı hale getiren unsurları şu şekilde sıralamıştır:
a- Strateji eldeki dil görevi ile ilgili ise faydalı ve kullanışlıdır.
b- Strateji eğer öğrencinin öğrenme stili tercihlerine uyuyor ise işe yarar.
c- Öğrenci öğrendiği stratejiyi etkili bir şekilde kullanır ve diğer stratejiler ile ilişkilendirirse işe yarar.
Yabancı dil öğrenme stratejileri öğrenmeyi daha kolay, hızlı, eğlenceli, öz yönetimli, daha etkili ve yeni
durumlara transfer edilebilir hale getirirler. Öğrenme stratejileri öğrenciyi yaşam boyu öğreneni otonom ve
bağımsız bir öğrenen haline getirir (Allwright, 1990; Little, 1991).
Literatürde dil öğrenme stratejilerinin farklı şekilde sınıflandırıldığı (Naiman, 1978; Stern, 1992; Rubin,
1975; O’Malley & Chamot, 1990; Oxford, 1990) ancak tüm bu stratejilerin ortak hedefinin dil öğrenme sürecini
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daha hızlı daha kolay daha sistematik bir hale getirmek olduğu görülmektedir. Naiman (1978) beş farklı
stratejiden bahseder: aktif görev yaklaşımı, dili bir sistem olarak görme, dilin bir iletişim aracı olduğunun farkına
varma, duyuşsal isteklerin yönetimi, hedef dildeki performansını takip etme (Barut, 2015). Stern dil öğrenme
stratejilerini sınıflandırırken öğretmen ve öğrenci olarak kendi deneyimlerinden ve dil öğrenmeyle ilgili alan
yazından yararlanmıştır. Stern’in (1992) sınıflaması beş boyutludur. Bunlar; yönetme ve planlama stratejileri,
bilişsel stratejiler, iletişim stratejileri, kişiler arası stratejiler ve duyuşsal stratejilerdir.
Rubin sınıflandırması, özellikle Oxford taksonomisine temel oluşturduğu için dil öğrenme stratejileri
araştırma alanında önemli bir yere sahiptir. Rubin, stratejileri sınıflandırırken daha önce başarılı öğrencilerin
üzerine yaptığı çalışmasından yola çıkmıştır (Rubin, 1975). Yabancı dil öğrenme sürecinde kullanılan bu
stratejileri Rubin (1987: 23-27) öğrenme, iletişim ve toplumsal stratejiler olarak üçe ayırmaktadır. Rubin (1987)
bu stratejilerin yabancı dilin öğrenimine doğrudan etki edebildiği gibi, yabancı dilin gelişimine dolaylı olarak da
katkı sağlayabildiğini ifade etmiştir. Rubin 1987 yılında yaptığı sınıflamasında önceki çalışmalarına yeni boyut
kazandırmıştır ve iki tür öğrenme stratejisinden bahsetmiştir: öğrenmeye doğrudan katkı sağlayan stratejiler ve
öğrenmeye dolaylı yoldan katkı sağlayanlar. Doğrudan öğrenme stratejileri altı kategoriye ayrılır (doğrulama,
gözlemleme, hafızada tutma, tahminde bulunma/tümevarımlı sonuç çıkarma, tümdengelimli sorgulama,
uygulama). Dolaylı öğrenme stratejileri ikiye ayrılır (uygulama için fırsatlar yaratma ve üretim püf noktaları)
(Griffiths, 2004).
Dil öğrenme stratejileri alanında yapılan araştırmaları faydacı çizgiden uzaklaştırıp teorik bir arka planı
belirginleştirme ihtiyacı doğmuştur. Bu teorik arka plan, ilerleyen yıllarda Anderson (1983) ile bilişsel psikoloji
temelinde sağlanmıştır. Anderson, dil öğrenme sürecinin temelinde bulunan bilmek ve bilineni uygulamak
şeklindeki ikili bir yapıdan söz etmektedir. Bu teoriye göre öğrenciler önce gerekli temel bilgileri edinir,
ardından bu bilgileri kullanabilecek kazanımları geliştirmeye çalışırlar. Anderson’un bu ikili teorisinden yola
çıkan O’Malley ve Chamot (1990) farklı bir sınıflandırma sistemi ortaya koymuştur (Barut, 2015).
O’Malley ve Chamot (1990) üç kategoriye böldükleri ve kendilerinin tanımladığı 26 stratejiden oluşan bir
taksonomi geliştirdiler: üstbilişsel (öğrenme hakkında bilme), bilişsel (öğrenme aktivitelerini ayırt etme) ve
sosyal. Üstbilişsel ve bilişsel kategoriler Rubin’in doğrudan ve dolaylı stratejilerine benzemektedir. Fakat sosyal
kategori dil öğrenmede iletişimsel stratejilerin öneminin yönetiminde önemli bir adımdır (Griffiths, 2004).
O’Malley ve Chamot (1990) ve Oxford (1990) tarafından yazılan iki farklı kitap dil öğrenme stratejileri
alanında bir dönüm noktası olmuştur. O’Malley ve Chamot dil öğrenme stratejilerinin bilişsel öğrenme teorileri
ile bağlantılı olduğu ifade etmiş ve dil öğrenme stratejilerinin önemini bilgilerin tutulmasını, öğrenmeyi ve
algılamayı zenginleştirdiği için daha da vurgulamıştır. Diğer taraftan Oxford dil öğrenmenin temel amacını
iletişimsel yeterlilik olarak düşünmüş ve öğrenme stratejilerini “öğrenen tarafından öğrenmeyi daha kolay, hızlı,
eğlenceli, öz-denetimli, etkili ve yeni durumlara uyarlanabilir yapmak için atılan adımlar” olarak tanımlamıştır
(Oxford, 1990:8).
Dil öğrenme stratejileri alanında en kapsamlı sınıflamayı yapan Oxford (1990: 17)’a göre ise stratejiler
dolaylı ve dolaysız olmak üzere iki gruba ayrılır. Dolaysız stratejiler grubunda bellek, telafi ve bilişsel stratejiler
bulunmaktadır, dolaylı stratejiler grubunda ise üstbilişsel, sosyal ve duyuşsal stratejiler bulunmaktadır. Dolaysız
strateji grubundaki bilişsel stratejiler tiyatro oyunundaki oyunculara benzetilirken, dolaylı stratejilerden olan
üstbilişsel stratejiler oyunun yönetmenine benzetilmektedir (Oflaz, 2008).
Tablo 1. Yabancı Dil Öğrenme Stratejilerinin Sınıflandırılması
O’Malley
&
Chamot (1990)
Üstbilişsel
Stratejiler

Stern (1992)

Oxford (1990)

Yönetme

Üstbilişsel
ve Planlama Stratejileri
Stratejiler

Bilişsel
Stratejiler

Bilişsel Stratejiler

Bilişsel
Stratejiler

Telafi Stratejileri
Bilişsel Stratejiler
Bellek Stratejileri

İletişim
Stratejileri
Toplumsal
Stratejiler

ToplumsalDuyuşsal Stratejiler

İletişimselDuyuşsal
Deneyimsel
Stratejiler
Stratejiler
Toplumsal
Kişilerarası
Stratejiler
Stratejiler
Duyuşsal Stratejiler

Naiman (1978)

Rubin (1987)

Aktif Görev Yaklaşımı
Hedef
Dildeki
Performansı Takip Etme
Dili Bir Sistem Olarak
Görme

Üstbilişsel
Stratejiler

Dilin Bir İletişim Arası
Olduğunun
Farkına
Varma
Duyuşsal
İsteklerin
Yönetimi
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Tablo1’de görüldüğü üzere yabancı dil öğrenme stratejileri genel olarak üst-bilişsel, bilişsel, toplumsal ve
duyuşsal olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflamalar Rubin (1987) ve Oxford (1990) tarafından doğrudan ve
dolaylı öğrenme stratejileri olarak iki farklı boyutta ele alınmıştır. Doğrudan öğrenme stratejileri sınıf içindeki
görev, etkinlik ve alıştırmalarda kullanılması gereken ve bunları düzenlemeye yarayan öğrenmeye doğrudan
etkileyen stratejilerdir. Dolaylı stratejiler olan iletişimsel ve toplumsal stratejiler ise sınıf içindeki görev, etkinlik
ve alıştırmalarda kullanılması gerektiği kadar öğrencilerin yabancı dili uygulaması ve toplumsallaşması için sınıf
dışında da kullanılabilen stratejilerdir. Bunlar öğrencilerin hem sınıf içinde hem de sınıf dışında kullanması
gereken stratejilerdir. Burada üstbilişsel, bilişsel ve sosyal-toplumsal stratejiler detaylı ele alınacaktır.
Üstbilişsel stratejiler öğrenicilerin kendi öğrenme süreçlerini koordine etmelerine olanak sağlar. Çok fazla
kelime, bilgi, kuralla karşı karşıya kalan öğrenciler bu yeniliklerin arasında ilgisini kaybedebilir neye
odaklanacağını bilemeyebilirler. Bu durumda dikkat etme ve tanıdık materyalle bağlantı kurma gibi stratejilerle
tekrar ilgilerini toplayabilirler. Benzer şekilde öğreniciler dil hatalarını görmede gerçekçi davranmayabilirler,
kendi seviyelerinin en olduğunu tam belirleyemeyebilirler. Kendini gözlemleme, kontrol etme ve kendini
değerlendirme stratejilerinin kullanımı ile bu problemlerin de üstesinden gelinir (Oxford, 1990: 136-138).
Dil öğrenme stratejilerine üstbilişsel açıdan bakıldığında yabancı dil öğrenme stratejilerini öğrenen ve
uygulayan öğrenciler kendi öğrenmeleri hakkında bir fikir sahibi olacaklar ve kendi öğrenmelerini düzenleme
şansına sahip olacaklardır. Öğrenciler öğrendikleri yapılara ilişkin düşünce ve kuralları düzenleyebilecekler,
hangi öğrenme etkinliklerinin içerisinde yer alacaklarına dair dikkatli istekli olacaklar, kendi öğrenmesine
yardımcı olacak fırsatları anlama ve mevcut durumunu buna göre düzenleme şansına sahip olarak kendi kendini
yönetme, yabancı dilde yer alan etkinleri yerine getirebilmek için gerekli olan dil ögelerini planlama, dil
öğrenme sürecinde kendisinin hangi düzeyde olduğunu belirleme ve kendi kendini değerlendirme
yapabileceklerdir. Üstbilişsel stratejileri öğrenen ve kullanan öğrenciler kendi öğrenme süreçlerini koordine
ederler.
Bilişsel stratejiler, yeni bir dilin öğrenilmesinde gereklidir, hedef dilin öğrenici tarafından değişimini,
manipülasyonunu sağlarlar. Bilişsel stratejiler, yabancı dili öğrenen öğrenciler arasında en popüler stratejilerdir.
Pratik yapmak için kullanılan stratejiler ise bilişsel stratejiler arasında en önemli olanlardır. Dil öğrencileri
genellikle bunun önemini fark edemez ve sınıftaki pek çok pratik yapma olasılığını kaçırırlar. İleti alma ve
gönderme stratejileri de gereklidir. Ana fikri anlama, üretme, pek çok kaynaktan faydalanma gibi pek çok
beceriyi kazandırırlar. Analiz etme ve sebeplendirme stratejileri (hedef dilde yapı oluşturma) kafamızdaki
analiz etme, karşılaştırma, genel kural çıkarma ve bu kuralları tekrar etme basamaklarından oluşan modeli
desteklemektedir. Bazen öğrenciler özellikle yeni dile anadillerinden bir kuralı transfer ederek kuralları
genelleştirerek hatalar yapabilirler. Bu da bu stratejileri yanlış kullandıkları veya fazla kullanarak
genelleştirdikleri için meydana gelmektedir (Oxford, 1990: 44-45).
Yabancı dil öğrenme sürecindeki öğrencinin öğrenme etkinliklerini çözümlemesi ve sınıf içerisinde etkin
öğrenmeyi doğrudan etkilemesi için bilişsel stratejileri bilmesi önemlidir. Hedef dili öğrenen bir öğrencinin
hedef dili anlaması ve kullanması için hedef dile ait kuralları bilinçli bir şekilde kullanarak uygulama yapması,
yeni öğrendiği kelimeleri yeni öğrendiği yapılar içerisinde kullanarak anlamlı cümleler oluşturması, hedef dilde
duyduğu ve öğrendiği kelimeleri söyleyebilmesi, bir sözcüğü bir cümlenin içerisine yerleştirerek anlamlı bir
cümle elde edebilmesi, yeni öğrendiği yapıları daha önce öğrendikleri yapılarla ilişkilendirebilmesi, yeni
öğrendiği bir konuyu daha kolay kullanabilmek için daha önceden öğrendiği yapıları kullanabilmesi gibi zihinsel
işlemleri yabancı dil stratejilerini kullanarak daha az çaba ve enerji yapabilecektir.
Duyuşsal stratejiler duygular, tutumlar, motivasyonlar ve değerlerle ilgilidir. Öğrencinin duyuşsal tarafı
belki de dil öğrenme başarısını veya başarısızlığını etkileyen en büyük etkenlerden biridir. İyi dil öğrencileri
genellikle öğrenme hakkında kendi duygularını ve tutumlarını kontrol edebilen kişilerdir. Negatif duygular
ilerlemeyi durdurmaktadır. Pozitif duygular ise dil öğrenmeyi daha etkili ve eğlenceli bir hale getirmektedir.
Kendine saygı, yeterlilik duygusu, kaygı düzeyi, belirsizliğe tahammül gibi duyuşsal faktörler öğrencinin dil
öğrenme sürecini etkilerler. Kendine saygı kişinin kendisine verdiği değer hakkındaki öz yargılamasıdır. Yüksek
kendine saygı iyi dil öğrenme gelişimi sağlar. Yeterlilik duygusu ise öğrencinin motivasyonunu etkiler. Kendini
motive etme stratejileri burada etkilidir. Belli düzeyde kaygı öğrencilerin performanslarını artırmalarını sağlar.
Zarar verici kaygı ise şüphe, çaresizlik, kendinden şüphe, hayal kırıklığına uğrama, güvensizlik, korku ve bazı
fiziksel semptomları beraberinde getirir. Pozitif kelimelerle kendini teşvik etme kişinin duygu ve tutumlarının
değişmesine neden olabilir ve kaygı düzeyini azaltabilir. Belirsizliğe karşı tolerans ise kafa karıştırıcı durumları
kabullenme ile ilgilidir ve belki de risk almaya istekli olmakla ilgili bir durumdur. Orta seviyede belirsizliğe
tolerans istenilen bir durumdur. Öğrenciler bu şekilde daha açık görüşlü olur ve yeni bir dili öğrenirken, karışık
durum ve olaylarla başa çıkabilirler (Oxford, 1990: 140-143).
Tüm bunlar ışığında görülmektedir ki, öğrencilerin yabancı dile ait unsurları öğrenmelerini kolaylaştıracak
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olan yabancı dil öğrenme stratejilerinin öğrenilmesi gerekliliği kaçınılmazdır. Aynı zamanda başarılı bir yabancı
dil öğretimi için öğrencilere stratejilerin öğretilerek farkındalıklarının artırılması gerekmektedir. Bunu yapmanın
en etkili yolu da yabancı dil öğrenme stratejilerinin nasıl uygulanacağının açık bir şekilde öğretilmesidir. Strateji
eğitiminin amacı yabancı dil öğrenmeyi daha anlamlı hale getirme, öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci
arasındaki ilişkiyi geliştirerek yabancı dil öğrenme ortamında işbirliği ortamını oluşturma, öğrencilerin yabancı
dil öğrenmelerinin kontrolünü kendilerinin yapmalarına olanak tanıma ve kendi öğrenme süreçlerini yönetmek
imkanı sağlamadır. Bu çalışmada konu edinilecek olan yabancı dil öğrenme stratejilerinin öğretilmesi bu noktada
önemlidir. Bu doğrultuda çalışmada Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerine yönelik yabancı dil öğrenme stratejileri
öğretimine ilişkin bir ünitenin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini amaçlanmaktadır. Çalışmadan
elde edilen veriler dil öğrenme stratejileri öğrenme programının hazırlanmasında kullanılacaktır.
Çalışmanın yöntemi eylem araştırması olarak tasarlanmıştır. Eylem araştırması, eylemlerin ve öğretimin
niteliğini anlamak ve iyileştirmek için gerçek sınıf veya okul durumunu çalışma süreci olarak tanımlanabilir
(Hensel, 1996; akt. Uzuner & Özten Anay, 2015). Eylem araştırmasında amaç, bireyin öğretim uygulamalarını
geliştirmek veya okulun işlevini artırmaktır. Bu sebeple hazırlanacak olan dil öğrenme stratejilerine ilişkin bir
ünite eylem araştırması yöntemi ile uygulanacaktır. Bu araştırmada, çalışma grubunun oluşturulmasında nitel
araştırmanın amaçlı örnekleme yöntemlerinden “Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” yöntemi ile “ölçüt
örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar
Fatih Anadolu Lisesinde 9/A ve 9/B sınıflarında öğrenim gören 50 öğrenci oluşturmaktadır. Uygulama sürecinde
ve sonrasında verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen gözlem formları ve görüşme formları
kullanılacaktır. Yine araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan başarı testi ile öğrenmeleri ölçülecektir. Çalışma
iki bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde eylem planının oluşturulması ve uygulanması yer alırken ikinci
bölümde uygulamalar sonrasında öğrenci görüşlerinin alınması ve başarı testinin uygulanması yer alacaktır.
Çalışmanın bulguları ünitenin uygulanmasından sonra paylaşılacaktır.
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Öz
Bu çalışmanın amacı eğitim yöneticilerinin hayat boyu öğrenme amaçlı bilgi ve iletişim teknolojilerinden
yararlanma durumlarını incelemektir. Eğitim yöneticilerinin hayat boyu öğrenme bağlamında bilgi ve iletişim
teknolojilerinden yararlanma durumlarını belirlemek için tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın
katılımcıları Bartın ilinde görev yapmakta olan ve araştırmaya katılımda gönüllü olan eğitim yöneticileridir. Bu
bağlamda araştırma; 155 eğitim yöneticisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın verileri; kişisel
bilgiler formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen bu form kapsamında eğitim
yöneticilerine; cinsiyet, yaş, yöneticilik deneyimi, bilgisayar ve internete sahip olma ve kullanma durumları gibi
kişisel bilgilerle ilgili sorular sorulmuştur. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden frekans, yüzde, ortalama
ve standart sapma uygulanmıştır. Araştırma sonucunda eğitim yöneticilerinin öğretmenlik deneyimi, eğitim
yöneticiliği deneyimi, evde internet bağlantısına sahip olma durumları, mobil internet bağlantısına sahip olma
durumları, bilgisayar ve internet kullanma bilgi ve becerileri, hayat boyu öğrenme amaçlı internetten yararlanma
durumlarıyla ilgili istatistiki bilgilere yer verilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda eğitime
teknoloji entegrasyonu bağlamında eğitim yöneticilerinin mevcut durumları göz önünde bulundurularak neler
yapılabileceği üzerinde durularak çeşitli önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: eğitim yöneticileri, hayat boyu öğrenme, bilgi ve iletişim teknolojileri, kendi kendine öğrenme

Abstract
The purpose of this study is to examine the educational administrators' utilization of information and
communication technologies for lifelong learning. A survey model was used to determine the extent to which
educational managers benefit from information and communication technologies in the context of lifelong
learning. Participants of the study are those who are working in the Bartin province and volunteer to participate
in the research. In this context, 155 education administrators. The data of this study; personal information form.
Within this form developed by the researchers, questions about personal information such as gender, age,
managerial experience, possession and use of computers and internets were asked. In the analysis of the data,
frequency, percentage, mean and standard deviation were applied from descriptive statistics. As a result of the
research, statistics managers about teaching experience, experience of educational administration, possession of
internet connection at home, possession of mobile internet connection, knowledge and skills of using computer
and internet, utilization of internet for lifelong learning are included. In the context of the integration of
education technology in the direction of the findings obtained from the research, various suggestions are given,
focusing on what can be done by the education administrators considering the current situation.
Keywords: education managers, lifelong learning, information and communication technologies, self-directed learning

Giriş
Günümüz toplumunda ve eğitim sisteminde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma becerileri hayat
boyu öğrenme için temel gereklilik durumuna gelmiştir. Yetişkin öğrenenler, öğrenme ihtiyaçlarına göre değişen
öğrenme görevlerini seçme fırsatı verildiğinde, öğrenmeyi daha ilgili ve kişisel bulmaktadır. Bu nedenle,
yetişkin öğrenenlerin öğrenme sorumluluklarını deneyimlemelerine izin vermek, kendilerine yönelik öğrenme
becerilerini edinmelerine ve bağımsız öğrenenler olarak hayat boyu öğrenmeye hazırlanmalarına yardımcı
olabilecektir. Yetişkin öğrenenlerin, kendi ihtiyaçlarını ve ilgilerini karşılamak için, öğrenme deneyimlerini
kontrol etme ve bireyselleştirme konusunda güçlü bir istekleri vardır (Armstrong, 2010; Collins, 2006).
Günümüzde internet ortam ve teknolojileri, yetişkinlere yönelik bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları oluşturma
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ve kullanma konusunda pek çok fırsat sunmaktadır. Bu nedenle hayat boyu öğrenme etkinliklerinin
yürütülmesinde internet kullanımı oldukça önemli bir yere sahiptir.
Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında günümüz
okullarında birçok yenilik ve değişim başlatılmış durumdadır. Bu yeniliklerden bazıları da yetişkin öğrenenler
olarak eğitim yöneticileri ile ilgilidir. FATİH Projesi ile birlikte eğitim yöneticileri okullarda uygulanacak olan
yenilik ve değişimlerle ilgili hizmetiçi eğitimleri, internet temelli öğrenme ortamları üzerinden almaktadır.
Yapılan araştırmalar çevrimiçi olarak yürütülen hizmetiçi eğitim etkinliklerinin doğru bağlam ve koşullarda
yürütülmesi durumunda en az yüz yüze yapılan hizmetiçi eğitim etkinlikleri kadar etkili olabildiğini
göstermektedir (Sezer, Karaoğlan Yılmaz, & Yılmaz, 2017). Bu noktada önemli olan çevrimiçi olarak
gerçekleştirilecek hizmetiçi eğitim etkinliklerinin bağlama uygun öğretim tasarım süreçlerine uygun olarak
tasarlanmalarıdır (Sezer, Karaoğlan Yılmaz, & Yılmaz, 2013). Ayrıca önemli olan bir diğer nokta ise söz konusu
bu eğitimlere katılacak eğitim yöneticilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma bilgi ve becerilerine sahip
olmasıyla ilgilidir. Her ne kadar çevrimiçi eğitim etkinlikleri iyi yapılandırılmış olsa da eğer bu eğitime katılacak
katılımcılar söz konusu teknolojileri kullanma konusunda yetkinliğe sahip değillerse, eğitim programının
amaçlara tam olarak ulaşmasını beklemek güç olacaktır. Bu sebeplerle eğitim yöneticilerinin hayat boyu
öğrenme etkinliklerini sürdürme bağlamında bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma durumlarını
belirlemek önemlidir. Bu çalışmanın amacı eğitim yöneticilerinin hayat boyu öğrenme amaçlı bilgi ve iletişim
teknolojilerinden yararlanma durumlarını incelemektir. Bu amaçla aşağıdaki araştırma sorularına yanıt
aranmıştır.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Eğitim yöneticilerinin öğretmenlik deneyimine sahip olma durumları nedir?
Eğitim yöneticilerinin yöneticilik deneyimine sahip olma durumları nedir?
Eğitim yöneticilerinin evlerinde internet bağlantısına sahip olma durumları nedir?
Eğitim yöneticilerinin mobil internet bağlantısına sahip olma durumları nedir?
Eğitim yöneticilerinin bilgisayar ve internet kullanma bilgi ve becerileri ne düzeydedir?
Eğitim yöneticilerinin hayat boyu öğrenme amaçlı internetten yararlanma durumları nedir?

Yöntem
Araştırmanın Modeli ve Katılımcıları
Bu çalışmada eğitim yöneticilerinin hayat boyu öğrenme bağlamında bilgi ve iletişim teknolojilerinden
yararlanma durumlarını belirlemek için tarama modeli kullanılmıştır. Bu model, bir durum ya da olayı mevcut
şekliyle tanımlamayı esas almaktadır. Mevcut durum ya da olay, mevcut koşullar altında olduğu şekliyle ortaya
konulur (Karasar, 2003). Araştırmanın katılımcıları Bartın ilinde görev yapmakta olan ve araştırmaya katılımda
gönüllü olan eğitim yöneticileridir. Bu bağlamda araştırma; il milli eğitim müdür, müdür yardımcıları, şube
müdürleri, okul müdürü, okul müdür yardımcıları kadrolarında bulunan 155 eğitim yöneticisinin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların 26’sı kadın ve 129’u ise erkektir.
Veri Toplama Araçları
Bu araştırmanın verileri; kişisel bilgiler formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmacılar tarafından
geliştirilen bu form kapsamında eğitim yöneticilerine; cinsiyet, yaş, yöneticilik deneyimi, bilgisayar ve internete
sahip olma ve kullanma durumları gibi kişisel bilgilerle ilgili sorular sorulmuştur.
Veri Toplama Süreci ve Verilerin Çözümlenmesi
Araştırma sürecinin başında Bartın ilinde il milli eğitim müdür, müdür yardımcıları, şube müdürleri,
okul müdürü, okul müdür yardımcıları kadrolarında görev yapan eğitim yöneticilerinin sayıları İl Milli Eğitim
müdürlüğünden istenmiştir. Ardından katılımcılara uygulanmak üzere araştırmacılar tarafından geliştirilen
kişisel bilgiler formu optik form ortamına aktarılarak, araştırmada kullanılan optik formlar hazırlanılmıştır. Söz
konusu optik formlar araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen eğitim yöneticilerine uygulanmıştır. Analiz
aşamasında betimsel istatistiklerden frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma uygulanmıştır.

Bulgular
Bu bölümde araştırma bulguları ve bu bulgularla ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir.
Eğitim Yöneticilerinin Öğretmenlik Deneyimleri
Araştırmanın birinci alt problemi doğrultusunda eğitim yöneticilerinin yıl olarak öğretmenlik deneyimi
sürecine sahip olma durumları sorulmuştur. Bu sorudan alınan cevaplar Şekil 1’de gösterilmektedir.
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Şekil 1. Yıl Olarak Öğretmenlik Deneyimine Sahip Olma Durumları
Şekil 1’deki bulgular incelendiğinde eğitim yöneticilerinin %32’si (f=50) 16-20 yıl arası öğretmenlik
deneyimine sahip olduğunu belirtirken, %28’i (f=44) 21 yıl ve üzeri öğretmenlik deneyimine sahip olduğunu,
%23’ü (f=35) 11-15 yıl arası öğretmenlik deneyimine sahip olduğunu belirtmektedir. 1-5 yıl arası öğretmenlik
deneyimine sahip olduğunu belirten eğitim yöneticilerinin oranı ise %3’tür (f=4). Bu bulgulara göre eğitim
yöneticisi olarak görevlendirilenlerin belirli bir öğretmenlik tecrübesinin olduğu görülmektedir.
Eğitim Yöneticilerinin Yöneticilik Deneyimleri
Araştırmanın ikinci alt problemi doğrultusunda eğitim yöneticilerinin yıl olarak eğitim yöneticiliği
deneyimi sürecine sahip olma durumları sorulmuştur. Bu sorudan alınan cevaplar Şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2. Yıl Olarak Eğitim Yöneticiliği Deneyimine Sahip Olma Durumları
Şekil 2’deki bulgular incelendiğinde eğitim yöneticilerinin %43’ü (f=67) 1-5 yıl arası eğitim
yöneticiliği deneyimine sahip olduğunu belirtirken, %25’i (f=39) 6-10 yıl arası eğitim yöneticiliği deneyimine
sahip olduğunu belirtmektedir. Bu bulgulara göre eğitim yöneticisi olarak görevlendirilenlerin yöneticilik
tecrübesinin ise henüz yeni olduğunu söyleyebilmek mümkündür.
Evlerinde İnternet Bağlantısına Sahip Olma Durumları
Araştırmanın üçüncü alt problemi doğrultusunda eğitim yöneticilerinin evlerinde internet bağlantısına
sahip olup olmadıkları sorulmuştur. Bu sorudan alınan cevaplar Şekil 3’de gösterilmektedir.
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Şekil 3. Evde İnternet Bağlantısına Sahip Olma Durumu
Şekil 3’deki bulgular incelendiğinde eğitim yöneticilerinin %92’si (f=142) evlerinde internet
bağlantısına sahip olduklarını belirtirken, %8’i (f=13) ise sahip olmadığını belirtmektedir. Bu bulgulara göre
genel olarak eğitim yöneticileri hayat boyu öğrenme deneyimlerini evlerinde internet üzerinden sürdürme
imkanlarına sahip oldukları söylenebilir.
Mobil İnternet Bağlantısına Sahip Olma Durumları
Araştırmanın dördüncü alt problemi doğrultusunda eğitim yöneticilerinin mobil internet bağlantısına
(sürekli olarak) sahip olup olmadıkları sorulmuştur. Bu sorudan alınan cevaplar Şekil 4’de gösterilmektedir.

Şekil 4. Mobil İnternet Bağlantısına Sahip Olma Durumu
Şekil 4’deki bulgular incelendiğinde eğitim yöneticilerinin %85’i (f=132) mobil internet bağlantısına
sahip olduklarını belirtirken, %15’i (f=23) ise sahip olmadığını belirtmektedir. Bu bulgulara göre genel olarak
eğitim yöneticileri hayat boyu öğrenme deneyimlerini mobil internet bağlantısını kullanarak her zaman ve her
yerde sürdürme imkânlarına sahip oldukları söylenebilir. Ancak bu oranın evde internet bağlantısına sahip olma
durumuna göre ise daha düşük olduğu dikkati çekmektedir.
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Eğitim Yöneticilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Bilgi ve Becerileri
Araştırmanın beşinci alt problemi doğrultusunda eğitim yöneticilerinin bilgisayar ve internet kullanma
bilgi ve becerileri sorulmuştur. Bu sorudan alınan cevaplar Şekil 5’te gösterilmektedir.
Şekil 5. Bilgisayar ve İnternet Kullanma Bilgi ve Becerileri

Şekil 5’teki bulgular incelendiğinde eğitim yöneticilerinin %44’ü (f=68) bilgisayar ve internet kullanma
bilgi ve becerilerini iyi olarak belirtirken, %37’si (f=58) bilgisayar ve internet kullanma bilgi ve becerilerini orta
olarak belirtmektedir.
Hayat Boyu Öğrenme Amaçlı İnternetten Yararlanma Durumları
Araştırmanın altıncı alt problemi doğrultusunda eğitim yöneticilerinin hayat boyu öğrenme amaçlı
internetten yararlanma durumları sorulmuştur. Bu sorudan alınan cevaplar Şekil 6’da gösterilmektedir.

Şekil 6. Hayat Boyu Öğrenme Amaçlı İnternetten Yararlanma Durumları
Şekil 6’daki bulgular incelendiğinde eğitim yöneticilerinin %84’ü (f=130) hayat boyu öğrenme amaçlı
internetten yararlandıklarını belirtirken, %16’sı (f=25) ise bu amaçla internetten yararlanmadıklarını
belirtmektedir. Bu bulgulara göre genel olarak eğitim yöneticilerinin hayat boyu öğrenmelerini gerçekleştirmek
amacıyla internet ortamından yararlandıklarını söyleyebilmek mümkündür.
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Sonuç ve Öneriler
Eğitim yöneticilerinin hayat boyu öğrenme bağlamında bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma
durumlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma Bartın ilinde görev yapan 155 eğitim yöneticisi
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ve bunlara ilişkin öneriler sırasıyla
sunulmaktadır.
Araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin büyük çoğunluğunun en az 10 yıllık öğretmenlik deneyimine
sahip olduğu görülmektedir. Söz konusu bu katılımcıların yöneticilik deneyimleri incelendiğinde ise
çoğunluğunun 1-5 yıl arası yöneticilik deneyimine sahip olduğu görülmektedir. Eğitim yöneticilerinin büyük
çoğunluğunun evlerinde ve mobil cihazlarında sürekli internet erişimine sahip oldukları görülmektedir. Benzer
şekilde eğitim yöneticileri hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılmak, hayat boyu öğrenmelerini sürdürmek
amacıyla internetten yararlandıklarını belirtmektedirler. Eğitim yöneticilerine bilgisayar ve internet kullanma
bilgi ve becerileri sorulduğunda ise, çoğunluğunun orta-iyi düzeyde bilgisayar ve internet kullanma bilgi ve
beceriye sahip olduklarını belirtmektedir. Bu bulgular eğitim yöneticilerinin internet ortamında hayat boyu
öğrenme faaliyetlerini sürdürebilecek olanaklara, bilgi ve beceriye sahip olunduğunu göstermektedir.
Günümüzde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında web tabanlı
hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü göz önünde bulundurulduğunda, eğitim yöneticilerinin bu
faaliyetlerden etkin yararlanabilme potansiyeline sahip oldukları düşünülmektedir. Bu bulguları destekler
nitelikte Kabataş ve Karaoğlan Yılmaz (2018) yaptıkları çalışmada, öğretmenlerin yaşam boyu öğrenmeye
yönelik tutumlarının eğitim teknolojileri standartlarına yönelik öz-yeterliklerinin orta düzeyde ve pozitif yönlü
ilişkisinin olduğunu belirlemiştir. Ayrıca, Yılmaz ve Yılmaz (2018) sağlık profesyonellerinin e-öğrenmeye
yönelik hazırbulunuşluğunu inceledikleri çalışmalarında öğrenim düzeyinin anlamlı bir şekilde farklılık
gösterdiğini ve bunun lisansüstü eğitim görenlerin lehine olduğu belirlenmiştir. Buradan yola çıkarak eğitim
yöneticilerinin de lisansüstü eğitime yönlendirilmesi hayat boyu öğrenme bağlamında önem taşımaktadır.
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Öz
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin BT sınıflarında işlenen bilgisayar derslerinde göstermiş
oldukları siber aylaklık davranışları ile kontrol odağı ve bilgisayar kaygısı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu
araştırma, araştırmacıların bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkileri ve etkilerini değerlendirmelerini
sağlayan korelasyonel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını; bir devlet üniversitesinin
farklı bölümlerinde öğrenim gören ve BT sınıfında verilmekte olan bilgisayar I dersini alan 273 üniversite
öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaşları 16-25 aralığında değişmektedir. Araştırmanın verileri; kişisel
bilgiler formu, siber aylaklık etkinlikleri ölçeği, kontrol odağı ölçeği ve bilgisayar kaygısı ölçeğinden elde
edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen ölçek puanları normallik testi ile incelenmiştir. Test sonucunda
ölçeklerden elde edilen verilerin normal dağılım gösterdiği saptanmıştır (p>.05). Bu şekilde analizde parametrik
testler kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular; siber aylaklık etkinlikleri ölçeği ile kontrol odağı ölçeği
arasında pozitif yönlü fakat düşük düzeyde anlamlı ilişki belirlenmiştir. Ancak siber aylaklık etkinlikleri ölçeği
ile bilgisayar kaygısı ölçeği arasında ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. Diğer taraftan, bilgisayar
kaygısı ölçeği ile kontrol odağı ölçeği arasında pozitif yönlü ancak düşük düzeyde anlamlı ilişki belirlenmiştir.
Çalışma sonuçları doğrultusunda çeşitli önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: üniversite öğrencileri, siber aylaklık, bilgi ve iletişim teknolojileri, kontrol odağı, bilgisayar kaygısı

Abstract
The aim of this research is to examine the relationship between cyberloafing behaviors, locus of control and
computer anxiety of university students. This research was designed as a correlational study that allows
researchers to evaluate the relationships and influences between independent and dependent variables.
Participants of the study; constitutes 273 university students studying in different departments of a state
university and taking computer I courses taught in the IT class. The age of the students varies between 16-25.
Data from the study; personal information form, cyberloafing activity scales, locus of control scale and computer
anxiety scale. The scale scores obtained from the participants were examined by normality test. As a result of the
test, it was found that the data obtained from scales showed normal distribution (p> .05). In this way, parametric
tests were used in the analysis. Findings obtained without research; there was a positive but low level of
relationship between the scale of cyberloafing activities and the scale of locus of control. However, it is observed
that there is no meaningful relation between the scale of cyberloafing activities and the computer anxiety scale.
On the other hand, there was a positive but low-level relationship between the computer anxiety scale and the
locus of control scale. Various suggestions are given in the direction of the study results.
Keywords: university students, cyberloafing, information and communication technologies, locus of control, computer
anxiety

Giriş
Günümüzde eğitim kurumları öğrenme ve öğretme süreçlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden (BİT)
yararlanmak amacıyla teknoloji entegrasyonu süreçlerine hız vermiştir. Bu doğrultuda okullarda bilişim
teknolojisi (BT) sınıfları oluşturularak öğrencilerin öğrenme sürecinde bilgisayar ve internet teknolojilerinden
yararlanmaları, performansa dayalı öğrenme etkinlikleri gerçekleştirmeleri için fırsatlar yaratılmaya çalışılmıştır.
Ordóñez de Pablos ve Lytras (2012)’a göre BİT araç ve ortamları; bilgi yönetimini, paylaşımını sağlamada,
katılımcılar arasında işbirliği ve motivasyonu artırmada önemli bir araç olup formal ve informal öğrenme
süreçlerini de desteklemektedir. Öğrenme sürecinde BT sınıflarının kullanımının sağlamış olduğu pek çok
avantajın yanında birtakım olumsuzlukların da oluşmasına yol açmıştır. Bu olumsuzluklardan biri de
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öğrencilerin ders saatleri içerisinde dersle, öğrenme görevleriyle ilgisi olmayacak şekilde bilgisayar ve internetin
ders dışı amaçlarla kullanılmasıdır.
Öğrencilerin, ders saatleri içerisinde, interneti ders ile ilgisi olmayan işler için kullanma eğilimi ve/veya
davranışı olarak tanımlanan siber aylaklık (Kalaycı, 2010) günümüzde eğitim ortamlarında sıklıkla karşılaşılan
problemlerin başında gelmektedir (Kalaycı, 2010; Karaoğlan Yılmaz, Yılmaz, Öztürk, Sezer ve Karademir,
2015). Araştırma sonuçları siber aylaklık davranışlarının gerek iş hayatındaki çalışanların gerekse de öğrenim
sürecindeki öğrencilerin performanslarında ciddi düşüşlere yol açtığını göstermektedir. Lavoie ve Pychyl (2001)
yaptıkları araştırma ile günde bireylerin zamanlarını evde %57’sini, işte %32’sini ve okulda %40’ını internette
oyalanma davranışları ile harcadıklarını ortaya koymuşlardır. Bu oyalanma davranışının internette boşa zaman
geçirme olarak ifade edilebileceğini ve siber aylaklıkla ilişkili olabileceğini belirtilmiştir. Öğrencilerin okuldaki
zamanlarının günde % 40’ını siber aylaklık yaparak geçirmeleri azımsanacak bir oran değildir. Araştırmacılara
göre günümüz eğitim ortamlarında mobil cihazların ve kablosuz internet kullanımının öğrencilerce kullanımının
yaygınlaşması ile beraber bu oranın daha da yüksek olabileceği ifade edilmektedir (Karaoğlan Yılmaz ve
diğerleri, 2015). Bu sebeple bu oranlar dikkate alındığında öğrencilerin siber aylaklık davranışlarını etkileyen
sebeplerin ortaya konması ve bu davranışların nasıl azaltılabileceği ile ilgili bazı önemlerin alınması önemli bir
ihtiyaç haline gelmiştir (Yaşar, 2013). Siber aylaklık üzerine gerçekleştirilen araştırmalar incelendiğinde bu
davranışın altında yatan etmenlerin çoğunlukla bireysel psikolojik faktörler olduğu görülmektedir. Özellikle
kendini denetleme ve kontrol etme yetisi düşük olan öğrencilerin siber aylaklık davranışları göstermelerinin daha
olası olduğu düşünülmektedir. Siber aylaklık üzerinde etkili olabileceği düşünülen bir diğer faktörün ise
bilgisayar kaygısı olduğu düşünülmektedir. Özelikle BT derslerinde etkinliklerin yapılması sürecinde bilgisayar
kaygısı yaşayan öğrencilerin, etkinlikleri yapmak yerine siber aylaklık davranışları sergileyebildikleri
gözlenmektedir. Bu durumun istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gösterip göstermediği merak edilmektedir.
Öğrencilerin BT derslerinde göstermiş oldukları siber aylaklık davranışlarının nedenlerini belirlemek, eğitimciler
tarafından istenmeyen bu davranışla mücadele etme, buna yönelik önlemler alma konusunda yardımcı olacaktır.
Bu amaçla gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin BT sınıflarında işlenen bilgisayar
derslerinde göstermiş oldukları siber aylaklık davranışları ile kontrol odağı ve bilgisayar kaygısı arasındaki
ilişkiyi incelemektir.

Yöntem
Araştırmanın Modeli ve Katılımcıları
Bu araştırma, araştırmacıların bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkileri ve etkilerini
değerlendirmelerini sağlayan korelasyonel bir çalışma olarak tasarlanmıştır (Karasar, 2005). Araştırmanın
katılımcılarını; bir devlet üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve BT sınıfında verilmekte olan
bilgisayar I dersini alan 273 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaşları 16-25 aralığında
değişmektedir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmanın verileri; kişisel bilgiler formu, siber aylaklık etkinlikleri ölçeği, kontrol odağı ölçeği ve
bilgisayar kaygısı ölçeğinden elde edilmiştir.
Kişisel Bilgiler Formu. Araştırmacılar tarafından geliştirilen bu form kapsamında öğrencilere, cinsiyet,
bölüm, yaş gibi demografik bilgilerle ilgili sorular sorulmuştur.
Siber Aylaklık Etkinlikleri Ölçeği. Blanchard ve Henle (2008) tarafından geliştirilen ölçek, Kalaycı
(2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış ve Yaşar (2013) tarafından yeniden revize edilmiştir. Ölçeğin gözden
geçirilmiş sürümünde, ölçeğe öğe eklemeye ek olarak, bir alt boyut olan "arama" boyutu da dahil edilmiştir.
Revize edilen ölçek 23 maddeden oluşmaktadır. Ölçek öğeleri beşli likert tipindedir. Ölçeğin, alt boyutları ve
bunların iç tutarlılık katsayıları şu şekildedir: Bireysel .94, Arama .77, Sosyal .84 ve Haber .76’dır. Ölçeğin
tamamı için hesaplanan güvenirlik değeri .92’dir.
Dağ (2002) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçek, 47 maddeden oluşmakta olup, beşli likert tipinde bir
ölçektir. Ölçeğin, alt boyutları ve bunların iç tutarlılık katsayıları şu şekildedir; kişisel kontrol boyutu .78, şansa
inanma boyutu .81, çabalamanın anlamsızlığı boyutu .84, kadercilik boyutu .77 ve adil olmayan dünya inancı
boyutu .86’dır. Ölçeğin tamamı için hesaplanan güvenirlik değeri .89’dur.
Bilgisayar kaygısı ölçeği, Ceyhan ve Gürcan-Namlu (2000) tarafından geliştirilmiş olup, dörtlü likert
tipindedir ve 28 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin, alt boyutları ve bunların iç tutarlılık katsayıları şu şekildedir:
bilgisayara yönelik duyuşsal kaygı .88, bilgisayara zarar verme endişesi .86, bilgisayarı öğrenme kaygıları
.82’dir. Ölçeğin tamamı için hesaplanan güvenirlik değeri .90’dır.
Verilerin Çözümlenmesi
Katılımcılardan elde edilen ölçek puanlarının normallik dağılımı Kolmogorov-Smirnov testi ile
sınanmıştır. Test sonucunda ölçeklerden elde edilen verilerin normal dağılım gösterdiği saptanmıştır (p>.05). Bu
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şekilde analizde parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık testlerinde .05 güvenirlik düzeyi esas
alınmıştır.

Bulgular
Üniversite öğrencilerinin siber aylaklık etkinlikleri ölçeği, kontrol odağı ölçeği ve bilgisayar kaygısı
ölçeğinden elde ettikleri puanlara ilişkin bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Siber Aylaklık Etkinlikleri Ölçeği, Kontrol Odağı Ölçeği ve Bilgisayar Kaygısı Ölçeğine İlişkin
Puanların Dağılımları
Madde
Sayısı

X

ss

 Siber aylaklık etkinlikleri ölçeği

23

59.87

16.03

2.6

 Kontrol odağı ölçeği

47

148.15

15.32

3.15

 Bilgisayar kaygısı ölçeği

28

46.59

10.54

1.66

Ölçekler

X

/k

Tablo 1’e göre, üniversite öğrencilerinin siber aylaklık etkinlikleri ölçeğinden aldıkları puan ortalamasının
59.87 (5 üzerinden 2.6) olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda, ölçeğin puan aralıkları dikkate alındığında
öğrencilerinin siber aylaklık etkinliklerini gerçekleştirme durumlarının orta düzeyde olduğu söylenebilir.
Üniversite öğrencilerinin kontrol odağı ölçeğinden aldıkları puan ortalamasının 148.15 (5 üzerinden 3.15)
olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda, ölçeğin puan aralıkları dikkate alındığında öğrencilerinin kontrol odağı
düzeylerinin orta düzeyde olduğu söylenebilir. Üniversite öğrencilerinin bilgisayar kaygısı ölçeğinden aldıkları
puan ortalamasının 46.59 (4 üzerinden 1.66) olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda, ölçeğin puan aralıkları dikkate
alındığında öğrencilerinin bilgisayar kaygı düzeylerinin düşük düzeyde olduğu söylenebilir.
Siber aylaklık etkinlikleri ölçeği, kontrol odağı ölçeği ve bilgisayar kaygısı ölçeği arasındaki korelasyonlar
Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Siber Aylaklık Etkinlikleri Ölçeği, Kontrol Odağı Ölçeği ve Bilgisayar Kaygısı Ölçeği Arasındaki
İlişkiler

Ölçekler

Siber Aylaklık

r

Etkinlikleri Ölçeği

p

Siber Aylaklık

Kontrol Odağı

Bilgisayar Kaygısı

Etkinlikleri Ölçeği

Ölçeği

Ölçeği

1

.125*

-.069

.034

.244

N

273

273

273

r

.125*

1

.219**

p

.034

N

273

273

273

Bilgisayar Kaygısı

r

-.069

.219**

1

Ölçeği

p

.244

.000

N

273

273

Kontrol Odağı Ölçeği

.000

273

*. Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır.
**. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 2 incelendiğinde siber aylaklık etkinlikleri ölçeği ile kontrol odağı ölçeği arasında (r=.125, p<.05)
pozitif yönlü ancak düşük düzeyde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Ancak siber aylaklık etkinlikleri ölçeği ile
bilgisayar kaygısı ölçeği arasında ise anlamlı bir ilişkinin (r=-.069, p>.05) olmadığı görülmektedir. Diğer
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taraftan, bilgisayar kaygısı ölçeği ile kontrol odağı ölçeği arasında (r=.219, p<.05) pozitif yönlü ancak düşük
düzeyde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir.
Sonuçlar ve Öneriler
Üniversite öğrencilerinin BT sınıflarında işlenen bilgisayar derslerinde göstermiş oldukları siber
aylaklık davranışları ile kontrol odağı ve bilgisayar kaygısı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla
gerçekleştirilen bu araştırma 273 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen
sonuçlar ve bunlara ilişkin öneriler sırasıyla sunulmaktadır.
Üniversite öğrencilerinin siber aylaklık etkinlikleri ölçeği, kontrol odağı ölçeği ve bilgisayar kaygısı
ölçeğinden elde ettikleri puanlara ilişkin bulgular incelendiğinde, öğrencilerin bilgisayar dersindeki siber
aylaklık davranışlarının ve kontrol odaklarının orta düzeyde olduğu, bilgisayara yönelik kaygı durumlarının ise
düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Ölçekler arası ilişkiler incelendiğinde; siber aylaklık davranışları ile kontrol
odağı arasında düşük düzeyli anlamlı bir ilişki olduğu görülürken, siber aylaklık davranışları ile bilgisayar
kaygısı arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Yılmaz ve Yurdugül (2018) araştırmasında öğrencilerin
bilgisayar dersindeki siber aylaklık davranışları ile bilgisayar ve bilgisayar dersine yönelik tutum arasında pozitif
yönlü anlamlı ancak düşük düzeyli bir ilişkinin varlığını belirlemişlerdir. Yaşar (2013) araştırmasında iç denetim
odağı ile siber aylaklık etkinlikleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulmuşken, dış denetim odağı ile
siber aylaklık etkinlikleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular
doğrultusunda öğrencilerin siber aylaklık davranışlarının bilgisayar kaygısı ile ilişkili olmadığı görülmüştür.
Diğer taraftan, kontrol odağının ise düşük düzeyli bir ilişki gösterdiği görülmüştür. Bu bulgudan hareketle
öğrencilerin kontrol odaklarının geliştirilmesi siber aylaklık davranışlarının kontrol edilmesinde kısmen de olsa
etkili olabilecektir. Gelecek araştırmalarda siber aylaklık davranışları üzerinde etkili olabilecek diğer bireysel
farklılıkları, psikolojik faktörleri belirlemeye yönelik çalışmalar yapılabilir. Ayrıca öğrenme ortamlarının
tasarımında siber aylaklık davranışlarına yol açabilecek ortamlardan kaçınılması gerekmektedir. Sezer,
Karaoglan Yilmaz ve Yilmaz çalışmalarında öğrenme ortamlarının daha etkili olabilmesi için önerilerde
bulunmuşlardır. Yapılacak araştırmalarda bu ortamların tasarımdaki farklılıklar dikkate alınarak karşılaştırmalar
yapılabilinir.
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Öz
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının problemli internet kullanım davranışları ve üstbilişsel
farkındalıkları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada öğretmen adaylarının problemli internet kullanım
durumları ile üstbilişsel farkındalıklarını ortaya koyabilmek, bunlar arasındaki ilişkileri belirlemek için ilişkisel
tarama modeli kullanılmıştır. Bir üniversitenin öğretmenlik programlarında okuyan ve araştırmaya gönüllülük
esasına dayalı olarak katılan 276 öğretmen adayı araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Araştırmanın
katılımcılarını oluşturan öğretmen adayları; sosyal bilgiler öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği sınıf öğretmenliği
ve ilköğretim matematik öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmektedirler. Kişisel Bilgi Formu, Üstbilişsel
Farkındalık Envanteri ve Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Üniversite
öğrencilerinin; cinsiyet, bölüm, yaş gibi bazı demografik özellikleriyle ilgili bilgi edinmek amacıyla
araştırmacılar tarafından bir Kişisel Bilgi Formu hazırlanmış ve katılımcılara uygulanmıştır. Katılımcılardan elde
edilen ölçek puanlarının normallik dağılımı incelenmiştir. Bulgular neticesinde ölçeklerden elde edilen verilerin
dağılımın normal olduğu belirlenmiştir (p>.05). Bu sebeple analizde parametrik testler kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgular; öğretmen adaylarının problemli internet kullanım durumları ile üstbilişsel
farkındalıkları arasında negatif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Araştırmadan
elde edilen bulgular doğrultusunda çeşitli önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: öğretmen adayları, problemli internet kullanımı, üstbilişsel farkındalık

Abstract
The purpose of this research is to determine the relationship between the problematic internet use behaviors
and metacognitive awareness of the prospective teacher candidates. In the study, relational survey model was
used to reveal problematic internet use cases and metacognitive awareness of teacher candidates and to
determine the relationship between them. A total of 276 teacher candidates studying at a university's teaching
programs and participating in research based on volunteerism form the participants of the research. Candidate
teachers who form the participants of the research; social studies teacher education, Turkish teacher education,
and primary school mathematics teacher education. Personal Information Form, Metacognitive Awareness
Inventory and Problematic Internet Usage Scale were used as data collection tool. University students; a personal
information form was prepared by the researchers and applied to the participants in order to obtain information
about some demographic characteristics such as gender, department, age. The normality distribution of the scale
scores obtained from the participants was examined. As a result of the findings, it was determined that the
distribution of the data obtained from the scales is normal (p> .05). For this reason, parametric tests were used in
the analysis. Findings obtained without research; suggests that teacher candidates have a negatively moderately
significant relationship between problematic internet use and metacognitive awareness. Various suggestions are
given in the direction of the findings obtained from the research.
Keywords: teacher candidates, problematic internet use, metacognitive awareness

Giriş
Problemli internet kullanımı hızla büyüyen bir araştırma yapısına sahip bir kavramdır. Konuyla ilgili
alanyazın taraması yapıldığında, problemli internet kullanımı kavramını temsil eden çeşitli terimlerin kullanıldığı
görülmektedir. Bunlar arasında yaygın olarak kullanılanları; internet bağımlılığı, patolojik internet kullanımı,
problemli internet kullanımıdır (Chakraborty, Basu ve Kumar, 2010; Chou, Condron ve Belland, 2005;
Widyanto ve Griffiths, 2006). Bu durum, internette çok fazla zaman geçirilmesi, bu durumun birey tarafından
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denetim altına alınamaması ve bireyin hayat standartlarına zarar verme olarak tanımlanmaktadır (MorahanMartin ve Schumacher, 2000). İnternetin patolojik ya da problemli kullanımını açıklamada, birçok
araştırmacının, bireylerin internette geçirdikleri süreyi karakteristik bir özellik olarak değerlendirdikleri
görülmektedir (Young, 1996). İnternet kullanımında geçirilen toplam süredeki (gün/hafta) artışın problemli
internet kullanımında da artışa yol açtığı anlaşılmaktadır (Anderson, 2001; Morahan-Martin ve Schumacher,
2000; Young,1996).
Çevrimiçi kumar, zorlayıcı pornografik görüntüleme, oyun ve alışveriş bağımlılıkları yaygın olarak
kullanılan internet patolojileri olarak kabul edilir. Bu etkinlikler çoğunlukla internet teknolojisiyle beslenmez;
ancak, İnternet bu etkinlikleri kolayca erişilebilir kılmaktadır. Dolayısıyla bireyin internet ortamında bağımlılık
durumunu artıran her türlü etkinlik problemli internet kullanım davranışlarına da yol açmaktadır. Sohbet odaları,
sosyal ağlar, e-posta, internette gezinme ve çevrimiçi oyunlar oynamak, yaygın bir İnternet patolojisi olan
bireyler tarafından aşırı kullanılan uygulamalardır. Problemli İnternet kullanımı olan kişiler plan, zaman sınırı
veya çalışmadan kaçınmak için bu tür uygulamaları kullanırlar (Thrasher, 2013). Söz konusu bu kişilerin
üstbilişsel süreçlerini yönetmekte problem yaşadıkları düşünülmektedir. Flavell (1976) üstbilişi, bireyin öz
düşünme sürecine yönelik farkındalığın olması ve bunu denetim altına alıp yönetebilmesi şeklinde
tanımlamaktadır. Üstbiliş; bireyin kendi bilişsel süreç ve sonuçları üzerinde kestirimlerde bulunma, planlama,
kontrol etme ve değerlendirme gibi eylem ve düşüncelerde bulunmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla üstbilişsel
farkındalığı gelişmemiş bireyler internet ortamındaki uygulamaları kullanırken kendilerini kontrol edemeyip,
problemli internet kullanımı olarak tanımlanan istenmeyen davranışların oluşmasına neden olabilmektedir. Diğer
taraftan, üstbilişsel farkındalığı gelişmiş olan bireylerin internette zaman geçirme konusunda kendilerinin
farkında olup, davranışlarını kontrol edebileceği düşünülmektedir. Ancak söz konusu bu varsayım alanyazın
incelendiğinde araştırılması gereken bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmada
öğretmen adaylarının problemli internet kullanım davranışları ile üstbilişsel farkındalıkları arasındaki ilişki
incelenmiştir.

Yöntem
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada öğretmen adaylarının problemli internet kullanım durumları ile üstbilişsel
farkındalıklarını ortaya koyabilmek, bunlar arasındaki ilişkileri belirlemek için ilişkisel tarama modeli
kullanılmıştır. Bu model, iki ya da daha çok yapı arasındaki ilişkileri mevcut şekliyle belirlemeyi amaçlar
(Karasar, 2003).
Katılımcılar ve Veri Toplama Araçları
Bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören ve araştırmaya gönüllülük esasına dayalı
olarak katılan 276 öğretmen adayı araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Araştırmanın katılımcılarını
oluşturan öğretmen adayları; sınıf öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği ve ilköğretim
matematik öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmektedirler. Öğrencilerin 152’si kadın ve 124’ü erkektir.
Kişisel Bilgi Formu, Üstbilişsel Farkındalık Envanteri ve Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği veri
toplama aracı olarak kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin; cinsiyet, bölüm, yaş gibi bazı demografik
özellikleriyle ilgili bilgi edinmek amacıyla araştırmacılar tarafından bir Kişisel Bilgi Formu hazırlanmış ve
katılımcılara uygulanmıştır.
Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan (2007) tarafından üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanım
durumlarını belirlemek için geliştirilen Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek üç faktörden
oluşmaktadır. Ölçek beşli likert tipinde derecelendirmeye sahiptir. Ölçeğin güvenirliğiyle ilgili olarak 1658
üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilen çalışma sonucunda ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .95’dir. Ölçekteki
7. ve 12. maddeler tersten puanlanmakta olup, ölçeğin puanlanmasından alınabilecek en düşük puan 33 en
yüksek puan ise 165’tir. Ölçekten alınan puanın yüksek olması bireyin problemli internet kullanımına işaret
etmektedir.
Akın, Abacı ve Çetin (2007) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan Üstbilişsel Farkındalık Envanteri, 52
maddeden oluşmakta, beşli likert tipinde, “Hiçbir zaman=1” ve “Her zaman=5” düzenlenmiş ve puanlanmıştır.
Envanter sekiz alt boyuttan oluşmaktadır. Envanterin güvenirlik katsayısı .95 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Çözümlenmesi
Katılımcılardan elde edilen ölçek puanlarının normallik dağılımı Kolmogorov-Smirnov ile sınanmıştır.
Bulgular neticesinde ölçeklerden elde edilen verilerin dağılımının normal olduğu görülmüştür (p>.05). Bu
nedenle veri analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Manidarlık düzeyi .05 olarak esas alınmıştır.

Bulgular
Veri analizine ilişkin bulgular ve yorumları sırasıyla verilmiştir.
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Öğretmen adaylarının problemli internet kullanım ölçeği ve üstbilişsel farkındalık envanterinden elde
ettikleri puanlara ilişkin bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Problemli İnternet Kullanım Ölçeği ve Üstbilişsel Farkındalık Envanterine İlişkin Puanların Dağılımları
Madde
X /k
Ölçekler
ss
X
Sayısı
 Problemli internet kullanım ölçeği

33

59.48

22.66

1.80

 Üstbilişsel farkındalık envanteri

52

194.53

31.99

3.74

Tablo 1’e göre, öğretmen adaylarının problemli internet kullanım ölçeğinden aldıkları puan ortalamasının
59.48 (5 üzerinden 1.8) olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, ölçeğin puan aralıkları dikkate alındığında
öğretmen adaylarının problemli internet kullanım durumlarının düşük düzeyde olduğu söylenebilir. Öğretmen
adaylarının üstbilişsel farkındalık envanterinden aldıkları puan ortalamasının 194.53 (5 üzerinden 3.74) olduğu
belirlenmiştir. Bu bulgulardan, ölçeğin puan aralıkları dikkate alındığında öğretmen adaylarının üstbilişsel
farkındalıklarının gelişmiş olduğu söylenebilir.
Problemli internet kullanım ölçeği ile üstbilişsel farkındalık envanteri arasındaki ilişkiler Tablo 2’de
sunulmuştur.
Tablo 2. Problemli internet kullanım ölçeği ile üstbilişsel farkındalık envanteri arasındaki ilişkiler

Ölçekler

Problemli İnternet
Kullanım Ölçeği

Problemli İnternet

r

Kullanım Ölçeği

p

1

Üstbilişsel
Farkındalık
Envanteri
-.308*
.000

N

276

276

Üstbilişsel Farkındalık

r

-.308*

1

Envanteri

p

.000

N

276

276

Tablo 2 incelendiğinde problemli internet kullanım ölçeği ile üstbilişsel farkındalık envanteri arasında
(r=-.308, p<.05) negatif yönlü orta düzeyde anlamlı ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Büyüköztürk'e (2009) göre
korelasyon değerleri r = .00 ila .30 arasında küçük bir ilişki olduğunu, r = .31 ile .70 arasında ise orta düzeyde bir
ilişki olduğunu ve r = .71 ile 1 arasında ise güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu bulguya göre öğretmen
adaylarının üstbilişsel farkındalık durumlarının gelişmesi, onların problemli internet kullanım davranışlarında
kısmen de olsa azalma sağlayacağı söylenebilir.
Sonuçlar ve Öneriler
Öğretmen adaylarının problemli internet kullanım davranışları ile üstbilişsel farkındalıkları arasındaki
ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma 276 katılımcı üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar ve bunlara ilişkin öneriler sırasıyla sunulmaktadır.
Öğretmen adaylarının problemli internet kullanım ölçeği ile üstbilişsel farkındalık envanterinden elde
ettikleri puanlar incelendiğinde, öğretmen adaylarının problemli internet kullanım davranışlarının düşük düzeyde
olduğu görülmektedir. Karaoglan Yilmaz, Yilmaz, Teker ve Keser bu bulguyu destekler nitelikte üniversite
öğrencilerinin problemli internet kullanım davranışlarının düşük düzeyde olduğunu belirtmiştir. Diğer taraftan,
üstbilişsel farkındalık envanterinden elde edilen puanlar, katılımcıların üstbilişsel farkındalıklarının gelişmiş
olduğunu göstermektedir. Ölçekler arası ilişkiler incelendiğinde; problemli internet kullanım ölçeği ve üstbilişsel
farkındalık envanteri arasında ters yönlü orta düzeyli anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Bu bulguya göre
öğrencilerin üstbilişsel farkındalık durumlarının gelişmesi, onların problemli internet kullanım davranışlarında
kısmen de olsa azalma sağlayacağı söylenebilir. Brown (1987) tarafından ortaya konulan üstbilişsel modelin
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ikinci kategorisinde ise bilişin düzenlemesi söz konusudur. Bilişin düzenlenmesi, öğrenmenin kontrolü ve
yönetimiyle ilgili etkinlikler içermektedir. Bu etkinlikler; planlama, izleme ve değerlendirmedir (Yılmaz, 2014).
Buna göre üstbilişsel farkındalığın gelişmiş olması internet ortamında gerçekleştirilecek etkinliklerin birey
tarafından planlı şekilde yürütülebileceği, sürecin amaca uygun gidip gitmediğinin izlenilip,
değerlendirilebileceği anlamına gelmektedir. Nitekim bu da bireylerin interneti daha amaca uygun ve işlevsel
kullanımına yol açacağına işaret etmektedir. Böylece amaçlı ve planlı internet kullanımına bağlı olarak siber
aylaklık, problemli internet kullanımı gibi davranışlarda az da olsa azalma görülebileceği söylenebilir. Bu
bulguyu destekler nitelikte, Karaoğlan Yılmaz (2016) araştırmasında öğrencilerin üstbilişsel farkındalıklarıyla
çevrimiçi bilgi arama stratejileri arasındaki ilişkinin ortaya konulmasını amaçlamıştır. Korelâsyon analizi
sonuçlarına göre üstbilişsel farkındalık ve çevrimiçi bilgi arama stratejileri arasında pozitif yönde orta düzeyde
anlamlı ilişki görüldüğü ifade edilmiştir. Buna göre üstbilişsel farkındalığın gelişmiş olması internet ortamında
daha etkin bilgi arama davranışlarında bulunulmasına işaret etmektedir. Bu bulgudan hareketle bireylerin
problemli internet kullanım davranışlarının azaltılmasında üstbilişsel farkındalıklarının geliştirilmesinin kısmen
de olsa etkili olabileceği söylenebilir. Üstbilişsel farkındalığın gelişiminin boylamsal bir süreç olduğu göz
önünde bulundurulduğunda, bunun gelişimine yönelik eğitim ve planlamaların erken yaşlardan itibaren
verilmesinin uygun olabileceği ifade edilebilir. Gelecek araştırmalarda problemli internet kullanım davranışları
üzerinde etkili olabilecek diğer bireysel farklılıkları, psikolojik faktörleri belirlemeye yönelik çalışmalar
yapılabilir. Ayrıca, Karaoğlan Yılmaz, Olpak ve Yılmaz tersyüz sınıf ortamlarında pedagojik ajan aracılığıyla
üstbilişsel destek verdiği çalışma grubunun verilmeyen gruba göre öz-düzenleme becerilerinin anlamlı bir
şekilde farklılaştığını belirlemişlerdir. İleride yapılacak araştırmalarda pedagojik ajan aracılığıyla verilen
üstbilişsel desteğin problemli internet kullanımına etkisi incelenebilir.
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Öz
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal ağları kullanım amaçlarını belirlemektir. Bu nedenle
tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları; 2016-2017 akademik yılı bahar döneminde bir devlet
üniversitesinde öğrenim gören ve sosyal ağları kullanan 299 öğrencidir. Öğrencilerin yaşları 17-25 arasında
değişmektedir. Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyal ağların kullanım amaçlarını belirleyebilmek için
Sosyal Ağların Kullanım Amaçları Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların sosyal ağların kullanım amaçlarına
ilişkin puanlarının normallik dağılımı çarpıklık ve basıklık testleri ile sınanmıştır. Bulgular neticesinde sosyal
ağların kullanım amaçları ölçeğinden elde edilen verilerin normal dağılım gösterdiği saptanmıştır. Bu sebeple
analizde parametrik testlerden t-testi ve ANOVA yöntemleri uygulanmıştır. Güvenirlik düzeyi olarak .05 esas
kullanılmıştır. Genel olarak ölçeğin tümünden elde edilen puanlara dayalı olarak bireysel farklılıklardan olan
cinsiyet, düzenli internet erişimi, sınıf düzeyine ve yaş değişkeninin üniversite öğrencilerinin sosyal medya
kullanım amaçlarına etki etmediği görülürken; sosyal ağ profilini ziyaret etme sıklığına göre ise farklılık
gösterdiği belirlenmiştir. Sosyal ağ profilini sıklıkla ziyaret edenlerin sosyal medya kullanım amaçlarının
özellikle; iletişim kurma, iletişimi sürdürme, içerik paylaşma ve eğlence olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: sosyal ağlar, sosyal medya, sosyal ağların kullanım amaçları, üniversite öğrencileri

Abstract
The purpose of this study is to determine the intended use of social networks of university students. For this
reason, the scanning model is used. Participants of the study; the 2016-2017 academic year is 299 students who
are studying at a state university and using social networks during the spring semester. The age of the students
varies between 17-25. In this research, Social Network Usage Scale was used to determine the purpose of
university students' use of social networks. The normality distribution of participants' social networking points
was tested with skewness and kurtosis tests. As a result of the findings, it was determined that the data obtained
from the scale of use of social networks showed a normal distribution. For this reason, t-test and ANOVA
methods were applied in parametric tests. The reliability level was .05. In general, gender, regular internet
access, class level and age variable did not affect the students' use of social media according to the scores
obtained from the whole scale. According to the frequency of visits to the social network profile. Especially for
those who visit social network profile frequently, communication, communication, content sharing and
entertainment.
Keywords: social networks, social media, use of social networks, university students

Giriş
Sosyal medya, Web 2.0 teknolojilerindeki gelişmelere dayalı olarak inşa edilmiş, kullanıcı merkezli,
kullanıcılarının içerik oluşturulmalarına ve değiştirmelerine olanak sağlayan İnternet tabanlı
uygulamalar/platformlar olarak tanımlanmaktadır (O'Reilly, 2007). İlk olarak 1990'ların sonunda ortaya çıkan
sosyal medya kavramı, 2003 yılında Facebook, Twitter gibi çok sayıda sosyal medya web sitesinin açılmasıyla
birlikte kullanımları yaygınlaşmaya başlamıştır (Liu, 2016). Sosyal ağ siteleri, kullanıcıların genel bir profil
oluşturmasına ve web sitesindeki diğer kullanıcılarla etkileşimde bulunmasına izin veren ortamlardır.
Günümüzde kullanımları hızlı yaygınlaşan sosyal ağlar, çoğu üniversite öğrencisinin kişisel günlük iletişim
süreçlerini sağlama, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılma, eğlenceye olanak tanıma, alışveriş ve ticaret yapma,
bireyin öz statü arayışına girmesine olanak oluşturma ve bilgi alışverişi yapmasına olanak tanıma gibi
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nedenlerden ötürü birçok kişinin hayatına hakim olmuştur. Bu büyük kullanım ve memnuniyet faktörleri ile
birlikte, bu platformlar bağımlılık potansiyeline sahiptir ve internet bağımlılığının bir alt türü olarak kabul edilen
sosyal medya bağımlılığı gibi olumsuz psikolojik etkileri olabilir (Liu, 2016; Karaoglan Yilmaz, Yilmaz, Teker,
& Keser, 2014).
Araştırmacılar, bireysel farklılıklar ile bireylerin sosyal medya kullanımları arasındaki ilişkiye dikkati
çekmektedir. Sosyal medya kullanım sorunlarına odaklanan birçok çalışma, yaş, cinsiyet, ilişki durumu gibi
değişkenlerin önemli olabileceğine vurgu yapmaktadır. Pew Research Center’da yayınlanan bir rapora göre,
genç yetişkinlerin (18-29 yaşları arasındaki) yaşlı yetişkinlerin sosyal medyayı kullanmasından daha muhtemel
olduğunu belirtmiştir (Duggan ve Brenner, 2013). Cinsiyet ve ırk söz konusu olduğunda sonuçlar, kadınların,
Afrikalı-Amerikalıların ve Latinlerin Twitter, Instagram ve Pinterest gibi sitelere yüksek ilgi gösterdiğini
göstermektedir (Duggan ve Brenner, 2013). Bu sonuçlar genç bireylerin sosyal medya kullanım amaçları
üzerinde bireysel farklılıkların önemli olabileceğine işaret etmektedir. Ülkemizdeki bireylerin sosyo-kültürel
koşulları göz önünde bulundurulduğunda, günümüz üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım amaçları
üzerine etki eden değişkenleri belirlemenin, sosyal medya kullanımının yönetilmesi ve bu konuda gençlere
rehberlik etmede önemli olabileceğine işaret etmektedir. Buradan hareketle gerçekleştirilen bu araştırmanın
amacı üniversite öğrencilerinin sosyal ağların kullanım amaçlarını çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Bu
kapsamda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır.
1.

Üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine göre sosyal ağların kullanım amaçları anlamlı farklılık var
mıdır?

2.

Üniversite öğrencilerinin düzenli internet erişimi olup olmadığına göre sosyal ağların kullanım amaçları
anlamlı farklılık var mıdır?

3.

Üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyine göre sosyal ağların kullanım amaçları anlamlı farklılık var
mıdır?

4.

Üniversite öğrencilerinin yaşlarına göre sosyal ağların kullanım amaçları anlamlı farklılık var mıdır?

5.

Üniversite öğrencilerinin profil ziyaret sıklığına göre sosyal ağların kullanım amaçları anlamlı farklılık
var mıdır?

Yöntem
Araştırmanın Modeli
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal ağları kullanım amaçlarını belirlemektir. Bu
nedenle tarama modeli kullanılmıştır. Bu model, bir durum ya da olayı mevcut şekliyle tanımlamayı esas
almaktadır. Mevcut durum ya da olay, mevcut koşullar altında olduğu şekliyle ortaya konulur (Karasar, 2003)
(Karasar, 2003).
Katılımcılar ve Veri Toplama Araçları
Araştırmanın katılımcıları; 2016-2017 akademik yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinde öğrenim
gören ve sosyal ağları kullanan 299 öğrencidir. Öğrencilerin yaşları 17-25 arasında değişmektedir.
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyal ağların kullanım amaçlarını belirleyebilmek için
Koçak-Usluel, Demir ve Çınar (2014) tarafından geliştirilen Sosyal Ağların Kullanım Amaçları Ölçeği
kullanılmıştır. Geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları sosyal ağ kullanıcıları üzerinde gerçekleştirilen 26 maddeden
oluşmaktadır. Ölçek; araştırma, işbirliği, iletişimi başlatma, iletişim kurma, iletişimi sürdürme, içerik paylaşma
ve eğlenme olmak üzere yedi faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçek maddeleri, yedili likert tipinde olup “Kesinlikle
katılıyorum (7)”- “Kesinlikle katılmıyorum (1)” şeklindedir. Ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısı .92’dir.
Alt boyutlar için güvenirlik katsayıları sırasıyla araştırma için .78, işbirliği için .86, iletişimi başlatma için .67,
iletişim kurma için .87, iletişimi sürdürme .82, içerik paylaşma için .87 ve eğlenme için .81’dir.
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Verilerin Çözümlenmesi
Katılımcıların sosyal ağların kullanım amaçlarına ilişkin puanlarının normallik dağılımı çarpıklık ve basıklık
testleri ile sınanmıştır. Bulgular neticesinde sosyal ağların kullanım amaçları ölçeğinden elde edilen verilerin
normal dağılım gösterdiği saptanmıştır (-1 ile +1 aralığında). Bu sebeple analizde parametrik testlerden t-testi ve
ANOVA yöntemleri uygulanmıştır. Güvenirlik düzeyi olarak .05 esas kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırmanın kapsamında cinsiyet, düzenli internet erişimi olup olmaması, sınıf düzeyi, yaş ve profil ziyaret
sıklığına ilişkin bulgular ve yorumları aşağıda verilmiştir.
Araştırmanın birinci alt amacı doğrultusunda, üniversite öğrencilerinin sosyal ağların kullanım amaçlarının
cinsiyet açısından anlamlılık durumunu görmek için kullanılan t-testi Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağların Kullanım Amaçlarının Cinsiyete Göre t-testi Sonuçları
N

Cinsiyet
Araştırma

İşbirliği

İletişimi başlatma

İletişim kurma

İletişimi sürdürme

İçerik paylaşma

Eğlence

Sosyal ağların kullanım
amaçları ölçeği

ss

Kadın

222

17.39

3.61

Erkek

77

17.04

3.96

Kadın

222

29.05

8.79

Erkek

77

30.32

7.13

Kadın

222

9.27

5.20

Erkek

77

11.22

4.67

Kadın

222

11.56

2.89

Erkek

77

10.95

2.62

Kadın

222

20.08

6.25

Erkek

77

20.84

5.70

Kadın

222

20.01

8.06

Erkek

77

20.29

7.61

Kadın

222

13.53

4.97

Erkek

77

13.61

4.61

Kadın

222

120.89

28.95

Erkek

77

124.27

24.86

sd

t

p

297

.712

.477

297

-1.152

.250

297

-2.904

.004

297

1.637

.103

297

-.944

.346

297

-.259

.796

297

-.129

.897

297

-.916

.361

Tablo 1 incelendiğinde, cinsiyet değişkenine göre üniversite öğrencilerinin sosyal ağların kullanım amaçları
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ölçeğinden aldıkları puanlar açısından anlamlı farkın olmadığı belirlenmiştir [t(297)= .-916, p>.05]. Ayrıca,
araştırma [t(297)= .712, p>.05], işbirliği [t(297)= -1.152, p>.05], iletişim kurma [t(297)= 1.637, p>.05], iletişimi
sürdürme [t(297)= -.944, p>.05], içerik paylaşma [t(297)= -.259, p>.05] ve eğlence [t(297)= -.129, p>.05] alt
boyutlarının cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde anlamlı farklılık belirlenememiştir. İletişimi başlatma
alt boyutunun ise cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermiştir[t(297)= -2.904, p<.05]. Bu bulgudan
yola çıkarak erkek öğrencilerin kadınlara göre iletişimi başlatma alt boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaştığı
söylenebilir.
Araştırmanın ikinci alt amacı doğrultusunda, üniversite öğrencilerinin sosyal ağların kullanım amaçlarının
düzenli internet erişimi olup olmadığına göre anlamlı farklılığı görmek amacıyla kullanılan t-testi Tablo 2’de
sunulmuştur.
Tablo 2. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağların Kullanım Amaçlarının Düzenli İnternet Erişimi Olup
Olmadığına Göre t-testi Sonuçları
Düzenli İnternet Erişimi Olması
Araştırma

İşbirliği

İletişimi başlatma

İletişim kurma

İletişimi sürdürme

İçerik paylaşma

Eğlence

Sosyal ağların kullanım
amaçları ölçeği

N

ss

Var

265

17.40

3.69

Yok

34

16.53

3.74

Var

265

29.54

8.58

Yok

34

28.09

6.82

Var

265

9.82

5.12

Yok

34

9.41

5.29

Var

265

11.53

2.85

Yok

34

10.41

2.48

Var

265

20.58

5.95

Yok

34

17.91

6.87

Var

265

20.42

7.86

Yok

34

17.50

8.12

Var

265

13.59

4.89

Yok

34

13.24

4.79

Var

265

122.87

27.79

Yok

34

113.09

28.04

sd

t

p

297

1.288

.199

297

.948

.344

297

.439

.661

297

2.181

.030

297

2.418

.016

297

2.028

.043

297

.398

.691

297

1.930

.055

Tablo 2 incelendiğinde, düzenli internet erişimi olup olmadığına göre üniversite öğrencilerinin sosyal ağların
kullanım amaçları ölçeğinden aldıkları puanlar açısından anlamlı farkın olmadığı belirlenmiştir [t(297)= 1.930,

74

International Congress on Science and Education

Afyonkarahisar, 2018

p>.05]. Öte yandan araştırma [t(297)= 1.288, p>.05], işbirliği [t(297)= .948, p>.05], iletişimi başlatma [t(297)=
.439, p>.05] ve eğlence [t(297)= .398, p>.05] alt boyutlarının düzenli internet erişimi olup olmadığı açısından
incelendiğinde anlamlı bir farklılık belirlenememiştir. İletişim kurma [t(297)= 2.181, p<.05], iletişimi sürdürme
[t(297)= 2.418, p<.05] ve içerik paylaşma [t(297)= 2.028, <.05] alt boyutlarının ise düzenli internet erişimi olup
olmadığı açısından anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu bulgudan yola çıkarak düzenli internet
erişimi olanların olmayanlara göre iletişim kurma, iletişimi sürdürme ve içerik paylaşma alt boyutlarında anlamlı
bir şekilde farklılaştığı söylenebilir.
Araştırmanın üçüncü alt amacı doğrultusunda, üniversite öğrencilerinin sosyal ağların kullanım amaçlarının
sınıf düzeyi açısından anlamlı farklılığı inceleyebilmek amacıyla kullanılan t-testi Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağların Kullanım Amaçlarının Sınıf Düzeyine Göre t-testi
Sonuçları
Sınıf Düzeyi
Araştırma

İşbirliği

İletişimi başlatma

İletişim kurma

İletişimi sürdürme

İçerik paylaşma

Eğlence

Sosyal ağların kullanım
amaçları ölçeği

N

ss

1.00

174

17.26

3.83

4.00

125

17.35

3.53

1.00

174

28.11

8.84

4.00

125

31.14

7.43

1.00

174

9.63

5.30

4.00

125

9.98

4.90

1.00

174

11.82

2.76

4.00

125

10.82

2.83

1.00

174

20.74

6.23

4.00

125

19.63

5.90

1.00

174

19.36

8.20

4.00

125

21.09

7.46

1.00

174

13.59

5.13

4.00

125

13.49

4.51

1.00

174

120.51

29.31

4.00

125

123.50

25.95

sd

t

p

297

-.215

.830

297

-3.117

.002

297

-.594

.553

297

3.033

.003

297

1.552

.122

297

-1.863

.063

297

.182

.856

297

-.915

.361

Tablo 3 incelendiğinde, sınıf düzeyine göre üniversite öğrencilerinin sosyal ağların kullanım amaçları
ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı farkın olmadığı görülmüştür [t(297)= -.915, p>.05]. Öte yandan
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araştırma [t(297)= -.215, p>.05], iletişimi başlatma [t(297)= -.594, p>.05], iletişimi sürdürme [t(297)= 1.552,
p>.05], içerik paylaşma [t(297)= -1.863, >.05] ve eğlence [t(297)= .182, p>.05] alt boyutlarının sınıf düzeyi
açısından incelendiğinde anlamlı farklılık belirlenememiştir. İşbirliği [t(297)= -3.117, p<.05] ve iletişim kurma
[t(297)= 3.033, p<.05] alt boyutlarının ise sınıf düzeyi açısından anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Buradan yola çıkarak dördüncü sınıf öğrencilerinin birinci sınıflara göre işbirliği alt boyutunda daha yüksek
puanlar aldığı ve birinci sınıf öğrencilerinin dördüncü sınıflara göre iletişim kurma alt boyutunda daha yüksek
puanlar aldığı söylenebilir.
Araştırmanın dördüncü alt amacı doğrultusunda, üniversite öğrencilerinin sosyal ağların kullanım
amaçlarının yaşları açısından anlamlı farklılık olup olmadığını inceleyebilmek için kullanılan ANOVA Tablo
4’te sunulmuştur.
Tablo 4. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağların Kullanım Amaçlarının Yaş Değişkenine Göre ANOVA
Sonuçları

Yaş

Araştırma

İşbirliği

Kareler toplamı

sd

Kareler Ortalaması

F

p

Gruplarası

17.20

3

5.732

.417

.741

Gruplariçi

4059.31

295

13.760

Toplam

4076.51

298

Gruplarası

460.02

3

153.340

2.198

.088

Gruplariçi

20582.03

295

69.770

Toplam

21042.05

298

4.84

3

1.614

.061

.980

Gruplariçi

7837.15

295

26.567

Toplam

7841.99

298

Gruplarası

143.96

3

47.987

6.320

.000

Gruplariçi

2239.88

295

7.593

Toplam

2383.84

298

254.24

3

84.745

Gruplariçi

10867.73

295

36.840

Toplam

11121.96

298

259.87

3

İletişimi başlatma Gruplarası

İletişim kurma

İletişimi sürdürme Gruplarası

İçerik paylaşma

Gruplarası

86.625

76

Anlamlı
farklılık

17-19 ile 20-22
yaş
17-19 ile 25 ve
üstü yaş

2.300

.077

1.382

.248
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Gruplariçi

18495.04

295

Toplam

18754.91

298

Gruplarası

40.57

3

13.522

Gruplariçi

7031.48

295

23.836

Toplam

7072.05

298

2519.89

3

839.963

230266.77

295

780.565

232786.66

298

Sosyal ağların
Gruplarası
kullanım amaçları
Gruplariçi
ölçeği
Toplam

62.695

.567

.637

1.076

.359

Tablo 4 incelendiğinde, yaş değişkenine göre üniversite öğrencilerinin sosyal ağların kullanım amaçları
ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir [F(3, 295)= 1.076, p>.05].
Ayrıca araştırma [F(3, 295)= .417, p>.05], işbirliği [F(3, 295)= 2.198, p>.05], iletişimi başlatma [F(3, 295)=
.061, p>.05], iletişimi sürdürme [F(3, 295)= 2.300, p>.05], içerik paylaşma [F(3, 295)= 1.382, p>.05] ve eğlence
[F(3, 295)= .567, p>.05] alt boyutlarının yaşa göre incelendiğinde anlamlı farklılık belirlenememiştir. İletişim
kurma [F(3, 295)= 6.320, p<.05] alt boyutunun yaşa göre anlamlı farklılık göstermiştir. Bu bulgudan yola
çıkarak anlamlı farkın görüldüğü grupların 17-19 ile 20-22 yaşları ve 17-19 ile 25 ve üstü yaşları arasında olduğu
belirlenmiştir. Bu farklılaşma incelendiğinde 17-19 yaş arasındaki üniversite öğrencilerinin iletişim kurma alt
boyutundan aldıkları puanların daha yüksek olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
Araştırmanın beşinci alt amacı doğrultusunda, üniversite öğrencilerinin sosyal ağların kullanım amaçlarının
profil ziyaret sıklığına göre anlamlı farklılığı görmek amacıyla kullanılan ANOVA Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağların Kullanım Amaçlarının Profil Ziyaret Sıklığına Göre
ANOVA Sonuçları

Kareler
toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

Gruplarası

102.93

4

25.732

1.904

.110

Gruplariçi

3973.58

294

13.516

Toplam

4076.51

298

Gruplarası

468.48

4

117.120

1.674

.156

Gruplariçi

20573.57

294

69.978

Toplam

21042.05

298

123.89

4

1.180

.320

Yaş
Araştırma

İşbirliği

İletişimi

Gruplarası

30.973
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Gruplariçi

7718.10

294

Toplam

7841.99

298

Gruplarası

190.78

4

47.695

Gruplariçi

2193.06

294

7.459

Toplam

2383.84

298

Gruplarası

756.07

4

189.018

Gruplariçi

10365.89

294

35.258

Toplam

11121.96

298

2182.40

4

İçerik paylaşma Gruplarası

26.252

6.394

.000

Her gün ziyaret
etmiyorum ile 11-20 kez
Her gün ziyaret
etmiyorum ile her zaman
3-5 kez ile her zaman

5.361

.000

Her gün ziyaret
etmiyorum ile 6-10 kez
Her gün ziyaret
etmiyorum ile 11-20 kez
Her gün ziyaret
etmiyorum ile her zaman

545.600

9.679

.000

Her gün ziyaret
etmiyorum ile 3-5 kez
Her gün ziyaret
etmiyorum ile 6-10 kez

Gruplariçi

16572.51

294

Toplam

18754.91

298

Her gün ziyaret
etmiyorum ile 11-20 kez

56.369

Her gün ziyaret
etmiyorum ile her zaman
3-5 kez ile her zaman

Eğlence

Gruplarası

415.59

4

103.897

4.589

.001

Her gün ziyaret
etmiyorum ile 3-5 kez
Her gün ziyaret
etmiyorum ile 6-10 kez

Sosyal ağların
kullanım
amaçları ölçeği

Gruplariçi

6656.46

294

Toplam

7072.05

298

Gruplarası

20787.83

4

Her gün ziyaret
etmiyorum ile 11-20 kez

22.641

Her gün ziyaret
etmiyorum ile her zaman
5196.958

7.207

.000

Her gün ziyaret
etmiyorum ile 3-5 kez
Her gün ziyaret
etmiyorum ile 6-10 kez
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721.084

Her gün ziyaret
etmiyorum ile 11-20 kez
Her gün ziyaret
etmiyorum ile her zaman

Tablo 5 incelendiğinde, profil ziyaret sıklığına göre üniversite öğrencilerinin sosyal ağların kullanım
amaçları ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı farkın olduğu görülmüştür [F(4, 294)= 7.207, p<.05]. Bu
farklılaşma incelendiğinde “Her gün ziyaret etmiyorum” diyen üniversite öğrencileri ile profilini ziyaret eden
öğrenciler arasında olduğu ve Her gün ziyaret etmiyorum diyenlerin ölçekten elde ettikleri puanların düşük
olmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Ayrıca araştırma [F(4, 294)= 1.904, p>.05], işbirliği [F(4, 294)= 1.674,
p>.05] ve iletişimi başlatma [F(4, 294)= 1.180, p>.05] alt boyutlarının profil ziyaret sıklığına göre
incelendiğinde anlamlı bir farklılık belirlenememiştir. İletişim kurma [F(4, 294)= 6.394, p<.05], iletişimi
sürdürme [F(4, 294)= 5.361, p<.05], içerik paylaşma [F(4, 294)= 9.679, p<.05] ve eğlence [F(4, 294)= 4.589,
p<.05] alt boyutunun profil ziyaret sıklığına göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Bu bulgudan yola çıkarak
anlamlı farkın görüldüğü gruplar Tablo 5’te verilmiştir. Bu farklılaşma incelendiğinde genel olarak profilini her
gün ziyaret etmeyen öğrencilerin elde ettikleri puanların daha düşük olduğu görülmüştür.
Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım amaçları cinsiyet, düzenli internet erişimi olup
olmadığı, sınıf düzeyi, yaş ve profil ziyaret sıklığı değişkenleri açısından incelenmiştir. Tarama modeline göre
yürütülen araştırma 299 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ve
bunlara ilişkin öneriler sırasıyla sunulmaktadır.
Araştırmanın birinci alt amacında üniversite öğrencilerinin sosyal ağları kullanım amaçları cinsiyet
değişkenine göre incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin sosyal ağların kullanım amaçları ölçeğinden aldıkları
puanlar arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. Ayrıca ölçeğin; araştırma, işbirliği, iletişim kurma,
iletişimi sürdürme, içerik paylaşma ve eğlence alt boyutlarının cinsiyet açısından incelendiğinde anlamlı farklılık
belirlenememiştir. İletişimi başlatma alt boyutunun ise cinsiyet açısından anlamlı farklılık gösterdiği
belirlenmiştir. Bu bulgudan yola çıkarak erkek öğrencilerin kadınlara göre iletişimi başlatma alt boyutunda
anlamlı bir şekilde farklılaştığı söylenebilir. Karaoğlan Yılmaz’ın (2016) lise öğrencilerinin sosyal medya
kullanım amaçlarını belirlemeye yönelik yaptığı çalışmasında ise cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık
görülmemiştir.
Araştırmanın ikinci alt amacında üniversite öğrencilerinin düzenli internet erişimi olup olmadığına göre
sosyal ağların kullanım amaçları ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür.
Ayrıca ölçeğin; araştırma, işbirliği, iletişimi başlatma ve eğlence alt boyutlarının düzenli internet erişimi olup
olmadığı açısından incelendiğinde anlamlı bir farklılık belirlenememiştir. İletişim kurma, iletişimi sürdürme ve
içerik paylaşma alt boyutlarının ise düzenli internet erişimi olup olmadığı açısından anlamlı bir farklılık
gösterdiği belirlenmiştir. Bu bulgudan yola çıkarak düzenli internet erişimi olanların olmayanlara göre iletişim
kurma, iletişimi sürdürme ve içerik paylaşma alt boyutlarında anlamlı bir şekilde farklılaştığı söylenebilir.
Araştırmanın üçüncü alt amacında üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyine göre sosyal ağların kullanım
amaçları ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı farkın olmadığı görülmüştür. Ayrıca araştırma, iletişimi
başlatma, iletişimi sürdürme, içerik paylaşma ve eğlence alt boyutlarının sınıf düzeyi açısından incelendiğinde
anlamlı farklılık belirlenememiştir. İşbirliği ve iletişim kurma alt boyutlarının ise sınıf düzeyi açısından anlamlı
farklılık göstermiştir. Bu bulgudan yola çıkarak dördüncü sınıf öğrencilerinin birinci sınıflara göre işbirliği alt
boyutunda daha yüksek puanlar aldığı ve birinci sınıf öğrencilerinin dördüncü sınıflara göre iletişim kurma alt
boyutunda daha yüksek puanlar aldığı söylenebilir.
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Araştırmanın dördüncü alt amacında üniversite öğrencilerinin yaş değişkenine göre sosyal ağların kullanım
amaçları ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. Ayrıca ölçeğin;
araştırma, işbirliği, iletişimi başlatma, iletişimi sürdürme, içerik paylaşma ve eğlence alt boyutlarının yaşa göre
incelendiğinde anlamlı farklılık belirlenememiştir. İletişim kurma alt boyutunun yaşa göre anlamlı farklılık
göstermiştir. Bu bulgudan yola çıkarak anlamlı farkın görüldüğü grupların 17-19 ile 20-22 yaşları ve 17-19 ile 25
ve üstü yaşları arasında olduğu belirlenmiştir. Bu farklılaşma incelendiğinde 17-19 yaş arasındaki üniversite
öğrencilerinin iletişim kurma alt boyutundan aldıkları puanların daha yüksek olmasından kaynaklandığı
söylenebilir.
Araştırmanın beşinci alt amacında üniversite öğrencilerinin sosyal ağ profil ziyaret sıklığına göre sosyal
ağların kullanım amaçları ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. Bu
farklılaşma incelendiğinde “Her gün ziyaret etmiyorum” diyen üniversite öğrencileri ile profilini ziyaret eden
öğrenciler arasında olduğu ve “Her gün ziyaret etmiyorum” diyenlerin ölçekten elde ettikleri puanların düşük
olmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Ayrıca ölçeğin; araştırma, işbirliği ve iletişimi başlatma alt boyutlarının
profil ziyaret sıklığına göre incelendiğinde anlamlı bir farklılık belirlenememiştir. İletişim kurma, iletişimi
sürdürme, içerik paylaşma ve eğlence alt boyutunun profil ziyaret sıklığına göre anlamlı bir farklılık
göstermiştir. Bu farklılaşma incelendiğinde genel olarak profilini her gün ziyaret etmeyen öğrencilerin elde
ettikleri puanların daha düşük olduğu görülmüştür.
Genel olarak ölçeğin tümünden elde edilen puanlara dayalı olarak bireysel farklılıklardan olan cinsiyet,
düzenli internet erişimi, sınıf düzeyine ve yaş değişkeninin üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım
amaçlarına etki etmediği görülürken; sosyal ağ profilini ziyaret etme sıklığına göre ise farklılık gösterdiği
belirlenmiştir. Sosyal ağ profilini sıklıkla ziyaret edenlerin sosyal medya kullanım amaçlarının özellikle; iletişim
kurma, iletişimi sürdürme, içerik paylaşma ve eğlence olduğu görülmektedir. Söz konusu bu alt boyutlardan
ötürü de zamanla sosyal ağ bağımlılığı gibi istenmeyen davranışların gelişebileceği düşünülmektedir. Gelecek
araştırmalarda bu alt boyutlardaki farklılığın nedenlerini belirlemeye yönelik nitel araştırmalar gerçekleştirilerek,
ayrıntılı analizler yapılabilir. Yine gelecek araştırmalarda cinsiyet, düzenli internet erişimi, sınıf düzeyi, yaş ve
sosyal ağ profil ziyaret sıklığı dışındaki değişkenler incelenebilir. Benzer şekilde araştırma lise, ortaokul
öğrencileri, yetişkin öğrenenler gibi farklı gruplar üzerinde tekrarlanarak, benzerlik ve farklılıklar incelenebilir.
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Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Güçlendirici
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Öz
Bu araştırmada, okul müdürlerinin güçlendirici lider davranışları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları
arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Malatya’nın Merkez İlçelerinde (Battalgazi ve Yeşilyurt)
görev yapan 8.414 ilkokul, ortaokul ve lise öğretmeni örneklemini ise bu evrenden seçkisiz olarak seçilen 240 öğretmen
oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin yüksek düzeyde güçlendirci lider
davranışları sergilediği, benzer şekilde öğretmenlerin yüksek düzeyde örgütsel vatandaşlık davranışı sergilediği sonucuna
ulaşılmıştır. Okul müdürlerinin güçlendirici lider davranışlarının öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarını anlamlı bir
şekilde yordadığı, güçlendirici liderliğin destekleme ve yetki verme alt boyutlarının anlamlı yordayıcılar olduğu sorumluluk
alt boyutunun ise anlamlı bir etkiye sahip olmadığı; öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarındaki varyansın yaklaşık
%23’ünün güçlendirici liderliğin alt boyutları ile açıklanabildiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güçlendirici liderlik, örgütsel vatandaşlık davranışı, öğretmen, okul müdürü

Abstract
In this study, it is aimed to investigate the relationship between empowering leader behaviors of school principals and
organizational citizenship behaviors of teachers. The population of the study consisted of 8,414 elementary, middle and high
school teachers who were assigned in Malatya Central Districts (Battalgazi and Yeşilyurt). As a result of the study, it was
concluded that school principals’ exhibit high levels of empowering leadership behaviors according to the teachers'
perceptions, and that teachers showed a high level of organizational citizenship behavior. It has been determined that
empowering leader behaviors of school principals predicted teachers' organizational citizenship behaviors in a meaningful
way, reinforcing and empowering sub-dimensions of empowering leadership are significant predictors, but the sub-dimension
of responsibility has no significant effect, and approximately 23% of the variance in organizational citizenship behaviors of
teachers can be explained by the sub-dimensions of empowering leadership.
Keywords: Empowering leadership, organizational citizenship behaviors, teacher, school principal

Giriş
Örgüte ve yönetime yönelik bilimsel yaklaşımın ortaya çıkmasıyla birlikte farklı kuramlar ve
uygulamalarda hızlı bir artış olmuştur. Ancak değişen çevre koşullarıyla birlikte örgütlerin yapısında, liderliğe ve
insanın doğasına ilişkin bakış açısında, örgüt ortamında karşılaşılan sorunların niteliğinde ve niceliğinde önemli
değişimler yaşanmıştır. Bu sebeple yeni olarak ortaya çıkan birçok kuram ve uygulamanın geçerliği sorgulanır
olmuştur. Ayrıca bugünün örgütleri varlıklarını sürdürmek için karmaşık, dinamik ve zor çevre şartlarının
üstesinden gelmek zorundadır. Yöneticilerin kendi kendilerine bu sorunlarla başa çıkmaları zor görünmektedir.
Örgütsel işleyişi sağlamada örgüt çalışanları da anahtar bir rol oynayabilir. Bu bağlamda günümüz liderlik
anlayışı, sorunların üstesinden gelme becerisini astlarına kazandırmış, çalışanları yeterli bilgi ve güçle donatmış
bir liderlik anlayışını gerektirmektedir (Konan ve Çelik, 2017).
Güçlendirme kavramının bugünkü anlamda ortaya çıkışı 1980’lere dayanmaktadır. Wilkinson (1998)
güçlendirme kavramı ile ilgili yaptığı çalışmada bu kavramı beş öğeye ayırmıştır; bilgi paylaşımı, problem
çözme, görev özerkliği, davranış biçimlendirme ve öz yönetimdir. Yönetim kuramı ve uygulamalarında
güçlendirmenin rolü kabul edilmesine rağmen yönetim tekniklerinin bir parçası olarak kabul edilmekte,
güçlendirmenin doğasına ve altında yatan yapıya dikkat çekilmemektedir (Conger & Kanungo, 1988).
Güçlendirme günümüzde özellikle psikolojik ve liderlik açılarından ele alınmaktadır.
Alanyazında güçlendirme kavramı yapısal/davranışsal ve psikolojik olmak üzere iki şekilde yer almaktadır.
Davranışsal güçlendirme olarak da adlandırılan yapısal güçlendirme, çalışanın örgütteki katılımını sınırlayan,
onları pasifliğe ve güçsüzlüğe iten yapısal unsurların düzenlenerek üstün asta bilgi ve güç aktarmasıdır
(İhtiyaroğlu, 2017). Psikolojik güçlendirme ise çalışanlar açısından işin anlamlı hale gelmesi, psikoljik olarak
kendilerine nasıl hissettiklerine ilişkin algılarını ifade etmektedir. Bu kapsamda gerek psikolojik gerekse de
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yapısal güçlendirme de etkiye sahip önemli unsurun örgüt yöneticileri olduğu söylenebilir. Günümüzde örgüt
yöneticilerinden aynı zamanda güçlendirici lider olmaları beklenmektedir.
Güçlendirici lider, izleyicilerinin kendiliğinden sorumluluk almasını teşvik eden, kendilerine güvenlerini
sağlayan, kendi başlarına hedef belirlemelerine olanak veren, pozitif düşünme olanağı tanıyan ve kendi
kendilerine problem çözmeleri için gerekli ortam ve kaynaklarını sağlayarak onları teşvik eden bireylerdir
(Yılmaz 2011). Örgüt çalışanlarının karmaşık iş problemleri ve çevresel sorunlarla başa çıkmasında güçlendirici
liderlik anahtar bir unsurdur. Güçlendirici liderlik doğası gereği her çalışanın liderlik kapasitesini arttırmayı,
çalışanların sürece aktif katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece güçlendirilen personelin örgütsel
amaçları gerçekleştirmede katkıları artacaktır.
Güçlendirici lider davranışlarının farklı örgütsel davranış değişkenleriyle ilişkisini ele alan araştırmalarda,
personel güçlendirmeni çalışan motivasyonu (İhtiyaroğlu, 2017), örgütsel bağlılık (Odabaş, 2014), psikolojik
sermaye (Kaya & Altınkurt, 2018) ve örgütsel vatandaşlık davranışı (Bolat, T.Bolat & Seymen, 2009) gibi
değişkenlerle ilişki olduğu belirlenmiştir.
Günümüz örgütlerinin başarısında çalışanların görev tanımları içerisinde yer alan işleri yapmalarının yanı
sıra, örgüt adına iyi şeyler yapabilme çabası içerisine girmelerinin çok daha önemli hale geldiği açıkça
görülmektedir. Örgütün amaçlarına ulaşırken, bireyleri de amaçlarına ulaştırması, bireylerin kendi amaçlarına
ulaşırken örgütü de amaçlarına ulaştırması örgüt hayatının temel gereklerindendir. Bu bakımdan örgütsel
vatandaşlık davranışı bireysel ve örgütsel amaçlara ulaşmada dengeleyici bir unsurdur. Çalışanların örgütü için
beklenenden çok daha fazlasını, hiçbir karşılık beklemeden, gönüllü bir şekilde yapması yani örgütsel
vatandaşlık davranışı göstermesi, çalışanlar, örgütler ve daha makro düzeyde düşünüldüğünde, ülkeler açısından
faydalı sonuçlar doğurmaktadır (Özler, 2010). Örgütlerinde her bir çalışan için görev tanımları belirlense de olası
senaryoları kestirebilmek zordur. Bu sebeple çalışanları örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemelerine teşvik
edecek faktörleri belirlemek, bir dizi önlemler almak ve bu tür davranışlara zemin hazırlayacak uygulamalara yer
vermek son derece önemli görülmektedir.
Güçlendirici liderliğin öğretmen performansına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda bu
araştırmada okul müdürlerinin güçlendirici lider davranışları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları
arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır.
Yöntem
Okul müdürlerinin güçlendirici lider davranışları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları
arasındaki ilişkiyi inceleyen bu araştırma ilişkisel tarama modelindedir.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Malatya’nın Merkez İlçelerinde (Battalgazi ve Yeşilyurt) görev yapan 8.414 ilkokul,
ortaokul ve lise öğretmeni örneklemini ise bu evrenden seçkisiz olarak seçilen 240 öğretmen oluşturmaktadır.
Örnekleme ilişkin bilgiler Tablo 1’ de sunulmuştur.
Tablo 1.
Araştırmanın Örneklemine İlişkin Bilgiler
Cinsiyet
Görev Yapılan Okul Türü

Kadın
Erkek
İlkokul
Ortaokul
Lise

N
142
98
62
120
58

Toplam
240
240

Oran %
59
41
26
50
24

Tablo 1’de görüldüğü araştırmaya katılan öğretmenlerin 142’si (%59) kadın, 98’i (%41) erkektir.
Öğretmenlerin 62’si (%26) ilkokulda, 120’si /%50) ortaokulda, 58’i (%24) ise lisede görev yapmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Güçlendirici Liderlik Ölçeği
Konczak, Stelly ve Trusty (2000) trafından geliştirilmiş, Konan ve Çelik (2018) tarafından okul örgütleri
için Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek yetki verme, sorumluluk ve destekleme olmak üzere üç alt boyuttan
oluşmaktadır. Ölçekte 17 madde yer almakta olup, yetki verme, sorumluluk ve destekleme alt boyutlarının
Cronbach Alpha Katsayıları sırasıyla.76, .82 ve .80 olarak hesaplanmıştır.
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği
Podsakoff vd., (1990) ve Moorman (1991) tarafından geliştirilen ve Polat (2007) tarafından Türkçe’ye
uyarlanan “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin orijinali beş boyutlu olup;
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yardımlaşma, nezaket, centilmenlik, vicdanlılık ve sivil erdem alt boyutlarından oluşmaktadır. Cronbach Alpha
Katsayıları sırasıyla .75, .75, .71, .72, .82, .84 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden, normallik testlerinden ve çoklu doğrusal regresyon analizinden
yararlanılmıştır.
Bulgular
Öğretmenlerin güçlendirici lider davranışlarına ve örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin betimsel
istatistikler Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2.
Araştırma Değişkenlerine İlişkin Betimsel Analiz Sonuçları
Araştırma Değişkenleri
N
X
Ss
1.
Güçlendirici Liderlik
240
3,92
1,23
1.00
Örgütsel Vatandaşlık
240
4,24
0,92
,41
Davranışı

2.
1.00

Çarpıklık
,-44
,31

Basıklık
,77
,19

Tablo 2. incelendiğinde öğretmenlerin okul müdürlerinin güçlendirici liderliğine ilişkin algılarının (X=
3,92) yüksek düzeyde olduğu, örgütsel vatandaşlık davranışlarının da (X= 4,24) benzer şekilde yüksek düzeyde
olduğu belirlenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiye bakıldığında, güçlendirici lider davranışlarıyla
öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit
edilmiştir. Bu durum okul müdürlerinin öğretmenleri güçlendirmeye yönelik davranışları arttıkça öğretmenlerin
örgütsel vatandaşlık davranışları da artmaktadır şeklinde yorumlanabilir.
Okul müdürlerinin güçlendirici lider davranışlarının öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarını
yordayıp yordamadığını belirlemek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 3’te
sunulmuştur.
Tablo 3.
Güçlendirici Liderliğin Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarını Yordamasına İlişkin Çoklu
Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları
Standart Hata
Değişken
B
B
T
p
B
Sabit
54,744
3,949
13,864
0.00
Destekleme
6,105
1,192
0,501
5,123
0.00
Yetki verme
1,792
0,722
0,143
2,484
0,01
Sorumluluk
0,654
1,001
0,064
0,654
0,51
R=,487
R2=,23
F (236, 3)= 24,431
P=.00
Tablo 3. incelendiğinde okul müdürlerinin güçlendirici lider davranışları alt boyutlarının öğretmenlerin
örgütsel vatandaşlık davranışlarını anlamlı bir şekilde yordadığı görülmektedir F (236, 3)= 24,431, P=.00).
Güçlendirici lider davranışları alt boyutları öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarındaki varyansın
yaklaşık %23’ünü açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayılarına göre, yordayıcı değişkenlerin
örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki göreli önem sırası; destekleme, yetki verme ve sorumluluk şeklindedir.
Ancak destekleme ve yetki verme alt boyutlarının modele katkısı anlamlı iken sorumluluk alt boyutunun modele
katkısı anlamlı değildir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Okulların örgütsel amaçlara ulaşmasında öğretmen ve güçlü okul liderleri en önemli faktörler olarak ele
alınmaktadır. Dolayısıyla karmaşık örgüt ve çevre koşullarına karşılık başta okul müdürleri olmak üzere
öğretmenlerin güçlendirilmesinin yönetim anlayışı olarak daha olumlu sonuçlar doğurabileceğini söylemek
Araştırma sonucunda öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin yüksek düzeyde güçlendirici lider davranışları
sergilediği, öğretmenlerin yüksek düzeyde örgütsel vatandaşlık davranışı sergilediği belirlenmiştir. Okul
müdürlerinin güçlendirici liderliğine ilişkin yapılan çalışmalarda da öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin
yüksek düzeyde güçlendirici lider davranışları sergilediği belirlenmiştir (Koçak, 2016; Konan ve Çelik, 2017).
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Okul müdürlerinin güçlendirici liderliğine ilişkin öğretmen algılarının yüksek düzeyde olması, okul
müdürlerinin güçlendirici liderler olarak öğretmenlerin kendi başına karar verme, problem çözme gibi
becerilerini geliştirmeye yönelik davranışlar sergilediği şeklinde de yorumlanabilir.
Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarını ele alan araştırmalarda da bu araştırmadaki sonucu
destekler nitelikte öğretmenlerin yüksek düzeyde örgütsel vatandaşlık davranışı sergilediği sonucuna ulaşılmıştır
(Uslu &Balcı, 2012; Polat & Celep, 2008; Singh& Srivastava, 2009). Okul örgütleri için, okul dışında da
öğrencilere yardımcı olma, iş yükü ağır olan meslektaşlara yardımcı olma, ek görevler alma, öğrenci başarısı için
ekstra çaba harcama vb. gibi davranışlar örgütsel vatandaşlık davranışları olarak nitelendirilebilir. Bu kapsamda
öğretmenlerin yüksek düzeyde örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemesi olumlu bir durum olarak
değerlendirilebilir.
Araştırma sonucunda öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin güçlendirici lider davranışlarının
öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarını pozitif yönde anlamlı bir şekilde yordadığı belirlenmiştir.
Değişkenler arasındaki bu ilişkiyi sosyal mübadele teorisi kapsamında açıklamak mümkündür. Bireye sunulan
destek, verilen imkânların karşılığında bireyin de örgüt için bilgi ve becerilerini kullanarak örgüte yarar sağlama
çabası içerisinde olacağını söylemek mümkündür. İlgili araştırmalarda pozitif örgütsel davranış değişkenleriyle
personel güçlendirme arasında anlamlı ilişkilerin olduğu belirlenmiştir (Erbay & Turgut, 2015; Kaya &
Altınkurt, 2018; Özdemir & Gören, 2017).
Güçlendirici liderler olarak okul yöneticilerinin öğretmenleri güçlendirmesi öğretmenlerin okul amaçlarını
gerçekleştirmek için çabalarını arttırmasına, bilgi ve becerilerini üst düzeyde kullanmalarına katkı sağlayabilir.
Bu kapsamda okul yöneticilerinin özellikle öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretmenleri güçlendirmeye
yönelik adımları öğretmenlerin etkililiğine katkı sunacaktır.
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Öz
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) desteğiyle, 2017 yılı içerisinde “Türkiye Geneli Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama
Merkezi Uygulama Evleri Geliştirme Projesi” başlatılmıştır. Bu kapsamda, birçok ilde özel eğitim uygulama okullarının
bünyesinde belirli standartlara göre düzenlenmiş uygulama evleri oluşturulmuştur. Bu okullarda görev yapan öğretmenlerin
uygulama evlerini daha etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla bir hizmet içi eğitim planlanmıştır. Alanyazında
yapılan hizmet içi eğitimlerin teorik bilgi ile sınırlı kalması, süre ve uygulama imkanlarının yetersiz olması nedeniyle
düzenlenen eğitimde hizmet içi eğitim sunum şekilleri farklılaştırılmıştır. Sözlü sunum, küçük grup tartışmaları, anında geri
bildirim ve gerçek ortamda rol oynama teknikleri kullanılarak çok bileşenli hizmet içi eğitim (ÇBHİE) paketi tasarlanmıştır.
Bu araştırmanın amacı, ÇBHİE ve bu eğitimin öğretmenlerin uygulamalarına nasıl yansıdığına ilişkin öğretmen görüşlerini
belirlemektir. Diğer bir yandan öğretmenlerden yenilenen uygulama evlerini araç-gereç, fiziki şartlar, diğer öğretmenler ve
yöneticilerin bu evlere yönelik görüşleri bakımından değerlendirmeleri istenmiştir. Nitel olarak desenlenen bu araştırmada
hizmet içi eğitime katılan 12 özel eğitim öğretmeninden görüş alınmıştır. Veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir.
Öğretmenler aldıkları teorik bilginin uygulamalarına olumlu yansıdığını, kendilerini güncelleme imkanı bulduklarını
belirtmişlerdir. Öğretmenlerin tümü uygulama evlerini araç-gereç bakımından yeterli bulduklarını ifade ederken, bazıları
işlevsel olmadığını ifade etmiştir. Ayrıca uygulama evlerine ilişkin diğer öğretmenler ve yöneticilerin görüşlerinin olumlu
olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: : Çok bileşenli hizmet içi eğitim, uygulama evleri, özel eğitim öğretmeni, günlük yaşam becerileri, öz
bakım becerileri

Abstract
“Developing Special Education and Job Application Centre Practice Houses in Turkey” project conducted by Ministry
of National Education (MoNE) during the year 2017. In this scope, practice houses are designed according to certain
standards in special education practice schools, located in some provinces. Teachers working in these schools are provided
on-the-job trainings for more effective use of practice houses Since in-service trainings in the literature are limited to
theoretical knowledge, and due to inadequate time and application opportunities, in-service training presentations are
differentiated. A multi-component in-service training package (MCISTP) was designed using oral presentation, small group
discussions, instant feedback and role playing techniques in the real environment. The aim of this study is to determine the
views of teachers on how MCISTP and these trainings are reflected in teachers’ practices. On the other hand, teachers are
being asked to evaluate these renewed practice houses in terms of their tools, physical conditions, the views of other teachers
and administrators. In this qualitative study, the opinions of 12 special education teachers who attended to on-the-job
trainings are asked. Data are analysed in accordance with the content analysis. Teachers indicated that theoretical information
have positive effect on their practices, and they found an opportunity to update themselves. All teachers found practice
houses sufficient in terms of tools and materials, while some of them could not find them functional. Furthermore, it is
observed that the views of other teachers and administrators on the implementation houses are positive.
Keywords: A multi-component in-service training package, special education teacher, daily life skills, self-care skills

Giriş
Öğretmen yetiştirme, hizmet öncesi ile başlayıp, aday öğretmenlikle devam eden ve hizmet içi eğitimlerle
desteklenen bir süreçtir. Bu süreçte öğretmenlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerini desteklemek ve okul
ortamında yaşadıkları sorunların üstesinden gelebilmelerini sağlamak amacıyla gereksinim duydukları alanlarda
hizmet içi eğitimlerle desteklenmeleri önemlidir. Ancak alanda yapılan hizmet içi eğitimlere bakıldığında, bu
eğitimlerin sürelerinin sınırlı olması (Harris, 2002), eğitim içeriğinin öğretmenlerin gereksinim ve beklentilerini
karşılamada yetersiz olması (Gülmez, 2004) ve zaman sınırlaması ile yetersiz dönüt (Taşlıbeyaz, Karaman &
Göktaş, 2014) gibi sınırlılıklarının bulunması öğretmenlerin bu eğitimlerden istenen faydayı elde edememelerine
neden olmaktadır.
Hizmet içi eğitim pek çok ülkede hizmetin kalitesini artırma stratejisi için anahtar öğedir (Hayes, 1997).
Hizmet içi eğitim yaşam boyu eğitim içinde yer alan bir alt süreçtir. Bir kurumda belirli bir göreve atanan
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bireyin işe başladığı ilk günden ayrılıncaya kadar geçen surede mesleğe uyum, meslekte ilerleme ve gelişme
gereksinmelerini karşılayan her turlu etkinlikler hizmet içi eğitim olarak adlandırılmaktadır (Aytaç, 2000).
Hizmet içi eğitim (a) hizmet öncesinde bireyin kazanmış olduğu bilgi ve becerilerin, çalışma hayatındaki
değişme ve gelişmeler karşısında yetersiz kalmasının engellenmesi, güncellenmesi ve (b) alan dışından kurumda
çalışan personele mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması bakımından önemlidir. Hizmet
üretiminde istenilen verimin sağlanmasında en büyük rolü üstlenen bireyin, istenilen niteliklere sahip olabilmesi
eğitimin sürekliliği ile elde edilir (Güven, 1998). Alan yazın incelendiğinde hizmet içi eğitim ile ilgili
çalışmaların genellikle ihtiyaç belirlemeye yönelik olduğu ve hizmet içi eğitimlerde sunuların farklılaşmadığı
genelde teorik bilgide yoğunlaştığı ifade edilmektedir.
Alan yazında hizmet-içi eğitim çerçevesinde Vuran, Çolak ve Gürgür (2003) tarafından Eskişehir İli'nde bir
özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde sunulan hizmetin kalitesini ve bu merkezde çalışan personelin
niteliklerini artırmak amacıyla davranış kontrolü ve beceri öğretimi konularında hizmet içi eğitim programı
uygulanmıştır. Çalışmanın amacı, bu özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde uygulanan hizmet içi eğitim
programına yönelik katılımcıların görüş ve önerilerini belirlemektir. Çalışmaya kurumda çalışan dokuz kışı
katılmıştır. Çalışma sonucunda, (a) özel eğitim kurumunda çalışan katılımcıların eğitim uygulamaları
konusunda temel bilgi ve becerilere olan ihtiyaçlarını çevrelerinde bulunan uzmanlardan ve kitaplardan
yararlanarak karşılayamadıklarını, (b) ihtiyaç duydukları konularda yeterince destek bulamadıklarından önemli
sorunlar yaşadıklarını ve bu sorunları çözmekte zorlandıklarını, (c) düzenlenen hizmet içi eğitim programının
büyük ölçüde ihtiyaçlarına cevap verdiğini ve katılımcıların eğitim uygulamalarının etkililiğini arttıracak teknik
ve yöntemleri öğrendiklerini ve uyguladıklarını belirtmişlerdir. Demirel ve Budak (2003) öğretmenlerin hizmet
içi eğitim ihtiyacını belirlemek amacıyla 213 öğretmene anket yoluyla ulaşmışlar ve hizmet içi eğitime katılan ve
katılmayan öğretmenlerin eğitim ihtiyacı yönünden karşılaştırması yapılmıştır. Araştırmaya göre hizmet içi
eğitim almayan öğretmenlerin daha çok ihtiyaç hissettikleri, özellikle özel eğitim alanında bu ihtyacın arttığı ve
yapılması gereken hizmet içi eğitimlerde program içeriğinin daha detaylı ve uygulamaya dönük olarak
planlanması gerektiği sonucu çıkmıştır. Doğan (2009) ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve
öğretmenlerin, hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımın eğitim ve öğretime olan etkisini değerlendirmiştir.
Araştırmanın sonunda, ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, hizmetiçi eğitim
faaliyetlerine katılımın eğitim ve öğretime olan etkisine ilişkin görüşlerinin genelde olumlu ancak bunun
ortalama bir düzeyde kaldığı görülmüştür. Demografik değişkenlere ilişkin farklılaşmaların incelenmesi
sonucunda ise daha çok yaş değişkenin önemli olduğu görülmüş ve genç öğretmenlerin hizmet içi eğitim
faaliyetlerine ilişkin görüşlerinin daha az olumlu olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın en önemli sonuçlarından
bir hem yönetici, hem de öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımın eğitim-öğretim sürecine
etkisine ilişkin olumlu görüşlerinin arzu edilir düzeyde olmadığının anlaşılmasıdır. Bu MEB tarafından
planlanan hizmet içi faaliyetlerinin yönetici ve öğretmenlerce çok yararlı algılanmadığını göstermektedir.
Karasu, Aykut ve Yılmaz (2014) zihin engelliler öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını ortaya koymak
amacıyla nitel bir araştırma yürütümüşlerdir. Bu amaçla zihin engelliler öğretmenlerinin a) hangi konularda
hizmet içi eğitim almak istedikleri, b) çalışma ortamlarına göre hizmet içi eğitim taleplerinin neler olduğu ve c)
mezuniyet yıl aralığına göre hizmet içi eğitim taleplerinin neler olduğu incelemek için görüşme soruları
oluşturmuşlar ve içerik analizi yapmışlardır. Araştırma sonucunda öğretmenlerinin hizmet içi eğitim
ihtiyaçlarının davranış değiştirme, sınıf yönetimi ve öğretim yöntemleri üzerine odaklandığı anlaşılmaktadır.
Bunun dışında aile eğitimi, cinsel eğitim ve otizm konularına da ilgi olduğu sonucu çıkmıştır.
Hizmet içi eğitim ihtiyacı, her alanda olduğu gibi özel eğitim alanında çalışan öğretmenler için de söz
konusudur. Özel eğitim uygulama okullarında, özel eğitim öğretmenlerine ek olarak farklı branşlardan gelen
öğretmenler de görev yapmaktadır. Özel eğitim uygulama okullarının öğrenci profillerinin orta ve ağır düzeyde
performans sergileyen zihin engelli öğrenciler olduğu ve bu öğrencilerin ders müfredatlarında öz bakım ve
günlük yaşam becerilerinin öğretimine öncelik verildiği görülmektedir. Bu doğrultuda bu okullarda çalışan özel
eğitim öğretmenlerinin yeniden düzenlenen uygulama evlerini daha etkili bir şekilde kullanmaları amacıyla Milli
Eğitim Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi’nin desteklediği ‘Türkiye Geneli Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama
Merkezi Uygulama Evleri Geliştirme Projesi’ planlanmış ve uygulanmıştır. Alanda yapılan hizmet içi eğitimlerin
sınırlılıkları göz önünde bulundurularak bu proje kapsamında düzenlenen hizmet içi eğitimde var olan hizmet içi
eğitim sunum şekilleri farklılaştırılmıştır. Bu hizmet içi eğitim, sözlü sunum, küçük grup tartışmaları, anında geri
bildirim ve gerçek ortamda rol oynama teknikleri kullanılarak çok bileşenli bir eğitim paketi şeklinde
tasarlanmıştır. Hizmet içi eğitimin sözlü sunum basamağında öz bakım ve günlük yaşam becerilerinin önemi,
etkili öğretim ve öğretimi planlama süreci ve öğretim yöntemleri konularında öğretmenlere teorik bilgi
verilmiştir. Küçük grup tartışmaları, teorik konular anlatılırken ya da anlatıldıktan sonra öğretmenlere örnek
olaylar verilerek ve bu olaylar küçük gruplarda tartışılarak sürdürülmüştür. Bu tartışmalar sırasında benzetilmiş
ortamlar oluşturularak örnek beceriler üzerinden öğretmenlere anında geribildirim verilmiştir. Gerçek ortamda
rol oynama aşamasında ise, tüm teorik konular anlatıldıktan sonra uygulama evine gidilmiştir. Eğitimciler tüm
eğitim içeriğini yansıtacak şekilde öğretmenlere uygulama imkânı sunmuş ve anında geri bildirimlerle
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öğretmenleri desteklemişlerdir. Düzenlenen hizmet içi eğitimin sonunda, hem uygulama evinin öğretmenler
tarafından kullanımının artması hem de bu evlerin yaygınlaştırılması sürecinin geliştirilmesine katkı sağlaması
amacıyla öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, öğretmenlerden çok bileşenli eğitim
paketine ve bu eğitimin uygulamalarına nasıl yansıdığına ilişkin görüşleri alınmakla birlikte, öğretmenlerden
yenilenen uygulama evlerini araç-gereç, fiziki şartlar, diğer öğretmenler ve yöneticilerin bu evlere yönelik
görüşleri bakımından değerlendirmeleri istenmiştir.
Yöntem
Bu araştırma özel eğitim öğretmenlerinin yenilenen uygulama evlerine, bu kapsamda aldıkları çok bileşenli
hizmet içi eğitim paketine ve bu eğitimin uygulamalarına yansımalarına ilişkin görüşlerinin incelendiği nitel bir
çalışmadır. Nitel araştırma, görüşme gibi nitel veri toplama tekniğinin kullanıldığı, durumu kendi içerisinde
kapsamlı bir şekilde ortaya koymaya yönelik nitel sürecin izlendiği şemsiye bir kavram olarak tanımlanabilir
(Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Katılımcılar
Katılımcıların seçiminde; kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Bu örnekleme biçimi,
araştırmacıya zaman ve işgücü bakımından kolaylık sağladığı için seçilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Ayrıca
bu örneklemenin seçilmesinin bir diğer nedeni, hizmet içi eğitime katılan sınırlı sayıda öğretmen olması ve
öğretmenlerin araştırmaya katılmaya gönüllü olmalarıdır. Bu kapsamda hizmet içi eğitime katılan ve görev
on iki özel eğitim öğretmeni bu araştırmanın katılımcılarını
yaptığı okulda uygulama evi bulunan
oluşturmaktadır.
Tablo 1.
Katılımcıların Demografik Özellikleri.
Katılımcı
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12

Cinsiyet
K
K
K
E
K
E
E
K
K
K
K
E

Yaş
35
28
34
35
35
38
36
36
35
32
35
40

Deneyim
10
6
10
10
10
13
11
11
11
8
11
17

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırma kapsamında dördü erkek, sekizi kadın 12 katılımcı ile çalışılmıştır.
Katılımcıların yaşlarına bakıldığında, beş tanesi 35 yaşında olup, yaşların 28 ile 40 arasında değişmekte olduğu
görülmektedir. Katılımcıların mesleki deneyimlerine bakıldığında ise 10-11 yıl deneyimi olanlar çoğunlukta
olup, 6 ile 17 yıl arasında değişmekte olduğu görülmektedir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada çeşitli sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ve katılımcı bilgi formu ile veri
toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun oluşturulmasında öncelikle alanyazın taraması yapılmış ve
bu doğrultuda bir soru havuzu oluşturulmuştur. Ardından bu sorulara ilişkin üç tane özel eğitim alan uzmanından
görüş alınmıştır. Alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda üç soruluk bir görüşme formu oluşturulmuştur. Bu
formun içeriğinde öğretmenlere; çok bileşenli hizmet içi eğitimin ve içeriğinde uygulamaya yer verilmesinin
öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına nasıl yansıdığı, uygulama evlerinin araç-gereçlerine, fiziki ortamına ve
okullarda bulunan diğer öğretmenler ve yöneticilerin uygulama evlerine ilişkin görüşlerine yönelik sorular
sorulmuştur.
Veri Toplama Süreci
Hizmet içi eğitim Eylül 2017 de, beş gün süreyle yapılmıştır. Eğitimin ilk üç günü teorik bilgiler verilmiş
ve bu bilgilere ilişkin küçük grup tartışmaları yapılmıştır. Eğitimin son iki günü uygulama evlerinde gerçek
ortamlarda uygulama yapılmış ve öğretmenlere anında geri bildirim sağlanmıştır. Eğitimden yedi ay sonra bu
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eğitimin uygulama ortamına nasıl yansıdığına ve uygulama evinin işleyişine ilişkin öğretmenlerle görüşmeler
yapılmıştır. Araştırma verileri, birinci yazar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan soruların
sessiz bir ortamda katılımcılara yüz yüze sorulmasıyla toplanmıştır.
Verilerin Analizi
Katılımcılarla yüz yüze görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi ile analiz edilmiştir (Krippendorff,
2004). Öğretmenlerin her bir soruya verdikleri yanıtlar tek tek okunarak kodlar çıkarılmış, birbiriyle benzerlik
gösteren yanıtlara kod numaraları verilmiştir. Daha sonra bu kodlar, benzerlikleri yönünden kategorileştirilmiş
ve sıklıkları tespit edilmiştir. Araştırmanın iç geçerliğini sağlamak amacıyla birinci ve ikinci araştırmacı,
katılımcıların verdikleri tüm yanıtları bireysel olarak analiz etmiş ve daha sonra yaptıkları analizleri
karşılaştırmışlardır. Yapılan bu analizler sonucunda benzer kategori ve kodlar kabul edilirken, farklı olanlar
üzerinde uzlaşmaya varıldıktan sonra yeniden düzenlemeler yapılmıştır. Sonuç olarak kodlayıcılar arasında
uyum, .96 olarak bulunmuştur.
Bulgular
Araştırmanın bulguları çok bileşenli hizmet içi eğitime (ÇBHİE) yönelik görüşler, uygulama evlerine
yönelik görüşler ve diğer öğretmenler ve yöneticilerin görüşleri olmak üzere üç kategoride toplanmıştır. Bu
kategorilere ilişkin kodlara ve bu kodların sıklıklarına aşağıda yer verilmiştir.
Tablo 2.
Öğretmenlerin ÇBHİE’ye Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular.
Kategori
Kodlar
Teorik bilgilerin uygulamaya olumlu katkısı
ÇBHİE’e yönelik
görüşler
Teorik bilginin güncellenmesi
Bilgi paylaşımı
Yeni bilgilerin öğrenilmesi
Uygulamaya ayrılan zamanın yetersiz olması

Sıklık
8
6
4
3
3

Öğretmenler, çok bileşenli hizmet içi eğitim kapsamında sıklıkla aldıkları teorik bilginin uygulamalarına
olumlu yansımaları olduğunu belirtmişlerdir. Edindikleri bilgilerin, beceri öğretim sürecinde planlama
aşamasından değerlendirme aşamasına kadar kendilerine rehber olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra
öğretmenler lisansta edindikleri bilgileri güncelleme fırsatı bulmuşlardır. Öğretmenlerden dört tanesi eğitim
kapsamında aldıkları bilgileri okullarında diğer öğretmenlerle paylaşma imkânı bulduklarını belirtmiştir.
Öğretmenlerin sadece üç tanesi, eğitimde uygulamaya ayrılan zamanın yetersiz olduğunu ifade etmiştir.
Tablo 3.
Öğretmenlerin Uygulama Evlerine Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular.
Kategori
Kodlar
Araç gereçlerin yeterli olması
Uygulama evlerine
yönelik görüşler
Fiziki koşulların uygun olmaması
Fiziki koşulların uygun olması
Araç gereçler yeterli ama işlevsel olmaması

Sıklık
7
6
6
5

Öğretmenlerin uygulama evinde bulunan araç gereçlere ilişkin görüşlerine bakıldığında, büyük çoğunluğu
araç gereçleri yeterli bulduklarını belirtirken beş tane öğretmen araç gereçlerin yeterli olduğunu ancak işlevsel
olmadığını belirtmiştir. Öğretmenlerin uygulama evinin fiziki koşullarına ilişkin görüşlerine bakıldığında ise
yarısının okullarında bulunan uygulama evlerini kullanışlı bulduğu, diğer yarısının ise kullanışlı bulmadığı
görülmektedir.
Tablo 4.
Diğer Öğretmenler ve Yöneticilerin Görüşlerine İlişkin Bulgular.
Kategori
Kodlar
Diğer öğretmenler ve
yöneticilerin görüşleri

Uygulama evi için olumlu görüşler
Kullanım için teşvik
Aktif kullanım
Olumsuz görüş
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Öğretmenlerin çoğu, uygulama evlerine ilişkin diğer öğretmenler ve yöneticilerin görüşlerinin olumlu
olduğunu, uygulama evinin kullanımı için teşvik edildiklerini ve bulundukları okullarda uygulama evlerinin
genelde aktif kullanıldığını belirtmişlerdir. Öğretmenlerden sadece üç tanesi diğer öğretmenlerin ve yöneticilerin
uygulama evlerine yönelik olumsuz görüşlerinin olduğunu belirtmişlerdir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmanın bulguları incelendiğinde, uygulanan çok bileşenli eğitim modelinde anlatılan teorik bilginin
hemen ardından uygulama fırsatlarının sağlanmasının, öğretmenlerin uygulamalarına olumlu katkılar sağladığı
görülmüştür. Alanyazında hizmet içi eğitim uygulama biçimleri ve bu uygulamaların sınırlılıkları göz önünde
bulundurulduğunda, bu eğitimin daha etkili sonuçlar ürettiği düşünülmektedir. Bu kapsamda hizmet içi
eğitimlerde öğretmenlere daha fazla uygulama fırsatı sağlanması önerilebilir. Bunun yanı sıra yapılan hizmet içi
eğitimde öğretmenlerin çoğunun var olan bilgilerini güncelleme imkânı bulduğu görülürken çok azının yeni
bilgiler öğrendiği görülmüştür. Bu durumun bir nedeni hizmet içi eğitime katılan öğretmenlerinin çoğunluğunun
alan mezunu olduğu düşünebilir. Öğretmenlerin birkaçı hizmet içi eğitimde öğrendikleri bilgileri kendi
okullarındaki diğer öğretmenlerle paylaşma fırsatı bulduklarını belirtmiştir. Bu bulgudan da anlaşılacağı üzere
öğretmenlerin birbirlerinden öğrenmeleri konusunda isteksiz ve aralarındaki işbirliği fırsatlarının yetersiz olduğu
görülmektedir. Bir okuldan hizmet içi eğitime katılan öğretmen sayısı da göz önünde bulundurulduğunda bu
eğitimi alan öğretmenlerin edindikleri bilgileri meslektaşlarıyla paylaşmalarının uygulamaya önemli bir katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Hizmet içi eğitimlerden edinilen bilgileri paylaşma konusunda yöneticilerin daha
fazla destekleyici olmaları ve buna yönelik ortamlar sağlamaları önemli görülmektedir.
Araştırma sonucunda öğretmenlerin hepsinin, uygulama evinde bulunan araç gereçleri yeterli bulduklarını
belirttikleri, bazılarının ise araç gereçlerin yeterli olduğunu ancak işlevsel olmadığını belirttikleri görülmüştür.
Uygulama evinde bulunan araç gereçlerin öğrencilerin ev ortamlarında bulunmaması ve aynı standartlarda
olması araç gereçlerin işlevsel olmadığı bulgusunu desteklemektedir. Bu durum uygulama evlerinin bulunduğu
bölgelerdeki ailelerin sosyo-ekonomik düzeylerinin ve kültürel özelliklerinin dikkate alınarak tasarlanmadığı
göstermektedir. İleride yapılacak uygulama evleri için yetkililerin, ailelerin kültürel özellikleri dikkate almaları
ve buna uygun olarak bu ortamları düzenlenmeleri önerilmektedir. Bu doğrultuda düzenlenen uygulama
evlerinde çocukların kazanmaları amaçlanan becerilerin edinim, kalıcılık ve genellenebilirliğinin sağlanmasının
kolaylaşacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, uygulama evleri özel eğitim uygulama okullarının var olan
fiziki ortamı içerisinde düzenlenmiştir. Bu nedenle bazı evlerin özellikle kalabalık sınıflar için, grup eğitimlerine
uygun olmaması öğretmenlerin fiziki koşulları uygun bulmadığı görüşünü desteklemektedir. Bununla bağlantılı
olarak ileride yapılacak uygulama evlerinin sınıfların mevcutları ve grup eğitim ortamları düşünülerek
düzenlenmesi önerilmektedir.
Uygulama evleri ile ilgili diğer öğretmenler ve yöneticilerin görüşlerinin olumlu olduğu, bu evlerin aktif
olarak kullanıldığı ve kullanım için teşvik edildiği görülmektedir. Ancak bazı okullarda yöneticilerin uygulama
evlerini yeteri kadar destekleyip denetlemediği belirtilmiş, öğretmenlerin uygulama evlerini amacı dışında
kullandıkları görülmüştür. Uygulama evleri özel eğitim uygulama okulunda eğitim alan öğrencilerin toplumsal
uyum, günlük yaşam ve öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik özel eğitim uygulama okullarında tasarlanan
ayrı bir fiziki ortamdır. Bu ortamların bu amaçlar dışında kullanılmasının önlemek amacıyla okullarda bir
denetim ve koordinasyon ekibinin kurulması gerekmektedir. Ayrıca çalışılan becerilerle bağlantılı giderler,
öğretmenlere maddi yük getirmektedir. Kurulacak olan bu denetim ve koordinasyon ekibinin bu noktada sınıf
öğretmenlerine destek olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle bu düzenlemelerin yapılmasında yöneticilere
daha fazla sorumluluk düşmektedir.
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Sandıklı (Afyonkarahisar) Çevresinin Nemli Yerler Vejetasyonu Ve Toprak
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Öz
Sandıklı, Ege Bölgesi İç-Batı Anadolu’da Afyonkarahisar sınırları içinde bulunup grid sisteme göre B3 karesine
girmektedir. Antalya-Ankara karayolu üzerinde yer alan İlçe, doğusundaki Kumalar dağı eteğinde kurulmuştur. Sandıklı, 29°
50' - 30° 30' Doğu meridyeni ile 38° 15' - 38° 45' Kuzey paralelleri arasındaki coğrafi konumda yer alır. Yüzölçümü ise
1036 km²'dir. Topraklarını, doğuda aynı ilin Şuhut, Güneyde Kızılören ve Dinar, batıda Denizli ilinin Çivril ve
Afyonkarahisar ilinin Hocalar, Kuzeyde ise Afyonkarahisar'ın Sincanlı ve merkez ilçeleri çevirir. Araştırma alanındaki bitki
örnekleri 2009-2011 yıllarında yapılan arazi çalışmalarında toplandı. Bitkilerin teşhisinde “Flora of Turkey and the East
Aegean Islands” esas alındı (Davis, (1965-1988); Davis et al. (1988); Güner et al. (2000); Güner et al. (2012) ve Afyon
Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) herbaryumlarından da yararlanıldı. Bölgenin vejetasyonu Braun-Blanquet (1932) yöntemine
göre sınıflandırıldı. İklim verileri D.M.İ. Gn. Md.' den alındı. Bölgenin iklim değerlerini yansıtmak için en yakın meteoroloji
istasyonları için iklim diyagramları çizildi (Gaussen, 1954; Uslu, 1958; Walter, 1995). Emberger (1952)’ in iklim
sınıflandırması formülüne araştırma alanındaki meteoroloji istasyonlarının iklim verileri uygulandı ve bu değerler Akman
and Daget (1971)’ e göre yorumlandı. Bitki topluluklarının topraklarla ilişkisini bulmak için 0-30 cm derinlikler arasından
temsil yeteneği yüksek olan 10 toprak örneği alındı. Toprakların fiziksel ve kimyasal analizleri Tüzüner (1990)’ in belirlediği
metotlara göre Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü’ nde yapıldı.
Çalışma alanının büyük bölümünü Kuvaterner arazisi kaplamaktadır. Çalışma alanı “Yarı kurak çok soğuk Akdeniz”
biyoiklimine sahiptir. Alanda “Doğu Akdeniz Tipi” yağış rejimi görülmektedir. Çalışma alanında Kahverengi, Kireçsiz
Kahverengi, Kahverengi Orman, Kestanerengi ve Kolüvyal topraklar ile arazi tipi olarak çıplak kaya, molozlar ve bataklıklar
bulunmaktadır. Irano-Turanian floristik bölgesi içindeki çalışma alanından 60 vasküler bitki teşhis edildi. Çalışma alanı
Braun-Blanquet yöntemine göre incelenerek 5 bitki topluluğu tanımlandı. Bunlar, Equisetum ramosissimum Desf., Mentha
spicata L. subsp. tomentosa (Briq.) Harley, Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., Tamarix parviflora DC. ve Tussilago farfara
L.’ dır. Bu bitki topluluklarının toprakla ilişkisini bulmak için 0-30 cm derinlikler arasından toprak örnekleri alındı ve
bunların fiziksel-kimyasal analizleri yapılarak yorumlandı.
Anahtar Kelimeler : Sandıklı (Afyonkarahisar), Islak Yerlerdeki Bitki Topluluğu, Vejetasyon, Bitki-Toprak İlişkisi

Sandikli (Afyonkarahisar) Environment of Humidity Places Vegetation and Soil Relationship
Abstract
Sandıklı, Aegean Region in the Central-West Anatolia Afyonkarahisar borders are located within the B3
square according to the gryd system. Located on the Antalya-Ankara highway, the district is located at the foot
of Kumalar Mountain in the east. It is located in the geographic location between the parallels 38 ° 15 '- 38 ° 45'
with the eastern meridian. The surface area is 1036 km². In the east of the same province Şuhut, Kızılören and
Dinar in the south, in the west of Denizli province Çivril and Afyonkarahisar Hocalar province, Afyonkarahisar
Sincanlı in the center and central districts. Plant samples in the research area were collected in the field studies
conducted in 2009-2011. Flora of Turkey and the East Aegean Islands were used for the identification of plants
(Davis, (1965-1988); Davis et al. (1988); Güner et al. (2000); Güner et al. (2012) and Afyon Kocatepe
University (AKU). The vegetation of the region was classified according to the method of Braun-Blanquet
(1932). Climate data taken from D.M.İ. Climate diagrams were drawn for the nearest weather stations to reflect the region's
climate values (Gaussen, 1954; Uslu, 1958; Walter, 1995).The climate classification formula of Emberger (1952) was
applied to the climate data of the meteorological stations in the research area and these values were interpreted
according to Akman and Daget (1971). To find the relationship between plant communities and soils Physical
and chemical analyzes of soils Tüzüner (1990) according to the methods determined by the Central Fertilizer and
Water Resources Central Research Institute.
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Quaternary land covers the majority of the study area. The study area has semi-arid Mediterranean very cold
bioclimate. In the area, the Eastern Mediterranean Type precipitation is observed. There are Brown, Lime
Brown, Brown Forest, Brown and Colluvial soils and bare rock, debris and marsland. 60 vascular plants were
identified from the study area in the Irano-Turanian floristic region. The study area was examined according to
Braun-Blanquet method and 5 plant groups were identified. These include Equisetum ramosissimum Desf.,
Mentha spicata L. subsp. tomentosa (Briq.) Harley, Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., Tamarix parviflora DC.
and Tussilago farfara L. Soil samples were taken from 0-30 cm depths to find the relationship of these plant
communities with soil and their physical-chemical analyzes were performed.
Key words : Sandıklı (Afyonkarahisar), Plant community in wet places, Vegetation, The Relationship
Vegetation -Soil
Giriş
Afyonkarahisar iline bağlı ilçe olan Sandıklı, Ege bölgesinin İç Batı Anadolu bölümünde, Antalya-Ankara
karayolu üzerinde yer alır. İlçe, doğusundaki Kumalar dağı eteğinde kurulmuştur. Sandıklı, 29° 50' - 30° 30'
Doğu meridyeni ile 38° 15' - 38° 45' Kuzey paralelleri arasındaki coğrafi konumda yer alır.
Yüzölçümü ise 1036 km²'dir. Topraklarını, doğuda aynı ilin Şuhut, Güneyde Kızılören ve Dinar, batıda
Denizli ilinin Çivril ve Afyonkarahisar ilinin Hocalar, Kuzeyde ise Afyonkarahisar'ın Sincanlı ve merkez ilçeleri
çevirir. Sandıklı iklim bakımından İç Anadolu Bölgesi ile Ege Bölgesi arasında yer aldığından, zaman zaman
karasal, zaman zaman ılıman hava kütlelerinin tesiri altında kalmaktadır. Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu
kısmında yer alan Sandıklı’nın yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu
iklimlerinin kesişme noktasıdır.
Sandıklı (Afyonkarahisar), Ege Bölgesinin-İçbatı Anadolu Bölümü sınırları içinde yer almaktadır. Çalışma
alanı, Ege Bölgesi İç-Batı Anadolu’da Afyonkarahisar sınırları içinde bulunup Davis' in grid sistemine göre B3
karesine girmektedir (Şekil 1).
Çalışma alanının büyük bölümünü Kuvaterner arazisi kaplamaktadır. Çalışma alanı “Az yağışlı, soğuk
Akdeniz” biyoiklimine sahiptir. Alanda “Doğu Akdeniz Tipi” yağış rejimi görülmektedir. Çalışma alanında
Kahverengi (B), Kireçsiz Kahverengi (U), Kahverengi-Orman (M) Kestanerengi (C) ve Kolüvyal (K) topraklar
ile arazi tipi olarak çıplak kaya, molozlar ve bataklıklar bulunmaktadır. Irano-Turanian floristik bölgesi içindeki
çalışma alanından yaklaşık 60 adet vasküler bitki teşhis edildi.
Bu çalışmada, Sandıklı (Afyonkarahisar) ve çevresinde doğal olarak yetişen 5 bitki topluluğu tanımlandı.
Bunlar, Equisetum ramosissimum Desf., Mentha spicata L. subsp. tomentosa (Briq.) Harley, Pulicaria dysenterica (L.)
Bernh., Tamarix parviflora DC. ve Tussilago farfara L.’ dır. Bu bitki topluluklarının toprakla ilişkisini bulmak için 030 cm derinlikler arasından toprak örnekleri alındı ve bunların fiziksel-kimyasal analizleri yapılarak yorumlandı.

Şekil 1. Çalışma alanının haritası.
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Materyal-Yöntem
Bitkilerin teşhisinde Davis (1965-1985), Davis et al. (1988) ve Güner et al. (2000)’ in “Flora of Turkey and
the East Aegean Islands”, Güner et al. (2012)’ in "Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)" eserleri esas
alındı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) herbaryumundan da yararlanıldı. Vejetasyon, Braun-Blanquet
(1932) yöntemi' ne göre sınıflandırıldı. İklim verileri Anonim (2012) ’den, jeolojik ve hidrojeolojik bilgiler
Anonim (1996,1998)' ın eserlerinden alındı. Bölgenin iklim değerlerini yansıtmak için en yakın meteoroloji
istasyonları için iklim diyagramları çizildi (Gaussen, 1954; Uslu, 1958; Walter, 1995) (Şekil 2). Emberger
(1952)’ in iklim sınıflandırması formülüne araştırma alanındaki meteoroloji istasyonlarının iklim verileri
uygulandı ve bu değerler Akman and Daget (1971)’ e göre yorumlandı.
Bitki topluluklarının topraklarla ilişkisini bulmak için 0-30 cm derinlikler arasından temsil yeteneği yüksek
olan 10 toprak örneği alındı. Toprakların fiziksel ve kimyasal analizleri Tüzüner (1990)’ in belirlediği metotlara
göre Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü’ nde yapıldı (TGAE, 2011).

Bulgular
Çalışma alanı Walter iklim diyagramına göre yılın 8 ayı nemli ve 4 ayı ise kurak geçer. İstasyonun yağış
rejimleri Akman (2011)’ a göre Afyonkarahisar İ.K.S.Y. şeklindedir (Tablo 1). Toprakların fiziksel ve kimyasal
analizleri Tablo 2 ve vejetasyon tabloları ise Tablo 3, 4, 5, 6, 7' de verilmiştir.

Tablo 1.
Afyonkarahisar' a Ait Yağış Rejimi [(İ.K.S.Y), İ:İlkbahar, K:Kış, S:Sonbahar, Y:Yaz ].

Şekil 2. Afyonkarahisar için Walter İklim diyagramı.
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Tablo 2.
Araştırma alanındaki bitki topluluklarının topraklarına ait fiziksel ve kimyasal analizler.

**Equisetum

ramosissimum

***Pulicaria

spicata

**Mentha
dysenterica

***** Tussilago farfara
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Tartışma ve Sonuç
Araştırma alanında tanımlanan baskın potansiyele sahip 5 bitki topluluğu tanımlandı. Bunlar, Equisetum
ramosissimum Desf., Mentha spicata L. subsp. tomentosa (Briq.) Harley, Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.,
Tamarix parviflora DC. ve Tussilago farfara L.’ dır.
Equisetum ramosissimum Topluluğu: Vejetasyon örtüşü % 65 - % 70, Bitki boyu 85 – 95 cm, hakim
bitkileri, Consolida hellespontica, Amaranthus albus, Isatis glauca, Plantago maritima ve Pulicaria dysenterica
' dır. Tür sayısı 1-6 kadardır. Kireçsiz Kahverengi toprak tipi görülür. Toprak killi, orta derecede tuzlu (% 0,470,49), kireç düşük oranda (% 4,3-5,3), organik madde miktarı azdan – çok az’a doğru (% 1,04-1,10), fosfor orta
miktarda (5,9-6,0), potasyum (15,06-12,11) az seviyededir, pH (6,8-6,9) ise düşük asit olarak görülür.

96

International Congress on Science and Education

Afyonkarahisar, 2018

Mentha spicata L. subsp. tomentosa Topluluğu: Vejetasyon örtüşü % 50 - % 70, bitki boyu 50 – 60 cm,
hakim bitkileri, Carex distans, Tussilago farfara, Veronica anagalloides, Asperula lilaciflora ve Orobanche
cernua’ dır. Tür sayısı 1-5 kadardır. Kahverengi ve Kahverengi Orman toprak tipi görülür. Toprak killi-tınlı, orta
derecede tuzlu (% 0,55-0,64), kireç seviyesi (% 18,10-22,03) yüksek oranda, organik madde (% 1,71-1,91)
miktarı az, fosfor çok azdan, aza (2,8-5,9), potasyum (15,10-17,05) az seviyededir, pH ise hafif alkaliden
kuvvetli alkaliye (7,7-8,0) kadar değişmektedir.
Pulicaria dysenterica Topluluğu: Vejetasyon örtüşü % 65 - % 70, bitki boyu 50 – 55 cm, hakim bitkileri,
Juncus inflexus, Juncus gerardii, Medicago sativa, Carex distans ve Amaranthus albus’ dır. Tür sayısı 2-5
kadardır. Kestanerengi toprak tipi görülür. Toprak killi, orta tuzlu (% 0,52- 0,60), kireç (% 20,92-23,01) yüksek
oranda, organik madde miktarı (% 1,33-1,92) az, fosfor (6,0-6,1) orta, potasyum (14,33-18,88) az miktarda, pH
ise (7,9-8,1) hafif alkaliden - çok kuvvetli alkaliye kadar değişmektedir.
Tamarix parviflora Topluluğu: Vejetasyon örtüşü % 65-70. Bitki boyu 80 – 130 cm, hakim bitkileri
Juncus inflexus, Typha latifolia, Typha domingensis, Polygonum amphibium, Carex distans ve Scirpoides
holoschoenus’ dır. Tür sayısı 2-6 kadardır. Toprak tipi Kolüvyal tiptedir. Toprak killi, orta derecede tuzlu (%
0,48-0,49), kireç (% 17,31-18,30) yüksek oranda, organik madde miktarı az (% 1,49-1,82), fosfor (5,9-6,0) orta
miktarda, potasyum (15,10-18,14) az seviyededir, pH, (8,0-8,1) kuvvetli alkali olarak görülür.
Tussilago farfara Topluluğu: Vejetasyon örtüşü % 70 - % 75, bitki boyu 50 – 95 cm, hakim bitkileri:
Bolboschonus maritimus, Eleocharis palustre, Catabrosa aquatica, Schoenoplectus litoralis, Lathyrus sativus ve
Typha latifolia’dır. Tür sayısı 2-6 kadardır. Kestanerengi toprak tipi görülür. Toprak killi, orta derecede tuzlu (%
0,34-0,59), kireç (% 15,5-29,3) seviyesi yüksek oranda, organik madde (% 1,61-1,79) miktarı az, fosfor (5,7-5,8)
az, potasyum (20,42-20,45) yeter seviyededir, pH’ a (7,8-7,9) göre hafif alkali olarak görülür.
Bu bitki topluluklarına ait toplam tuz, elektriksel iletkenlik, pH ve kireç başta olmak üzere fiziksel ve
kimyasal testleri yapıldı.
Bu toprak analizleri sonucunda, killi ve killi tınlı, toplam tuz ve elektriksel iletkenliğin orta derecede,
organik madde miktarının az, pH derecesinin hafif asit ile kuvvetli alkali arasında değiştiği ve kireç miktarına
göre ise örneklerin düşük ve orta kireçli olduğu belirlendi.
Kaynakça
Akman, Y. & Daget, P. (1971). "Quelques aspects synoptiques des climates de la Turquie", Bull. Soc. Lang.
Geogr. 5(3), 269-300.
Akman, Y. ( 2011). "İklim ve biyoiklim". Ankara: Palme Yayınları 212-225.
Anonim. (1994). "Afyon ili arazi varlığı". 120 s., İli Rapor No: 03, KHGM.Ankara.
Anonim. (1996). "Türkiye jeotermal envanteri". M.T.A. Ankara.
Anonim. (1998). "Revize hidrojeolojik etütler kapsamında Akarçay Havzası hidrojeolojisi ve yeraltı suyu akım
modeli projesi 1. ve 2. Ara Rapor". Hacettepe Üniversitesi. VII+73s Ankara.
Anonim. (2012). "Afyonkarahisar meteorolojik iklimsel veriler". Afyonkarahisar Meteoroloji Müdürlüğü, (19752010). Afyonkarahisar.
Braun-Blanquet, J. (1932). (Trans. G. D. Fuller and H. S. Conard) "Plant sociology; The study of plant
communities". London : Mc Graw-Hill. 438.
Davis, P.H. (1965-1985). "Flora of Turkey and The East Aegean Islands". Edinburgh University Press, Vol 1-9,
Edinburgh.
Davis, P.H., Mill, R.R. & Tan. K. (1988). "Flora of Turkey and East Aegean Islands (Supplement)". Edinburgh
University Press. Vol 10, Edinburgh.
Emberger, L. (1952). "Sur le quotient pluviothermique", C.R. Acad.Sci. 234. 2508-2510.
Gaussen, H. (1954). "Theories et classification des climate et microclimates", VIII Cong. İntern. Bot. Paris 125130.
Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. & Başer, K.H.C. (2000). "Flora of Turkey and East Aegean Islands". vol.
11, Edinburgh Univ. Press Islands. Vol. XI (supplement 2) Edinburgh Univ.
Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, T. (Edlr.) (2012). "Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı
Bitkiler)".Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Yayını. İstanbul, 1290 s.
TGAE. (2011). "Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarlarının Toprak Analiz
Sonuçları". Ankara.
Tüzüner, A. (1990). "Toprak ve su analiz laboratuvarı el kitabı". Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı K.H.G.
Müdürlüğü Yayını. Ankara, 374.
Uslu, S. (1958). "Kurak zamanların tesbitinde esas olarak kullanılan klima-diagram", İ.Ü. Orman Fak. Der. 8(2),
95-104.
Walter, H. (1995). "Die Klima-Diagramme als Mittel zur Beurteilung der Klimaverhaltnisse für ökologische,
vegetationskundliche und landwirtschaftliche Zwecke", Ber.dt.bot.Ges. 68. 331-334.

97
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Öz
Eğitimde verimliliği artırmaya yönelik öğrenmeyi öğrenme süreci ayrıntılı planlama, tasarlama, uygulama ve
hedeflenen davranışların kontrol edilip değerlendirilmesine bağlıdır. Öğrenmeyi öğrenme hedefi özdüzenleme ve problem
çözme becerileri gibi üstbişişsel düşünme becerilerini içeren karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle öğrencilere özdüzenleyici
öğrenme stratejileri hakkında farkındalık kazandırmak, sahip oldukları stratejileri geliştirmek ve çeşitlendirmek ile bu
stratejileri etkili biçimde uygulamalarını sağlamak ve bu konuda öğrencileri bilgilendirerek bilinçlendirecek, yönlendirecek
ve yeterli donanıma sahip olmalarını amaçlayan bir öğretim programına ihtiyaç vardır. Bu eğitim amaçlarının
gerçekleştirilebilmesi ve eğitim faaliyetleri sonucunda istenen sonuçlara ulaşılması bu faaliyetlerin planlı bir program
çerçevesi içinde gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bu durum özdüzenleyici öğrenme stratejilerine dayalı öğretim programına
duyulan ihtiyacı ortaya koymuştur. Öte yandan özdüzenleyici öğrenme sürecinin yenilenen öğretim programları içinde eski
programlara göre daha belirgin bir biçimde yer aldığı görülmüştür. Bu bağlamda bu karmaşık süreçte öğretmene ve öğrenciye
rehberlik edecek dolayısıyla da yenilenen öğretim programlarına işlerlik kazandıracak özdüzenleyici öğrenme stratejilerine
dayalı öğretim programının gerekçelerini ortaya koymak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Özdüzenleyici öğretim programı, programın gerekçeleri.
Abstract
In order to increase productivity in education the process of learning to learn depends on planning, designing,
implementation and controllling and evaluating of the objectives. The goal of learning to learn is a complicated process
consisting of metacognitive skills like self-regulative skills and problem solving skills and self-regulative skills. Therefore
there is a need for self-reglative learning curriculum for the students to gain awareness about self-regulative learning
strategies, to develop their strategies and diversify these strategies and to implement them effectively by informing students
about raising awareness within and directing them and having enough hardware. This is as a result of the improvement of the
educational objectives and educational activities in order to reach the desired results within the framework of a planned
program of activities that need to be performed. This case creates a need to develop a curriculum based on self-regulative
strategies On the other hand it is seen that self-regulative learning process takes part in the renewed curiculums compared to
the past. In this context, it is the aim of the present study to present reasons for self-regulative curriculum guiding both
teachers and students; and functining the renewed curriculums effectively.

Keywords: Self-regulative curriculum, reasons for the curriculum.
Programın Gerekçeleri
Öğretmeden çok öğrenmenin dikkate alındığı eğitim anlayışı içinde, öğrenmenin bireysel farklılıklara göre
değiştiği bu farklılıklara cevap verebilecek öğrenme ortamlarının düzenlenmesi eğitimin hedeflediği bireylerin
yetiştirilmesinde önemli unsurlardandır. Günümüz toplumunda bilgiye bakış değişmiştir. Bilgiyi hatırda
tutmaktan çok bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, ulaştığı bilgileri daha önceki bilgileriyle yapılandırarak yeni
bilgiler üreten ve bu ürettiği bilgileri kullanan toplumlar ön sıralarda yer almaktadır. Bu bağlamda günümüz
toplumları bireylerin bilgiyi hatırda tutmalarından çok sahip olduğu bilgiyi ne kadar kullanabildiği, karşılaştığı
sorunları çözmede ne ölçüde etkili kullanabildiği üzerinde durmaktadır. Bugün artık eğitim bilginin nasıl
öğretilmesi gereğinden çok bireyin nasıl öğrendiği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu yaklaşım, eğitimde
hedeflenen bireyin niteliklerinin değişmesine de neden olmuştur. Bilgiye ulaşma, üretme ve kullanma becerisine
sahip, kendi öğrenmelerinden sorumlu olan, kısacası öğrenmeyi öğrenen, işbirliği ve takım çalışması yapabilen,
eleştirel düşünebilen ve karşılaştığı sorunları bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak demokratik çözümler
üretebilen, nitelikli karar verme becerisine sahip bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir (MEB, 2005).
Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde bireyin öğrenme sürecinde etkin ve sorumluluk sahibi bir rol edinmesi,
öğrenme stratejilerini etkili kullanabilmesi bir başka ifade ile kendi öğrenmesinden sorumlu hale gelmesi,
öğrenmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Bu yönüyle, bireyin öğrenmedeki etkisine ve önemine vurgu yapan
öğrenme yaklaşımlarından biri olan özdüzenleyici öğrenme süreci (Yamaç, 2011) gündeme gelmiş ve bu nedenle
de eğitimin özellikle bilişsel süreçlerini inceleyen eğitim araştırmalarının yoğun ilgisini çekmiştir. Akademik
başarının sebepleri öğrenme ortamı içinde birey, sınıf, öğretmen, aile, çevre vb. gibi çeşitli değişkenlerle
açıklanmaktadır. En önemli değişken de birey olarak görülmektedir. Çünkü bireyin düşünme ve öğrenme tarzı,
kendisine yönelik inancı, derse verdiği önem ile ilgi, tutum, kendi öğrenme sürecini izleme, yönetme ve
değerlendirme becerisi gibi bilişsel, üstbilişsel ve motivasyonel süreçler bireyin başarısında etkili olmaktadır. Bu
durum başarıda etkili olan bu bilişsel, üstbilişsel ve motivasyonel süreçlerin sentezi olan özdüzenleme kavramını
karşımıza çıkarmaktadır (Yıldızlı, 2015).
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Bandura (1986) özdüzenlemeyi, bireylerin hislerini, düşüncelerini ve hareketlerini denetleme yoluyla kendi
davranışlarını düzenleme süreci olarak tanımlamaktadır. Ayrıca Bandura (1991), özdüzenleyici mekanizmaların
bireylerin motivasyonu ve eylemlerindeki rolüne dikkat çektiği çalışmasında, özdüzenlemenin; kendini
denetleme (self-monitoring), standart belirleme, değerlendirici yargı (evaluative judgement), özdeğerlendirme
(self-appraisal) ve duyuşsal öztepki verme gibi birçok birbirine bağlı bilişsel süreçler yoluyla işleyen çok yönlü
bir olgu olduğunu ifade etmiştir. Zimmerman (1990) özdüzenlemeyi bireylerin üstbiliş, güdü ve davranış
bakımından kendi öğrenme süreçlerine aktif bir biçimde katılma derecesi olarak tanımlamıştır. Pintrich (2000b)
özdüzenlemeyi, öğrencilerin kendi öğrenme amaçlarını belirledikleri, bu amaçlar ve çevrelerindeki bağlamsal
özelikler tarafından yönlendirilerek bilişlerini, motivasyonlarını ve davranışlarını düzenlemeye çalıştıkları etkin
ve yapıcı bir süreç olarak tanımlamaktadır.
Schunk (1994) özdüzenlemeyi kişinin öğrenmeye dikkat etmesini ve yoğunlaşmasını, hatırlanacak olan
bilgiyi örgütlemesini, kodlama yapmasını ve tekrarlamasını, verimli bir çalışma ortamı yaratmasını, kaynakları
etkili kullanmasını; yeterlikleri, öğrenmenin değeri, öğrenmeyi etkileyen etmenler, beklenen eylemlerin çıktıları
hakkında pozitif inançlara sahip olmasını, çabası ile gurur ve mutluluk duymasını içeren etkinlikler olarak
tanımlamaktadır. Ayrıca Schunk ve Ertmer (2000) özdüzenlemeyi, bir öğrencinin akademik motivasyonu ve
kendi öğrenmesine etki etmek amacıyla planlı ve sistematik bir biçimde adapte edilmiş kendi ürettiği
düşünceleri, duyguları ve eylemleri olarak ifade etmiştir. Zumbrunn, Tadlock & Roberts (2011) özdüzenlemeyi,
öğrencilerin kendi öğrenme deneyimlerinde başarılı bir biçimde gezinmeleri için düşüncelerini, davranışlarını ve
duygularını yönetme konusunda onlara yardımcı olan bir süreç olarak tanımlamıştır.
Özdüzenleme süreci özdüzenleyici öğrenme stratejilerinden oluşmaktadır. Bu stratejiler çeşitli kaynaklarda
aşağıdaki gibidir:
Özdüzenleyici Öğrenme Stratejileri
Kendini Değerlendirme: Öğrencinin çalışmalarının kalitesiyle ve gelişimiyle ilgili etkinlikler. Örneğin,
“doğru yaptığından emin olmak için çalışmasını kontrol etmesi”.
Örgütleme ve Dönüştürme: Öğrencinin öğretim malzemelerini, öğrenmeyi geliştirecek biçimde açık ya
da kapalı olarak yeniden düzenlemesi. Örneğin, “raporunu yazmadan önce planlama yapması”.
Amaç Koyma ve Planlama: Öğrencinin amaç koyma, yapılacakları listeleme, zamanlama ve bitirmeyle
ilgili planları. Örneğin, “sınavlardan….gün önce çalışmaya başlama ve kendini hızlandırma”.
Bilgi Arama: Öğrencinin olayları ve sonuçları kaydetmesi. Örneğin, “çalışmaya başlamadan önce
kütüphaneye gidip mümkün olduğu kadar çok bilgi ve kaynak toplama”.
Kayıt Tutma ve Çalışmayı Yönetme: Öğrencinin olayları ve sonuçları kaydetmesi. Örneğin,
“tartışmalarda not alma”, “bilmediği sözcüklerin listesini yapma”.
Çevresel Yapılandırma: Öğrencinin fiziksel çevre ile ilgili öğrenmeyi kolaylaştırıcı önlemler alması.
Örneğin, “çalışma sırasında kendini rahatsız eden şeylerden uzak durması”, “konsantre olmak için
radyoyu kapaması” vb.
Sonuçlarla ilgili Planlama: Öğrencinin başarı veya başarısızlık durumlarındaki ödül ya da cezaları
tasarlaması. Örneğin, “sınavı iyi geçerse sinemaya giderek kendini ödüllendirmeyi planlaması”.
Tekrarlama ve Ezberleme: Öğrencinin öğrenme malzemesini ezberleme çalışmaları. Örneğin,
“matematik formüllerini ezberleyene kadar her yere yazması”.
Yardım Alma: Öğrencinin çalışırken karşılaştığı güçlüklerde arkadaş, öğretmen ya da başka kişilerden
yardım alması. Örneğin, “matematik ödevini yaparken takıldığı yerleri arkadaşına sorması”.
Tekrar Etme: Öğrencinin, notları, testleri ya da kitapları tekrar gözden geçirmesi. Örneğin, “sınavlara
hazırlanırken önceki sınavlara tekrar bakması”.
Diğer: Başka insanlar tarafından başlatılan çaba ve davranışlar. Örneğin, “öğretmenin her dediğini
yapması”. (Zimmerman, 1989’dan uyarlayan Açıkgöz, 2003).
Bu stratejilerin öğrenmeye katkısı nedeniyle özdüzenleme süreci eğitimcilerin yoğun ilgisini çekmiş bu
alanda yapılan çalışmalar ile eğitimcilerin, öğrenenlerin; akademik öğrenme becerileri ve öz-kontrol bilgisinin
gelişmesini, böylece öğrenmenin kolaylaşmasını, öğrenmeye daha güdülenmiş olmasını, yani öğrenme için
istekli ve becerili olmalarını amaçladıkları görülmüştür (Martin, 2004; akt. Turan & Demirel, 2010).
Özdüzenlemeye sahip öğrenenin inisiyatifi ele alıcı nitelikleri ve öz-motivasyon becerileri, onu akranlarından
ayırt etmektedir. Araştırmalar özdüzenleme becerilerine sahip öğrenciler öğrenmeyle yakından ilgilidir ve
genellikle sınıfta kendilerine ön sıralardan bir yer seçerek kendilerini fark ettirirler (Labuhn, Zimmerman &
Hasselhorn, 2010; akt. Zumbrunn et al., 2011) sorulara gönüllü cevap veririler (Elstad & Turmo, 2010; akt.
Zumbrunn et al., 2011) ve konu içeriğinde ustalaşmak için ek kaynaklara başvururlar (Clarebout, Horz, &
Schnotz, 2010; akt. Zumbrunn et al, 2011). En önemlisi, özdüzenleme becerisine sahip öğrenenler ihtiyaçlarına
göre kendi öğrenme ortamlarını da manipüle edebilirler (Kolovelonis, Goudas, & Dermitzaki, 2011; Zumbrunn
et al., 2011).
Bu durumda öz-düzenleyici becerilerine sahip öğrenenlerin akademik testler ve
değerlendirmelerden daha iyi notlar almasına yönelik bulguların şaşırtıcı olması beklenemez (Zumbrunn et al.,
2011). Böylece öz-düzenleyici öğrenci, kendi öğrenmelerinin üstbilişsel, güdüsel ve davranışsal olarak aktif
katılımcısı durumuna gelir (Zimmerman, 1990; akt. Turan & Demirel, 2010). Üstbilişsel, güdüsel ve/veya
davranışsal stratejilerin sistematik biçimde kullanımı, öz-düzenleyeci öğrenenin tanımında kullanılan anahtar
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Bütün bu bilgiler ışığında özdüzenleyici öğrenme

sürecinin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal etkinliklerden oluştuğu açıktır. Özdüzenleyeci öğrenme, üst bilişsel
süreçlerin etkin yürütülmesini gerektiren karmaşık bir süreçtir. Araştırmacılar öğrencilerin akademik
başarılarında belirleyici olarak özdüzenleyici öğrenme stratejilerinin gelişmiş olması gerektiğine vurgu
yapmışlardır (Zimmerman & Martinez-Pons, 1986; akt. Eker & Arsal, 2014). Yapılan araştırmalar,
özdüzenleyeci öğrenme stratejilerinin öğretilebileceğini ve bu stratejileri kullanan öğrencilerin hem akademik
başarılarının hem de öz yeterliliğinin geliştiğini göstermiştir (Schunk & Ertmer, 2000; akt. Eker & Arsal, 2014).
Boekaerts ve Niemivirta (2005; akt. Eker & Arsal, 2014) öğrencilerin kendi amaçlarına uygun olarak
öğrenmelerini düzenleyebilecekleri bir ortamda olmalarına izin verildiğinde etkin bir özdüzenleyeci öğrenme
stratejisi geliştirebilmelerinin mümkün olabileceğini belirtmektedir.
Üstbilişsel, güdüsel ve/veya davranışsal stratejilerin sistematik biçimde kullanımı, öz-düzenleyici öğrenenin
tanımında kullanılan anahtar özelliklerdir (Zimmerman, 1989a; akt. Zimmerman, 1990). Senemoğlu (2013),
“yürütücü biliş” şeklinde adlandırdığı üstbilişsel eylemlerin öğrenme sırasında etkin olarak öğrenmeyi izleme
becerileri olduğunu, bu beceriler sayesinde kendi öğrenme yollarının farkına vararak kendi öğrenmelerini
yönlendirebildiklerini ifade etmiştir. Böylece yürütücü biliş sürecini etkin işletebilen bireylerin öz düzenleme
becerilerini de etkili kullanabildikleri sonucuna ulaşılmaktadır. Çakıroğlu (2007), üstbiliş ya da yürütücü bilişin
aslında bir öğrenmeyi öğrenme yolu olduğunu ifade etmiştir. Bireyde üstbiliş ile ortaya çıkması beklenen
beceriler şöyle sıralanabilir (Doğanay, 1997):
Kişinin kendisinin ve öğrenme yollarını farkında olması,
Bilinçli davranma,
Kendini kontrol,
Planlama,
Nasıl öğrendiğini izleme,
Kendini düzenleme,
Kendini değerlendirmedir.
Bu bağlamda Doğan’ın (2013) da ifade ettiği gibi öğrencilerin öğrenme sürecine katılan, planlama yapabilen,
düşünme becerilerini geliştiren, sorgulayan, kendini ve süreci kontrol edebilen, kendini ve yaptıklarını
değerlendiren bireyler olmalarını sağlayan bir yapı içinde yetiştirilmesi vurgulanmaktadır. Öte yandan Gage ve
Berliner (1988), yürütücü biliş becerilerinin doğal gelişim sonucunda kazanılmasını beklememek gerektiğini,
yürütücü biliş becerilerinin kazanılmasında yapılan öğretimin etkisi, tek başına olgunlaşmanın etkisinden çok
fazla olduğunu ifade etmiştir (Akt. Senemoğlu, 2013). Senemoğlu (2013), bu açıklamaların ışığında
öğretmenlerin öğretimi yürütücü biliş becerilerinin geliştirilmesine yardım edecek biçimde düzenlemelerini
gerektiğini ve öğretmenlerin öğrencileri yürütücü biliş becerilerini kazanmalarına rehberlik etmesi gereğini
vurgulamıştır.
Yine aynı biçimde Zumbrunn, Tadlock ve Roberts (2011) özdüzenleyici öğrenmenin karmaşık süreçleri
barındırdığını ifade etmiş, özdüzenleyici öğrenmenin sağduyu (forethought) ve planlama, performansı denetleme
ve performansa yönelik yansımalar aşamalarından oluştuğunu belirtmişlerdir. Sağduyu ve planlama aşamasında,
öğrenciler öncelikle öğrenme görevini analiz ederek bu görevi tamamlamaya yönelik belirli hedefler oluştururlar.
Ancak öğrenciler bilmedikleri konuları öğrenme sürecinde, hangi yolların ve hedeflerin en uygun olacağını
bilmiyor olabilirler. Bu tür durumlarda öğretmenlerin ve/veya bu konuda daha deneyimli olan akranların
yönlendirmelerine ihtiyaç duyabilirler. Bir sonraki performans izleme aşamasında, öğrenciler öğrenme görevinde
ilerlemek için stratejiler işe koşarlar ve hem bu stratejilerin etkililiğini hem de görevin hedeflerini yerine
getirmeye yönelik motivasyonlarını denetlerler. Ne yazık ki öğrenciler yeni bir strateji kullanmaya başladığında
bazen bildiği bir stratejiye belki de etkili olmayan stratejilere dönüş yapmaktadırlar. Bu durumlarda yakın
öğretmen takibi ve özel dönütler, öğrencilerin özellikle hayal kırıklığı yaşadığı durumlarda yeni stratejilerin
öğrenilmesinde onlara destek sağlayacaktır. Performansın yansıması olan son aşamada ise öğrenciler seçtikleri
stratejilerin etkinliğine yönelik olarak öğrenme görevine ilişkin performanslarını değerlendirirler. Bu aşama
sırasında, öğrencilerin öğrenme deneyimi sonuçları hakkında duygularını da yönetmesi gerekmektedir. Bu özyansımalar, bu döngüyü yeniden başlatacak ve daha sonra öğrencilerin gelecek planlarını ve hedeflerini
etkileyecektir.
Görüldüğü gibi özdüzenleme süreci yakın öğretmen takibini gerektiren karmaşık üstbilişsel eylemlerden
oluşan zorlu bir süreçtir. Zaman zaman öğrenenin bu süreci etkili biçimde yürütememesi, yanlış stratejiler
seçmesi, hayal kırıklığı gibi etkenlerden dolayı öğrenme hedefi gerçekleşememektedir. Bu nedenle öğrencilerin
özdüzenleme sürecini daha etkili hale getirmelerini sağlamak için gerekli olan özdüzenleyeci öğrenme
stratejilerini kullanma düzeylerine yönelik farkındalıklarının sağlanması ve artırılması, mevcut özdüzenleyeci
öğrenme stratejilerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi ile öğrenilen stratejilerin yeni durumlara etkili biçimde
uyarlayabilmeleri gerekmektedir. Ayrıca özdüzenleme konusunda öğrencileri bilgilendirme, bilinçlendirme,
yönlendirme ve yeterli donanıma sahip olmalarını sağlayacak uygulamaların yapılması gereği ortaya çıkmıştır.
Özdüzenleme sürecini etkili biçimde yürütebilmesini doğal akışına bırakmaktan çok öğrenmeyi öğrenme,
dikkatini odaklama, yapılacak işi adım adım planlama, öğrenme sürecinin her aşamasını değerlendirme, gerekli
düzeltme ve düzenlemeyi yapma işi (Doğanay, 1997) karmaşık bir süreçtir. Bu zorlu süreçte, Zimmerman’ın
(2000: Eker & Arsal, 2014) “özdüzenleme stratejileri100
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çıkarak çağın zorunlu kıldığı öğrenen bireyler yetiştirilmesinde öğretmene bu karmaşık süreçlerin
yürütülmesinde rehber olacak ve dolayısıyla da öğrenciye katkıda bulunacak özdüzenleme stratejilerini içeren bir
öğretim programına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.
Eğitimde özdüzenleme stratejilerinin etkilerini araştıran birçok çalışma görülmektedir (Alçı & Altun, 2007;
Arsal, 2009; Eker & Arsal, 2014; Güvenç, 2011; Paterson, 1996; Pintrich & De Groot, 1990; Sarıbaş, 2009;
Üredi, 2005; Üredi & Üredi, 2007; Zimmerman & Martinez-Pons, 1990; Sundre & İsrael, 2007; Yıldızlı, 2015;
Demir & Doğanay, 2010). Öte yandan özdüzenleme stratejilerinin etkin kullanımı akademik başarıya doğrudan
etki etmektedir. Ülkemizde özdüzenleme becerileri ile akademik başarı arasında yakından ilişki olduğu
bulgularına ulaşan birçok çalışma yürütülmüştür (Ocak & Yamaç, 2013; Üredi & Üredi, 2005; Turan & Demirel,
2010; Tekbıyık, Camadan & Gülay, 2013; Haşlaman & Aşkar, 2007; Yağlı, 2014; Özkal & Sucuoğlu, 2013).
Ancak bu çalışmaların içinde en az deneysel desenin kullanıldığı belirlenmiştir (Ergen & Kanadlı, 2017). Benzer
biçimde Yıldızlı (2015) tezinde, ulusal ve uluslararası alanyazında özdüzenleme ile ilgili birçok araştırma
yapıldığını, ulusal alanda yapılan araştırmalarda özdüzenleme ilgili tarama modelinde araştırmaların çokluğuna
dikkat çekmiş ancak farklı disiplinlerde uygulanan kapsamlı deneysel araştırmaların yeterli sayıda olmadığını
ifade etmiştir. Ayrıca tüm bu bilgilerden hareketle öğretmenlerin öğrenme ortamlarında özdüzenleyici öğrenme
stratejileri etkin biçimde kullanmaları, öğrencilerinin akademik başarılarını arttırmaları açısından oldukça önemli
olduğu görülmektedir. Bu amaçla öğretmenlere ve öğrencilere özdüzenleyici öğrenme ortamları oluşturmaları
bakımından doğrudan rehberlik etmesi, oluşturduğu deneysel uygulamalarla sürecin etkililiğini denetleyerek
dönütlerle süreci değerlendirebilmesi gibi fırsatlar sunan özdüzenleyici öğrenme stratejilerini doğrudan
kazandıracak öğretim programına ihtiyaç duyulduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Öte yandan hem dünyada ve hem de ülkemizde özdüzenleme sürecini etkin yürütebilen öğrenenlere duyulan
ihtiyaç artmış ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında yenilenecek olan tüm öğretim programlarında öğrencilere
kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler ile ilişkili bilgi, beceri ve tutumların,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anadilde iletişim,
Yabancı dillerde iletişim,
Matematik Yeterliği,
Bilim ve Teknoloji Yeterliği,
Dijital Yeterlik,
Öğrenmeyi Öğrenme,
İnisiyatif Alma ve Girişimcilik algısı,
Sosyal ve Kamusal Yeterlikler ve
Kültürel Farkındalık ve İfade şeklinde belirlenmiştir.

Bunların içinde “öğrenmeyi öğrenme hedefi” yenilecek öğretim programlarının kazandırmak istediği
hedefler arasında daha belirgin biçimde yerini aldığı görülmüştür. Öğrenmeyi öğrenme hedefi;














Kendi öğrenme stratejilerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilme.
Öğrenmeyi ve kariyerini yönetme.
Öz disiplin ve bağımsız çalışma becerileri edinme.
Öğrenme sürecinin bir parçası olarak iş birlikli çalışma, heterojen gruplardan faydalanma, öğrendiklerini paylaşma.
Kendi öğrenmesini ve çalışmasını değerlendirme.
Gerek duyduğunda nasihat ve bilgi alma.
Kendisini motive etme ve kendisine güven duyma.
Problem çözme becerisi geliştirme.
Engel ya da değişikliklerle baş edebilme.
Önceki öğrenmelerinden ve deneyimlerinden yararlanma.
Öğrendiklerini çeşitli hayat durumlarında uygulama.
Öğrenme fırsatlarını arama ve değerlendirme süreçleri gibi doğrudan özdüzenleme süreçlerini içerdiği
kapsamaktadır (TTK, 2017).
Görüldüğü gibi öğrenmeyi öğrenme hedefinin özdüzenleme ve problem çözme becerileri gibi üst bilişsel
düşünme becerilerini içerdiği açıktır ve bu beceri yenilenecek öğretim programları içinde eski programlara göre
daha belirgin bir biçimde yerini alması öğretmene rehber olacak dolayısıyla da öğrenciye katkıda bulunacak
özdüzenleyici öğrenme stratejilerine dayalı bir öğretim programının hazırlanması gerekliliğini ortaya
çıkarmaktadır.
Sonuç olarak öğrenmenin en önemli değişkenlerinden biri olan bireyin düşünme ve öğrenme tarzı, kendisine
yönelik inancı, derse verdiği önem ile ilgi, tutum, kendi öğrenme sürecini izleme, yönetme ve değerlendirme
becerisi gibi bilişsel, üstbilişsel ve motivasyonel süreçlerle birlikte bilişsel, üstbilişsel ve motivasyonel süreçlerin
de sentezi olan özdüzenleme kavramı bireyin başarısında etkili olduğu açıktır. Ayrıca bilgiye ulaşma, üretme ve
kullanma becerisine sahip, kendi öğrenmelerinden sorumlu olan, kısacası öğrenmeyi öğrenen, işbirliği ve takım
çalışması yapabilen, eleştirel düşünebilen ve karşılaştığı sorunları bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak
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demokratik çözümler üretebilen, nitelikli karar verme becerisine sahip bireylerin yetiştirilmesinin hem dünyada
hem de ülkemizde hedeflenmesi bireylerin öğrenme süreçlerinde daha etkin rol almalarına vurgu yapan
özdüzenleyici öğrenme sürecini gündeme getirmiş bu durum hem araştırmalarının yoğun biçimde dikkatini
çekmiş ve hem de yenilenen öğretim programlarında belirgin bir biçimde yerini almıştır. Öğrencilerin öğrenme
sürecine katılan, planlama yapabilen, düşünme becerilerini geliştiren, sorgulayan, kendini ve süreci kontrol
edebilen, kendini ve yaptıklarını değerlendiren bireyler olmalarını sağlayan bir yapı içinde yetiştirilmesine eğitim
ortamlarının hazırlanması beklenen heflere ulaşmak bakımından çok önemlidir. Bu bağlamda zorlu üstbilişsel
süreçler içermesi nedeniyle hem öğretmene hem de öğrenciye rehberlik ederek yenilenen öğretim programlarının
işlerlik kazanmasına katkıda bulunacak ve ayrıca barındırdığı deneysel ortamlarla sürecin denetlenmesini ve
değerlendirmesine fırsat tanıyan özdüzenleyici öğrenme stratejilerine dayalı öğretim programına ihtiyaç
duyulduğu açıktır.
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Öz
Toplumun kültürünü oluşturan en önemli ögelerin başında değerler gelir. Değer, ahlaka göre daha genel ve
kapsayıcıdır. Değerlerin asli kaynağı büyük ölçüde, din, iman ve inançlardır. Kaynağını yaptırım gücü olan bir otoriteden
almayan değer, toplumda hayat bulmamakta ve yaptırım gücüne de sahip olmamaktadır. Eğitim öğretim programında,
kaynağını halkın inanç değerlerinden alan seçilmiş değerleri, genç nesillere kazandıracak olan şüphesiz değerleri
içselleştirmiş öğretmenler ve öğretmen adaylarıdır. Fen bilgisi öğretmenleri de bunlardan biridir.
Bu amaçla araştırma, geçmişten günümüze fen bilimleri öğretmeni yetiştirme programlarında duyuşsal alan boyutunda yer
alan, öğretmenin ahlak ve değerler anlayışını ve gelinen noktada problemin hala hangi durumda olduğunu tespit etmeye
çalışmaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Velilere mülakat sorusu olarak, açık uçlu üç soru
yöneltilmiştir. Doküman analizinden ve mülakattan elde edilen veriler özetlenerek sunulmuştur. Harf devriminden sonra
hazırlanan programlarda, son on yıla kadar, ciddi anlamda değerler eğitimine yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır.
Toplumun her alanda ilerleyebilmesi için değerler eğitiminin içeriği halkın inanç değerlerinden seçilmesi gerekir.
Anahtar Kelimeler: değerler anlayışı, etik değerler, fen öğretmeni ve değerler

Abstract
Values are the most important elements that constitute the culture of society. Value is more general and inclusive than
morality. The principal source of values is religion, faith and belief. The value that does not take its power from an authority
with a sanction power does not come to life in the society and does not have the power of sanction. In the curriculum,
teachers and teacher trainees who have internalized the values, which will bring the chosen values from the people's faith
values to the younger generations. Science teachers are one of them.
For this purpose, the study tries to determine the teacher's morality and values in the affective field dimension of science
teacher education programs from past to present, and the situation in which the problem is still at the point. The study was
conducted with qualitative research method. As a question of interviewing parents, three open-ended questions were asked. It
is presented by summarizing the data obtained from the document analysis and the interview. In the programs prepared after
the letter revolution, it was concluded that until the last ten years, there was no significant value education. In order for the
society to progress in all fields, the values of values education should be chosen from the values of the people's faith.
Keywords: values understanding, ethical values, science teacher and values

Giriş
Ahlak, etik, değer ve erdem birbirine yakın kavramlar gibi görünseler de, içerdikleri anlam ve kapsam
bakımından bir birinden farklıdır. Sözlüğe bakıldığında değerin, kıymet ve önem gibi anlamlara geldiği
görülebilir. Toplumların çoğunluğunca kabul edilen iyi-kötü, doğru-yanlış, duygu, düşünce ve yargılar kamu
vicdanında değer anlamı taşır. Bu nedenle toplumlar farklı olunca değerleri de farklı olmaktadır. Değer,
toplumun bireylerinin müspet tepki verdiği, onayladığı görüş ve düşünceler, kurallar, olumlu uygulamalar ve
maddi varlıklardır. Değerler kişilerin davranışlarına yön verir, bu nedenle de neyin iyi, neyin kötü ve neyin
istenip istenmediğini ortaya koyan kriterlerdir. Değer, ahlaka göre daha genel ve kapsayıcıdır. Milli değer,
manevi değer ve ahlaki değer gibi kavramlarla ifade edilebilir. Değerlerin asli kaynağı büyük ölçüde, din, iman
ve inançlardır. Kaynağını yaptırım gücü olan bir otoriteden almayan değer, toplumda hayat bulmaz ve yaptırım
gücüne de sahip olamaz. Ahlak, neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu ifade eden yaşamsal kurallar bütünüdür.
Bireyi bağlayıcılığı hat safhada ve insanın yaratılışıyla uyumludur. Etik ise, Latince den Türkçeye geçmiş olan
etic kelimesidir ve bir meslekle ilgili mesuliyet dâhilinde nelerin yapılabileceğini ve nelerin yapılamayacağını
gösteren kurallardır. Daha çok mesleklerle ve mesleki alanla ilgilidir. Ahlak daha geniş alana ve anlama sahip
iken, etik dar bir alana ve anlama sahiptir.
Türkiye’nin eğitim sistemi, Osmanlı’nın son dönemlerinde ıslah ve yenileşme faaliyetleriyle birlikte
yönünü tamamen batı eğitim sistemlerine çevirmeye başlamıştır. Medreseler ve İslami eğitim anlayışı yavaş
yavaş ortadan kaldırılarak batı anlayışı yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle de fen bilimleri öğretmeni
yetiştirme programları hazırlanırken program felsefesinin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanları batı
anlayışına göre tanzim edilmiştir (Ersoy, ; Tayyip, 1998).
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Programın bilişsel ve psikomotor alanlarının felsefi ve beceri anlayışı, fen bilimleri öğretmenin etik ve
değer anlayışına göre pek değişmemesi gerekirken, duyuşsal alanla ilgili bu özellikler ise toplumlara, milletlere
özgü etik ve değerler içermesi gerekir. Ne yazık ki Türkiye’de böyle olmamıştır. Bilişsel ve psikomotor alanda
daha iyi gelişim olması beklenirken, duyuşsal alanda milli değerler yerine batılı değerler öne çıkarılmıştır
(Üstüner, 2004).
Harf devrimiyle beraber okuma-yazma bilenlerin oranı sıfıra düşmesiyle birlikte, ülkenin öğretmen ihtiyacı
hat safhaya ulaşmıştır. Harf devriminin akabinde 1930'lu yıllara doğru köy, kasaba ve şehirde açılan okullara
görev yapacak öğretmen bulunamamış ve çeşitli nedenlerle görevden ayrılanların yerlerinin doldurulamaması
problemi çözülemediği gibi bu yerlere gönderilecek bırak öğretmeni okuma yazma öğretecek kişide
bulunamamıştır (Yener, 1999). Yeni anlayışa göre okullarda görev yapacak öğretmenler yetiştirilmeye
başlanmış. Ancak yeni anlayışa göre öğretmen yetiştirme programlarının unsurlarından duyuşsal alanla batı etik
ve değerlerini, kültür anlayışını genç beyinlere zerk ederek öğretmenler yetiştirilmiştir. Bu nedenle de 1928-1933
yılları arasında 4565 öğretmen bir takım sebeplerden ötürü meslekten ayrılmak zorunda kalmışlardır. Hâlbuki
duyuşsal alanın temelini toplumların milli değeri, kültürü, ahlak anlayışı, olaylara bakışı, yaşam biçimi ve inanç
değerleri oluşturmaktadır. Bizde ise, zamanın gelişmiş batılı devletlerinin eğitim felsefeleri referans kabul
edilerek, eğitim sisteminin hedeflerinden değerlendirilmesine kadar her boyutta dönüşüm yaşanmıştır
(Abazaoğlu, Yıldırım ve Yıldızhan, 2016). Özellikle 1930'lu yıllardan sonra okulsuz ve öğretmensiz köylerin
problemini çözmek için çıkış yolları aranmıştır (Sakaoğlu, 1991,s. 90). Öğretmen bulunanmış, bulunan
öğretmenler köye zorla gönderilmiş, bu uygulamadan ne yazık ki da sonuç alınamamıştır (İnan, 1977, s. 249;
Eyuboğlu, 1999, s.12).
Hükümetlerin, eğitim ve öğretime tahsis ettiği maddi kaynakların yetersiz olmasından köye ilişkin
harcamalarda devlete en az yük getirecek şekilde çıkış yolu aranmıştır. 1935 yılında yapılan nüfus sayımı
akabinde yaklaşık 31 bin köyde hiç okul olmadığı tespit edilmiş ve bu durumu ortadan kaldırmak için çözümler
üretilmiştir. Bu amaçla, yeni anlayışı halka kabul ettirecek öğretmenlerin yetişeceği ve öğretmen problemini
halledeceği düşünülen Köy Enstitüleri kurularak sorun halledilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda 1943 yılında
hazırlanan programa bakıldığında; resim-iş, müzik, beden eğitimi ve ulusal oyunlar, yurttaşlık bilgisi, matematik,
öğretmenlik bilgisi, Türkçe, coğrafya, tarih, kimya, fizik, tabiat ve okul sağlığı, yabancı dil el yazısı, askerlik,
kızlar için ev idaresi ve çocuk bakımı, , zirai işletmeler ekonomisi ve kooperatifçilikten oluşan kültür derslerini
görüyoruz (Sakaoğlu, 1991, s.97; Dinçer, 2002).
Bu okulların öğretmen yetiştirme programına bakıldığında duyuşsal alanla veya fen öğretmeni yetiştirme
programında duyuşsal alanda herhangi bir değerler eğitimine rastlamak mümkün değildir. Zaten bu okulların en
fazla eleştirilen yönlerden biride kültür ağırlıklı olmasıdır. Bu okulların açılmasının bir sebebi de kadim
medeniyetimize dayanan kültürümüzü yok etme amacıyla kurulması gösterilmiştir. Bu iddiaya göre, şehirdeki
eğitimi bozarak yetiştirilen solcu devrimbazlar istedikleri gayeye ulaşamıyorlardı. Karşılarına, köyden ve
kasabalardan gelen sağlam çocuklar çıkıyor, hedeflerine ulaşamıyorlardı. Bunun için enstitüleri açıp köylerden
başlamak üzere işe giriştiler. Zorla bir sınıf mücadelesi oluşturarak, ezen muhtar, ezilen köylüden ibaret sınıfları
oluşturmaya uğraştılar. Köylünün milli, dini ve ahlaki nizamını yıkmayı hedeflediler (Turan, 1979, s. 165-167).
Öğretmen, eğitici olacak, katiyen kadim değerlerine bağlı olmayacak ve sol görüşlü olmak zorundadır. Köy
Enstitülerinin öğretmen yetiştirmeden daha ziyade devrim misyonerliği görevi üstlenmiş olmaları ve yetişen
öğretmenlerden de “sistem imamlığı” yapmaları talep edilmiştir. Öğretmenler köylerde imamlar kadar etkin bir
pozisyona getirilmeye çalışılmıştır. Amaç dini ahlak yerine, iş ve bilim ahlakı yerleştirmeye çalışmaktı. Yapılan
iş ve işe saygı, işe bağlılık yeni bir din gibi algılanacaktı. Toplumdaki insanlardan ataları, anne-babaları gibi
yaşamak isteyenler küçümseniyor, dışlanıyor ve aşağılanıyordu (Eyuboğlu, 1999, s.23,77,78). Böyle bir
anlayıştan elbette değerler eğitimi beklemek ya da yapılan uygulamaları iyi niyet göstergesi olarak kabul etmek
düşünülemez.
Bu değişim sürecinde müfredatta yer alan dersler, öğretim metotları, sınıf geçme kriterleri, okulların fiziki
çevresi ve kurumsal yapılanması, temel alınan eğitim yaklaşımları kadîm kültürümüzden ziyade Batı kültür ve
değerleriyle şekillenmeye başlamıştır. Eğitim ve öğretim sisteminin omurgasını oluşturan batılı anlayışa göre
gerçekleşen köklü değişiklikler, fen bilimleri öğretmen ve öğrencilerinin de sistem içerisindeki ahlak, değerler
anlayış ve inancını olumsuz şekilde etkilemiştir. Bu etkilenme eğitimin temel felsefesi gereği değişmeye devam
etmiş olsa da, fen bilimleri öğretmeni ve öğrencisinin ahlak ve değerler anlayışındaki problemler güncelliğini
korumuştur (Angi, 2000).
Değer anlayışı ve tercihleri milletler ve toplumlar arasında farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. Bu nedenle
fen öğretmen adaylarına kazandırılacak değerler için daha geniş çapta veri elde edilmesi gerekir, ancak bu
verilerin toplanacağı örneklem veya evren bu aziz milletin ta kendisidir. Değersizliği kendine değer kabul eden
batılı sosyolog, düşünür ve eğitimcilerinin köhnemiş fikirleri değildir. Örneğin değerler ile ilgili aile bağlarının
önemi konusunda yapılan bir çalışmada, Endonezya ve Avustralya halkının görüşleri tamamen farklıdır. Aile
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bağlarının önemi konusunda Endonezya halkı 10 üzerinden 8 puana tekabül eden bir önemi vurgularken,
Avusturya halkı ise 10 üzerinden 3 puana tekabül eden önemi vurgulamaktadır (Global Learning Centre,
2005:2).
Genel amacı mutlu bireyler yetiştirmek olan hayat bilgisi dersinde “kişisel nitelikler” başlığı altında
toplanan değerler; özgüven, toplumsallık, adalet, sabır, yeniliğe açık olma, doğruluk, dürüstlük, özsaygı,
hoşgörü, vatanseverlik, saygı, yardımseverlik, barış, kültürel değerleri koruma ve geliştirme olarak belirtilmiştir
(Demir ve Demirhan İşcan, 2007). Değerler eğitiminin dayanmış olduğu temel bir dayanak veya felsefesi olması
gerekir, ancak ifade edilen değerler eğitiminin kavramları bir dayanaktan yoksundur. Bu kavramların hangi
inanca, medeniyete ve kültüre göre olduğu belirsizdir. Bu değerler eğitimi ahlak ve inanç temelli verildiğinde
anlam bulur, bireyler içselleştirebilir, değilse sadece ders olarak alınmış olur.
Yaklaşık Tanzimat’tan bu yana eğitim-öğretim alanında arayış içerisine olan Türkiye’nin eğitim sistemi
yazboz tahtasına dönmüştür. Bir asırdan daha fazla süredir batılıların veya yabancıların öneri ve dayatmalarıyla
şekillenen bir eğitim politikasına, Türkiye’nin sahip olması düşünen beyinler için üzücü bir durumdur. Kapalı
kapı arkalarında ve tercüme laboratuvarlında planlanan ve hazırlanan eğitim reformlarıyla özünden ve
hedefinden uzaklaşan bir eğitim sistemi ile milletçe karşı karşıyayız. Bu süreçte eğitim sistemine yön veren
yabancıların kültürüne hayran, kendi değerlerine yabancı, kozmopolit bir gençliğin yetişmesine seyirci
kalınmaktadır (Akın, (2011).
Eğimle ilgili problemleri bir türlü çözülmemiş, her geçen gün ülkesine, değerlerine yabancı, üretim ve
teşebbüs ruhundan yoksun, kuşaklar arası çatışmalı bir nesille ülke nere kadar gidebilir. Bu nedenle araştırma
bulguları geleceğin inşacısı olacak genç nesillerin veya ülke çocuklarının daha iyi ve nitelikli insanlar olması
yolunda katkı sağlayacaktır. Bu nedenle eğitim programlarda yapılan yenileşme faaliyetlerinde, her zaman
önemi ifade edilen okul-aile çevre işbirliğinin görüş ve düşünceleri önem arz etmektedir Bu çalışmalar sonucu
ders programlarındaki değerlerin seçimi, değer sınıflama çalışmalarına göre olmaktan ziyade milletimize ve
kültürümüze özgü değerlerin seçilmesi ve onların geliştirilmesi önemlidir. Tespit edilen bu değerleri
içselleştirecek, toplumun değerleriyle barışık olan, gençlere umut ve gaye aşılayan öğretmenlerin
yetiştirilmesiyle uzun vadede problemlerin çözülebileceği bir gerçektir
Bu araştırmanın amacı, geçmişten günümüze fen bilimleri öğretmeni yetiştirme programlarında duyuşsal
alan boyutunda yer alan, öğretmenin ahlak ve değerler anlayışını ve gelinen noktada problemin hala hangi
durumda olduğunu tespit etmeye çalışmaktır.
Yöntem
Bu çalışma nitel araştırma yöntemleri dikkate alınarak yürütülmüştür. Geçmişten günümüze kısaca
öğretmen eğitimi programında, öğretmene kazandırılacak duyuşsal alanla ilgili ahlak ve değerler eğitiminin
özellikleri incelenmiştir. Veriler, doküman analizi incelemesi yöntemiyle ve öğrenci velileriyle mülakat
yapılarak elde edilmiştir. Van ilinde 150 adet öğrenci velisiyle yarı yapılandırılmış mülakat uygulanmıştır. Okul
idaresinden izin alınarak mülakat forumları velilerine doldurtmaları için beş ayrı okulda öğrenim gören
öğrencilere dağıtılmıştır. Öğrenciler iki-üç gün sonra forumları doldurtarak geri teslim etmişlerdir. Doküman
analizi yöntemiyle elde edilen veriler özetlenerek ve mülakattan elde edilen verilerde de içerik analiziyle özet
şeklinde ifade edilmiştir. Okuyucuya yapılandırılmış, hazır anlaşılır halde bilgi sunulmaya çalışılmıştır.
Bulgular
Değerler toplumsal hayatta bireylerin davranışlarını ve tercihlerini tarihten günümüze etkileyen önemli
ölçütlerdir. Eğitim-öğretim programlarında değerler, kimi zaman örtük kimi zaman ise doğrudan kazandırılmaya
çalışılmıştır.
Bir takım neden ve gerekçelerle çıkartılan 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla ülkemizde
İslami eğitim anlayış ve düşünüş faaliyetlerine hukuken son verilmiştir. Bunun akabinde daha nitelikli fen
bilimleri öğretmen eğitimi arayış ve anlayışındaki değişimler kalite, nitelik, muasırlaşmak yerine; toplumun
inanç, ahlak ve değerler boyutunda tahribat yaptığı görülmüş, gelinen noktada arayışların devam ettiği
vurgulanmıştır. Ülkemiz eğitim sistemi açısından, medreselerin ve İslami eğitim anlayışa dayalı kurumların
kapatılması, eğitimdeki arayışları bitirecek kalıcı bir çözüm getirmemiştir. Eğitim sistemi sürekli ülkenin içinde
bulunduğu siyasi, ekonomik ve toplumsal durumlarla etkileşimli olarak her gelen hükümet döneminde
güncellenmiş veya yeniden düzenlenmiştir.
17 Nisan 1940 yılında çıkarılan kanunla Köy Enstitüleri kurulmuş, elbette öğretmen yetiştirme konusunda
çok güzel hizmetler yapmasının yanında; Köy Enstitülerinin kuruluş amacında, müfredatında yer alan derslerde
herhangi bir değerler eğitimine rastlanmamıştır. Okullarda fen bilimleri derslerinden biyolojide evrim konusuyla
halkın inanç değerlerine ters bir şekilde, insanların maymunlardan evrenselleştiği özellikle vurgulanmıştır. Diğer
bir önemli husus ise köye gelen öğretmenler köylülere hal, hareket ve davranışlarıyla iyi örnek olmalarının
yerine köy halkını inanç ve kültür değerleriyle alay etmeleri, onları küçük görmeleri halkta isteksizliğe neden

106

International Congress on Science and Education

Afyonkarahisar, 2018

olduğu gibi kız çocuklarını da uzun süre okula göndermemelerine neden olmuştur. Zamanla Anadolu’nun çeşitli
yerlerinde açılan bu okullara halkın şeytan mektepleri demelerinin arkasında yatan gerçek bu olsa gerekir.
Bu açıdan fen bilimleri öğretmeni ve diğer öğretmenler bilişsel ve psikomotor yönleriyle toplumu
akademik yönde olumlu etkilerken; kendi ahlak ve değerlerinin bilinçli veya bilinçsiz olarak ihmal edilmesiyle,
yarınların inşacısı olacak gençleri ahlak ve değerler hususunda olumsuzca etkilediği öğrenci velileri tarafında
vurgulanmaktadır. Çünkü öğretmenin ahlak ve değerler boyutunda olumsuz bir davranışının etkisinin izleri kolay
kolay silinemeyeceğinden daha sonraki zaman dilimlerinde yeni yetişen bireyler ve toplum açısından sıkıntılı
durumların yaşanmasına sebep olmuştur.
Daha ahlaklı, bilgili, kültürlü, nitelikli, “babamdan ileriyim oğlumdan geriyim” eğitim anlayışında
öğretmen yetiştirme arayışı sürekli devam etmiştir. Ancak bu şekilde bir anlayış nasıl kazandırılacak, bu ruh
nasıl verilecek, ne öğretilecek noktasında eksik kalınmış ya da kasıtlı olarak gerçekleştirilmemiştir.
Öğrenci velileriyle yapılan mülakatlar özetlendiğinde; millî ve ahlaki değerlere, bayrağa ve İstiklal
Marşı’na saygı, erdem, çalışkanlık, cesaret, dürüstlük, karakter ve kişilik, sorumluluk bilinci gibi değerlere
aileler tarafından daha fazla önem verildiği fark edilmektedir. Bazı veliler karakterli, kişilikli iyi insan, dürüst ve
sadık vatandaş olma, yardımseverlik gibi değerlere vurgu yaparken; bazıları da değer eğitimini okul ve ailenin
birlikte vermesi gerektiğini belirtmiş, bazıları ise din ve inançtan seçilmiş en iyi değerlerin eğitimini okulların
vermesini talep etmiştir. .
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Ahlak tüm zamanların tartışılan konusu olmuştur. Günümüzde tartışılan konular ve değerler yaklaşık 5000
yıldan beri irdelemeye, tartışılmaya başlanmıştır. Bir zamanlar Babil, Sümer, Elam tarihinde ahlak ölçüleri ve
değerleri ülkenin temel yönetim anlayış ve ilkesi oluşturmuştur. Diğer taraftan Farabi, ülkeleri erdemli-erdemsiz
olmak üzere iki kısma ayırmıştır. “Hayır ve iyiliklerin beraberce aynı anda yaşandığı ülke, erdem
ülkesi” demiştir. Geçmişten günümüze tarih boyunca insan toplumlarının yaşadığı her ortamda bazen yazılı,
bazen yazısız gelenek şeklinde uygulama imkânı bulan ahlaki normlar, geçmişte olduğu gibi bugün de yozlaşan
değerler olarak gündemimizin ilk meselesini oluşturmaktadır. Bu nedenle son elli yılda Avrupa, değerler
eğitimine yönelmiş ve okul programlarında yer vermeye başlamıştır. Bizler ise 2015 yılında değerler eğitimine
müfredata yer vermişizdir.
Değer/değerler kavramı; asırlarca tartışılan ve üzerinde konuşulan konuların başında gelmektedir. Felsefi
yaklaşımla tartışılmış, kişilerin yaşam biçimleriyle yargıları, ahlaki ilkeleriyle inançları ilişkilendirilmiş sonuçta
her tartışan kendine özgü farklı farklı şekillerde tanımlar yapmışlar. Ancak herkesin üzerinde ittifak
saylayabileceği tam bir tanım ortaya konamamıştır. Çünkü değer kavramı genel ve soyut bir kavram olduğundan
kullananların kafasında açıklık kazanmamış ve dolaysıyla aynı kavramla farklı şeyler anlatılmıştır (Kuçuradi
2010).
Ahlaki, manevi değerler, toplumların geçmişten günümüze tecrübelerle, halkın sağduyu süzgecinden
geçerek elde edilen değerlerdir. Bu değerler rastgele ortaya kendiliğinden zuhur etmemiş, aksine uzun zaman
diliminde milletlerin sahip olduğu din ve kültür, birtakım inanış ve yaşantılarının sonucunda oluşmuştur. Ahlaki
değerlerin zamanla yozlaşması, bu değerlerin sekteye uğramasından, bilhassa bilimsellikten yoksun ideolojik
anlayıştan, ekonomik, teknolojik birçok sebepten ötürü ileri geldiği sonucuna varılmıştır.
Günümüzde bilimsel teknolojik alanlarda pek çok ilerlemeler, başarılar, harikulade buluşlar meydana
gelmiştir. Bunların ana merkezinde ise insan vardır. İnsanoğlunun icatlarıyla ilgili olarak uzay, iletişim, bilim,
sanat, sağlık savaş ve endüstri alanlarındaki gelişmelere bakıldığında baş döndürücü bir şekilde olduğu
görülmektedir. Böylece çağdaş kabul edilen dünyanın hangi aşamaya geldiği aşikârdır. Ne yazık ki bu gelişmeler
beraberinde bazı sorunları da getirmiştir. Bu sorunların başında, değerler konusunda özellikle genç nesil
sıkıntılar yaşamakta ve değersizleşmektedir (Avcı, 2007, s. 851; Köylü, 2007, s. 287).
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşen terör olayları, araba yakmalar, kamu mallarına zarar
verme, milletin canına, malına kastetme, devleti soyma, çalma, çırpma genel olarak eğitimli, diplomalı gençler
ve bireyler tarafından yapıldığı araştırmalarda mevcuttur. Bu nedenle eğitimin ürünü olan insanın, ahlaklı,
faydalı insan olma, başkasının rahatı için yaşama ve mutlu olma açısından bir kez daha değerlendirilmesi
gerektiği sonucuna varılmıştır.
Ülke olarak kadim değerlerimize ne kadar sahip çıkar ve bu değerlere güçlü bir şekilde yüzümüzü dönersek
o derecede ülke ve toplumsal ilkelerimizde bireyler üzerinde etkili ve sağlıklı bir şekilde kendini gösterir.
Özellikle gençlerin kendilerine rol model olarak aldıkları kişiler de bu anlayış ve yaşayıştan etkilenerek aslına
doğru bir dönüş yapar. Yalnız bu alanda başarısız olmamızın en temel nedenlerinden birisi de Değerler Eğitimini
içselleştirmemiş eğitimciler tarafından veriliyor olmasıdır. Değerler eğitiminin dayanması gereken temel bir
referans ve ya dayanak olması gerekir. Bu dayanak toplumun inanç değerleridir.
Teknoloji alanında zirve yaptığı düşünülen günümüz dünyasında çok önemli ve etkili olan değerler eğitimi
ilk önce ailede başlar ve çocuğun ilk değer eğitiminin yapıldığı yerde ailedir. Ülke bazında geçmişten günümüze
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yaşanan değerler çatışması oluşmaması ve yaşanmaması için öğrencilerin okulda kazandıkları değerler ile ailede
kazandıkları değerler birbirleriyle uyumlu olması kaçınılmazdır. Değilse bu değerler çatışması devam eder. Bu
uyum sağlandığında değer eğitimi çalışmalarının da başarı oranı her geçen gün artacaktır. Öğrencilerin kişilik
özelliklerinin şekillendiği süreçte, öğrenciler okulda öğretmenlerinin davranışları ile evde ailelerinin davranışları
arasında tutarsızlık veya tezatlık gördüklerinde bu durumdan olumsuz etkilendikleri görülmüştür.
Eğitim öğretimde, PISA 2015’in sonuç verilerine göre beşinci sırada olan Finlandiya’yı kendisine model
alan Türkiye, Fen Bilgisi Öğretim programının duyuşsal alanla ilgili inanç, iman ve kadim değerlerimizi ihmal
etmemesi gerekir. Örnek aldıkları Finlandiya’da yapılan istatistikler; doğan bütün çocukların %41'inin evlilik
dışı olduğunu gösteriyor. Yine rakamlar Finlandiya toplumun %32,9'unun hiç evlenmemiş ya da boşanmış
bireylerden oluştuğunu ortaya koyuyor. Daha da ilginci: tecavüz oranları verilen 50 ülke içinde Finlandiya
yedinci sırada ve hayatında en az bir kez şiddet gören kadınların oranı %43,5 dir. Finlandiya'nın durumu böyle
olmasına rağmen, bu eğitimin hangi değerini alacağız diye bir kez daha düşünmek zorundayız. Çünkü bunların
değer anlayışıyla aziz milletimizin değer anlayışı bir olamaz, elbette bizim bir medeniyetimiz var, kadim
değerlerimiz var, biz bunlarla var oluruz ya da yok oluruz
Öneri
Eğitim-öğretimde sadece akademik başarı ve sınavlarda başarılı olma öne çıkartılarak, toplumun temel
dinamiklerinden olan ahlaki eğitim ve değerler eğitimi göz ardı edilmiştir. Bunun için eğitim fakültelerinde
öğretmen yetiştirirken değerler eğitimine özel bir alaka gösterilmesi gerekir. Bu nedenle öğretim programında
değerler eğitimi kapsamında kapsamlı bir ders bulunabilir. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlere adaylık eğitimi
sürecinde değerler eğitimiyle ilgili program hazırlanması ve okullarda öğrenci davranışlarını değerlendirecek bir
'Onur Kurulu/İslami Ahlak Masası' oluşturulması gerekir.
İlk başta Eğitim Fakültelerine öğretmen alırken sadece merkezi sınavlarla değil, bazı ahlaki değerleri
dikkate alan ek sınavlarla alınması gerekir. Portfolyo değerlendirmeyi kullanıldığımızdan dolayı öğrencilerin
ürün dosyaları vardır. O dosyalardan ahlaki değerlerine rahat ulaşılabilir. Öğretmen adayları göreve başlarken
güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Bu soruşturmada milli ve kadim değerlerimize uygun ahlaki değerlerde
dikkate alınması gerekir. Değilse, toplum olarak hep beraberce aslımızdan uzaklaşarak, değerler konusunda
yozlaşarak batan Türkiye gemisini sahilden el sallayarak seyredeceğiz. Herkesin hep beraber bu gemide
olduğunu unutmaması gerekir.
Şunu kesinlikle bilmek gerekir ki: Ahlakın olmadığı hiç bir yerde kanunlar sosyal problemleri çözemez,
insanları dört başı mamur bir güvenlikte yaşatmaya yetmez. Yine Seneca’nın da ifadesine göre “birey ve toplum
uzun yaşamak için değil, doğru ve huzurlu yaşamak için çaba sarf etmesi gerekir.” Bu veriler ışığında ve gelinen
nokta dikkate alındığında, toplumun her yönüyle kalkınmasında her branştaki öğretmenin ahlak ve değerlerinin
ihmal edilememesi gerekir. Bu ahlak ve değerler her toplumun milli kültüründen, inanç ve dini değerlerinden
sadır olmuşsa toplum için bir anlam ifade ettiğinin, dikkate alınması önem arz etmektedir.
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Öz
Bu araştırmanın temel amacı üniversitelerin birçok bölümünde okutulmakta olan Lineer Cebir dersinin önemli konularından
matrislerin köşegenleştirilmesi ve matrislerin LU ayrışımı problemlerinin çözümünde öğrencilerin karşılaştıkları zorlukları
analiz etmektir. Matrislerin köşegenleştirilmesi matematik ve mühendislikte pek çok uygulaması olan bir kavramdır. Derste
verilen pek çok kavramı art arda uygulayarak sonuca ulaşılabilmektedir. Bu süreç içerisinde yer alan öğrenci hatalarının
belirlenmesi öğretmenlerin yeni eğitim stratejileri belirlemesinde, etkili ve kalıcı öğrenme, öğretme yöntemleri
geliştirebilmesine katkı sağlamaktadır. İncelemenin ilk aşamasında öğrenci cevapları ‘’tam doğru cevap’’, ‘’kısmen doğru
cevap’’, ‘’yanlış cevap’’ ve ‘’cevap yok’’ olarak sınıflandırılmıştır. İkinci aşamada ise üç öğretim üyesi görüş birliği içinde
öğrenci yanıtlarındaki hataları farklı sınıflara ayırmışlardır. Analiz tablolaştırılmıştır. Öğrenci yanıtlarını içeren alıntılar ile
bulgular desteklenmiştir. Elde edilen analizlerde belirlenen öğrenci hatalarının nasıl düzeltilebileceği konusunda öneriler
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lineer cebir eğitimi, öğrenme zorlukları, köşegenleştirme.

Abstract
The aim of this research is to diagonalize matrices of important topics of Linear Algebra course which are taught in
many departments of universities and to analyze the difficulties faced by students in solving LU decomposition problems of
matrices. Diagonalization of matrices is a concept with many applications in mathematics and engineering. Results can be
obtained by applying many concepts given in the course. Determining students errors in this process contributes to the
development of effective and permanent learning and teaching methods in determining new educational strategies. In the first
phase of the study, the students answers were classified as ‘’complete correct answer’’, ‘partially correct answer’’, ‘’wrong
answer’’ and ‘’no answer’’. In the second phase, three lecturers in consensus classified students’ responses into different
categories. This analysis is presented in tabular form. Findings were supported by student responses. Suggestions are given
on how to correct student errors determined in the analyzes.
Keywords: Linear algebra education, learning difficulties, diagonalization.

Giriş
Lineer Cebir dersi üniversitelerde öğretilen ana derslerden biridir. Fakat öğretmek her zaman kolay değildir
(Dorier J.-L., 2002). Son yıllarda özellikle Lineer Cebir eğitiminde öğretim ve öğrenim ile ilgili sorunlara cevap
bulabilmek amacıyla pek çok araştırmacı bu konu üzerindeki araştırmalara odaklanmıştır.
Lineer Cebir müfredatlarında öğrencilerin ilgi ve öğrenme süreçlerine uyum sağlamaya yönelik girişimlerine
rağmen Lineer Cebir’in hala pek çok öğrenci için zor ders olduğu kabul edilmek zorundadır. Bu zorluğun
kaynakları pek çok inceleme ile açıklanmaya çalışılmıştır. Öğrenci zorluklarını ise iki türe ayırmak isteriz:
Lineer Cebir’in kendi doğasında yer alan (kavramsal) zorluklar ve Lineer Cebir’in anlaşılması için gerekli olan
düşünce türü (bilişsel) zorluklar (Dorier & Sierpinska, 2001).
Karşılaşılan zorlukları belirleme ve çözüm üretmek için yapılan araştırmaların pek çoğunu, basit satır işlemleri
uygulanarak denklem sistemlerinin çözümü, özdeğer ve özvektör kavramlarının tanımlanması ve uygulanması,
lineer bağımsızlık konularına yönelik çalışmalar oluşturmaktadır (Dunlap, 2010; Koparan & Bağdat, 2017).
Mühendislik bölümlerinde ise öğrencilerin daha çok matrislerin köşegenleştirilmesi ve matrislerin LU ayrışımı
konusunda zorlandıkları görülmüştür. Bu konuda var olan boşluğu belli ölçüde doldurmak için bu araştırmaya
gerek duyulmuştur.
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Bilindiği gibi her matris iki sonlu boyutlu uzay arasında bir lineer dönüşümü temsil etmektedir. Bu temsilin
ortaya çıkarılması için bu uzaylarda birer taban seçilmelidir. Matrislerin köşegenleştirilmesi, tabanın uygun
seçilmesi ile o matrisin köşegen hale getirilmesidir. Köşegenleştirme matrislerin ayrıcalıklı bir özelliğidir ve
her matris köşegenleştirilemez. Bunun için özdeğer ve özvektörlerin belli özelliklere sahip olmaları
gerekmektedir. Öğrencilere bu konuları anlatırken, köşegenleştirmenin neden önemli olduğu, eğer
köşegenleştirme mümkün değilse hangi kanonik formlar uygulanabilir gibi sorular da daima gündemde
tutulmalıdır.
Yöntem
Elde edilen veriler nitel analiz tekniği ile özellikle de öğrenci cevaplarına dayanan karşılaştırma yöntemi ile
incelenmiştir (Yıldırım & Şimşek, 2011; Glaser, 1992).
Araştırma grubu ve örnekleri
Veriler 2017-2018 yılı Eğitim- Öğretim yılı Güz akademik döneminde, bir devlet üniversitesinin mühendislik ve
mimarlık fakültesinde bulunan 54 kişilik bir öğrenci grubundan toplanmıştır. Öğrenciler inşaat mühendisliği
bölümü ikinci sınıfında bir dönemlik ‘’Lineer Cebir ve Sayısal Yöntemler’’ dersine katılmışlardır.
Veri toplama aracı
Alan yazın taraması yapıldıktan sonra soruların hazırlanması ve incelenmesinde alanında uzman iki öğretim
üyesinin görüşleri alınmıştır. Veri toplama aracı olarak, öğrencilere uygulanan Lineer Cebir ve Sayısal
Yöntemler dersi sınavında sorulan iki açık uçlu soru kullanılmıştır. Soruların amaçları aşağıda verilmiştir.
1. Bir matrisin köşegenleştirilmesi, A=XDX-1 formunda yazılabilmesi.
2. Bir matrisin LU ayrışımının bulunması, A=LU formunda yazılabilmesi.
Verilerin Analizi
İncelemenin ilk aşamasında öğrenci cevapları tam doğru cevap, kısmen doğru cevap, yanlış cevap ve cevap yok
olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma da tam doğru cevap çözümün tüm bileşenlerinin doğru olduğu
durumu, kısmen doğru cevap çözümün her bileşenini içermeyen cevabı ifade eder. Yanlış cevap çözümde doğru
bileşen bulunmamasını ve kavramları karıştırmayı, cevap yok ise çözümü verilmemiş olan durum için
kullanılmıştır. İkinci aşamada öğrenci cevaplarındaki hatalar farklı sınıflara ayrılmıştır. Dönem boyunca üç sınav
uygulanmıştır. Bu sınavlarda sorulmuş olan iki açık uçlu soruya odaklanılmıştır.
Bulgular
Birinci Sorunun Analizi
Bu soruda öğrencilerin verilen bir matrisin köşegenleştirilmesini başka bir değişle verilen bir A matrisini
A=XDX-1 formunda yazmayı öğrenip öğrenemediğini belirlemeye çalışıyoruz. Bu konuda ki öğrenci hatalarını 5
grup halinde kategorize ediyoruz.
Birinci kategori, öğrencilerin verilen matrisin özdeğerlerini bulmadaki hataları, ikinci kategori ise matrisin
özvektörlerini belirlerken yaptığı hataları içerirken üçüncü kategori de öğrenci bulduğu özvektörlerden X
matrisini, dördüncü kategoride de bulunan özdeğerlerden D matrisini ifade ederken yaptığı hataları gösteriyor.
Son kategori olan beşinci de ise öğrencinin belirlenen X matrisinin tersini bulması aşamasında yaptığı hataları
ifade ediyor.

111

International Congress on Science and Education

Afyonkarahisar, 2018

Tablo 1.
Birinci soru için öğrenci performansları.

Soru Numarası

1

Doğru Cevap
Verilen Soru
Yüzdesi

Kısmi Doğru
Cevap Verilen

11

71

Soru Yüzdesi

Yanlış Cevap
Verilen Soru
Yüzdesi

Cevap Verilmeyen
Soru Yüzdesi

7

11

Tablo 1 de görüldüğü üzere tüm soruyu doğru cevaplayabilen öğrenci oranı sadece yüzde on bir olarak
belirlenmiştir.
Bu sonuç üzerinde araştırma yapılması gerektiği konusunda oldukça motive edici bir sonuçtur.
Aşağıdaki tablo bize soruya verilen cevapların hata kategorilere göre analizini sunmaktadır.

Tablo 2.
Hata kategorilerine göre 1. soruda öğrenci performansları
Doğru Cevap
Verilen Soru
Yüzdesi

Kısmi Doğru
Cevap Verilen
Soru Yüzdesi

Yanlış Cevap
Verilen Soru
Yüzdesi

Cevap Verilmeyen
Soru Yüzdesi

1. kategori
(özdeğer)

33

30

26

11

2. kategori
(özvektör)

28

28

24

20

3. kategori (X)

28

28

11

33

4. kategori (D)

31

2

0

67

5. kategori (X-1)

11

13

4

72

Tablo 2’yi incelediğimizde ilk kategori hatası olan matrisin özdeğerlerini doğru belirleme aşaması öğrencilerin
karakteristik polinomu buldukları halde elde edilen polinomun köklerini bulmada başarısız olduklarını
göstermektedir. Bu da karakteristik polinomun çarpanlara doğru şekilde ayıramamaktan kaynaklanmaktadır.
Çarpanlara ayırma konusunda önceki eğitim bilgilerinin hatırlanmadığı göz önüne çıkmaktadır. Özdeğerleri
doğru bulduğu halde bulunan özdeğerlere ait özvektörleri hesaplama aşamasında ise genellikle sıfır özdeğere
karşı gelen özvektörü hesalamada hata yapıldığı görülmüştür. D matrisini oluşturma kısmında ise öğrenciler
sorunun çözümünün diğer kısımlarına göre daha başarılı olmuşlardır.
Aşağıda Şekil 1 ile bir öğrencininin A matrisinin köşegenleştirme problemi çözümünde birinci basamak işlemi
olan özdeğerleri bulma aşamasında yaptığı hataya örnek olarak verilmiştir.
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Şekil 1. Birinci soruya ait bir öğrenci hatası.
Birinci sorunun çözümünde diğer bir öğrenci hatası X matrisinin tersinin yanlış hesaplanması durumu da aşağıda
örneklendirilmiştir.

Şekil 2. 1. Birinci soruya ait bir öğrenci hatası
İkinci Sorunun Analizi
Bu soruda da öğrencilerin verilen bir A matrisini ‘’A=LU, L matrisi alt üçgen matris, U matrisi üst üçgen
matris’’ formunda ifade edip edemediklerini inceliyoruz. Tablo 3 de cevaplardaki hataları 3 kategoride ifade
ediyoruz.
Verilen cevaplardaki 1. kategori hataları verilen matrisin basit satır işlemlerini uygulayıp uygulayamamasını, 2.
kategori hataları üst üçgen matris olarak ‘’U’’ matrisini bulma aşamasındaki hataları, 3. kategoride de L
matrisini alt üçgen matris olarak yazarken yapılan hataları göstemektedir.
Tablo 3.
İkinci soru hata kategorilerine göre öğrenci performansları
Doğru Cevap
Verilen Soru
Yüzdesi

Kısmi Doğru
Cevap Verilen
Soru Yüzdesi

Yanlış Cevap
Verilen Soru
Yüzdesi

Cevap Verilmeyen
Soru Yüzdesi

1. kategori (Basit
Satır İşlemleri)

61

6

27

6

2. kategori (U)

61

4

28

7

3. kategori (L)

41

11

37

11

Tablo 3 ile öğrencilerin basit satır işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor olmalarına rağmen L matrisini ifade de
zorlandıkları görülmüştür. Sorunun genel olarak değerlendirilmesinde ise aşağıdaki tablo elde edilmiştir.
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Tablo 4.
İkinci soru için öğrenci performansları
Soru Numarası

Doğru Cevap
Verilen Soru
Yüzdesi

Kısmi Doğru
Cevap Verilen

Yanlış Cevap
Verilen Soru
Yüzdesi

Cevap Verilmeyen
Soru Yüzdesi

2

31

35

28

6

Aşağıda görülen Şekil 3 ve Şekil 4 ile öğrencilerin verilen A matrisi için LU ayrışımı çözümün de yapmış
oldukları hatalar örneklenmiştir. Şekil 3 de öğrenci U matrisini doğru ifade ederken L matrisi yazımında ki hatası
görülmektedir.

Şekil 3. İkinci soruya ait bir öğrenci hatası
Şekil 4. de ise hem U hem de L matrisi yazım hatası vardır.

Şekil 4. İkinci soruya ait bir öğrenci hatası

Sonuçlar/ Tartışma
Bu araştırmada, öğrencilerin matris ayrışımları üzerine yaptıkları hataları belgeledik. Elde edilen sonuçlar sadece
yazılı cevaplara dayandığı için öğrencilerle kişisel (klinik) görüşmelerin de yer aldığı bir çalışma ile öğrenme
süreçlerinin daha derinlemesine anlaşılabileceğini düşünüyoruz. Yukarıda belirtilen öğrenme zorluklarının
üstesinden gelinebilmesi için önerilerimiz aşağıda maddeler halinde verilmiştir:




Basit satır işlemlerini yaparken (hatayı minimuma indirgemek için) kesirli sayılardan kaçınılması,
Karakteristik polinomu bulduktan sonra kökleri (özdeğerleri) bulmak için ilk önce sıfır, bir, eksi bir, iki
gibi tam sayıların denenerek polinomun köklerini elde etmeye çalışılması,
Katlı özdeğer çıkması halinde özvektörlerin bulunmasına dair çok sayıda örnek çözülmesi,
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Ters bulma işleminden kaçınmak için A=XDX-1 formu yerine AX=XD eşitliğinin sağlanıp
sağlanmadığının test edilmesi,
Derslerde köşegenleştirilemeyen matrislerinde örneklenmesi,
Köşegenleştirmenin önemi vurgulanarak diğer derslerle bağlantılarını kurmak.
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Kavram Karikatürleriyle İşlenen Fen Derslerine İlişkin İlkokul
Öğrencilerinin Günlüklerindeki Yansıtmalar
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Öz
Kavram karikatürleri, var olan her bir karakterin günlük yaşamdaki bir olaya ilişkin farklı bakış açılarını savunduğu,
ilgi çekici ve şaşırtıcı karikatür biçimindeki çizimlerdir. Kavram karikatürleri, öğrencilerin kavram yanılgılarını ortaya
çıkarır, soru sormayı ve yansıtıcı düşünmeyi artırır ve öğrencilerin kavramsal algılayışlarını geliştirmelerine yardım eden
konuşma ve tartışmayı teşvik eder. Bu nedenle okulöncesi dönemden başlanarak her düzeyde kavram karikatürleri
kullanılabilmektedir. Bu bağlamda, araştırmanın amacı kavram karikatürleriyle işlenen fen derslerine ilişkin ilkokul
öğrencilerinin günlüklerindeki yansıtmaları incelemektir. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman
incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın dokümanları, çocuklar tarafından yazılan fen günlüklerinden oluşmaktadır. Bu
araştırmanın çalışma grubunun seçiminde amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme tercih edilmiştir. Çalışma grubu,
sınıf öğretmenliği 4.sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının kavram karikatürü kullanarak ders işledikleri
sınıflardaki ilkokul öğrencilerinden oluşmaktadır. Uygulamayı yürüten öğretmen adayları (n=5), araştırma projesi dersi
kapsamında ilkokul 3. ve 4. sınıf düzeyinde kavram karikatürleri hazırlamış ve hazırladıkları bu kavram karikatürlerini
kullanarak uygulama okulunda fen bilimleri derslerini yürütmüşlerdir. Öğretmen adayları, araştırmacı öğretim üyelerinin
rehberliğinde fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan ilgili kazanımlara yönelik kavram karikatürlerini
hazırlamışlardır. Hazırlanan karikatürler 3.ve 4. sınıflarda dönem boyunca haftalık konulara bağlı olarak uygulanmıştır. Bu
uygulamaların yapıldığı her fen bilimleri dersinin sonunda çalışma grubunda yer alan ilkokul öğrencilerinden derse ilişkin
günlük tutmaları istenmiştir. Bu öğrenciler fen günlüklerinde, o gün işlenen derste kullanılan kavram karikatürlerine ilişkin
görüşlerini, derse yönelik duygularını ve derste öğrendiklerini yansıtmışlardır. Yapılan doküman incelemesi ile tema ve
kategoriler oluşturulmuştur. Bulgular bu temaların sunumu ve öğrencilerin günlüklerine yaptıkları yansıtmalardan doğrudan
alıntılar eşliğinde sunulmuştur. Araştırmanın sonunda, ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin kavram karikatürleriyle ders
işlemekten çok hoşlandıkları, bu derslerde eğlendikleri, fen konularını daha iyi anladıkları, kimi zaman ise bazı kavram
karikatürlerinde zorlandıkları ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin de kavram
karikatürleriyle ders işlemekten keyif aldıkları, fen kavramlarını ve aralarındaki farklılıkları anlayabildikleri, derslerde
tartışarak konuları işlemekten hoşlandıkları, yanlışlarını görüp doğruyu öğrendikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kavram karikatürü, fen bilimleri dersi, ilkokul öğrencileri, fen günlükleri

Abstract
Concept cartoons are drawings in the form of an interesting and surprising caricature in which each existing character
defends different perspectives about an event in daily life. Concept cartoons reveal students’ misconceptions about images,
increase questioning and reflective thinking, and promote speech and discussion that help students develop their conceptual
perception. For this reason, concept cartoons can be used at all levels starting from the preschool period. In this regard, the
purpose of the present study was to investigate the primary school students’ reflections on their diaries regarding the science
courses taught with concept cartoons. In the present study, document analysis technique as one of the qualitative research
methods was used. The documents of the research were the science diaries of the children. One of the purposive sampling
types, criterion sampling was preferred in the selection of the study group of this research. The study group was composed of
the primary school students at the classes where pre-service teachers studying at the fourth grade of the department of
primary school teaching taught lessons using concept cartoons. The pre-service teachers carrying out the practice (n=5)
prepared concept cartoons at the level of third and fourth grades within the research project course and provided the science
courses using these caricatures that they prepared at the practice school. In the guidance of the researchers, the pre-service
teachers prepared concept cartoons about the related learning outcomes in the curriculum of the science course. Those
prepared concept cartoons were practiced depending on weekly subjects during the period in the third and fourth grades. At
the end of each science course in which those practices were carried out, primary school students of the study group were
asked for keeping a diary related to that course. Those students reflected their opinions about the concept cartoons used in the
course on that day, their feelings about the course, and what they learnt in the course in their science diaries. Themes and
categories were formed in the document analysis performed. The findings were offered with the presentation of those themes
and the direct quotations from the reflections of the students on their diaries. At the end of the research, it was concluded that
the third graders loved having a lesson including concept cartoons, they enjoyed in those classes, they understood science
subjects in a better way, but they sometimes had difficulty in some concept cartoons. Moreover, it was revealed that the
fourth graders also liked having a lesson including concept cartoons, they could understand science concepts and the
differences between the concepts, they liked discussing the course subject during the classes, and they learnt the right points
as they understood their mistakes.
Keywords: Concept cartoons, science course, primary school students, science diaries
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Giriş

Öğrencilerin zihinlerinde var olan bilgilerin tespit edilmesi ve bu bilgileri dikkate alarak yeni öğrenilecek
konular arasında bağlantı kurulması gerekir. Buradan hareketle, öğrencilerin ön bilgilerine önem veren ve
onların öğretim ortamına aktif katılmalarını sağlayan öğrenme yaklaşımlarının kullanılması son derece önemlidir
(Köseoğlu & Kavak, 2001). Sonuç olarak, öğrencilerin ön bilgilerinin detaylı bir şekilde belirlenebilmesi
gereklidir. Bilindiği gibi, öğrencilerin zihinlerinde var olan bilgilerin açığa çıkarılmasında kullanılan önemli
araçlardan biri, kavram karikatürleridir. Kavram karikatürleri, farklı bakış açılarının savunulduğu, ilgi çekici ve
şaşırtıcı çizimlerdir (Keogh & Naylor, 1999). Bu çizimlerde genelde, günlük yaşamla ilişkili konuşmaların yer
aldığı farklı karakterler kullanılır (Webb, Williams & Meiring, 2008). Bu karakterler yoluyla öğrencilere
kavrama ilişkin günlük yaşamdan bir problem ile ilgili farklı yönde görüşler sunulur ve öğrencilerden bu
karakterlerden hangisinin fikrine katıldığının gerekçeleriyle birlikte açıklamaları istenir (Şaşmaz-Ören &
Yılmaz, 2013). Kavram karikatürleri, öğrencilerin kavram yanılgılarını ortaya çıkarmalarına (Aydın & Balım,
2013), ayrıca öğrencilerin düşünmelerine, sorgulamalarına, eleştirmelerine ve tartışmalarına olanak sağlar
(Yurtyapan, Kandemir & Kandemir, 2017). Buradan hareketle, kavram karikatürlerinin yapılandırmacı öğrenme
yaklaşımına dayalı olarak geliştirildiği söylenebilir (Morris, Merritt, Fairclough, Birrell ve Howitt, 2007).
Öğrencilerin sorumluluk almaları bakımından kavram karikatürleri, okulöncesi dönemden başlanarak her
düzeyde rahatlıkla kullanılabilmektedir (Keogh, Naylor & Wilson, 1998). Kavram karikatürleri sayesinde
öğrencilerin günlük yaşamla fen arasında bağ kurmaları sağlanır (Keogh, Naylor & Wilson, 1998). Bununla
birlikte, kavram karikatürlerinin fen derslerinde tartışmayı arttırmaya katkısının olduğu bilinmektedir (Naylor,
Downing & Keogh, 2001). Buradan hareketle, fen derslerinde kavram karikatürlerinin kullanılmasının önemli
olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, araştırmanın amacı kavram karikatürleriyle işlenen fen derslerine ilişkin
ilkokul öğrencilerinin günlüklerindeki yansıtmaları incelemektir.
Yöntem
Çalışma Deseni
Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Yaygın olarak
araştırmalarda kullanılan dokümanlar; resmi kayıtlar, mektuplar, gazeteler, şiirler, şarkılar, ortak kayıtlar, tarihsel
dokümanlar, günlükler, yaşam öyküleri, özgeçmişler gibi belgelerdir (Merriam, 2009). Bu araştırmanın
dokümanları, ilkokul 3. ve 4.sınıf öğrencileri tarafından yazılan fen günlüklerinden oluşmaktadır.
Katılımcılar
Bu araştırmanın katılımcılarının seçiminde amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme tercih edilmiştir.
Katılımcılar, sınıf öğretmenliği 4. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının kavram karikatürü
kullanarak ders işledikleri sınıflarda öğrenim görmekte olan ilkokul öğrencilerinden (3.sınıf: 24 kişi; 4.sınıf: 28
kişi) oluşmaktadır.
Veri Toplama Süreci
Bu çalışmada, sınıf öğretmenliği 4. sınıfta ders olarak verilen araştırma projesi kapsamında öğretmen
adayalrı, ilkokul 3. ve 4. sınıf düzeyinde kavram karikatürleri hazırlamış ve hazırladıkları bu kavram
karikatürlerini kullanarak uygulama okulunda fen bilimleri derslerini yürütmüşlerdir. Öğretmen adayları,
araştırmacı öğretim üyelerinin rehberliğinde fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan ilgili kazanımlara
yönelik kavram karikatürlerini hazırlamışlardır. Hazırlanan karikatürler 3. ve 4. sınıflarda dönem boyunca
haftalık konulara bağlı olarak uygulanmıştır. Bu uygulamaların yapıldığı her fen bilimleri dersinin sonunda
çalışma grubunda yer alan ilkokul öğrencilerinden derse ilişkin günlük tutmaları istenmiştir. Bu öğrenciler fen
günlüklerinde, o gün işlenen derste kullanılan kavram karikatürlerine ilişkin görüşlerini, derse yönelik
duygularını ve derste öğrendiklerini yansıtmışlardır.
Verilerin Analizi
Nitel çalışmalarda dokümanların incelenmesinde içerik analizi kullanılmaktadır (Merriam, 1998). İçerik
analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Veriler dört
aşamada içerik analizine tabi tutulur. Bu aşamalar; verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve
temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması biçiminde sıralanmaktadır (Yıldırım ve
Şimşek, 2013). Bu araştırma çerçevesinde araştırmanın dokümanları olan öğrenci günlükleri önce sınıf düzeyi ve
tarihlerine göre gruplandırılmış, sonra da her bir grup kendi içerisinde numaralandırılmıştır. Numaralandırılmış
olan bu dokümanlar tek tek okunarak kodlar çıkarılmıştır. Her bir araştırmacı tarafından yapılan kodlamalar
karşılaştırılarak uyuşumları karşılaştırılmıştır. Araştırmacılar arasındaki uyuşum % 92 olarak hesaplanmıştır.
Oluşturulan bu kodlar uyuşum süreci sonrasında belirli başlıklar altında toplanarak temalaştırılmıştır. Bu temalar
kendi içerisinde alt kollara ayrılarak kategorize edilmiştir. Böylece düzenleme işlemi ile birlikte tema, alt tema
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ve kategori ağları oluşturulmuştur. Bulgular bu ilişkilerin tablolaştırılması, açıklanması ve öğrencilerin
günlüklerine yaptıkları yansıtmalardan doğrudan alıntılar eşliğinde sunulmuştur.

Bulgular
Tablo 1.
İlkokul 3. Sınıf öğrencilerinin kavram karikatürleriyle işlenen fen derslerine ilişkin görüşlerine yönelik tema, alt
tema ve kategoriler
Sınıf Düzeyi

3. sınıf

Temalar
Kavram karikatürlerine
ilişkin görüşler

Alt temalar
Duyuşsal boyut
Bilişsel boyut

Kavram karikatürleriyle
işlenen fen dersine
ilişkin görüşler

Duyuşsal
boyut
Bilişsel boyut

Kategoriler

Kavram karikatürünü sevme


Kavram karikatürlerinde zorlanma




Eğlenme
Kendini iyi hissetme




Dersin sürekliliğini isteme
Kavramsal öğrenmeye destek

Kavram karikatürlerine ilişkin görüşler, iki alt tema altında duyuşsal ve bilişsel boyutlar olarak ortaya
çıkmıştır. Duyuşsal boyutun kategorileri kavram karikatürlerini sevme olarak görülürken bilişsel boyutta da
kavram karikatürlerinde zorlanma şeklinde belirlenmiştir. Bu bağlamda ilgili kategorilere ilişkin ilkokul 3. sınıf
öğrencilerinin yazdıkları fen günlüklerinden yapılan yansıtmalar şu şekilde sunulabilir:
Duyuşsal boyutun kavram karikatürlerini sevme kategorisine ilişkin öğrenci günlüklerinden yansıtmalar:
“Ben bu yöntemi çok beğendim çünkü bu yöntem çok eğlenceli.” (1 nolu günlük). “Bu dersi çok sevdim. Bir daha
olmasını çok isterim, çünkü dersteki kavram karikatürlerini çok sevdim” (6 nolu günlük). Bilişsel boyutta
kavram karikatürlerinde zorlanma kategorisi bağlamında “ders güzeldi. karikatürler biraz zordu ama olsun…” (3
nolu günlük) ifadesi örnek verilebilir.
Kavram karikatürleriyle işlenen fen dersine ilişkin görüşler de iki alt tema altında duyuşsal ve bilişsel
boyutlar olarak ortaya çıkmıştır. Duyuşsal boyutun kategorileri; eğlenme, kendini iyi hissetme ve dersin
sürekliliğini isteme olarak ortaya çıkmıştır. Bilişsel boyut alt teması altında ise kavramsal öğrenmeye destek
kategorisi ortaya çıkmıştır.
Duyuşsal boyutun kendini iyi hissetme kategorisine ilişkin öğrenci günlüklerinden yansıtmalara “günüm
çok iyi geçti. Çok eğlenceliydi. Değişik bir yöntemdi. Kendimi çok iyi hissettim, bence ders harikaydı” (23 nolu
günlük); “bu yöntemi çok beğendim. Ders böylece çok eğlenceliydi. Bugün günüm iyi geçtiği için mutluyum” (36
nolu günlük) ifadeleri örnek verilebilir. Dersin sürekliliğini isteme kategorisine ilişkin “bu yöntemle daha iyi
öğrendim. Bir dahaki derslerimiz de böyle olsun” (8 nolu günlük) yansıtma bir örnektir.
Bilişsel boyut alt teması altında yer alan kavramsal öğrenmeye destek kategorisine ilişkin yansıtmalar şu
şekildedir: “Bu yöntemi çok beğendim. Çünkü karikatürlerle anlatılınca çok iyi anlıyorum. Her zaman derste
işlenen konular aklımda kalıyor. Böyle işlenen ders şeklini çok sevdim” (13 nolu günlük); “Keşke her gün böyle
olsa. Fen bilimleri iyi geçiyor. Çünkü anlıyorum dersteki konuları. Daha iyi oluyor.” (27 nolu günlük).
Tablo 2.
İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin kavram karikatürleriyle işlenen fen derslerine ilişkin görüşlerine yönelik tema, alt
tema ve kategoriler
Sınıf Düzeyi

Temalar
Kavram
karikatürlerine ilişkin
görüşler

Alt temalar
Duyuşsal boyut
Bilişsel boyut

4. sınıf
Kavram
karikatürleriyle
işlenen fen dersine
ilişkin görüşler

Duyuşsal boyut

Bilişsel boyut
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Kategoriler

Kavram karikatürünü sevme

Kavram karikatürünü sevmeme

Kavram karikatürlerinde zorlanma









Eğlenme
Derse yönelik olumlu tutum
Kendini iyi hissetme
Dersin sürekliliğini isteme
Yeniliklerden hoşlanma
Kavramsal öğrenmeye destek
Kavram yanılgılarından uzaklaşma
Tartışma yapmaya fırsat
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Kavram karikatürlerine ilişkin görüşler, iki alt tema altında duyuşsal ve bilişsel boyutlar olarak ortaya
çıkmıştır. Duyuşsal boyutun kategorileri kavram karikatürlerini sevme ve sevmeme olarak görülürken bilişsel
boyutta da kavram karikatürlerinde zorlanma şeklinde belirlenmiştir. Bu bağlamda ilgili kategorilere ilişkin
ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin yazdıkları fen günlüklerinden yapılan yansıtmalar şu şekilde sunulabilir:
Duyuşsal boyutun kavram karikatürlerini sevme ve sevmeme kategorilerine ilişkin öğrenci günlüklerinden
yansıtmalar: “Kavram karikatürünü gördük, onunla ilgili bir etkinlik yaptık, karikatürleri çok sevdim.” (22 nolu
günlük) , “Kavram karikatürüyle işlenen dersi sevdim ama karikatür yapmayı ve uygulamayı sevmiyorum“ (12
nolu günlük) şeklindedir.
Bilişsel boyutta kavram karikatürlerinde zorlanma kategorisi bağlamında “Bugün fen dersinde canlıların
özelliklerini öğrendik, karikatür vardı, tartıştık canlı mı cansız mı diye. Bazen bilemedim, karikatürdeki
çocukların dediğinin hangisi doğru karar veremedim” (32 nolu günlük) ifadesi örnek verilebilir.
Kavram karikatürleriyle işlenen fen dersine ilişkin görüşler de iki alt tema altında duyuşsal ve bilişsel
boyutlar olarak ortaya çıkmıştır. Duyuşsal boyutun kategorileri; eğlenme, derse yönelik olumlu tutum, kendini
iyi hissetme, dersin sürekliliğini isteme ve yeniliklerden hoşlanma olarak ortaya çıkmıştır. Bilişsel boyut alt
teması altında ise kavramsal öğrenmeye destek, kavram yanılgılarından uzaklaşma ve tartışma yapmaya fırsat
kategorileri oluşturulmuştur.
Duyuşsal boyutun yeniliklerden hoşlanma kategorisine ilişkin yansıtma şu şekildedir: “Ben bugünkü derste
solunumu öğrendim, bunu öğrenirken karikatür kullandık, bilmediğim şeyleri tartıştık ve öğrendim. Hep böyle
işlense, çok beğendim, bizim bilmediğimiz karikatür gibi yeni yeni şeyler kullansa öğretmenler” (14 nolu
günlük). Derse yönelik olumlu tutum kategorisinde “Bugün fen dersinde çok güzel ve eğlenceli bir ders geçirdik.
Çok eğlendik, öğrendiğimiz konu canlıların özellikleri idi.” (24 nolu günlük).
Bilişsel boyut alt teması altında kavramsal öğrenmeye destek kategorisine ilişkin yansıtma şu şekildedir:
“Bugün canlı, cansız, üreyebilir, üreyemez gibi konular öğrendik, canlıların özelliklerini ve cansızların
özelliklerini öğrendim. Kavram karikatürlerini çok beğendim, çok etkili oldu o sayede iyi öğrendim” (31 nolu
günlük). Kavram yanılgılarından uzaklaşma kategorisine ilişkin yansıtmalar ise şu şekildedir: “Bu derste
fotosentezi ile solunum arasındaki farkı öğrendim. Kavram karikatürlü kağıdı beğendim. Hangi şeyin doğru
hangi şeyin yanlış olduğunu anladım.” (1 nolu günlük), “Bugünkü karikatürlü dersi çok sevdim. Fotosentezin ve
solunumun farkını öğrendim. Yanlış biliyormuşum ama artık şimdi anladım.” (18 nolu günlük). Tartışma
yapmaya fırsat kategorisine ilişkin örnek yansıtma şöyledir: “Bugün fen dersinde çok şey öğrendik, etkinlikler
yaptık, karikatürler kullandık. Bu derste karikatürün konusunda tartışma yaptık ve çok şey öğrendik. Sorular
soruldu, cevaplandı ve canlı-cansız varlıkları böylece öğrendik.” (35 nolu günlük).
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmanın sonunda, ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin kavram karikatürleriyle ders işlemekten çok
hoşlandıkları, bu derslerde eğlendikleri, fen konularını daha iyi anladıkları, kavramsal öğrenmeyi
desteklediklerini ancak kimi zaman bazı kavram karikatürlerinde zorlandıkları ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde,
ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin de kavram karikatürleriyle ders işlemekten keyif aldıkları, fen kavramlarını
ve aralarındaki farklılıkları anlayabildikleri, derslerde tartışarak konuları işlemekten hoşlandıkları, yanlışlarını
görüp doğruyu öğrendikleri ve kavramları daha derinlemesine öğrendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 3. ve 4.
Sınıf öğrencilerinin günlüklerindeki yansıtmalar karşılaştırıldığında, 3. Sınıf öğrencilerinin günlüklerinde
duyuşsal öğelere ağırlıklı olarak yer verdikleri; 4. sınıf öğrencilerinin ise benzer duyuşsal vurguların yanı sıra
kavram karikatürleriyle işlenen ders konularına, kavramsal yapılara ve yürütülen tartışmalara daha çok yer
verdikleri ortaya çıkmıştır. Yapılan bazı çalışmalarda, kavram karikatürlerinin fen derslerinde tartışmayı
arttırmaya katkısının olduğu belirtilmektedir (Balım, İnel ve Evrekli, 2008; Naylor, Downing & Keogh, 2001;
Webb, Williams ve Meiring, 2008). Kılıç-Özün (2010) tarafından yapılan çalışmada kavram karikatürleriyle
işlenen hayat bilgisi dersinin öğrencilerin tutumunu artırdığı belirlenmiştir. Yapılan bazı çalışmalarda ise kavram
karikatürleriyle işlenen fen derslerinin, öğrencilerin fene yönelik tutum puanlarında anlamlı farklılaşmaya neden
olmadığı belirlenmiştir (Baysarı, 2007, Yılmaz, 2013). Özyılmaz-Akamca ve Hamurcu (2009) tarafından yapılan
çalışmada, kavram karikatürleriyle desteklenmiş fen dersinin öğrencilerin öğrendikleri bilgilerin kalıcılığında
olumlu etkisinin olduğu belirtilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar bağlamında, kavram karikatürleriyle
işlenen fen derslerinin öğrencilere birçok kazanım sağlaması bakımından öğretmenlerin fen derslerini kavram
karikatürü destekli olarak işlemeleri önerilebilir. Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin (eleştirel
düşünme, analitik düşünme vb.) erken gelişmesine katkı getirebilmesi adına kavram karikatürlerinin alt
sınıflardan itibaren kullanılmaya başlanması önerilebilir.
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Öz
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin çevre eğitiminde gerçekleştirdikleri uygulamaları belirlemektir. Bu amaç
doğrultusunda araştırmada nitel yöntem kullanılmış olup, veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak
toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Afyonkarahisar ili merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi
ilköğretim okullarında görev yapan 19 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Elde edilen veriler içerik analiz tekniği kullanılarak
analiz edilmiştir. Verilerden elde edilen sonuçlarda, sınıf öğretmenlerinin çevre eğitimini literatürde yer alan çevre eğitimi
bileşenleri olan bilgi, bilinçlilik, tutum ve aktif katılım boyutlarında tanımladıkları ama daha çok bilgi ve bilinç düzeyine
vurgu yaptıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenleri ilkokul döneminde çocuklara çevre eğitimi vermenin önemli
olduğunu ve sınıf öğretmenlerinin çevre eğitiminde önemli görevleri olduğunu bildirmişlerdir. Sınıf öğretmenlerinin çevre
eğitiminde en çok soru cevap tekniğinden yararlandıkları belirlenmiştir. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin çevre eğitimine yönelik
en fazla yararlandığı kaynağın fotoğraflar, gazeteler, kitap dergi ve broşürler olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Eğitimi, Sınıf Öğretmeni.
Abstract
The aim of this study is to determine the practices of classroom teachers in environmental education. For this purpose a
qualitative method has been used in the research, datas were gathered by using semi-structured interview technique. The
study group of thesis consists 19 volunteer teachers working in the official primary schools affiliated to the Ministry of
National Education in the province of Afyonkarahisar districts. Qualitative datas were analyzed using content analysis
technique. In the results of qualitative datas, it was found that classroom teachers describe environmental education as
information, consciousness, attitude and active participation, which are components of environmental education in the
literature, but they emphasize more knowledge and consciousness level. Classroom teachers reported that it is important to
give environmental education to children in primary school age and classroom teachers has important roles in environmental
education. It has been determined that classroom teachers benefit most from the question and answer technique in
environmental education. In addition, it was determined that classroom teachers benefit most from photographs, newspapers,
books magazines and brochures in environmental education.
Key Words: Environment, environmental education, classroom teacher.

Giriş
İçinde bulunduğumuz çağ insanlığa birçok teknolojik olanak sunarken, bir yandan da çevrenin kirlenmesine
yol açmaktadır. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, hızlı nüfus artışı, buna bağlı olarak beslenme, eğitim
eksikliği, çarpık kentleşme, artan kirlilik, azalan ve tükenen canlı çeşitleri, çevre sorunlarının artmasına sebep
olmaktadır (Aydın & Aykaç, 2016). İnsana düşen en önemli görevlerden biri de gelecek kuşaklar için tüm
canlılara yaşanacak bir çevre bırakmaktır. Karşılaşılan çevre sorunlarına köklü çözümler getirecek, insanlığın
faydasına hizmetler üretecek ve bunlardan faydalanacak insan gücünün çevre bilinci ile yetiştirilmesi, bu
problemlerin ve ihtiyaçların çözümünde önemli ilerlemeler sağlayacaktır (Uzun & Sağlam, 2005). Çevre
sorunlarına karşı insanlardaki bilinçlenme, çevreye karşı tutum ve değer yargılarının değişmesi ise çevre
eğitimiyle mümkündür (Erten, 2004; Karataş & Aslan, 2012). Çevre eğitimi, çeşitli bilimsel disiplinleri
bütünleştiren bir yaklaşımla okul içinde ve dışında bütün eğitim kademe ve türlerini kapsayan bir biçimde ele
alınmalı ve kamuoyuna dönük olmalıdır. Yani sadece okul içinde öğrenilmesi gereken konular olarak değil,
öğrenciler edindikleri bilgi ve yaşantıları okul dışına da transfer edilebilmelilerdir. Eğitimin her kademesindeki
öğrencilerin çevre eğitimine yönelik proje çalışmaları, örnek olay incelemesi, probleme dayalı öğrenme
çalışmaları içerisinde yer almalarına imkan verilerek çevreye karşı olumlu tutum ve davranış geliştirmeleri
sağlanabilir (Demirkaya, 2007).Bunun yanı sıra ülkemiz eğitim öğretim sürecinde okul dışı yöntemlerin
uygulamasında önemli eksiklikler ve sorunlar mevcuttur. Eğitim sisteminin yapısı gereği uluslararası alanda en
büyük eksiğimizin gezegenini ve çevresini oldukça iyi tanıyan, merak, estetik keşif duygusu ve yetenekleri
gelişmiş bireyler yetiştirme konusunda olduğunu kabul etmek gerekir. Bu eksikliği gidermenin yolu ise okul dışı
aktiviteler ile etkili bir eğitimin hayata geçirilmesidir. Belediyeler, organizasyonlar, kamu kurumları bu tür
aktiviteler konusunda hazırlıklı ve donanımlı olmalı, mekân düzenlemelerinde sürekli öğrenme koşulları ön
planda tutulmalıdır. Yeryüzünün farklı yerleri ve olaylarını gözlemlemekten zevk alan, bunları ilişkilendirebilen
1
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ve anlamlandırabilen, yaşadığı gezegeni tanıma konusunda çaba sarf eden, farklı mekân ve kültürleri görmeyi ve
gözlemlemeyi yaşam biçimi olarak kabul eden fertlerin uygar ve yetkin, yaşamaktan keyif alan üretken ve
problem çözebilen kişiler oldukları unutulmamalıdır (Karadoğan, 2016). Ülkemiz eğitim sistemi içerisinde,
müze, hayvanat bahçesi ziyaretleri, yıl sonu yapılan piknikler ve geziler yer almaktadır. Bu tür ziyaret ve geziler
şimdiye kadar bir öğrenme imkanı olarak algılanmasından ziyade öğrencilerin eğlenecekleri, arkadaşları ile
birlikte vakit geçirecekleri, paylaşımda bulunacakları, yeni yerler görecekleri imkanlar olarak görülmüştür. Oysa
ki, yeni yaklaşımlarla birlikte, bu tür ortamların öğrenmeler için zengin olanaklar sunan mekânlar oldukları
dolayısıyla, ders ile ilişkilendirilerek değerlendirilmesi gerektiği fikri ortaya çıkmıştır. Bu noktada, öğrencinin
tamamen serbest kaldığı, ders ile ilişkili bir amacın bulunmadığı, öğrenme hedeflerinin olmadığı geziler yerine,
belirli amaç ve kazanımlar doğrultusunda, belirlenmiş öğrenme hedeflerine göre düzenlenen ve hedeflerin
gerçekleşme durumunun değerlendirildiği geziler yapılması beklenir ve istenir hale gelmiştir (Laçin Şimşek,
2011). Bu noktada okullarda çevre eğitimi uygulayıcısı olan öğretmenlerin gerçekleştirdikleri etkinliklerin önemi
yadsınamaz bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin çevre eğitiminde gerçekleştirdikleri
uygulamaları belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır:
1. Sınıf öğretmenlerinin çevre eğitiminin tanımına ilişkin görüşleri nelerdir?
2. Sınıf öğretmenlerinin çevre eğitimine yer verdiği dersler ve konular nelerdir?
3. Sınıf öğretmenlerinin çevre eğitiminde yararlandığı kaynaklara ilişkin görüşleri nelerdir?
4. Sınıf öğretmenlerinin çevre eğitiminde yararlandığı yöntem- tekniklere ilişkin görüşleri nelerdir?
5. Sınıf öğretmenlerinin çevre eğitimine yönelik yaptıkları etkinliklere ilişkin görüşleri nelerdir?
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Araştırmanın modelini nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni oluşturmaktadır. Bireylerin bir
olguya ilişkin yaşantılarını, algılarını ve bunlara yüklediği anlamları ortaya çıkarma olgubilim araştırma desenin
amacıdır (Yıldırım&Şimşek, 2013). Bu çalışmada olgubilim deseni, sınıf öğretmenlerinin çevre eğitimine
yönelik görüşlerini belirlemede derinlemesine değerlendirme olanağı saylayan bir yöntem olarak kabul edilmiş
ve bu desenle gerçekleştirilmiştir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, Afyonkarahisar ili merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi
ilkokullarda görev yapan, 19 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Katılımcıların seçilmesinde amaçlı örnekleme
yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Maksimum çeşitliliğe dayalı bir
çalışmada amaç; genelleme yapmak için çeşitlilik sağlamak değildir. Çeşitlilik gösteren durumlar arasında ortak
olguların olup olmadığını bulmaya çalışmak ve çeşitliliğe göre problemin farklı boyutlarını ortaya koymaktır
(Yıldırım&Şimşek, 2013). Araştırmada maksimum çeşitlilik örneklemesi kapsamında öğretmenlerin mesleki
hizmet süreleri, öğretmenlerin çalıştığı okulların bulunduğu sosyoekonomik özellikleri, çalıştıkları yerleşim
birimleri dikkate alınmıştır. Ayrıca araştırmanın katılımcıları Afyonkarahisar ili merkez ve merkez köy
okullarında, bu ile bağlı ilçe merkezlerinde ve ilçelerde bulunan köylerdeki ilkokullarda görev yapan toplam 19
öğretmenidir. Katılımcılara ait bilgiler incelendiğinde, sınıf öğretmelerin 13’ünün kadın, 6’sının kadın olduğu,
meslekteki hizmet yıllarının 8’inin 6-10 yıl, 4’ünün 11-15 yıl, 3’ünün 16-20 yıl ve 4’ünün 21 yıl ve üzeri olduğu
görülmektedir. Bu öğretmenlerin 10’u il ve ilçe merkezinde, 4’ü kasaba, 5’i ise il ve ilçe merkezlerine bağlı köy
okullarında görev yapmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin 5’i alt sosyo-ekonomik düzeyde; 7’si orta sosyo-ekonomik
düzeyde; 7’si de üst sosyo-ekonomik düzeyde yer alan okullarda görev yapmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan “Yarı
Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile elde edilmiştir. Nitel araştırmalarda yarı yapılandırılmış görüşmeler
genellikle araştırmacılar bir konuyu derinlemesine incelemek ve verilen cevapları iyice anlamak istediği zaman
sıklıkla kullanılan veri toplama tekniğidir (Harrell&Bradley, 2009). Alan yazın taraması sonucu hazırlanan 12
açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu, iç ve dış geçerliğini sağlamak için bir devlet
üniversitesinin eğitim fakültesinin farklı anabilim dallarındaki beş uzmana verilmiş ve incelemesi sağlanmıştır.
Kapsam ve görünüş geçerliğini sağlamak için görüşlerine başvurulan uzmanlardan, iki Sosyal Bilgiler eğitimi
uzmanı, iki eğitim programları ve öğretimi uzmanı ve bir Fen Eğitimi uzmanıdır. Uzmanlardan alınan görüşler
ve eleştiriler doğrultusunda gerekli düzeltme yapıldıktan sonra dokuz açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu
geliştirilmiştir. Daha sonra üç sınıf öğretmeni ile pilot görüşme yapılmış ve görüşmeler yazıya döküldükten
sonra gerçekleştirilen değerlendirmede soruların katılımcılar tarafından net anlaşıldığı belirlenmiştir.
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Verilerin Analizi
Verilerin analizinde içerik analiz tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinde, araştırmada ulaşılan veriler derin
bir çözümlemeye tabi tutularak kavram ve temalara ulaşılır. İçerik analizi süreci verilerin kodlanması, kodları
belirli kategoriler altında toplayan temaların bulunması, verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi,
tanımlanması ve bulguların yorumlanması aşamalarından meydana gelir (Yıldırım&Şimşek, 2013). Video
kamera cihazı ile kaydedilen görüşmeler araştırmacılar tarafından yazıya aktarılmıştır. Yazıya dökülen tüm
görüşme verileri iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. Birbiriyle ilişkili olan kodlar benzerlik ve
farklılıklarına göre sınıflandırılmış ve bu kodlardan hareketle temalar belirlenmiştir. İki araştırmacı tarafından
oluşturulan kodlar arasındaki tutarlılık [Görüş birliği /(Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100] formülü
kullanılarak hesaplanmıştır (Miles&Huberman, 1994). Kodların karşılaştırılması sonucu kodlayıcılar arası uyum
.89 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada elde edilen bulguların desteklenmesi amacıyla doğrudan alıntılarda
öğretmenlere kod adı verilmiştir.
Bulgular
Sınıf Öğretmenleri çevre eğitimi kavramının tanımına yönelik çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Bu görüşler
Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1.
Sınıf Öğretmenlerinin Çevre Eğitiminin Tanımına İlişkin Görüşleri.
Frekans
10
8
7
5
3
2

Çevreye karşı farkındalık oluşturma
Çevreyi temiz tutan birey yetiştirme
Doğayı koruyan birey yetiştirme
Doğal varlıklara sahip çıkan birey yetiştirme
Çevreye sorunlarına karşı duyarlı birey yetiştirme
Çevrenin korunmasında aktif bireyler yetiştirme

Tablo 1’ de görüldüğü gibi sınıf öğretmenlerinin çevre eğitimine yönelik çeşitli tanım ve ifadeleri
bulunmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin çoğunluğunun çevre eğitimini çevreye karşı farkındalık oluşturma olarak
tanımladıkları görülmektedir. Aynı zamanda öğretmenlerin çevre eğitimini çevreyi koruma, çevreyi kirletmeme,
doğal varlıkları koruma olarak öğrencilere verilen eğitim olarak tanımladıkları belirlenmiştir. Bazı öğretmenler
çevre eğitimini çevreye ve çevre sorunlarına karşı bilgili olmak olarak bilgi düzeyinde tanımlarken, bazı
öğretmenlerin ise çevre eğitimini bireylerin çevreye ve çevre sorunlarına karşı duyarlı davranan çeşitli davranış,
tutum ve alışkanlıkların çocuklara kazandırılması olarak tanımladıkları görülmektedir.
Çevre eğitimini çevreye karşı farkındalık ve hassasiyet kazandırma olarak tanımlayan katılımcı
öğretmenlerden Ayşe görüşlerini “Çevre eğitimi çok küçük yaşlardan itibaren aile içerisinde başlayan ve okul
hayatında, insanın ileriki yaşamında da devam eden bir süreci kapsar bence. Çevre eğitimi; çevreye, çevrenin
korunmasına ve güzelleştirilmesine yönelik bir bilinç oluşturma, farkındalık ve hassasiyet oluşturma eğitimidir
denilebilir” sözleriyle dile getirmiştir.
Katılımcılardan çok azı çevre eğitimini bireylerin çevre sorunlarına karşı duyarlı olabilen ve bu sorunları
çözmede aktif birey olabilen birey yetiştirme olarak tanımladıkları görülmektedir. Çevre eğitimini çevre
sorunlarına karşı duyarlı olma ve aktif olma olarak ifade eden katılımcılardan Meryem öğretmen “ Çevre
eğitimi bireylerin çevre sorunlarına karşı duyarlı olması, o sorunları çözmek için elinden geleni yapması,
çözümler üretmesi ve ürettiği çözümleri çevre sorunlarını çözmede kullanması yani aktif olması yönünde verilen
eğitimdir bence” sözleriyle vurgulamıştır.
Öğretmenlerden alınan görüşler analiz edildiğinde öğretmenlerin çevre eğitimine yer verdikleri derslere ve
konulara yönelik farklı görüşler belirttikleri görülmüştür. Bu görüşler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2.
Sınıf Öğretmenlerinin Çevre Eğitimiyle İlişkilendirilebilecek Konulara İlişkin Görüşleri.
Dersler ve konular
Hayat Bilgisi
Okula Başlıyorum
Sınıf Kuralları
Duyarlı olmalıyız
Sağlıklı büyüyelim
Canlıların yuvası

Frekans
15
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15

Fen Bilimleri
Maddeyi tanıyalım
Canlılar Dünyasını Gezelim
Yaşadığımız dünya
Atıklar
Ses, hava, toprak ve su Kirliliği
Geri dönüşüm
Küresel ısınma
Su döngüsü
Sosyal Bilgiler
Doğal Afetler
Yaşadığımız yer
İklim değişikliği
Doğal-Yapay Çevre
Kültürel- Doğal Miras
Türkiye’miz
Enerji kaynaklarımız
Dünyamız ve Çevre
Diğer dersler
Türkçe
Görsel sanatlar
Müzik
Oyun ve Fiziksel Etkinlikler

12

8

Tablo 2’ de görüldüğü gibi sınıf öğretmenleri ilkokul programlarında yer alan temel derslerden biri olan
hayat bilgisi ve fen bilimleri derslerinde çevre eğitimine daha çok yer verdiklerini belirtmişlerdir. Hayat bilgisi
dersinde çevre eğitimine Okula başlıyorum, Benim Eşsiz Yuvam, Sınıf Kuralları, Duyarlı olmalıyız, Sağlıklı
büyüyelim ve Canlıların yuvası konularında çevre eğitimine yer verdiklerini belirtmişlerdir. Fen bilimleri
dersinde Maddeyi Tanıyalım, Canlılar Dünyasını Gezelim, Yaşadığımız Dünya, Atıklar, Ses, Hava, Toprak ve
Su Kirliliği, Geri dönüşüm, Küresel ısınma ve Su döngüsü konularında çevre eğitimine yer verdiklerini
belirtmişlerdir. Katılımcıların görüşlerine göre Hayat Bilgisi ve Fen Bilimleri derslerinden sonra çevre eğitimine
en fazla yer verilen dersler arasında Sosyal Bilgiler dersi gelmektedir. Sosyal bilgiler dersinde ise, Doğal Afetler,
Yaşadığımız yer, İklim değişikliği, Doğal-Yapay Çevre, Kültürel- Doğal Miras, Türkiye’miz Enerji
kaynaklarımız ve Dünyamız ve Çevre konularında çevre eğitimine değinmektedirler. Ayrıca bazı öğretmenler
aslında çevre eğitimine ilkokuldaki bütün derslerde hemen hemen yer verildiğini belirtmişlerdir.
Hayat Bilgisi dersinde ve hemen hemen bütün derslerde çevre eğitimine yer verdiklerini Nevzat öğretmen
“İlkokula baktığımızda hayat bilgisi dersinde daha çok yer veriyoruz. İleriki sınıflarda işte sosyal bilgiler ve fen
dersi olmak üzere ama bana göre yani bütün derslerde konularla ilişkilendirilip verilebilir. Yani bu duyarlılık
olsun, işte nasıl davranması gerektiği olsun, nerede ne yapılması gerektiği hani bütün derslerle
ilişkilendirilebilir açıkçası” sözleriyle Meryem öğretmen “Aslında bana göre bütün derslerde çevre eğitimi
yapılabilir. Çevre eğitimi aslında her derste verilebilir yani matematik dersinde de verilebilir, görsel sanatlar
dersinde de verilebilir, Ama tabi biz hayat bilgisinde hayatın kendisi olarak o gözle baktığımız için çevre eğitimi
ağırlıkta hayat bilgisi derslerinde bence veriliyor.” sözleriyle belirtmişlerdir.
Sınıf öğretmenleri çevre eğitiminde çeşitli kaynaklardan yararlanmaktadırlar. Sınıf öğretmenlerinin çevre
eğitiminde yararlandıkları kaynaklara ilişkin görüşleri Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3.
Sınıf Öğretmenlerinin Çevre Eğitiminde Yararlandıkları Kaynaklara İlişkin Görüşleri.
Yararlanılan kaynaklar
Fotoğraflardan yararlanma
Fotoğrafların çıktısını alıp dikkat çekmesi için panoya asma
İnternet aracılığıyla faydalanma
Gazetelerden yararlanma
Çevre ile ilgili haberlerin sınıfa getirilmesi ve tartışılması
Çevre sorunlarına ilişkin gazetedeki fotoğraflardan yararlanılması
Çevre ile ilgili haberlerin panoya asılması
Online gazetelerden yararlanılması
Kitap, dergi ve broşürlerden yararlanma
Çocuk dergilerinden faydalanma
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f
10
8
2
7
2
2
2
1
7
3

TEMA, ÇEVKO’nun broşürlerini sınıfa getirme
Geri dönüşümle ilgili belediyenin dağıttığı broşürlerden faydalanma
Değerler serisi kitaplarından faydalanma
Online dergi ve kitaplardan yararlanma
Belgesel ve filmlerden yararlanma
Konuyla ilgili kısa süreli film izletme
Animasyon filmlerden yararlanma
Karikatürlerden yararlanma
Karikatürleri panoya yerleştirip faydalanma
Projeksiyondan yansıtıp öğrencinin dikkatini çekme
Öğrencilerin karikatür çizimi
Sivil toplum kuruluşlarından yararlanma
Tanımlarını, yapmış oldukları çalışmaları tanıtma (TEMA)
Sivil toplum kuruluşunun projelerinden yararlanma

1
1
1
1
5
3
2
4
2
1
1
3
2
1

Tablo 3’te görüldüğü gibi sınıf öğretmenlerinin çevre eğitiminde fotoğraflar, gazeteler, kitap dergi ve
broşürler, belgesel ve filmler, karikatürler ve sivil toplum kuruluşları gibi kaynaklardan yararlandıkları
bulgularına ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin çevre eğitimine yönelik en fazla yararlandığı kaynağın fotoğraflar,
gazeteler, kitap dergi ve broşürler olduğu görülmektedir. Fakat çok sınıf öğretmenin çok azı belgesel ve filmler,
karikatürler ve sivil toplum kuruluşundan yararlandığını ifade etmiştir.
Katılımcı öğretmenler çevre eğitiminde fotoğraflardan dikkat çekmek amacıyla panoya asma, internetten
yararlanma ve görsellerden yararlanma şeklinde yararlandıklarını belirtmişlerdir.
Sınıf öğretmenlerinin çevre eğitiminde gazetelerden çevre ile ilgili haberlerin sınıfa getirilmesi ve
tartışılması, çevre sorunlarına ilişkin gazetedeki resimlerden yararlanılması, çevre ile ilgili haberlerin panoya
asılması ve online gazetelerden yararlanılması şeklinde yararlandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.
Katılımcı öğretmenlerin çevre eğitiminde karikatürlerden çok fazla yararlanmadıkları söylenebilir. Sınıf
öğretmenlerinin karikatürlerden yararlanmama gerekçeleri ise; karikatür kullanmanın akla gelmemesi, ders için
ayrılan zamanın yetersiz olması ve karikatürlere kolay ulaşılamaması olarak ifade ettikleri sonuçlarına
ulaşılmıştır. Çok az öğretmenin ise çevre eğitiminde karikatürlerden derslerde panoya asma, slayt aracılığıyla
öğrencilere gösterme şeklinde yararlandıkları görülmektedir.
Katılımcı öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde sınıf öğretmenleri çevre eğitiminde sivil toplum
kuruluşlarından çoğunlukla yararlanmamaktadırlar. Bu konuda katılımcıların bazıları sivil toplum
kuruluşlarından nasıl yararlanacaklarını bilmediklerinden bazıları ise sivil toplum kuruluşlarına ziyarette maddi
zorluklar ve prosedürlerin uzun sürmesinden dolayı yararlanmadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılardan çok
azı tarafından sivil toplum kuruluşlarından özellikle TEMA’nın yapmış olduğu çalışmaları sınıfta tanıtma ve
projelerinden yararlanma şeklinde yararlandıkları belirlenmiştir.
Katılımcı öğretmenlerden Cüneyt gazetelerden, animasyon filmlerden ve internet araştırmalarından
yararlandığını “gazetelerden ilgili kupürleri kesip gelip sınıfta gösteriyoruz. doğaya, yeşile, çevreye yönelik
Animasyon filmleri izletiyoruz. Ayrıca çevre eğitimine yönelik internet ortamında yapılan çalışmaları çocuklara
izleterek bunlardan faydalanmış oluyoruz” sözleriyle belirtmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin çevre eğitiminde yararlandıkları yöntem ve tekniklere ilişkin bulgular Tablo 4’te
sunulmuştur.
Tablo 4.
Sınıf Öğretmenlerinin Çevre Eğitiminde Yararlandığı Yöntem ve Tekniklere İlişkin Görüşler.
Yaralanılan Yöntem ve Teknikler
Soru cevap tekniğinden yararlanma
Beyin fırtınası tekniğinden yararlanma
Örnek olay yönteminden yararlanma
Gezi gözlem tekniğinden yararlanma

f
15
9
6
2

Tablo 4’te görüldüğü gibi sınıf öğretmenleri çevre eğitiminde en çok soru cevap tekniğinden
yararlandıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar beyin fırtınası tekniğinden, örnek olay ve gezi gözlem
yöntemlerinden yararlandıklarını belirtmişlerdir. Sınıf öğretmenleri tarafından çevre eğitiminde en çok kullanılan
soru cevap yöntemine ilişkin Ayşe öğretmen “…Çevre kirliliği, deniz kirliliği, nedir? Çevremizi bu kirliliklerden
uzak tutmamız için üzerimize ne gibi görevler düşüyor, Doğamızı nasıl koruruz, atık piller, atıklar, atık
yağlar..Bizlere, ailelerimize ne gibi görevler düşüyor? diye sorular soruyorum. Çocuklar bu konuda oldukça
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meraklı, istekliler, çözüm üretmeye çalışıyorlar…” sözleriyle belirtmiştir. Örnek olay yönteminden ve beyin
fırtınası tekniğinden yararlanarak çevre sorunlarına öğrencilerin çözüm üretmelerini sağladığını Mehmet
öğretmen “..örnek olay yönteminden yararlanıyorum. Gazetelerden ya da bulduğum örnek olayları okuyup bu
soruna nasıl çözüm bulabiliriz şeklinde beyin fırtınası yaptırıyorum. Ayrıca çevre gezileri de olabiliyor.”
sözleriyle belirtmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin çevre eğitimine yönelik yapılan etkinliklere ilişkin görüşleri Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5.
Sınıf Öğretmenlerinin Çevre Eğitimine Yönelik Yapılan Etkinliklere İlişkin Görüşler.
Gerçekleştirilen etkinlikler
Sınıf içi etkinlikler
Geri dönüşümde değerlendirilecek maddeleri toplama
Hijyenik sınıf seçme
Dünya Su gününü kutlama
Afiş hazırlama
Broşür hazırlama
Film izleme
Çiçek yetiştirme
Etkinlik köşeleri oluşturma
Sınıf dışı etkinlikler
Çevre temizliği yapma
Ağaçların bakımını yapma ve koruma
Ağaç dikme
Çevre ile ilgili belirli gün ve haftalarda kutlama programı yapma
Velilere çevre eğitimi ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapma
Hazırlanan afişleri iş yeri ziyaretlerinde bulunup anlatma
Okul ve çevresine çevre eğitimi ilgili atasözü, dikkat çekici slogan asma
Semt pazarlarındaki atıkları toplama
Toplanan atıkları geri dönüşüme götürme

f
15
4
2
2
2
2
1
1
1
24
6
4
4
2
2
2
2
1
1

Sınıf öğretmenlerinin görüşleri incelendiğinde çevre eğitimine yönelik sınıf içi ve dışı farklı etkinlikler
yaptıkları görülmektedir. Sınıf içinde yapılan etkinlikler; geri dönüşümde değerlendirilecek maddeleri toplama,
hijyenik sınıf seçme, dünya su gününü kutlama toprak gününü kutlama afiş hazırlama broşür hazırlama film
izleme ve çiçek yetiştirme şeklinde sıralanabilir. Öğretmenlerin sınıf dışı etkinliklerinin daha fazla olduğu
söylenebilir. Sınıf dışı etkinlikler; çevre temizliği yapma, ağaçların bakımını yapma ve koruma, ağaç dikme,
çevre ile ilgili belirli gün ve haftalarda kutlama programı yapma, velilere çevre eğitimi ile ilgili bilgilendirme
çalışmaları yapma, hazırlanan afişleri iş yeri ziyaretlerinde bulunup anlatma, okul ve çevresine çevre eğitimi
ilgili atasözü, dikkat çekici slogan asma, semt pazarlarındaki atıkları toplama ve toplanan atıkları geri dönüşüme
götürme şeklinde belirtilmiştir. Geri dönüşümde değerlendirilecek maddeleri toplama ile ilgili Nimet öğretmen
görüşlerini “Atık kâğıt toplama projemiz var. Çocuklar atık kâğıtlarını getiriyorlar. Her sınıfta bulunan
kutularda topluyoruz. Atık pil projemiz var. ..mavi kapak projesi zaten oda genel bir proje. Ağaç dikme etkinliği
okul genelinde yaptığımız etkinlikler” ifade etmiştir. Mustafa öğretmen sınıf dışı etkinliklere yönelik okul ve
sınıf temizliğine, alan gezilerine, afiş hazırlayarak halkı bilinçlendirmek amacıyla pankartlarla yürüyüş
yaptıklarına ilişkin görüşlerini Sınıf temizliği, bahçe temizliği, köy ve mahalle temizliği, bahar aylarındaki ağaç
dikim etkinlikleri,..Alan gezileri, ormanlık alanlara götürdük, çevre eğitimi amacıyla ağaçların yakılmaması,
ateşin söndürülmesi gerektiği, doğal çevrenin korunması gerektiği çevrenin sadece aslında bunlar da değil
sosyal ve kültürel varlıklarında çok önemli olduğunu aktarmak kolay oldu. Pankart hazırlama, belediyeler,
peyzaj çalışmaları bunlar da çevre düzenlemeye giriyor. Yolumuz olmadığı için, pankartlar hazırlayıp köydeki
belediye binasının önünde 15 kişilik bir öğrenci grubuyla bir yürüyüş yaptık… köy yolunun düzeltilmesi için ve
okul bahçemizin ağaçlandırılmasını istemiştik…”şeklinde ifade etmiştir.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Sınıf öğretmenlerinin çevre eğitimin kavramına ilişkin tanımları incelendiğinde literatürde yer alan çevre
eğitimin bileşenleri olan bilgi, bilinçlilik, tutum ve aktif katılım boyutlarında tanımladıkları ama daha çok bilgi
ve bilinç düzeyine vurgu yaptıkları görülmektedir. Kimaryo’nun (2011) sınıf öğretmenlerinin çevre eğitimi algısı
başlıklı çalışmasında sınıf öğretmenleri çevre eğitimini çoğunlukla çevre hakkında ve çevrenin korunması
hakkında bilgi kazanma eğitimi olarak tanımlamışlardır.
Sınıf öğretmenleri ilkokul programlarında yer alan temel derslerden biri olan hayat bilgisi ve fen bilimleri
derslerinde çevre eğitimine daha çok yer verdiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların görüşlerine göre Hayat
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Bilgisi ve Fen Bilimleri derslerinden sonra çevre eğitimine en fazla yer verilen dersler arasında Sosyal Bilgiler
dersi gelmektedir. Ayrıca bazı öğretmenler aslında çevre eğitimine ilkokuldaki bütün derslerde hemen hemen yer
verildiğini belirtmişlerdir. Tanrıverdi (2009), ilköğretim programlarında yer alan öğrenci kazanımlarının
sürdürülebilir çevre eğitiminin gerekleriyle hangi oranda örtüştüğünü belirlemeye çalıştığı araştırmasında, çevre
eğitimine ilişkin öğrenci kazanımları zorunlu üç derste, yani Hayat bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji
derslerinde farklı ünitelerde yer alan kazanımlarla iç içe geçmiş olarak sunulduğunu belirtmiştir. Bu derslerde
çevre eğitimi ayrı bir ünite olarak yer almamaktadır. Çevre ile ilgili kavramlar çoğunlukla Fen ve Teknoloji
dersinin bir parçası olarak ele alınmış, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinde de belli bir oranda söz
edilmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin çevre eğitimine yönelik en fazla yararlandığı kaynağın fotoğraflar, gazeteler, kitap
dergi ve broşürler olduğu belirlenmiştir. Fakat sınıf öğretmenin çok azı belgesel ve filmler, karikatürler ve sivil
toplum kuruluşundan yararlandığını ifade etmiştir. Gökçe (2009), çevre eğitiminde gazetelerden yararlanma adlı
çalışmasında öğretmen adayları gazetelerden çevre ile ilgi resim, karikatür, makale, haber getirerek derste grup
çalışmaları şeklinde materyal oluşturmuşladır. Araştırmanın sonunda, öğretmen adayları çevre eğitiminde
gazetelerden yararlanmanın önemli olduğunu, çevre sorunlarına karşı duyarlılığın artabileceğini, sorumluluk
duygusunun ve olum tutumun gelişebileceğini belirtmişlerdir.
Sınıf öğretmenleri çevre eğitiminde en çok soru cevap tekniğinden yararlandıklarını ifade etmişlerdir.
Ayrıca katılımcılar beyin fırtınası tekniğinden ve örnek olay yönteminden yararlanmaktadır. Katılımcılar
tarafından en az yararlanılan, çevre eğitiminde çok önemli yeri olan gezi gözlem yöntemidir. Kimaryo’nun
(2011) araştırmasında da sınıf öğretmenleri çevre eğitiminde öğrenci katılımının olduğu etkinlikler
kullandıklarını belirtmişler fakat gözlemlerde öğretmenlerin genellikle sınıf içi soru cevap ve grup tartışmaları
şeklinde yöntemler kullandıkları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra Aydın ve Aykaç (2016), araştırmalarında
yaratıcı drama kullanılarak verilen çevre eğitiminin, öğretmen kılavuz kitaplarında bulunan mevcut etkinlik ve
öğretim yöntem ve teknikler kullanılarak verilen çevre eğitimine göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Aydın ve Ersoy (2013) ise sınıf öğretmenlerinin çevre bilincini geliştirmek için gezi-gözlem yöntemini oldukça
önemli gördüğünü ancak öğretmenlerin izin alma sürecinin uzunluğunun; olanakların yetersizliğinin; süre
yetersizliğinin ve sınıfların mevcutlarının fazlalığının gezi-gözlem yapmaya engel oluşturduğunu belirtmiştir.
Çevre eğitimi, öğretmenin konu ile ilgili kavramları direkt olarak öğrenciye aktarıp ders işlediği bir süreç olmak
yerine öğrencilerin düşünmesi, tartışması ve alternatif çözümler ürettiği bir süreç olmalıdır. Çevre eğitiminde
öğretmenler; uygulamaya dönük olarak etkinlik temelli yaparak-yaşayarak ve öğrenci merkezli anlayışla çevre
bilinci olan birey kazandırabilir (Artun&Özsevgeç, 2015). Çevrenin veya doğanın temelinde insan olduğundan
dolayı da bu dersin merkezinde de öğrenci olmalıdır. Öğrenci merkezli yöntemlerin kullanılması sonucunda
öğrencilerin çevreye karşı olan ilgilerinin arttığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (Özbuğutu, Karahan & Tan,
2014).
Çevre eğitimine yönelik sınıf içi ve dışı farklı etkinlikler yaptıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Sınıf içinde
yapılan etkinlikler; geri dönüşümde değerlendirilecek maddeleri toplama, hijyenik sınıf seçme, dünya su gününü
kutlama toprak gününü kutlama, afiş hazırlama, broşür hazırlama, film izleme ve çiçek yetiştirme şeklinde
sıralanabilir. Sınıf dışı etkinliklerde en fazla yapılan çevre temizliği yapma, ağaçların bakımını yapma ve
koruma, ağaç dikme, çevre ile ilgili belirli gün ve haftalarda kutlama programı yapmadır. Öğretmenlerin birkaçı
da velilere çevre eğitimi ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapma, hazırlanan afişleri iş yeri ziyaretlerinde
bulunup anlatma, okul ve çevresine çevre eğitimi ilgili atasözü, dikkat çekici slogan asma, semt pazarlarındaki
atıkları toplama ve toplanan atıkları geri dönüşüme götürme şeklinde uygulamalara yer verdiklerini
belirtmişlerdir. Çavuş, Umdu Topsakal ve Öztuna Kaplan (2013), informal öğrenme ortamlarının çevre bilinci
kazandırmasına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemeye çalıştıkları araştırmalarında, öğretmenlerin çevre bilinci
kazandırmaya yönelik olarak en çok sıklıkla tercih ettikleri etkinlik türünün pano hazırlama ve gezi olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmenler kitap okuma, deney, video gösterimi, eğitsel oyunlar, sunum, proje, bilimsel
yayın takibi, drama, münazara, poster hazırlama, panel ve beyin fırtınası etkinliklerine yer verdiklerini
belirtmişlerdir. Sınıf öğretmenlerinin çevre eğitimine yönelik etkinliklerin daha çok okul genelinde yapılan
etkinliklerle sınırlı olduğu, öğretmenlerin bireysel özgün etkinlikler geliştirmediği söylenebilir. Oysa yapılan
deneysel çalışmalar göstermektedir ki öğrencilerin aktif olduğu yaklaşımlar çevre eğitiminde bilgi, beceri, tutum
ve davranışlar kazanılmasında oldukça etkilidir. Alexsandar ve Poyyamoli (2014) sürdürülebilir gelişme için
çevre eğitiminde önerilen, aktif çevre eğitiminin temel bileşenleri olan hizmet ederek öğrenme, alan gezileri,
öğrenci merkezli eğitim, grup projeleri, problem çözme yaklaşımı gibi öğrenme öğretme stratejilerinden
yararlanarak deneysel bir çalışma yapmışlardır. Geleneksel metotlarla öğrenen öğrencilere göre deney
grubundaki öğrencilerin hava, su, biyo çeşitliliğin korunması ve atık maddelerle ilgili konularda bilgi, davranış,
beceri ve tutumun oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Buna göre öğrencilerin çevre eğitimi etkinliklerinde aktif rol alacağı öğrenme ortamları sağlanabilir. Hizmet
öncesi eğitimde öğretmen adaylarına uygulamalı çevre eğitimi etkinlikleri verilebilir.
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Öz
Eğitim sistemlerinin sacayaklarından biri olan öğretmenlerin hizmet öncesi öğretmen yetiştirme süreçlerinde aldıkları
eğitim ve edindikleri felsefe, mesleği yürüttükleri dönemdeki eğitsel faaliyetlerin niteliğini etkileyecek unsurların başında
gelmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının eğitim ve eğitimin çıktısı olan insan tipolojisine dair tanımlamaları adayların
öğretmenlikteki vaziyet alışlarında temel oluşturacaktır. Bu bağlamda çalışmada öğretmen adaylarının eğitim ve eğitimli
birey tanımlamalarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma nitel desende tasarlanmış bir araştırma olup veriler
araştırmacılar tarafından bir eğitim bilimleri ve bir dil uzmanının görüşleri de dikkate alınarak hazırlanmış bir yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ege Bölgesi’ne bulunan bir
üniversitede öğrenim gören ve uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 66 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen
adaylarına görüşme esnasında sizce eğitim nedir tanımlayınız, size göre eğitimli birey kimdir ve size göre eğitimsiz birey
kimdir tanımlayınız şeklinde sorular yöneltilmiş ve veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Sonuç olarak öğretmen
adayları eğitimi çoğunlukla toplumsal işlevine ve bilgi edindirme süreçlerine atıfta bulunarak tanımlamıştır. Bunun yanı sıra
öğretmen adaylarının önemli bir bölümü ise eğitimin ahlaklı birey yetiştirme süreci veya uğraşı olduğunu belirtmişlerdir.
Öğretmen adayları buna paralel olarak eğitimli kişiyi bilen veya bildiğini kullanan, ahlaki ve etik değerlere sahip, çevreye ve
diğer insanlara faydalı olan, kişisel gelişimini gerçekleştirmeye çalışan ve duygularına hâkim anahtar kelimeleri ile
tanımlamışlardır.
Anahtar Kelimeler: öğretmen adayları, eğitim kavramı, eğitimli birey.

Abstract
The education of the teachers, who are one of the pillars of the education systems and their philosophy in the preservice teacher training process, is one of the factors that will affect the quality of the educational activities when they
conduct the profession. For this reason, teacher candidates’ definitions about education and human typology, which is the
output of education, will serve as the basis for candidates' status in teaching. In this context, it was aimed to reveal the
education and educated individual definitions of prospective teachers. The research was designed as a qualitative research
and the data were collected by a semi-structured interview form which was prepared by the researchers considering the
opinions of one educational sciences and one language expert. The study group consisted of 66 pre-service teachers who
were studying at a university located in the Aegean Region and were selected through appropriate sampling method.
During the interview, pre-service teachers were asked to define education, educated and uneducated individuals and the data
were analysed using content analysis. As a result, pre-service teachers mostly defined education by referring to social
function and knowledge acquisition processes. In addition, a significant number of teacher candidates stated that education is
the process or occupation of raising moral individuals. In parallel with this, prospective teachers have defined the educated
person as a person who knows or uses his/her knowledge, has moral and ethical values, are beneficial to the environment and
other people, tries to realize their personal development and has a strong sense of emotion.
Keywords: pre-service teachers, education, educated individual.

Giriş
Eğitim insanın varoluşuyla yaşıt bir olgudur. İnsan kendisini, çevresini ve bu çevrede olan bitenleri
sorgulamaya başladığı andan itibaren öğrenmeye dönük bir ihtiyaç hissetmiş ve bu da eğitime yönelik eylemleri
doğurmuştur. Bununla birlikte tarih boyunca bilgi, deneyim ve yaşantıların bireyden bireye aktarılması süreçleri
de eğitim olgusunu gerekli kılmıştır. Yani insan doğumdan hatta doğum öncesi süreçten başlayarak öğrenmekte
ve öğrendikleri sonucunda davranış örüntüleri oluşturmaktadır. İnsanoğlu davranışçıların ifade ettiği gibi
hareketleri koşullanmalarla kontrol edilebilen bir organizma olmaktan çok amaçlı davranışlarla eyleme geçen bir
varlıktır ve bu durum, eğitimin de formal boyuta taşınarak amaçlı bir etkinlik olması gerekliliğini beraberinde
getirmiştir. Amaç bir eylemin nihai olarak varmak istediği son noktadır. Felsefi bakışta bu anlamı hedef
karşılamaktadır. Yani hedef, varılmak istenen son noktayı, amaç ise bu süreçteki çabaları işaret eder (Ergün,
2011).
Genel olarak ifade etmek gerekirse eğitim amacının kapsamı içerisine, öğrencilerde eğitim vasıtasıyla
oluşturulacak ve istendik olması beklenen bilişsel, duyuşsal, psikomotor ve kültürel değişimler girmektedir. Bu
değişimin boyutları ve şekli ise toplumun eğitim felsefesine, içinde bulunulan zaman diliminin gereklerine,
öğrencilerin yaş gruplarına ve disiplinlerin yapısına göre değişiklik gösterir (Koçyiğit ve Eğmir, 2015: 242). Bu
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noktada eğitimin nasıl tanımlandığı eğitimin amaç, işlev ve süreçleri üzerinde en önemli etkiyi yapmaktadır.
Çünkü bu tanım eğitime dair tüm unsurların organizasyonunda bir temel görevi görecektir.
Eğitim İlkçağ’da soyut ve pedagojik kavramlarla tanımlanırken, modern dönemlerde kitleselleşme, kültür
aktarımı, ideoloji, siyasal iktidar ve toplumsal sınıf gibi unsurlar eğitim tanımın içeriğine girmiştir (İnal, 2004:
35). Platon’a göre eğitim öğrencinin zihninde gizil olarak bulunan ideleri tanıtmak ve hayatı berrak biçimde
anlamasını sağlamak için gerçekleştirilmeliydi. Rasyonalistler eğitimin zihne vurgu yaparak kişileri akıllı birer
insan yapma amacına dönük olmasını savunmuşlardır (Ergün, 2011: 28). Dewey ise bu tanıma toplumsal yönü
ve deneyim kavramını ekleyerek eğitimi yaşa bakmaksızın büyümeyi sağlayan koşulları gerçekleştirme girişimi
olarak tanımlamıştır (Smith, 1965: 29). Natüralistler ise genelde çocuğun doğası üzerinde durmuşlar ve eğitimin
görevinin çocuğun doğallığını bozmadan yeti ve yeteneklerinin uyumlu biçimde gelişmesini sağlayarak onu
mutlu kılmak olduğunu belirtmişlerdir (Cevizci, 2016: 84-85).
Eğitimi zihin ya da karakteri biçimlendirme olarak tanımlayan bakış açısı erdem ve kusursuzluğa ulaşmayı
eğitimsel bir çaba olarak değerlendirir. Frankena’ya (1965: 6) göre eğitim erdemleri çoğaltma ya da iletme
etkinliğidir. Sokratçı geleneğe göre eğitim bir doğurtma sanatıdır ve erdemler çocuğun içinde gizil olarak mevcut
olduğunda eğitim bunu açığa çıkarmalıdır. Bu anlayış bilgilerin doğuştan geldiğini öne süren Aristocu mantıkla
da uyum içerisindedir. Ancak eğitimi tanımlarken odaklanılan bu felsefi ve psikolojik tanımlamalar eğitim
sosyal, toplumsal ve siyasal boyutunu ihmal etmektedir. Gerçekten de eğitim sadece bilgi, mutluluk, iyilik gibi
amaçlardan ziyade belli bir bağlam içinde yapılan bir bilgi aktarma etkinliği olarak birtakım yapıların etkisi
altında biçimlenen bir kurumdur. Yani eğitim kurumu, toplumun sınıfsal yapısı ve bu yapı içinde yer alan çıkar
grupları ile onların düşünsel ve ideolojik etki alanına da girer. Bu noktada eğitimin toplumsallaştırma işlevi ön
plana çıkmaktadır. Durkheim’ın öncüsü olduğu işlevselci paradigma eğitimi yetişen kuşakların yetişmekte olan
kuşakları toplumsal yaşama hazırlaması olarak tanımlamaktadır. Ancak işlevselci paradigmanın eğitimi belli bir
tarihsel, toplumsal ve politik bağlam dışında tanımlaması eksiklik arz etmektedir (İnal, 2004: 38-44).
Tyler (2014)’e göre eğitim insanların davranış kalıplarını değiştirme sürecidir. Eğitim ve eğitim
programının incelenmesinde odaklanılacak en önemli noktalardan ilki hedef davranışlardır. Yani eğitim
sürecinin bireyde oluşturmayı hedeflediği değişimlerdir. Bu davranışlar aslında eğitilmiş insan tipini de ortaya
çıkaran ifadelerdir. Hedef davranışlar bir tercih meselesidir ve okuldan sorumlu kişilerin değer yargılarından
oluşmalıdır. Bu yargıların oluşmasında eğer felsefi bir temel mevcutsa, hedef davranışlar ve dolayısıyla okul ve
eğitimin amaçları daha akla dayalı olacaktır. O halde felsefe, temel eğitim ve eğitilmiş insan tanımının da
merkezinde yer almaktadır. Örneğin ilerlemeciler hedef davranışların belirlenmesinde çocuk üzerinde çalışmanın
ve onun ilgilerinin tespit edilmesinin önemini vurgularken, esasiciler ise geçmişin geniş kültürel mirasından
seçilen temel öğrenmeleri vurgulamaktadırlar.
Bobbitt’e (2017) göre eğitimin işlevleri hususundaki mevcut tartışmalar alanda birbirine karşıt iki düşünce
yaklaşımının var olduğunu göstermektedir. Bu yaklaşımlardan biri gelişmiş zihin, hızlı takdir, disiplin, kültürel
öğelerin aktarımı gibi öznel sonuçlarla ilgilenmektedir. Bu yaklaşıma göre eğitime isteklendirmenin çoğu eğitim
yaşantılarının kullanışlılığından ziyade yaşantıya duyulan ilgiden doğmalıdır. Diğer yaklaşımda ise eğitimin
uygulama dünyasında verimli kullanışlılığı göz önüne alınmalıdır. Birey mesleğinin gereğini yerine getirebiliyor,
uygun işbirlikli ilişkiler kurabiliyor, fizik gücünü yüksek verimlilik düzeyinde tutabiliyor, boş zamanlarında arzu
edilen etkinliklere katılmaya hazır ve çocuğunu erkek veya kadın olarak etkili şekilde yetiştirebiliyorsa ve
akranlarıyla uygun ve etkili sosyal ilişkiler kurabiliyorsa eğitimlidir.
Eğitimin tanımlanmasıyla ilgili ifade edilen bu bilgilerin yanı sıra eğitim sisteminin en önemli
bileşenlerinden biri olan öğretmenin teorik anlamda ortaya konan eğitim modellerinin uygulamaya
dönüştürülmesinde kritik bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Eğitim sistemleri, eğitim ve öğretim programlarına
yansıttıkları felsefelerini ancak öğretmenler eliyle uygulamaya koyabilirler. Bu nedenle resmi program ve
uygulamadaki program arasında ortaya çıkan farklar alanyazında tartışılan bir husustur. Eğitim sistemlerinin
sacayaklarından biri olan öğretmenlerin hizmet öncesi öğretmen yetiştirme süreçlerinde aldıkları eğitim ve
edindikleri felsefe, mesleği yürüttükleri dönemdeki eğitsel faaliyetlerin niteliğini etkileyecek unsurların başında
gelmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının eğitim ve eğitimin çıktısı olan insan tipolojisine dair
tanımlamaları adayların öğretmenlikteki vaziyet alışlarında temel oluşturacaktır.
Öğretmenin rolü, eğitime dönük inanç ve algıları alanyazında çalışılmıştır. Bunun yanı sıra her öğretmen
bilinçli veya bilinçsiz olarak mesleğine ilişkin kişisel görüş ve değerlerini eğitim ortamına taşımaktadır. Örtük
program adı da verilen bu durum eğitim programında tanımlanmamış toplumsal ve siyasal görüş ve değerlerin
öğretmenlerin ve yöneticilerin kontrolünde öğrencilere kazandırılmasıdır (Toker Gökçe, 2016). Yüksel (2002)’e
göre öğrencilerin okul içi öğrenmeleri resmi program haricinde eğitim sistemi ve okulun yönetsel örgütsel araç
ve düzenlemelerinden, okul-çevre arasındaki etkileşimden ve sınıf içinde öğretmen ile öğrencilerin birbirlerine
karşı konumu ve etkileşimlerinden de etkilenir. Dolayısı ile etkili bir eğitim için o toplumun eğitime bakışı ve
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resmi eğitim felsefesi ile öğretmenin eğitime dönük inanç, algı ve tanımlamalarının ve kendine biçtiği rolün
uyumlu olması şarttır.
Eğitim programında ulaşılmak istenen hedefler ne kadar özenle hazırlanırsa hazırlansın eğer bu hedefler
öğretmenler tarafından içselleştirilmemişse öğrencilere tam olarak kazandırılamaz. Belirlenmiş hedeflerin
öğrenciye kazandırılması için öncelikle öğretmen tarafından kazanılmış olması idealdir. Aksi takdirde
öğretmenler öğretim yapabilecek ama istendik davranışların öğrencide gerçekleşmesini sağlayamayacaktır
(Toker Gökçe, 2016). Ancak bu durumda Freire’nin (2014) özgürleştirici pedagoji dediği şey ortaya çıkacaktır.
Yani öğretmen öğrencileri eğitim sürecinde bilinçli varlıklar olarak kabul edecek ve bu kabul sonrasında onların
idrak edimleri oluşturmalarını sağlamaya çalışacaktır.
Bu bilgiler ışığında çalışmada öğretmen adaylarının eğitim ve eğitilmiş insan ilişkin görüşleri belirlenmeye
çalışılmıştır. “Öğretmen adaylarına göre eğitim nasıl tanımlanmaktadır?”; “Öğretmen adaylarına göre eğitilmiş
insan hangi özelliklere sahiptir?” ve bunun yanı sıra “Öğretmen adaylarına göre eğitilmemiş insan hangi
özelliklere sahiptir?” soruları araştırmanın problem ve alt problemlerini oluşturmaktadır.
Yöntem
Araştırmada öğretmen adaylarının eğitim, eğitilmiş birey ve eğitilmemiş birey tanımlamalarının
fenomenolojik bir yaklaşımla derinlemesine analiz edilmesi hedeflenmiştir.
Katılımcılar
Araştırmanın çalışma grubunu Ege Bölgesi’ne bulunan bir üniversitede öğrenim gören ve uygun örnekleme
yöntemi ile belirlenmiş 66 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan öğretmenlerin değişkenlere
göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1.
Çalışma Grubunun Değişkenlere Göre Dağılımı
Değişken
Cinsiyet

Bölüm

Sınıf Düzeyi

Grup
Erkek
Kadın
Fen Bilgisi
İlköğretim Mat.
Bilg. Öğrt. Tek.
Okul Öncesi
Beden Eğitimi
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf

TOPLAM

f
18
48
20
15
15
13
3
1
54
11
66

%
27,3
72,7
30,3
22,7
22,7
19,6
4,5
1,5
81,8
16,6
100

Öğretmen adaylarına görüşme esnasında;


sizce eğitim nedir tanımlayınız,



size göre eğitimli birey kimdir ve



size göre eğitimsiz birey kimdir tanımlayınız şeklinde sorular yöneltilmiştir.

Veri Toplama Araçları
Araştırma nitel desende tasarlanmış bir araştırma olup veriler araştırmacılar tarafından bir eğitim bilimleri ve bir
dil uzmanının görüşleri de dikkate alınarak hazırlanmış bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak
toplanmıştır. Araştırma verileri iki araştırmacı tarafından da nitel analiz metotlarından içerik analizi yoluyla
analiz edilmiştir. Bu analizler iki araştırmacı tarafından karşılıklı kontrol (cross check) ile kodlanarak
çözümlenmiştir.
Bulgular
Çalışmanın ilk probleminde öğretmen adaylarının eğitimi nasıl tanımladığı konu edilmiştir. Öğretmen
adaylarının eğitim tanımları Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 2.
“Eğitim Nedir?” Sorusuna İlişkin Bulgular
Tema
Topluma uyum sağlama

Bilgi edinme süreci

Ahlaka dayalı tanımlama

Kendi, bireysel kişisel gelişim

Bir süreç olarak tanımlama

Kültür edindirme aktarımı

Diğer

Kodlar
Toplum için olumlu ne varsa geliştirme süreci
Toplum kurallarına göre şekillendirme süreci
Toplum standartlarına ulaştıran tüm sosyal süreçler
Topluma uyum bilgisi, kültürel değer aktarımı
Topluma uyum için gerekli bilgi ve becerilerin edinimi
Bilgi beceri kazandırma süreci
Bilgiler bütünü
Bilginin uygulamaya dökülmesinin öğretimi
Bireye davranış kazandırma süreci
Bireyin bilimin ışığında yetiştirilmesi
Hayatta kullanılacak bilgilerin aktarımı
Olumlu davranış, bilgi, beceri ve kültür kazandırma
Ahlak
Ahlaken iyi ve duyarlı bir insan haline getirme süreci
Ahlaki değerler
Ahlaki değerler bütünü
Ahlaki kültürel ve sosyal yönden olumlu kazanımlar edinme
Bireyin ilgi duyduğu alanda gelişimi
Bireyin kendini geliştirme süreci
Mutlu hayat için kendini geliştirme süreci
Tutarlı kişilik oluşturma
Bireyi hayata hazırlamak
Ailede başlayıp hayat boyu süren süreç
Hayat boyu süren bir süreç
Hayatın her anı, insanlık eğitimi
Kültür edindirme, insani değerleri kazandırma
Kültür edinme süreci
Kültür ve bilgi açısından bireyi geliştirme
Kültür ve bilgi birikimi
Akletme, bilinç
Başkasının hak ve özgürlüklerine saygılı hale gelme süreci
Çevrenin insana kazandırdıkları
Doğruyu yanlışı bulma, yaşadıklarından ders çıkarma
Fikir ve hislerin yeni nesle aktarımı
İdeolojik dayatma, istenilen insan profilini üretme çabası
İnsanın kendisiyle ve çevresiyle ilişkisini şekillendiren
Okul dışında öğrenilen doğru ya da yanlışlar
Ontolojik farkındalık, yaşamın amacı hakkında farkındalık
Saygı, sevgi gibi duyguların ön planda olduğu süreç

f

13

13

10

8

6

5

12

Çalışmanın ikinci probleminde öğretmen adaylarının eğitilmiş insan profiline ilişkin tanımlamaları konu
edilmiştir. Bu soruya verilen cevaplar gruplandırılarak Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3.
“Eğitilmiş Kime Denir?” Sorusuna İlişkin Bulgular
Tema

Bilgi sahibi olma
ve bilgiyi
kullanma
vurgusu

Kodlar
Bildiklerini hayata döken kişi
Bilgi sahibi kişi
Bilgi zengini kişi
Bilgileri aktarabilen, insanlara yol gösterebilen
Bilgili ve tecrübeli
Bilgili, güncel, bilgiyi kullanan
Bilgili, öğrenme meraklısı
Bilgili, topluma faydalı, ahlaklı
Bilgiyi işleyebilen kişi

132

f

19

International Congress on Science and Education

Ahlaki etik
değerlere sahip
olma vurgusu

Çevreye ya da
topluma faydalı
olma vurgusu

Kişisel, kişilik
gelişimi vurgusu

Duygu eğitimi
vurgusu

Diğer

Afyonkarahisar, 2018

Bilgiyi paylaşan, işini iyi yapan
Çalışkan, öğrendiklerini hayata dökebilen
Ahlaki değerlere saygılı, toplum kurallarına uyan
Ahlaki ve etik değerlere sahip kişi
Ahlaklı birey
Ahlaklı, erdemli insan
Ahlaklı, sorgulayan bireyler
Dürüst ahlaklı erdemli
Erdemli, alçakgönüllü, öğrendiklerini uygulayan
Çevresine faydalı
İnsanlığa katkısı olan
Kendine ve çevresine faydalı
Topluma ve kendine faydalı
Çevresine saygılı, ahlaklı birey
Çevresine saygılı, bağımsız düşünen uyumlu bir birey
Görev ya da işini iyi yapan kişi
Karakterli, yorum yapabilen, kültürlü
Kendi hayatını şekillendirip bu doğrultuda yaşayabilen birey
Kendini geliştirmiş
Kendini geliştirmiş, bilgili
Kişiliği oturmuş, bilgili, çevresine saygılı
Doğruyla yanlışı ayırt edebilen, duygularını eğitmiş
İnsani duygularla hareket eden kişi
Olumsuz duygularla başa çıkabilen, iyi ilişkiler kuran, iyi ahlaklı
Olumsuz duygularla başa çıkabilen, ahlaklı insan
Doğru davranışlar sergileyen, bilinçli insan
Düşünebilen ve sorgulayabilen
Formal eğitimden ziyade informal eğitim almış kişi
Hayata dair tecrübe kazanmış
Hayatın kazandırdıklarını kendine uyarlayabilen
Kazanılması hedeflenen davranışları kazanmış insan
Nasıl öğreneceğini bilen kişi

16

10

8

6

8

Çalışmanın üçüncü probleminde öğretmen adaylarının eğitilmemiş insan tanımları incelenmiştir. Bu soruya
verilen cevaplar gruplandırılarak Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4.
“Eğitilmemiş Kime Denir?” Sorusuna İlişkin Bulgular
Tema

Bilgi sahibi olmayan,
olmak istemeyen ya
da kullanamayan

Ahlaki değer
yoksunu

Kodlar
Bildiklerini hayata dökmeyen kişi
Bilgi sahibi olmayan
Bilgileri nerede ve nasıl kullanacağını bilemeyen, duyarsız
Bilgisiz ve topluma faydası olmayan
Bilgisiz, kendini geliştirmemiş
Bilgiyi aktaramayan, çok bildiğini zanneden
Bilgiyi işleyemeyen kişi
Çok bildiğini düşünen
Ahlaki değerlerden yoksun birey
Ahlaki değerlere sahip olmayan
Ahlaki değerlere sahip olmayan, sorgulamayan, topluma uyum
sağlamamış
Ahlaki ve etik değerlerden yoksun, özü sözü bir olmayan
Örf adet gelenek göreneklere ve ahlaki kurallara uymayan
İyi bir insan olamayan
Yaptıklarının amacı iyi olmayan kişiler
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Topluma ve çevreye
fayda sağlamama

Kişilik, bireysel
gelişim
Duygusal eğitimsiz

Diğer
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Aile ve topluma faydalı olmayan, kibirli kişiler
Çevresi ile olumlu etkileşime sahip olmayan kişi
Çevresine hiçbir katkısı olmayan
Kendisini geliştirmeyen, çevresine faydasız
Kibirli, çevresine saygısız birey
Kişiliği oturmamış, bilgisiz, çevresine saygısız
Pratik çözümler sunamayan topluma faydasız
Sorgulamayan, toplumda nasıl davranacağını bilemeyen
Toplumsal kurallara önem vermeyen, ahlaki değerleri gözetmeyen
Karakteri zayıf, yorum yapamayan, kültürsüz
Kendine hiçbir şey katmayan kişi
Özgün düşünceleri olmayan
Acımasız ve saygısız birey
Duygu ve dürtülerine uyan kişi
Duygularıyla başa çıkamayan, egosu yüksek, topluma faydasız
Davranışlarını değiştirmeyen
İnformal eğitim almamış kişi
Hayatın kazandırdıklarını kendine uyarlayamayan
Hayatını şekillendiremeyen
Kendine güvenmeyen, kendi kararlarını veremeyen
Lafları ve davranışları birbirini tutmayan
Okumuş kişilere
Yeniliğe kapalı, sabit fikirli

15

3

3

9

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak öğretmen adayları eğitimi çoğunlukla toplumsal işlevine ve bilgi edindirme süreçlerine atıfta
bulunarak tanımlamıştır. Sosyolojik anlamda eğitim, insanı toplumsallaştıran, onun ait olduğu toplumun
kültürünü kazanmasını, topluma etkin katılım göstermesini ve toplumun kültürünü geliştirmesini sağlayan bir
olgudur. Örneğin İbn Haldun Mukaddime’de eğitim-öğretimi toplumsal bir kurum olarak görmüştür. Hatta
çocuğun kişiliğine kalıtımdan çok eğitim ve toplumun törelerinin ve çevrenin yön vereceğini ifade etmiştir
(Tezcan, 2013: 2).
Toplumu dengeli bir sistem olarak gören işlevselciler insan vücuduna benzettikleri toplumun organları olan
kurumların toplumsal uyumu ve birliği tesis ettiğini ifade etmişlerdir (Murphy, 1979: 9). Bu akımdan gelen
Durkheim (1956; Akt. Tezcan, 2013: 16) eğitimin görevinin genç kuşağın metodik olarak toplumsallaştırılması
olduğunu belirtmiştir. Parsons da eğitimin toplumsallaşma işlevini bireylerin gelecekteki rollerine uyum
sağlamaları, kapasitelerini geliştirmeleri ve onları farklı meslek alanlarına yönlendirme şeklinde yerine
getirdiğini belirtmiştir (Parelius ve Parelius, 1978: 9).
Bunun yanı sıra öğretmen adaylarının önemli bir bölümü ise eğitimin ahlaklı birey yetiştirme süreci veya
uğraşı olduğunu belirtmişlerdir. Bu yönüyle adayların bir kısmının eğitime ilişkin daimici bir bakış açısına sahip
olduğu ifade edilebilir. Daimiciler ise okulun, insanın düşünsel potansiyelini geliştirmek amacıyla hazırlanmış
bir kurum olduğunu ifade etmişler ve eğitimin akıl yetilerini geliştirmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Adler’in
eğitime ilişkin “paideia” önerisini temele alan Daimicilik’e göre eğitim şu üç temel ilkeyi hedef olarak
benimsemelidir: i) eğitim bireyleri zihinsel, ruhsal ve ahlaki açıdan geliştirmeli; ii) bireyleri toplumun sorumlu
ve katılımcı bir üyesi yapacak değerler aşılanmalı ve iii) eğitim tek bir mesleğe yönelik olmaktan ziyade
herhangi bir meslek için gerekli temel yetenekleri öğrenciye kazandırmalıdır (Gutek, 2006; Koçyiğit ve Eğmir,
2015).
Öğretmen adayları buna paralel olarak eğitimli kişiyi bilen veya bildiğini kullanan, ahlaki ve etik değerlere
sahip, çevreye ve diğer insanlara faydalı olan, kişisel gelişimini gerçekleştirmeye çalışan ve duygularına hâkim
anahtar kelimeleri ile tanımlamışlardır. Çalışmanın bulguları eğitimli olmayan bireyi tanımlarken öğretmen
adaylarının bu anahtar kelimelerdeki özelliklerin yoksunluğunu işaret ettiklerini göstermektedir.
Görülmektedir ki bu özelliklerden çoğu insanın duyuşsal boyutuna ilişkindir. Sadece bilgi edinmeye ilişkin
yapılan vurguda bilişsel yön ön plana çıkmıştır. Ancak kodlar incelendiğinde bu temada da bilginin kullanımına
dair birtakım duyuşsal yönler yine konu edilmiştir.
Bu noktada üzerinde durulması gereken önemli boyut Türk eğitim sisteminde görev yapacak öğretmen
adaylarının ifade ettikleri eğitim tanımı ve dolayısıyla amaçlarıyla sistemin amaçlarının ne kadar örtüştüğüdür
genellikle bilgi yükleme süreçleri ve bankacı eğitim uygulamaları ile tanımlanan ve eleştirilen mevcut işleyiş
zaten duyuşsal boyutu ihmal etmekte ve hatta bilişsel yönü de basite indirgeyerek içermektedir.
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Bununla birlikte öğretmen eğitimi sistemindeki derslerin ve kazanımların ne kadarının ahlaki eğitim, duygu
kontrolü gibi önemli edinimler üzerine odaklandığı da ayrı bir konudur. Dolayısıyla öğretmenlerin yüklemeleri
ile sistem çelişirse buradan ne doğacağına dair çeşitli öngörülerde bulunulabilir. Ancak bunun verimsiz ve de
öğretmenin içsel motivasyonunu desteklemeyen eğitsel süreçleri beraberinde getireceği olasıdır.
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Öz
Bu araştırmada öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın evrenini 2017-18 öğretim yılında İnönü Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde
gerçekleştirilen pedagojik formasyon eğitimi programına katılan öğrenciler, örneklemini ise bu evrenden
seçkisiz olarak belirlenen 472 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının
özyeterlik inançlarının orta düzeyin üzerinde olduğu, özyeterlik inançlarının cinsiyete, mezun durumuna ve
üniversiteye giriş puan türüne göre anlamlı farklılık göstermediği, öğrenim gördükleri fakülteye göre anlamlı
şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, öğretmen adayı, öğretmen özyeterlik,

Abstract
In this study, it is aimed to examine the self-efficacy beliefs of teacher candidates in terms of various variables. The
population of the study consisted of 472 pre-service teachers who were selected to participate in the pedagogical formation
education program conducted in İnönü University and Mersin University Faculty of Education during the 2017-18 school
year. As a result of the study, it was concluded that the self-efficacy beliefs of the prospective teachers were above the midlevel and that the self-efficacy beliefs did not differ significantly according to the gender, graduation status and university
entry point type, and significantly differed according to the faculty they studied.
Keywords: Teacher, teacher candidate, teacher self-efficacy,

Giriş
Sosyal bilişsel kuramla ortaya çıkan ve insanın nasıl hissettiğini, düşündüğünü, kendini nasıl motive ettiğini
belirleyen, davranışını etkileyen özyeterlik, kişinin özyeterliğine ilişkin beklentilerinin, başa çıkma davranışının
başlatılıp başlatılmayacağını, ne kadar çaba harcanacağını, engeller ve caydırıcı deneyimler karşısında ne kadar
süreceğini belirlediği hipotezine dayanmaktadır (Bandura, 1977; Bandura, 1993). Bu hipotez ışığında, özellikle
belirli bir mesleğin adayları konumunda bulunanların, kendilerini o meslek için yeterli hissetmeleri “özyeterlik
inancı” ya da “özyeterlik algısı” olarak nitelendirilmektedir.
Hemen her uygar toplum, yaşadığı sorunlarının temel kaynağını ve bunların çözümünü eğitimde arama
konusunda hemfikirdir. Benzer biçimde, eğitim sürecinin en kritik belirleyici ögesinin öğretmen olduğu da ortak
görüşlerden bir diğeridir. Böylesine özel anlamlar yüklenen öğretmenliğin, öğretmen özyeterlik algısı yüksek
kişiler tarafından üstlenilmesi beklenir. Çünkü öğretmenlik, kestirilemeyen ve kolaylıkla kontrol altına alınıp
sürdürülemeyen biricik durumlar ve kişilerle, insan ilişkileri yoğun etkileşimi gerektiren bir meslektir. Bir
öğretmenin hem mesleğinin gereğini yerine getirmede etkili ve verimli olmasında, hem de rol model olarak
öğrencilerini, meslektaşlarını, etkileşim içinde bulunduğu toplumun diğer üyelerini etkilemesi ve
yönlendirmesinde öğretmenlik özyeterlik inancı belirleyici etmenlerdendir.
Öğretmenlik özyeterlik inancı yüksek olan öğretmen adaylarının mesleklerinin gereğini daha üst düzeyde
yerine getirmesi beklenir. Özyeterlik algısı düşük öğretmen adaylarının ise mesleğinin gereğini yerine getirmede
zorlanma olasılıkları yüksektir. Bu mesleğin adayları konumunda bulunan pedagojik formasyon eğitimi alan
öğrencilerin öğretmenlik özyeterlik inancı, gelecekte üstlenecekleri sorumlukları yerine getirmede kritik
önemdedir (Konan ve Oğuz, 2016). Geleceğin özyeterlik inancı yüksek öğretmenlerinin, toplumun eğitim
sisteminden, okuldan beklentilerini karşılamaya katkıda bulunma olasılığının yüksek olması beklenir.
Öğretmen adaylarının öz yeterlik inanç düzeylerinin yüksek olması, amaçlarına odaklanmalarını, ortaya
çıkan engeller karşısında mücadele edebilmelerini, elde edecekleri sonuçlara ilişkin gerçekçi beklentilerini ve
etkili öğretmenlik davranışları geliştirmelerini önemli ölçüde etkileyebilir (Oğuz, 2012). Bu durum öğretmen
olduklarında araştıran, problem çözebilen, sorgulayan, bilgiye ulaşabilen, kendine güveni olan bireyler
yetiştirmelerine katkı sağlar. Ayrıca, öğrencilerinin güdülenmesini olumlu yönde etkileyerek, öğrencinin
tutumlarının olumlu olmasına ve akademik başarısına katkıda bulunur. Güçlü bir özyeterlik inancına sahip
öğretmenlerin iyi bir planlama yapma ve daha iyi öğretmek için gayret gösterme eğiliminde oldukları
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bilinmektedir (Eker, 2014). Bütün bu veriler öğretmen adaylarının öğretmenlik özyeterlik inancının önemini ve
araştırılmaya değer olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
Bu temel gerekçe ışığında, bu araştırmada, öğretmen adaylarının öğretmenlik özyeterlik inançlarının çeşitli
değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır.
Bu amacı gerçekleştirmek için şu iki soruya yanıt aranmıştır:
1. Öğretmen adaylarının öğretmenlik özyeterlik inancı ne düzeydedir?
2. Öğretmen adaylarının öğretmenlik özyeterlik inancı cinsiyet, mezun durumu, üniversite giriş puan türüne
ve fakültelerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?

Yöntem
Öğretmen adaylarının öğretmenlik özyeterlik inancını belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, tarama modelinde
bir araştırmadır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini 2017-18 öğretim yılında İnönü Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültelerinde gerçekleştirilen pedagojik formasyon eğitimi programına katılan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu
evrenden seçkisiz olarak belirlenen ve veri toplama aracını yönergeye uygun biçimde ve eksiksiz olarak
yanıtlayan 472 öğretmen adayı ise araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Örnekleme ilişkin bilgiler Tablo
1’de sunulmuştur.
Tablo 1.
Örneklemin Gruplara Göre Dağılımı
Cinsiyet
Mezun Durumu
Alan
Fakülte

Kadın
Erkek
Mezun
Lisans Öğrencisi
Sayısal
Sözel
Eşit Ağırlık
Fen Edebiyat F.
İlahiyat
İktisadi ve İdari Bilimler F.
Özel Yetenekle Öğrenci Alan F.(Güzel
Sanatlar, Spor Bilimleri)
Sağlık Bilimleri F.

N
325
147
336
136
59
362
51
204
93
76

Toplam

52

472

47

472
472

472

Oran %
68,9
31,1
71,2
28,8
12,5
76,7
10,8
43,2
19,7
16,1
11
10

Veri Toplama Araçları
Veriler, iki bölümden oluşan veri toplama aracı ile elde edilmiştir. Birinci bölümde öğretmen adaylarının
cinsiyet, sınıf, bölüm ve fakültelerini belirlemek amacıyla dört sorunun yer aldığı kişisel bilgi formu yer
almaktadır. İkinci bölümde ise Tschannen-Moran ve Woolfolk-Hoy (2001) tarafından geliştirilen ve Çapa,
Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik-güvenirlik çalışması yapılan “Öğretmen
Özyeterlik Ölçeği” yer almaktadır. Öğretmen Özyeterlik Ölçeği öğretmen adaylarının öğrenci katılımına yönelik
özyeterlik (8), öğretim stratejilerine yönelik özyeterlik (8) ve sınıf yönetimine yönelik özyeterlik (8) boyutlarını
içeren toplam 24 sorudan oluşmaktadır. Ölçek, yetersiz - çok yeterli arasında yer alan dokuzlu derecelendirme
biçiminde düzenlenmiştir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde normallik testlerinden, betimsel istatistiklerden, cinsiyete ve mezun durumlarına göre
öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için t testinden, üniversite
giriş puan türüne ve fakültelerine göre öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarında anlamlı fark olup olmadığını
belirlemek amacıyla ise varyans analizinden yararlanılmıştır.

Bulgular
Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları düzeylerine ilişkin betimsel istatistikler Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 2.
Araştırma Değişkenlerine İlişkin Betimsel Analiz Sonuçları
Öğretmen Özyeterlik Alt Boyutları
N
X
Öğrenci Katılımını Sağlama
472
6,81
Öğretimsel Stratejiler
472
6,82
Sınıf Yönetimi
472
6,89

ss
1,01
0,97
1,14

Çarpıklık
-,154
-,171
-,475

Basıklık
-,586
-,450
-,042

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin öğrenci katılımını sağlama(X=6,81), öğretimsel stratejiler (X= 6,82)
ve sınıf yönetimi (X= 6,89) alt boyutlarında özyeterlik inanç düzeylerinin orta düzeyin üzerinde olduğu
belirlenmiştir. Aritmetik ortalamalar incelendiğinde öğretmen adaylarının sınıf yönetimi alt boyutunda daha
yüksek özyeterlik inancına sahip olsa da alt boyut ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmektedir.
Öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarında cinsiyete göre anlamlı fark olup olmadığını belirlemek
amacıyla t-testi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3.
Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları
Öğretmen Özyeterlik Alt
Boyutları
Öğrenci Katılımını Sağlama
Öğretim Stratejileri
Sınıf Yönetimi

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

N

X

SS

325
147
325
147
325
147

6,86
6,71
6,82
6,84
6,86
6,99

0,99
1,06
0,96
1,01
1,13
1,16

Sd

470

t

p

1,515

0,13

-0,19

0,84

-1,163

0,24

Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının öğrenci katılımını sağlama (t(470)=1,515, p>.05), öğretim
stratejileri (t(470)= 0,19, p>.05) ve sınıf yönetimi (t(470)=1,163, p>.05) alt boyutlarında özyeterlik inançlarının
cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermedeği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının
farklılaşmasında cinsiyetin anlamlı bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir.
Öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının mezun durumlarına göre anlamlı farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla t-testi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4.
Mezun Durumuna Göre t-Testi Sonuçları
Öğretmen Özyeterlik Alt
Sınıf
Boyutları
Öğrenci Katılımını Sağlama
Lisans Öğrencisi
Mezun
Öğretimsel Stratejiler
Lisans Öğrencisi
Mezun
Sınıf Yönetimi
Lisans Öğrencisi
Mezun

N

X

Ss

336
136
336
136
336
136

6,78
6,89
6,82
6,85
6,89
6,92

1,03
0,97
0,99
0,95
1,18
1,04

Sd

470

t

p

1,215

0,302

0,62

0,719

1,15

0,825

Tablo 4 incelendiğinde öğretmen adaylarının öğrenci katılımını sağlama (t(470)=1,215, p>.05), öğretim
stratejileri (t(470)= 0,62, p>.05) ve sınıf yönetimi (t(470)=1,15, p>.05) alt boyutlarında özyeterlik inançlarının
mezun durumlarına göre anlamlı farklılık göstermedeği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının özyeterlik
inançlarının farklılaşmasında mezun durumlarının anlamlı bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir.
Öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının üniversiteye giriş puan türlerine göre anlamlı farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla varyans analizi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 5’te sunulmuştur.
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Tablo 5.
Üniversite Giriş Puan Türüne Göre ANOVA Sonuçları
Öğretmen
Özyeterlik
Alt
Boyutları
Öğrenci
Katılımını
Sağlama

Öğretimsel
Stratejiler

Sınıf
Yönetimi

Üniversite
Giriş
Puan
Türü

N

X

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Sayısal

59

6,710

Gruplararası

1,667

2

Sözel

362

6,845

Gruplariçi

480,208

470

Eşitağırlık

51

6,699

Toplam

481,875

472

Sayısal

59

6,708

Gruplararası

1,136

2

Sözel

362

6,836

Gruplariçi

448,834

470

Eşitağırlık

51

6,900

Toplam

449,970

472

Sayısal

59

6,646

Gruplararası

4,820

2

Sözel

362

6,923

Gruplariçi

607,762

470

Eşitağırlık

51

7,027

Toplam

612,582

472

Kareler
Ortalaması

F

p

0,833

0,814

0,44

0,568

0,593

0,55

2,410

1,860

0,16

Tablo 5 incelendiğinde öğretmen adaylarının öğrenci katılımını sağlama (F(2,470)= ,814 p>.05), öğretim
stratejileri (F(2,470)= ,593 p>.05), ve sınıf yönetimi (F(2,470)= 1,860 p>.05), alt boyutlarında özyeterlik
inançlarının üniversite giriş puan türlerine göre anlamlı farklılık göstermedeği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen
adaylarının özyeterlik inançlarının farklılaşmasında üniversite giriş puan türlerinin anlamlı bir etkiye sahip
olmadığı söylenebilir.
Öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının öğrenm gördükleri fakülteye göre anlamlı farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla varyans analizi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 5.
Öğrenim Görülen Fakülteye Göre ANOVA Sonuçları
Öğretmen
Özyeterlik
Alt
Boyutları

Öğrenci
Katılımını
Sağlama

Öğretimsel
Stratejiler

Sınıf
Yönetimi

Fakülteler
Fen Edebiyat F.
İlahiyat
İktisadi ve İdari
Bilimler F.
Özel Yetenekle
Öğrenci Alan
F.(Güzel Sanatlar,
Spor Bilimleri)
Sağlık Bilimleri F.
Fen Edebiyat
İlahiyat
İktisadi ve İdari
Bilimler, İletişim,
Turizm
Özel Yetenek
(Güzel Sanatlar ve
Beden Eğitimi)
Sağlık Bilimleri F.
Fen Edebiyat
İlahiyat
İktisadi ve İdari
Bilimler, İletişim,
Turizm
Özel Yetenek
(Güzel Sanatlar ve
Beden Eğitimi)
Sağlık Bilimleri F.

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

6,8958
6,6169

Gruplararası

19,739

7,1283

Gruplariçi

462,136

N

X

204
93
76

Sd

6,7115

47
204
93

6,4362
6,8873
6,6519

Toplam
Gruplararası

481,875
11,124

76

7,028

Gruplariçi

438,846

6,8798

47
204
93

6,5239
6,935
6,7366

Toplam
Gruplararası

449,970
20,777

76

7,2155

Gruplariçi

591,806

7,0072

47

6,4415

Toplam

612,582

139

Fark (Scheffe)

4,935

4,987

,001

İlahiyatİİBF/SağlıkİİBF

2,781

2,959

,020

Sağlık-İİBF

5,194

4,099

,003

Sağlık-İİBF

4

471
4

467
52

p

471

467
52

F

4

467
52

Kareler
Ortalaması

471
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Tablo 6 incelendiğinde öğretmen adaylarının öğrenci katılımını sağlama (F(4,467)= 4,987 p<.05), öğretim
stratejileri (F(4,467)= 2,959 p<.05), ve sınıf yönetimi (F(4,467)= 4,099 p<.05), alt boyutlarında özyeterlik
inançlarının öğrenim gördükleri fakülüye göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Tüm alt
boyutlarda İİBF öğrencilerinin öz yeterlik inançlarının (X= 7,21) Sağlık Bilimleri Fakültesinde okuyan
öğrencilere (X= 6,44) göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca İİBF öğrencilerinin öğrenci katılımını
sağlama alt boyutunda da öz yeterlik inançlarının İlahiyat Fakültesi öğrencilerine (X= 6,61) göre daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının farklılaşmasında öğrenim
gördükleri fakülte türünün anlamlı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Öz yeterlik, insanların yapacakları şeyler üzerine etkide bulunabileceklerine vurgu yapan sosyal bilişsel
teorinin kuramsal çerçevesine dayanmaktadır. Bandura (2006) insanların kendi kendilerini organize edebilceğini,
proaktif olabileceklerini, öz düzenleme ve öz değerlendirme yapabileceklerini ileri sürmüştür. Bu bakış
açısından öz yeterlik bireylerin davranışlarını ve amaçlarını etkiler ve çevresel koşullardan ve diğer bireylerin
davranışlarından etkilenir (Schunk & Meece, 2006). Yeterlik inancı çevresel fırsatların ve engellerin nasıl
algılanacağını, bireyin seçimlerini , aktiviteler üzerinde ne kadar zaman harcanacığını ve insanların engeller
karşısında ne kadar kararlı olacağını belirler (Skaalvik & S.Skaalvik, 2010). Bu kapsamda önemli bir mesleğe
kaynaklık eden öğretmen adaylarının mesleklerinin çeşitli boyutlarına ilişkin özyeterlik inançlarına sahip
olmaları beklenmektedir. Bu kapsamda bu araştırmada öğretmen adaylarının özyeterlik inançları çeşitli
değişkenler açısından incelenmiştir.
Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının orta düzeyin üzerinde olduğu
belirlenmiştir. Birçok araştırmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Yeşilyurt, 2013; Gerçek, Yılmaz, Köseoğlu
& Soran, 2006). Bazı araştırmalarda (Yenilmez & Kakmacı, 2008) ise öğretmen adaylarının özyeterlik
algılarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Farklı araştırmalarda öğretmen adaylarının özyeterlik inançları
düzeylerindeki farklılık Örnekleme ve çevresel faktölere bağlanabilir.
Araştırma sonucunda formasyon alan öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının cinsiyet, mezun
durumu ve üniversite giriş puan türüne göre anlamlı farklılık göstermediği öğrenci katılımını sağlama, öğretim
stratejilerini kullanma ve sınıf yönetimi öz yeterlik algılarının fakülte türüne anlamlı farklılık gösterdiği; tüm alt
boyutlarda Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca öğrenci katılımını sağlama alt boyutunda da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin
İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmen özyeterlik inançlarının orta düzeyin üzerinde
olması olumlu bir durum olarak düşünülmekle birlikte, fakülteler düzeyinde anlamlı farklılığın olması
değerlendirilmesi gereken bir durum olarak görülmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin formasyon alma
sebeplerinin, formasyon eğitiminin etkililiğine yönelik görüşlerinin fakülte temelinde nitel ve karma yöntemlerle
incelenmesi anlamlı farklılığın sebeplerini ortaya koymaya yardımcı olabilir. Ayrıca nitelik olarak öğretmenlik
mesleğine uygun bireylerin seçilmesi, mezun olunan alan ve sayı olarak sınırlamalar getirilmesi, merkezi bir
değerlendirme ve yerleştirme sistemi formasyon uygulamasını etkili hale getirebilir.
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Öz
Bu çalışmada Fen Bilimleri branşındaki, sınıf öğretmenliği branşındaki ve farklı branşlardaki öğretmenlerin optik
konularından oluşan resfebe ve eğitici bulmaca testindeki başarıları arasında bir fark olup olmadığının belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın çalışma grubunu Türkiye genelinde ilkokullarda ve ortaokullarda görev yapan
farklı branşlardaki 129 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 19 soruluk
resfebe testi ve 32 sorudan oluşan eğitici bulmaca testi kullanılmıştır. Resfebe ve eğitici bulmaca testi 3 seviyeden
oluşmaktadır. Bu seviyeler; D1 (Başlangıç) düzeyi; temel bilgi ve becerileri kazanmayı ve bulmacaları çözmeyi içerir. D2
(Orta) düzeyi; mantıksal çıkarımlarda bulunmayı ve strateji oyunlarında temel stratejileri uygulamayı, orta düzey oyunları
oynamayı ve bulmacaları çözmeyi içerir. D3 (İleri) düzeyinde; analiz etme, özgün stratejiler ortaya koyma, değerlendirme,
genelleme yapma gibi üst düzey bilgi ve becerileri içeren basamaklar yer alır (TTKB, 2013).
Sonuç olarak resfebe testinde sınıf öğretmenleri ile Fen Bilimleri öğretmenleri arasında D1 ve D2 düzeylerinde, diğer
branşlarda bulunan öğretmenler ile Fen Bilimleri öğretmenleri arasında D1 ve D2 düzeylerinde ve cinsiyetler arasında ise D1
ve D2 düzeylerinde anlamlı bir fark çıkmamıştır. Resfebe testinde Fen Bilimleri öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri arasında
D3 düzeyinde, fen bilimleri öğretmenleri ile diğer branş öğretmenleri arasında D3 düzeyinde ve cinsiyetler arasında ise D3
düzeyinde anlamlı bir farklılık çıkmıştır.
Eğitici bulmaca testinde diğer branşlarda bulunan öğretmenler ile Fen Bilimleri öğretmenleri arasında D3 düzeyinde ve
cinsiyetler arasında ise D1, D2 ve D3 düzeylerinde anlamlı bir fark çıkmamıştır. Eğitici bulmaca testinde Fen Bilimleri
öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri arasında D1, D2 ve D3 düzeyinde ve Fen Bilimleri öğretmenleri ile diğer branş
öğretmenleri arasında D1 ve D2 düzeyinde anlamlı bir farklılık çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Optik, Resfebe, Eğitici Bulmaca

Abstract
In this study, it is aimed to determine whether there is a difference between the achievements of Science teachers,
classroom teachers and the teachers in different branches in rebus and educational puzzle test including optical topics. In this
context, the study group of the research are 129 teachers working in different branches in the primary and secondary schools
in Turkey. The data collection tool consisted of a 19-question rebus test and a 32-item educational puzzle test prepared by the
researchers. Rebus and educational puzzle test consists of 3 levels. These levels are; D1 (Beginning) level; it involves gaining
basic knowledge and skills and solving puzzles. D2 (Intermediate) level; it involves making logical inferences and applying
basic strategies in strategy games, playing mid-level games and solving puzzles. At the level of D3 (Advanced); there are
some steps including high level knowledge and skills such as analyzing, putting forward specific strategies, evaluating,
generalizing (TTKB, 2013).
As a result, there was no significant difference at D1 and D2 levels between classroom teachers and Science teachers, at
D1 and D2 levels between the other branches teachers and Science teachers, at D1 and D2 levels between genders. There was
a significant difference between Science teachers and classroom teachers at the D3 level and between Science teachers and
other branches teachers at the D3 level and between the genders at the D3 level.
There was no significant difference at D3 level between the teachers in the other branches and Science teachers and at
the D1, D2 and D3 levels between the genders. There was a significant difference at the levels of D1, D2 and D3 between
Science teachers and classroom teachers and at the levels of D1 and D2 between Science teachers and other branch teachers.
Keywords: Optical, Rebus, Educational Puzzle
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Giriş
Hayatta karşılaşılan zorluklarla mücadele ederken problem çözme becerilerini iyi
kullanmak
gerekmektedir. Bu anlamda zekâ oyunları, zekâ oyunları alt basamaklarından olan sözel oyunlar ve zekâ soruları
problem çözme becerilerinin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Problem çözme becerilerinin gelişmesi ile
bireyin günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözümler üretmesi, kendine olan güveni, zaman yönetimi gibi
olguları da gelişmiş olacaktır (Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB], 2013).
Ancak bu gelişmeler erken yaşlarda kısmen daha kolay ve daha hızlı gerçekleşmektedir. Bu nedenle, ilköğretim
kademelerinde görev yapan öğretmenlerin akıl yürütme ve problem çözme becerilerinin gelişmiş olması önem
arz etmektedir. Birçok dersin parçası olan problem çözme ve akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesi,
öğrencilerin bu becerileri tüm alanlara uygulayabilmesini sağlayacaktır.
Zekâ oyunları öğretim programı 1. Başlangıç Düzeyi (D1: Oyunların kurallarını öğrenmeyi, temel bilgi ve
becerileri kazanmayı içerir). 2. Orta Düzey (D2: Mantıksal çıkarımlarda bulunmayı, temel stratejileri uygulamayı
vb. şeyleri içerir). 3. İleri Düzey (D3: Analiz etme, özgün stratejiler ortaya koyma ve karar verme gibi üst düzey
bilgi ve becerileri içerir) olmak üzere üç temel aşamayı içermektedir (TTKB, 2013).
Bulmacalar değişik biçimlerde ve çeşitlerde hazırlanan, düşündüren ve araştırmaya yönlendirerek buldurmayı
amaç edinen oyunlardır (Aslan ve Şeker, 2013). Resfebe ve bulmaca etkinlikleri problem çözme ve akıl yürütme
becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerdendir. Kısaca resfebe resimli alfabe anlamına gelmekte olup,
resfebe bilmeceleri ne matematiğe, ne de ağır bir genel kültür ve kelime bilgisine ihtiyaç duyar, biraz mantık ve
hayal edilerek çözülebilir. Genellikle birkaç harf veya resim ile oluşturulan resfebeler vardır, kaliteli bir
resfebede resmin anlamını bulmak ayrı bir bilmecedir, harfler verilmişse de bunların çözerken kullanılması
gereken biçimsel özellikleri vardır (Yurteri ve Mertol, 2018).
Öğrencilerin problem çözme ve akıl yürütme becerilerini geliştirecek öğretmenlerin de bu becerileri kazandırma
sürecindeki konumu önem arz etmektedir. Alan yazın tarandığında resfebe ve eğitici bulmaca testleri ile farklı
branşlardaki öğretmenlerin başarılarını inceleyen çalışma sayısı oldukça sınırlıdır.
Bu çalışmada Fen Bilimleri branşındaki, sınıf öğretmenliği branşındaki ve farklı branşlardaki öğretmenlerin
optik konularından oluşan resfebe ve eğitici bulmaca testindeki başarıları arasında bir fark olup olmadığının
belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Yöntem
Bu çalışma, betimsel araştırma modellerinden tarama ile yapılmıştır. Bu model, geçmişte veya halen var
olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan
bireyin, olay, olgu, durum veya nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar,
2011).
Katılımcılar
Bu çalışmada amaçlı örneklem yöntemlerinden olan benzeşik örnekleme yöntemine başvurulmuştur.
Benzeşik örnekleme amaç, küçük, benzeşik bir örneklem oluşturma yoluyla belirgin bir alt grubu tanımlamaktır
(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu kapsamda araştırmanın çalışma grubuna Türkiye genelinde ilkokullarda ve
ortaokullarda görev yapan öğretmenler arasından araştırmacılar tarafından ulaşılabilen 129 öğretmen dâhil
edilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Verilerin toplanması amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan resfebe ve eğitici bulmaca testi
oluşturulmuştur. Resfebe ve eğitici bulmaca testi için öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Konu başlığı
(Optik) belirlenmiş ve sorular bu konu başlıklarına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu aşamada aynı zamanda 10
katılımcı ile ön uygulama için görüşmeler yapılmış ve test hazırlanmıştır. Ön uygulamaya katılan öğretmenler
araştırmaya dâhil edilmemiştir. Resfebe ve bulmaca testi sorulara son hali verilmeden önce; eğitimde ölçme ve
değerlendirme ve fen bilgisi eğitimi alanlarında çalışan uzmanların görüşlerine danışılmıştır. Soruların
geçerliliğine ilişkin, uzmanların verdikleri yanıt ve öneriler dikkate alınmıştır. Resfebe ve eğitici bulmaca testi,
ilgili alan uzmanlarından 3 akademisyen ve 3 öğretmen tarafından incelenmiştir. Başlangıçta 24 soru ile
hazırlanan resfebe testi soruları uzman görüşleri dikkate alınarak 19 soru şeklinde düzenlenmiştir. Eğitici
bulmaca testi soruları uzman görüşleri dikkate alınarak 32 soru şeklinde düzenlenmiştir. Cronbach Alfa
güvenirlik katsayısı 0,81 olarak bulunmuştur. Buna göre; kapsam geçerliliği sağlanmış Resfebe ve Bulmaca Akıl
Yürütme Testi (RBAYT) hazır duruma getirilmiştir. RBAYT son haliyle iki bölümden oluşturulmuştur. Birinci
bölüm 3 farklı düzeyde (D1, D2, D3) 19 resfebe sorusundan oluşmaktadır. İkinci bölümde ise 3 farklı düzeyde
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(D1, D2, D3) 32 Bulmaca sorusuna yer verilmiştir. Belirlenen optik konusu ile ilgili bilgiler Tablo 1’de
belirtilmiştir. İlgili testler fen bilimleri ve farklı alanlardaki 129 öğretmene uygulanmış olup sonuçlar SPSS
istatistik programıyla analiz edilmiştir.
Tablo 1.
Resfebe Soruları ve Bulmaca Soruları
D1
Düzey /Oyunlar
(Başlangıç düzeyi)
Resfebe Soruları
Bulmaca Soruları

R1, R2, R3, R4, R5, R7, R10,
R11, R12, R13, R16
B1, B2, B3, B5, B7, B8, B10,
B12, B16, B18

D2
(Orta düzey)

D3
(İleri düzey)

R14, R15, R18, R19,
R20, R21
B4, B6, B9, B11, B13,
B14, B15, BB17, BB5,
BB7

R22, R24
BB1, BB2, BB3, BB4,
BB6, BB8, BB9, BB10,
BB11, BB12, BB13,
BB14

Bulgular
Akıl yürütme ve optik testinde sınıf öğretmenleri ile Fen Bilimleri öğretmenlerinin resfebe puanları
arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan ilişkisiz örneklemler için t testine ait
bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2.
Sınıf Öğretmenleri İle Fen Bilimleri Öğretmenlerinin RBAYT Puanları
Resfebe Düzeyleri
Gruplar
N
X̄
D1

D2

D3

S

sd

T

p

80

-,49

,10

80

-1,72

,38

80

1,30

,03

Sınıf Öğretmenleri

43

,76

,36

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,79

,28

Sınıf Öğretmenleri

43

,52

,39

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,66

,37

Sınıf Öğretmenleri

43

,27

,38

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,17

,31

Tablo 2 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin D1 resfebe puanlarının ortalaması ile (X̄ Sınıf Öğretmenleri(SÖ) =,76)
fen bilimleri öğretmenlerinin D1 resfebe puanlarının ortalaması (X̄ Fen Bilimleri Öğretmenleri(FBÖ) =,79) arasında anlamlı
bir fark görülmemiştir [t(80) = -0,49, p>0,05]. Sınıf öğretmenlerinin D2 resfebe puanlarının ortalaması ile (X̄ SÖ
=,52) fen bilimleri öğretmenlerinin D2 resfebe puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,66) arasında anlamlı bir fark
görülmemiştir [t(80) = -1,72, p>0,05]. Sınıf öğretmenlerinin D3 resfebe puanlarının ortalaması ile (X̄ SÖ =,27) fen
bilimleri öğretmenlerinin D3 resfebe puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,17) arasında anlamlı bir fark görülmüştür
[t(80) = 1,30, p<0,05].
RBAYT’de diğer branş öğretmenleri ile fen bilimleri öğretmenlerinin resfebe puanları arasında anlamlı bir
fark olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan ilişkisiz örneklemler için t testine ait bulgular Tablo 3’de
verilmiştir.
Tablo 3.
Diğer Branş Öğretmenleri İle Fen Bilimleri Öğretmenlerinin RBAYT Resfebe Puanları
Resfebe Düzeyleri
Gruplar
N
S
sd
X̄
D1

D2

D3

Diğer Branş Öğretmenleri

47

,74

,35

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,79

,28

Diğer Branş Öğretmenleri

47

,54

,39

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,66

,37

Diğer Branş Öğretmenleri

47

,26

,37

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,17

,31
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t

p

84

-,83

,10

84

-1,61

,40

84

1,18

,04
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Tablo 3 incelendiğinde, diğer branş öğretmenlerinin D1 resfebe puanlarının ortalaması ile (X̄ Diğer Branş
Öğretmenleri(DBÖ) =,74) fen bilimleri öğretmenlerinin D1 resfebe puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,79) arasında anlamlı
bir fark görülmemiştir [t(84) = -0,83, p>0,05]. Diğer branş öğretmenlerinin D2 resfebe puanlarının ortalaması ile
(X̄ DBÖ =,54) fen bilimleri öğretmenlerinin D2 resfebe puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,66) arasında anlamlı bir
fark görülmemiştir [t(84) = -1,61, p>0,05]. Diğer branş öğretmenlerinin D3 resfebe puanlarının ortalaması ile (X̄
DBÖ =,26) fen bilimleri öğretmenlerinin D3 resfebe puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,17) arasında anlamlı bir fark
görülmüştür [t(84) = 1,18, p<0,05].
RBAYT’de erkek öğretmenler ile kadın öğretmenlerin resfebe puanları arasında anlamlı bir fark olup
olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan ilişkisiz örneklemler için t testine ait bulgular Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4.
Erkek Öğretmenler İle Kadın Öğretmenlerin RBAYT Resfebe Puanları
Resfebe Düzeyleri
Cinsiyet
N
X̄

S

sd

t

p

D1

127

-,19

,64

127

-,50

,85

127

-2,11

,00

D2

D3

Erkek

76

,76

,34

Kadın

53

,77

,33

Erkek

76

,56

,38

Kadın

53

,59

,39

Erkek

76

,18

,30

Kadın

53

,31

,42

Tablo 4 incelendiğinde, erkek öğretmenlerin D1 resfebe puanlarının ortalaması ile (X̄ Erkek Öğretmenler(EÖ) =,76)
kadın öğretmenlerin D1 resfebe puanlarının ortalaması (X̄ Kadın Öğretmenler(KÖ) =,77) arasında anlamlı bir fark
görülmemiştir [t(127) = -0,19, p>0,05]. Erkek öğretmenlerin resfebe puanlarının ortalaması ile (X̄ EÖ =,56) kadın
öğretmenlerin D2 resfebe puanlarının ortalaması (X̄ KÖ =,18) arasında anlamlı bir fark görülmemiştir [t(127) = ,50, p>0,05]. Erkek öğretmenlerin D3 resfebe puanlarının ortalaması ile (X̄ EÖ =,18) kadın öğretmenlerin D3
resfebe puanlarının ortalaması (X̄ KÖ =,31) arasında anlamlı bir fark görülmüştür [t(127) = -2,11, p<0,05].
RBAYT’de sınıf öğretmenleri ile fen bilimleri öğretmenlerinin eğitici bulmaca puanları arasında anlamlı
bir fark olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan ilişkisiz örneklemler için t testine ait bulgular Tablo
5’de verilmiştir.
Tablo 5.
Sınıf Öğretmenleri İle Fen Bilimleri Öğretmenlerinin RBAYT Eğitici Bulmaca Puanları
Bulmaca Düzeyleri
Gruplar
N
S
sd
X̄
D1

D2

D3

Sınıf Öğretmenleri

43

,88

,24

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,95

,09

Sınıf Öğretmenleri

43

,76

,31

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,90

,17

Sınıf Öğretmenleri

43

,31

,32

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,80

,22

t

p

80

-1,84

,00

80

-2,59

,00

80

-8,16

,00

Tablo 5 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin D1 eğitici bulmaca puanlarının ortalaması ile (X̄ SÖ =,88) fen
bilimleri öğretmenlerinin D1 eğitici puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,95) arasında anlamlı bir fark görülmüştür
[t(80) = -1,84, p<0,05]. Sınıf öğretmenlerinin D2 eğitici bulmaca puanlarının ortalaması ile (X̄ SÖ =,76) fen
bilimleri öğretmenlerinin D2 eğitici bulmaca puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,90) arasında anlamlı bir fark
görülmüştür [t(80) =-2,59, p<0,05]. Sınıf öğretmenlerinin D3 eğitici bulmaca puanlarının ortalaması ile (X̄ SÖ
=,31) fen bilimleri öğretmenlerinin D3 eğitici bulmaca puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,80) arasında anlamlı bir
fark görülmüştür [t(80) = -8,16, p<0,05].
RBAYT’de diğer branş öğretmenleri ile fen bilimleri öğretmenlerinin eğitici bulmaca puanları arasında
anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan ilişkisiz örneklemler için t testine ait bulgular
Tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 6.
Diğer Branş Öğretmenleri İle Fen Bilimleri Öğretmenlerinin RBAYT Eğitici Bulmaca Puanları
Bulmaca Düzeyleri
Gruplar
N
S
sd
t
X̄
D1

D2

D3

Diğer Branş Öğretmenleri

43

,79

,35

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,95

,09

Diğer Branş Öğretmenleri

43

,67

,39

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,90

,17

Diğer Branş Öğretmenleri

43

,23

,28

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,80

,22

p

84

-2,82

,00

84

-3,51

,00

84

-10,45

,07

Tablo 6 incelendiğinde, diğer branş öğretmenlerinin D1 eğitici bulmaca puanlarının ortalaması ile (X̄ DBÖ
=,79) fen bilimleri öğretmenlerinin D1 eğitici puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,95) arasında anlamlı bir fark
görülmüştür [t(84) = -2,82, p<0,05]. Diğer branş öğretmenlerinin D2 eğitici bulmaca puanlarının ortalaması ile
(X̄ DBÖ =,67) fen bilimleri öğretmenlerinin D2 eğitici bulmaca puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,90) arasında
anlamlı bir fark görülmüştür [t(84) =-3,51, p<0,05]. Diğer branş öğretmenlerinin D3 eğitici bulmaca puanlarının
ortalaması ile (X̄ DBÖ =,23) fen bilimleri öğretmenlerinin D3 eğitici bulmaca puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,80)
arasında anlamlı bir fark görülmemiştir [t(84) = -10,45, p>0,05].
RBAYT’de erkek öğretmenler ile kadın öğretmenlerin eğitici bulmaca puanları arasında anlamlı bir fark
olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan ilişkisiz örneklemler için t testine ait bulgular Tablo 7’de
verilmiştir.
Tablo 7.
Erkek Öğretmenler İle Kadın Öğretmenlerin RBAYT Eğitici Bulmaca Puanları
Bulmaca Düzeyleri
Cinsiyet
N
S
X̄

sd

t

p

D1

127

,34

,40

127

-,07

,33

127

,12

,23

D2

D3

Erkek

76

,88

,26

Kadın

53

,86

,28

Erkek

76

,77

,30

Kadın

53

,77

,35

Erkek

76

,43

,36

Kadın

53

,43

,39

Tablo 7 incelendiğinde, erkek öğretmenlerin D1 eğitici bulmaca puanlarının ortalaması ile (X̄ EÖ =,76)
kadın öğretmenlerin D1 eğitici puanlarının ortalaması (X̄ KÖ =,86) arasında anlamlı bir fark görülmemiştir [t(127)
= ,34, p>0,05]. Erkek öğretmenlerin D2 eğitici bulmaca puanlarının ortalaması ile (X̄ EÖ =,77) kadın
öğretmenlerin D2 eğitici bulmaca puanlarının ortalaması (X̄ KÖ =,77) arasında anlamlı bir fark görülmemiştir
[t(127) = -,07, p>0,05]. Erkek öğretmenlerin D3 eğitici bulmaca puanlarının ortalaması ile (X̄ EÖ=,43) kadın
öğretmenlerin D3 eğitici bulmaca puanlarının ortalaması (X̄ KÖ =,43) arasında anlamlı bir fark görülmemiştir
[t(84) = ,12, p>0,05].
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak resfebe testinde sınıf öğretmenleri ile fen bilimleri öğretmenleri arasında D1 ve D2
düzeylerinde, diğer branşlarda bulunan öğretmenler ile fen bilimleri öğretmenleri arasında D1 ve D2
düzeylerinde ve cinsiyetler arasında ise D1 ve D2 düzeylerinde anlamlı bir fark çıkmamıştır. Resfebe testinde
fen bilimleri öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri arasında D3 düzeyinde, fen bilimleri öğretmenleri ile diğer branş
öğretmenleri arasında D3 düzeyinde ve cinsiyetler arasında ise D3 düzeyinde anlamlı bir farklılık çıkmıştır.
İleride yapılacak bu tarz çalışmalarda örneklem daha geniş tutulabilir. Ayrıca katılımcıların daha önce zekâ
oyunu eğitimi alıp almadıkları da ileride yapılacak çalışmalar için bir başka değişken olacaktır. Zekâ oyunları
alanı henüz oldukça yeni bir alan olduğundan bu alanda yapılacak diğer çalışmalar alana katkı sağlayacaktır.
Ayrıca Resfebe zengin bir öğrenme ortamı oluşturacağından farklı derslerde de kullanılabilir (Yurteri ve Mertol,
2018). Fen Bilgisi öğretmenliği programında okuyan öğrencilerle bazı lisans programlarında okuyan öğrencilere
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göre resfebe etkinliklerinden elde ettikleri ortalama puanlar açısından Fen Bilgisi öğretmenliği programında
okuyan öğrenciler daha başarılı olmuştur(Yüksel, Savaş, Demirci, Atağ, Duman ve Adalar, 2017).
Eğitici bulmaca testinde diğer branşlarda bulunan öğretmenler ile fen bilimleri öğretmenleri arasında D3
düzeyinde ve cinsiyetler arasında ise D1, D2 ve D3 düzeylerinde anlamlı bir fark çıkmamıştır. Eğitici bulmaca
testinde fen bilimleri öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri arasında D1, D2 ve D3 düzeyinde ve fen bilimleri
öğretmenleri ile diğer branş öğretmenleri arasında D1 ve D2 düzeyinde anlamlı bir farklılık çıkmıştır.
İleride yapılacak bu tarz çalışmalarda örneklem daha geniş tutulabilir. Ayrıca katılımcıların daha önce zekâ
oyunu eğitimi alıp almadıkları da ileride yapılacak çalışmalar için bir başka değişken olacaktır. Zekâ oyunları
alanı henüz oldukça yeni bir alan olduğundan dolayı bu alanda yapılacak diğer çalışmalar alana katkı
sağlayabilir(Yurteri ve Mertol, 2018).
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Öz
Öğretmenlerin eğitim öğretim sürecindeki problem çözme ve akıl yürütme bilgi ve becerileri eğitimin amacına
ulaşması açısından önemli görülmektedir. Bir kelimedeki harflerin yerleri değiştirilerek elde edilen kelime anlamına gelen
anagram oyununda kelimedeki tüm harfler kullanılarak anlamlı başka kelime türetilmesi gerekmektedir (Türk Dil Kurumu,
2018). Akıl yürütme sorularında ve anagram oyununda verilen problemlerin çözümü için problem çözme becerisi ve akıl
yürütme becerisi gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada farklı branşlardaki öğretmenlerin optik konularındaki anagram ve akıl
yürütme soruları etkinlikleri başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Geçmişte veya halen var olan bir
durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan çalışma, betimsel araştırma modellerinden tarama modeli ile yapılmıştır.
37 sorudan oluşan Anagram ve Akıl Yürütme Testi güvenirlik hesaplaması sonucunda Cronbach Alpha katsayısı 0,81
çıkmıştır. Bu çalışmada amaçlı örneklem yöntemlerinden olan benzeşik örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Türkiye
geneleninde ilköğretim kurumlarında görev yapan 129 öğretmenin katılımı ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma
sonucunda, Fen bilimleri öğretmenleri lehine düzey 3 etkinliklerinde anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Optik, Anagram, Akıl Yürütme

Abstract
The knowledge and skills of problem solving and reasoning in the teaching process of teachers are seen as important in
terms of reaching the purpose of education. In the anagram game, which means the word obtained by changing the places of
letters in a word, another word must be derived from the word by using all the letters in the word (Turkish Language
Association, 2018). Problem solving skills and reasoning skills are required to solve the problems in the reasoning questions
and the anagram game. Therefore, it is aimed to determine the relationship between the success of anagram and reasoning
questions activities in optical subjects of teachers in different branches. The study, which aims to describe a situation that
existed in the past or the present, as it is, was done with a survey model from descriptive research models. The Cronbach
Alpha coefficient was calculated as 0.81 as a result of the calculation of reliability of Anagram and Reasoning Test consisting
of 37 questions. In this study, homogeneous sampling method from purposive sampling methods was used. The study was
carried out with the participation of 129 teachers working in the field of primary schools in Turkey. As a result of the study,
significant differences were observed in level 3 activities in favor of science teachers.
Keywords: Optic, Anagram, Reasoning

Giriş
Günlük hayatta karşılaştığımız sorunlara karşı problem çözme becerilerimizi etkin biçimde kullanmamız
oldukça önemlidir. Bu anlamda zekâ oyunlarının hedeflediği akıl yürütme ve problem çözme becerilerinin
geliştirilmesi önemli bir yere sahiptir. Zekâ oyunları dersinde akıl yürütme ve problem çözme becerilerinin
geliştirilmesine yönelik etkinlikler farklı yaşlardaki gruplara uygulanmaktadır. Zekâ oyunlarında öğrencilerin
gelişmişlik düzeyleri farklılık göstereceğinden basamaklı öğretim programı tercih edilmektedir. Zekâ
oyunlarında basamaklı öğretim programı üç temel aşamayı içermektedir. Bu düzeyler; 1. Başlangıç Düzeyi:
Oyunların kurallarını öğrenmeyi, temel bilgi ve becerileri kazanmayı içerir. 2. Orta Düzey: Mantıksal
çıkarımlarda bulunmayı ve strateji oyunlarında temel stratejileri uygulamaya benzer şeyleri içerir. 3. İleri Düzey:
Analiz etme, özgün stratejiler ortaya koyma, değerlendirme, genelleme yapma gibi üst düzey bilgi ve becerileri
içerir (Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB], 2013).
Problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde; sorgulama becerilerinin geliştirilmesi, problem çözme
yöntemlerinin geliştirilmesi, hızlı ve doğru karar verme becerisinin geliştirilmesi, bireysel olarak güçlü ve zayıf
yönlerin tanınması gibi amaçların dikkate alınması gerekir. Akıl yürütme becerisinin geliştirilmesinde; akıl
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yürütmeye dayalı fikirler üretebilme, deneyimlerden çıkarımlarda bulunabilme, benzetim yolu ve tümdengelim
ile akıl yürütme gibi amaçların dikkate alınması gerekir (TTKB, 2013).
Eğitim programlarının verimli olmasından sorumlu olan ve aynı zamanda bu uygulama sürecinde yaşanan
sorunları ve bunun sonucunda ortaya çıkan eksikliklerin doğrudan farkına varabilen kişi hiç şüphesiz
öğretmendir (Çelenk, 2002). Bu nedenle akıl yürütme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde en
önemli rolü oynayan öğretmenlerin akıl yürütme ve problem çözme becerilerinin gelişmiş olması gerekmektedir.
Bir kelimedeki harflerin yerleri değiştirilerek elde edilen kelime anlamına gelen anagram oyununda
kelimedeki tüm harfler kullanılarak anlamlı başka kelime türetilmesi gerekmektedir (Türk Dil Kurumu, 2018;
TTKB, 2015).
Öğretmenlerin eğitim öğretim sürecindeki konumu, programın amacına ulaşması açısından da önemli
görülmektedir. Bu nedenle çalışmada fen bilimleri, sınıf öğretmenliği ve diğer branş öğretmenlerinin optik
konularındaki anagram ve akıl yürütme testi başarı seviyesi aralarında anlamlı bir farklılık olup olmadığının
araştırılması amaçlanmaktadır.
Yöntem
Geçmişte veya halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan çalışma, betimsel
araştırma modellerinden tarama modeli ile yapılmıştır. Bu modelde, araştırmaya konu olan kişi, olay, olgu,
durum veya nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya, betimlenmeye çalışılır (Karasar, 2011).
Ülkemizde farklı illerdeki ve farklı branşlardaki öğretmenlerin akıl yürütme ve optikle ilgili başarıları arasındaki
ilişki araştırılmıştır.
Katılımcılar
Bu çalışmada amaçlı örneklem yöntemlerinden olan benzeşik örnekleme yöntemine başvurulmuştur.
Benzeşik örneklemede amaç, küçük, benzeşik bir örneklem oluşturma yoluyla belirgin bir alt grubu
tanımlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu kapsamda araştırmanın çalışma grubunu Türkiye genelinde
ilkokul ve ortaokullarda görev yapan ve rastgele belirlenen 129 öğretmen oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan 33 sorudan oluşan anagram testi ve 4 sorudan
oluşan akıl yürütme testi 3 seviyeden oluşmaktadır. Anagram ve akıl yürütme testi (AAYT), ilgili alan
uzmanlarından 3 akademisyen ve 3 öğretmen tarafından incelenmiştir. Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,81
olarak bulunmuştur. Buna göre; kapsam geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış AAYT hazır duruma getirilmiştir.
İlgili testler fen bilimleri ve farklı alanlardaki 129 öğretmene uygulanmış olup sonuçlar SPSS istatistik
programıyla analiz edilmiştir.
Bulgular
AAYT’de sınıf öğretmenleri (SÖ) ile fen bilimleri öğretmenlerinin (FBÖ) anagram puanları arasında
anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan ilişkisiz örneklemler için t testine ait bulgular
Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.
Sınıf Öğretmenleri İle Fen Bilimleri Öğretmenlerinin AAYT Anagram Puanları
Anagram Düzeyleri
Gruplar
N
S
X̄
D1

D2

D3

Sınıf Öğretmenleri

43

,61

,30

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,64

,33

Sınıf Öğretmenleri

43

,59

,36

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,56

,34

Sınıf Öğretmenleri

43

,13

,17

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,31

,35

sd

t

p

80

-,41

,79

80

,28

,98

80

-2,97

,00

Tablo 1 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin D1 anagram puanlarının ortalaması ile (X̄ SÖ =,61) Fen
Bilimleri öğretmenlerinin D1 anagram puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,64) arasında anlamlı bir fark
görülmemiştir [t(80) = -0,41, p>0,05]. Sınıf öğretmenlerinin D2 anagram puanlarının ortalaması ile (X̄ SÖ =,59)
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Fen Bilimleri öğretmenlerinin D2 anagram puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,56) arasında anlamlı bir fark
görülmemiştir [t(80) = ,28, p>0,05]. Sınıf öğretmenlerinin D3 anagram puanlarının ortalaması ile (X̄ SÖ =,17) Fen
Bilimleri öğretmenlerinin D3 anagram puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,31) arasında anlamlı bir fark görülmüştür
[t(80) = -2,97, p<0,05].
AAYT’de diğer branş öğretmenleri ile Fen Bilimleri öğretmenlerinin anagram puanları arasında anlamlı bir
fark olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan ilişkisiz örneklemler için t testine ait bulgular Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2.
Diğer Branş Öğretmenleri İle Fen Bilimleri Öğretmenlerinin AAYT Anagram Puanları
Anagram Düzeyleri
Gruplar
N
S
sd
X̄
D1

D2

D3

Diğer Branş Öğretmenleri

47

,53

,34

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,64

,33

Diğer Branş Öğretmenleri

47

,41

,35

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,56

,35

Diğer Branş Öğretmenleri

47

,07

,16

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,31

,35

t

p

84

-1,56

,39

84

-2

,79

84

-4,22

,00

Tablo 2 incelendiğinde, diğer branş öğretmenlerinin D1 anagram puanlarının ortalaması ile (X̄ Diğer Branş
Öğretmenleri(DBÖ) =,53) Fen Bilimleri öğretmenlerinin D1 anagram puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,64) arasında
anlamlı bir fark görülmemiştir [t(84) = -1,56, p>0,05]. Diğer branş öğretmenlerinin D2 anagram puanlarının
ortalaması ile (X̄ DBÖ =,41) Fen Bilimleri öğretmenlerinin D2 anagram puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,56)
arasında anlamlı bir fark görülmemiştir [t(84) = -2, p>0,05]. Diğer branş öğretmenlerinin D3 anagram puanlarının
ortalaması ile (X̄ DBÖ =,07) Fen Bilimleri öğretmenlerinin D3 anagram puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,31)
arasında anlamlı bir fark görülmüştür [t(84) = -4,22, p<0,05].
AAYT’de erkek öğretmenler ile kadın öğretmenlerin anagram puanları arasında anlamlı bir fark olup
olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan ilişkisiz örneklemler için t testine ait bulgular Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3.
Erkek Öğretmenler İle Kadın Öğretmenlerin AAYT Anagram Puanları
Anagram Düzeyleri
Cinsiyet
N
X̄

S

sd

t

p

D1

127

1,04

,15

127

2,43

,87

127

2,63

,01

D2

D3

Erkek

76

,62

,31

Kadın

53

,56

,35

Erkek

76

,58

,35

Kadın

53

,43

,35

Erkek

76

,22

,29

Kadın

53

,10

,17

Tablo 3 incelendiğinde, erkek öğretmenlerin D1 anagram puanlarının ortalaması ile (X̄ Erkek Öğretmenler(EÖ)
=,62) kadın öğretmenlerin D1 anagram puanlarının ortalaması (X̄ Kadın Öğretmenler(KÖ) =,56) arasında anlamlı bir fark
görülmemiştir [t(127) = 1,04, p>0,05]. Erkek öğretmenlerin D2 anagram puanlarının ortalaması ile (X̄ EÖ =,58)
kadın öğretmenlerin D2 anagram puanlarının ortalaması (X̄ KÖ =,43) arasında anlamlı bir fark görülmemiştir
[t(127) = 2,43, p>0,05]. Erkek öğretmenlerin D3 anagram puanlarının ortalaması ile (X̄ EÖ =,22) kadın
öğretmenlerin D3 anagram puanlarının ortalaması (X̄ KÖ =,10) arasında anlamlı bir fark görülmüştür [t(127) = 2,63, p<0,05].
AAYT’de sınıf öğretmenleri ile Fen Bilimleri öğretmenlerinin akıl yürütme soruları puanları arasında
anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan ilişkisiz örneklemler için t testine ait bulgular
Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4.
Sınıf Öğretmenleri İle Fen Bilimleri Öğretmenlerinin AAYT Akıl Yürütme Soruları Puanları
Akıl Yürütme Soruları
Gruplar
N
S
sd
t
X̄

p

Düzeyleri
D1

D2

D3

Sınıf Öğretmenleri

43

,26

,44

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,59

,44

Sınıf Öğretmenleri

43

,35

,48

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,58

,44

Sınıf Öğretmenleri

43

,14

,31

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,47

,43

80

-3,42

,31

80

-2,28

,16

80

-3,96

,00

Tablo 4 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin D1 akıl yürütme soruları puanlarının ortalaması ile (X̄ SÖ
=,26) Fen Bilimleri öğretmenlerinin D1 eğitici puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,59) arasında anlamlı bir fark
görülmemiştir [t(80) = -3,42, p>0,05]. Sınıf öğretmenlerinin D2 akıl yürütme soruları puanlarının ortalaması ile
(X̄ SÖ =,35) Fen Bilimleri öğretmenlerinin D2 akıl yürütme soruları puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,58) arasında
anlamlı bir fark görülmemiştir [t(80) = -2,28, p>0,05]. Sınıf öğretmenlerinin D3 akıl yürütme soruları puanlarının
ortalaması ile (X̄ SÖ =,14) Fen Bilimleri öğretmenlerinin D3 akıl yürütme soruları puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ
=,47) arasında anlamlı bir fark görülmüştür [t(80) = -3,96, p<0,05].
AAYT’de diğer branş öğretmenleri ile Fen Bilimleri öğretmenlerinin akıl yürütme soruları puanları
arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan ilişkisiz örneklemler için t testine ait
bulgular Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5.
Diğer Branş Öğretmenleri İle Fen Bilimleri Öğretmenlerinin AAYT Akıl Yürütme Soruları Puanları
Akıl Yürütme Soruları
Gruplar
N
S
sd
t
X̄

P

Düzeyleri
D1

D2

D3

Diğer Branş Öğretmenleri

43

,19

,39

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,59

,44

Diğer Branş Öğretmenleri

43

,32

,47

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,58

,44

Diğer Branş Öğretmenleri

43

,16

,30

Fen Bilimleri Öğretmenleri

39

,47

,43

84

-4,39

,01

84

-2,65

,44

84

-3,91

,00

Tablo 5 incelendiğinde, diğer branş öğretmenlerinin D1 akıl yürütme soruları puanlarının ortalaması ile (X̄
=,19) Fen Bilimleri öğretmenlerinin D1 eğitici puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,59) arasında anlamlı bir fark
görülmemiştir [t(84) = -4,39, p>0,05]. Diğer branş öğretmenlerinin D2 akıl yürütme soruları puanlarının
ortalaması ile (X̄ DBÖ =,32) Fen Bilimleri öğretmenlerinin D2 akıl yürütme soruları puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ
=,58) arasında anlamlı bir fark görülmemiştir [t(84) =-2,65, p>0,05]. Diğer branş öğretmenlerinin D3 akıl
yürütme soruları puanlarının ortalaması ile (X̄ DBÖ =,16) Fen Bilimleri öğretmenlerinin D3 akıl yürütme soruları
puanlarının ortalaması (X̄ FBÖ =,47) arasında anlamlı bir fark görülmüştür [t(84) = -3,91, p<0,05].
DBÖ

AAYT’de erkek öğretmenler ile kadın öğretmenlerin akıl yürütme soruları puanları arasında anlamlı bir
fark olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan ilişkisiz örneklemler için t testine ait bulgular Tablo 6’da
verilmiştir.
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Tablo 6.
Erkek Öğretmenler İle Kadın Öğretmenlerin AAYT Akıl Yürütme Soruları Puanları
Akıl Yürütme Soruları
Cinsiyet
N
S
sd
X̄

t

p

127

1,31

,26

127

1,99

,23

127

1,58

,17

Düzeyleri
D1

D2

D3

Erkek

76

,38

,46

Kadın

53

,27

,44

Erkek

76

,48

,48

Kadın

53

,31

,46

Erkek

76

,29

,39

Kadın

53

,18

,35

Tablo 6 incelendiğinde, erkek öğretmenlerin D1 akıl yürütme soruları puanlarının ortalaması ile (X̄ EÖ =,38)
kadın öğretmenlerin D1 eğitici puanlarının ortalaması (X̄ KÖ =,27) arasında anlamlı bir fark görülmemiştir [t(127)
=1,31, p>0,05]. Erkek öğretmenlerin D2 akıl yürütme soruları puanlarının ortalaması ile (X̄ EÖ =,48) kadın
öğretmenlerin D2 akıl yürütme soruları puanlarının ortalaması (X̄ KÖ =,31) arasında anlamlı bir fark
görülmemiştir [t(127) =1,99, p>0,05]. Erkek öğretmenlerin D3 akıl yürütme soruları puanlarının ortalaması ile (X̄
EÖ=,29) kadın öğretmenlerin D3 akıl yürütme soruları puanlarının ortalaması (X̄ KÖ =,18) arasında anlamlı bir
fark görülmemiştir [t(84) =1,58, p>0,05].
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak anagram testinde sınıf öğretmenleri ile Fen Bilimleri öğretmenleri arasında D1 ve D2
düzeylerinde, diğer branşlarda bulunan öğretmenler ile Fen Bilimleri öğretmenleri arasında D1 ve D2
düzeylerinde, cinsiyetler arasında ise D1 ve D2 düzeylerinde anlamlı bir fark çıkmamıştır. Anagram testinde Fen
Bilimleri öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri arasında D3 düzeyinde, Fen Bilimleri öğretmenleri ile diğer branş
öğretmenleri arasında D3 düzeyinde ve cinsiyetler arasında ise D3 düzeyinde anlamlı bir farklılık çıkmıştır.
Akıl yürütme soruları testinde sınıf öğretmenleri ile Fen Bilimleri öğretmenleri arasında D1 ve D2
düzeylerinde, diğer branşlarda bulunan öğretmenler ile Fen Bilimleri öğretmenleri arasında D1 ve D2 düzeyinde
ve cinsiyetler arasında ise D1, D2 ve D3 düzeylerinde anlamlı bir fark çıkmamıştır. Akıl yürütme soruları
testinde Fen Bilimleri öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri arasında D3 düzeyinde ve Fen Bilimleri öğretmenleri
ile diğer branş öğretmenleri arasında D3 düzeyinde anlamlı bir farklılık çıkmıştır.
İleride yapılacak bu tarz çalışmalarda örneklem daha geniş tutulabilir. Ayrıca katılımcıların daha önce zekâ
oyunu eğitimi alıp almadıkları da ileride yapılacak çalışmalar için bir başka değişken olacaktır. Zekâ oyunları
alanı henüz oldukça yeni bir alan olduğundan bu alanda yapılacak diğer çalışmalar alana katkı
sağlayacaktır(Yurteri ve Mertol, 2018).
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Öz
Bu araştırma ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin bilinçli tüketiciliğe yönelik tutumlarını ve bilinçli tüketiciliğe yönelik
algılarını öğrenciler tarafından yazılan örnek olaylara dayalı olarak belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada karma
yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Afyonkarahisar ili, ilçeleri, köy ve kasabalarındaki ilkokullarda 4. Sınıflarda
öğrenim gören 400 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel verilerini oluşturan çalışma grubunu ise 130 öğrenci
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “İlköğretim Öğrencileri için Bilinçli Tüketici Davranışları Tutum Ölçeği”
kullanılmıştır. Nitel veriler ise öğrenciler tarafından yazılan örnek olaylar ile elde edilmiştir. İlkokul öğrencilerinin bilinçli
tüketiciliğe ilişkin tutumlarının seviyeleri aritmetik ortalama ve standart sapma değerleriyle verilmiştir. Nitel verilerin
analizinde ise doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre ilkokul öğrencilerinin bilinçli tüketici
davranışları tutum ölçeğinden aldıkları ortalamanın yüksek olduğu, bilinçli tüketici davranışlarını sergileme konusunda
hassas ve dikkatli davrandıkları görülmüştür. Örnek olaylarda da öğrencilerin bilinçli bir tüketicinin alışveriş öncesinde,
sırasında ve sonrasında dikkat etmesi gereken davranışları vurguladıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğrencilerin alış veriş
öncesinde mutlaka alış veriş listesi yapmanın önemli olduğunu, alış veriş sırasında ise ürünlerin son kullanma tarihine
bakmanın önemli olduğunu vurguladıkları tespit edilmiştir. Aynı zamanda çocukların hasarlı, bozuk ve çürük ürünlerle
karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiği konusunda da bilgi düzeylerinin yeterli olduğu söylenebilir.
Anahtar kelimler: Bilinçli tüketici, ilkokul öğrencileri, doküman analizi, sosyal bilgiler

Abstract
The aim of this study was to determine the attitudes of 4th grade students towards conscious consumerism and their
perceptions about conscious consumerism based on case studies written by students. The mixed method was used in the
study. The quantitative data of the study, the sample consisted of 400 students studying in the 4th grade in the primary
schools in Afyonkarahisar province, districts, villages and towns. The qualitative data of the study consisted of 130 students
who were selected by random sampling method among 400 students. In the quantitative part, Conscious Consumer Behavior
Attitude Scale for Primary Students were used. In the qualitative part, case studies written by students were used. The levels
of primary school students' attitudes towards conscious consumerism are given by arithmetic mean and standard deviation
values. In the analysis of qualitative data, document analysis was used. According to the results of the research, it was
observed that the primary students' behaviors of the conscious consumer behavior attitude scale were high and they acted
with precision and care to Show conscious consumer behaviors. In the case studies, it was concluded that the students
emphasized the behaviors that a conscious consumer should take into consideration before, during and after shopping. It is
determined that it is important to make shopping list before shopping and it is important to look at the expiration date of the
products during shopping. At the same time, it can be said that children have sufficient knowledge about what they should do
when they encounter damaged, defective and rotten products.
Keywords: conscious consumers, primary school students, document analysis, social studies

Giriş
İnsanlar günlük hayatta birçok şeye ihtiyaç duymakta ve yaşamlarını devam ettirebilmek için de bu
ihtiyaçlarını karşılamak zorundadırlar. Bu ihtiyaçların karşılanması kadar nasıl karşılandığı önem arz etmektedir.
Bu ihtiyaçlar insanı tüketen bir varlık yapmaktadır. Ekström’e (2007) göre; bilim, teknoloji, iletişim, ulaşım gibi
alanlarda sağlanan gelişmeler nedeniyle toplum giderek değişim yaşamakta ve bireyler artık daha fazla tüketim
olanağına sahip olmaktadır. Tüketim gibi bir kavramın ortaya çıkması beraberinde bu eylemi gerçekleştiren
bireyleri tüketici konumuna getirmektedir. Solomon (2004) ve Assael (2004), tüketiciyi; istek veya arzularını
gidermek amacıyla bir mal veya hizmet satın alan ya da tüketen kişi olarak; tüketici kavramını iktisadi ürün ve
hizmetleri belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan kişi olarak tanımlamaktadır (Akt. Ünal & Babaoğlu,
2014). Langrehr ve Mason (1977) bilinçli tüketiciyi; “ihtiyacı duyduğu bir ürün ya da hizmeti satın almadan
önce o üründen tamamen yarar sağlamayı amaçlayan, asıl ihtiyaçlarını göz önünde tutarak satın alma işini
planlayan, ürünleri alırken en kalitelisini, en sağlıklısını ve en güvenilir olanını, çevreye en az zarar verenini
seçebilen, bütçesine uygun, kusurlu olan ürünlere karşı tepkisini belli edebilen ve gerektiğinde tüm yasal
haklarını kullanabilen, yerli ürünleri tercih eden, tercihleri ile üreticiyi kaliteli ve verimli üretime yönelten,
tüketici haklarını destekleyen birey olarak tanımlamaktadır” (Akt. Ersoy & Papatğa, 2015). Tüketicinin seçim
becerisinin artırılabilmesi, tercihlerini yaratabilmesi, tüketim, bilinçli tüketim ve bilinçli tüketici kavramlarıyla,
etkileşim içinde olabilmesine bağlıdır. Tüketicilerin öncelikle bu kavramlar hakkında bilgilendirilmesi,
eğitilmesi ve tüketici haklarının korunması konularında söz hakkına sahip olması gerekir (Ünal & Babaoğlu,
2014). Günümüz teknoloji çağında üretilen birçok ürüne sahip olma şansı bulunan insan, öncelikli olarak hangi
ihtiyacını karşılaması gerektiği konusunda da bilgilendirilmek zorundadır. Bu bağlamda tüketicinin eğitilmesi
gerekmektedir. Ayrıca 1985 tarihli “Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesi”ne göre de
tüketicilerin temel haklarından birisi de eğitilme hakkıdır
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tüketiciyi koruma görevi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 59. maddesine göre örgün
eğitim kurumlarına düşmektedir. 59. Maddede “Tüketicinin bilinçlendirilmesi konusunda örgün ve yaygın
eğitim kurumlarının ders programlarına, Bakanlığın görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli ilaveler
yapılır” şeklinde ifade yer almaktadır (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131128-1.htm).
Günümüz şartlarında çocuklar da aktif bir tüketici konumuna gelmiştir. Aile içerisinde çocuklar da alışveriş ve
tüketim konusunda önemli bir yere sahiptir. Bu durum, çocuklara yönelik olarak kurulan televizyon
kanallarından ve tüketim sektöründeki gelişmelerden kolayca anlaşılabilir. Mcneal’e (2007) göre çocuklar hem
doğrudan hem de dolaylı olarak tüketici rollerini üstlenmektedirler. Doğrudan etkide, çocuk talebini dile
getirerek ailenin satın alma sürecine katılabilmektedirler. Çocuğun isteyeceği tahmin edilen ürünlerin alımında
ise dolaylı etki söz konusudur. Gün geçtikçe daha çok bilinçlenen çocukların aile satın alma kararlarına etkileri
yaşı ilerledikçe kendi bağımsız harcamalarını yapmaya doğru gidecektir (Akt. Malbeleği & Sağlam, 2013).
Brophy ve Alleman’e (2007) göre; ilköğretimden itibaren öğrencilere zamanlarını ve paralarını nasıl
harcayacakları konusunda karar vermelerini sağlayacak etkinlikler gerçekleştirmelerine fırsat verecek
deneyimler kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Üretim, dağıtım ve tüketimle ilgili uygulamalar,
öğrencilere yerinde kararlar almayı da içeren önemli beceriler kazandırır (Akt. Sağlam & Yaman, 2012).
Türkiye’de ilkokul öğrencilerine bilinçli tüketiciliğe yönelik olumlu davranışlar kazandırmak amacıyla farklı
derslerde farklı kazanımlar yer almaktadır. Hayat Bilgisi dersi kapsamında, bilinçli tüketici olma becerisi altında
“elektrik, su vb. kaynakları tutumlu kullanma”, “tüketici olarak belli haklara sahip olduğunu kavrama”, “bilinçli
tüketicinin ayırt edici özelliklerini belirleme ve uygulama” becerileri verilmeye çalışılmaktadır. Hayat Bilgisi
dersinde, bilinçli tüketicilik ile ilgili yer alan kazanımlar; “Kaynakları verimli ve uygun olarak kullanır, sağlığı
için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer, kaynakları ve eşyaları özenli kullanır, evdeki kaynakları tasarruflu
kullanmanın aile bütçesine katkıları konusunda görüşlerini belirtir, bilinçli tüketici özellikleri göstererek sağlıklı
yiyecek ve içecekleri satın alır.” olarak sıralanabilir. Bir toplumda yaşayan insanların, o toplumun yaşayışı,
ilişkileri, kültürü, dünya toplumları içindeki yeri, çeşitli uluslarla bağlantıları konusundaki temel ve genel
bilgilerin önemli bir bölümünü Sosyal Bilgiler oluşturmaktadır. Sosyal Bilgiler; tarih, coğrafya, vatandaşlık ve
insan hakları eğitimi gibi günümüzde ilkokul ve ortaokul programlarında yer alan; aslında “sosyal bilimler”
denilen sosyoloji, ekonomi, psikoloji, antropoloji gibi disiplinlerden seçilerek, o yaşlardaki öğrencilerin
düzeyine uygun, daha somut ve daha yalın özelliklere sahip duruma getirilen konuları içermektedir. Sosyal
bilgiler dersi içeriği, olgu ve olayların ezberlenmek üzere, ansiklopedik bir biçimde, bir araya getirilmesiyle
değil, yaşama alanlarının anlam taşıyan bölümlerinin aktif bir çabayla düzenlenmesiyle oluşturulmalıdır. Bu
bağlamda öğrencilerin kendi kararlarıyla yüzleşmelerini, tasarruflu tüketiciler olmalarını, ekonomi ile ilgili
konularda doğru karar vermelerini sağlayacak bilgi ve becerilerle donatmak, sosyal bilgiler dersinin önemli
amaçlarından biridir (Sağlam, 2010). Sosyal bilgiler dersi; Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanı,
Üretimden Tüketime ünitesi kapsamında; “Mevcut kaynaklarla ihtiyaçlarını ilişkilendirir, satın alacağı ürünleri
belirlenen standartlara göre değerlendirir, gerektiğinde bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır, satın alacağı
ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirir, ihtiyaçlarla meslekleri ilişkilendirir.” olarak sıralanabilir. Fen
bilimlerinde de diğer konularla iç içe bilinçli tüketicilik kazanımları yer almaktadır. Bunlar; “Elektriğin sınırlı ve
maliyeti olan bir kaynak olduğu ve tutumlu kullanılması gerektiği vurgulanır, aydınlatma araçlarının tasarruflu
kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini araştırır ve sunar” şeklindedir (Daşcan, 2014). Bilinçli
tüketiciliğe yönelik olarak alan yazın tarandığında farklı çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalardan
bazıları; Bilinçli tüketici becerisinin kazandırılmasında drama yoluyla öğretimin etkisi (Malbeleği, 2011), ilkokul
çağındaki öğrencilerin tüketim davranışları ve tüketicilik düzeyleri (Akyüz, 2009), ilkokul programlarının
bilinçli tüketici davranışı kazandırma düzeyi (Altıok, 2010), ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilinçli
tüketici düzeyleri (Uyanık, 2015), ilkokul hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders kitaplarında tüketici hakları
(Karaman-Kepenekçi & Ökdem, 2013), ilkokul öğrencilerinin bilinçli tüketicilik eğitimine ilişkin tutumları
(Ersoy, 2005), öğrencilerin tüketici hakları ve sorumluluklarla ilgili farkındalıkları ve tüketici eğitimi ile tüketici
davranışlarına yönelik algıları (Makela & Peters, 2004), sürdürülebilir tüketici davranışları için tüketici eğitimin
önemi (McGregor, 2005), çocukların tüketici davranışlarını etkileyen unsurların neler olduğu (McNeal & Yeh,
1996) ve öğrencilere farklı yöntemlerle verilen tüketici eğitiminin öğrencilerin doğru tüketim bilgi ve
alışkanlıklarına etkisi (Pınarcı, 2007) gibi çalışmalardır. İlkokul öğrencilerinin bilinçli tüketiciliğe yönelik
algılarını belirlemede örnek olayların yazdırıldığı ve tutumlarının belirlendiği herhangi bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin bilinçli tüketiciliğe yönelik
tutumlarını ve algılarını belirlemektir. Bu araştırmanın problem cümlesini “İlkokul 4.Sınıf öğrencilerinin bilinçli
tüketiciliğe yönelik tutumları ve algıları ne düzeydedir?”Araştırma problemi doğrultusunda şu alt problemlerin
yanıtlanması beklenmektedir:


Öğrencilerin bilinçli tüketiciliğe yönelik tutumları ne düzeydedir?



Öğrencilerin bilinçli tüketiciliğe ilişkin algıları nasıldır?
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Yöntem
Araştırmanın Modeli
Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Cresswell ve PlanoClark (2007) karma yöntem araştırmasını
nitel ve nicel yöntemlerle veri toplama, analiz etme ve bütünleştirmeye olanak veren araştırma olarak
tanımlamaktadır. Tashakkori ve Teddlie (1998) karma yöntem araştırmasını nitel ve nicel yöntemlerle yapılan ve
pragmatist felsefeye dayalı araştırma olarak tanımlamaktadır. Tashakkori ve Cresswell (2007) ise karma yöntem
araştırmasını araştırmacının, aynı araştırma içinde nicel ve nitel yöntemleri ve yaklaşımları kullanarak veri
topladığı, analiz ettiği, bulguları bütünleştirdiği ve ileriye yönelik tahminlerde bulunduğu araştırma olarak
tanımlamaktadır (Akt. Şimşek & Yıldırım, 2013). Karma yöntem desenlerinden yakınsayan paralel desen
kullanılmıştır. Yakınsayan paralel desen, araştırmacının nitel ve nicel aşamaları araştırmanın aynı anında
gerçekleştirmesiyle oluşur. Bu desende yöntemlere eşit öncelik verilir. Verilerin çözümlenmesi aşamasında
yöntemleri birbirinden ayrı tutar ve daha sonra sonuçlar birleştirilir (Creswell & PlanoClark, 2014).
Araştırmanda nicel veriler tutum ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri ise, ilkokul 4. sınıf
öğrencilerinin, bilinçli tüketicilik ile ilgili yazmış oldukları örnek olaylardan oluşmaktadır.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Afyonkarahisar ili, ilçeler, merkeze ve ilçelere
bağlı köylerde eğitim gören ilkokul 4.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada, nicel ve nitel veri toplama
yöntemleri birlikte kullanıldığından, örneklem seçimi iki aşamada yapılmıştır. Nicel boyutun örneklemini
seçkisiz atama yöntemiyle belirlenen 400 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Seçkisizlik örneklemede temel
alınan birimlerin örneklem için seçilme olasılıklarının eşit olmalarını tanımlar. Örnekleme birimi ister küme ister
eleman olsun, oluşturulacak evrene ait çerçevede yer alan tüm birimlerin örneklem için seçilme olasılıklarının
eşit olması, evren değerlerinin daha güçlü tahminine yol açacaktır (Büyüköztürk vd., 2015). Aşağıda
örneklemde yer alan öğrencilere ait bilgiler tablo1’de verilmiştir.
Tablo1.
Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Bilgileri
Değişken
Cinsiyet

Yaşanılan Yer

Baba Eğitim Durumu

Anne Eğitim Durumu

f

%

Kadın

203

50.75

Erkek

197

49.25

Köy

14

3.5

Kasaba

242

60.5

Şehir

144

36

Okuryazar Değil
Okur-yazar (Mezun değil)
İlkokul
Lise
Yüksekokul/Fakülte
Yüksek lisans/Doktora

9
53
80
123
116
19

2.25
13.25
20
30.75
29
4.75

Okuryazar Değil

16

4

Okur-yazar (Mezun değil)

122

305

İlkokul
Lise
Yüksekokul/Fakülte
Yüksek lisans/Doktora
Toplam

102
86
61
13
400

25.5
21.5
15.25
3.25
100

Örneklemi 203 kadın, 197 erkek toplam 400 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin 14’ünün köy, 242’sinin
ilçe ve 144’ünün de ilde yaşadıkları görülmektedir. Değişkenlerden anne-baba eğitim durumlarına bakıldığında;
anne eğitim durumunun ilkokul ve ortaokul mezunu oldukları, baba eğitim durumunun ise ağırlıklı olarak lise ve
üniversite mezunu olduğu görülmektedir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu ölçek uygulanan 400 öğrenciden seçkisiz örnekleme ile seçilen, 69’u erkek
61’i erkek 130 öğrenci oluşturmuştur.
Veri Toplama Araçları
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Veri toplama aracı olarak karma yöntemin gerektirdiği nicel ve nitel veri toplama araçları bir arada
kullanılmıştır. İlkokul öğrencileri için bilinçli tüketici davranışlarına yönelik tutumlarını ve algılarını belirlemek
üzere iki adet veri toplama aracı uygulanmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda öğrencilerin yazdıkları örnek
olaylar, kompozisyonlar ve bilinçli tüketicinin sergilemesi gereken davranışlar adlı metinler kullanılarak veriler
toplanmıştır. Nitel araştırmada en önemli amaçlardan biri araştırmaya dâhil edilen bireylerin algılarının ve
deneyimlerinin ortaya konmasıdır. Araştırmaya katılan bireylerden nicel araştırmalarda olduğu gibi bir teste yanı
vermeleri ya da bir anketi doldurmaları beklenmez. Araştırmaya dâhil edilen bireyler önemli veri kaynakları
olarak kabul edilir ve onların vereceği yanıtları daha önceden oluşturulan sorularla sınırlandırılmaz (Şimşek &
Yıldırım, 2013). İlkokul öğrencilerinin bilinçli tüketiciliğe yönelik algılarını belirlemek amacıyla öğrencilere
örnek olaylar, kompozisyonlar ve hikâyeler yazdırılmıştır. Nitel veri toplama araçlarında güvenirliği sağlamada
nicel veri toplama araçlarına göre güçlüklerle karşılaşılabilmektedir. Oysa nitel araştırmanın temel özellikleri
geçerlik açısından önemli artılar ortaya koymakta ve araştırmacıya önemli stratejiler belirleme fırsatı
sunmaktadır. Örneğin, nitel araştırmada araştırmacının esnek olması ilkesi geçerlik konusunda önemli bir
kazanımdır (Şimşek & Yıldırım, 2013). Bu araştırmada da nitel veri toplama aşamasında öğrencilere belli bir
kalıba uyma zorunluluğu getirilmemiş olması, kendilerini istedikleri şekilde ifade etmeleri esneklik sağlamakta
ve geçerliği olumlu yönde etkilemektedir. Her ne kadar güvenirlikle ilgili bazı ölçütler, nitel araştırmanın temel
özellikleri ile çelişse de nitel araştırma da gerek dış; gerekse iç güvenirlik kapsamında alınması gereken bazı
önlemler vardır. LeCompte ve Goetz’e (1982) göre dış güvenirliğin sağlanmasına yönelik olarak araştırmacının,
öncelikle araştırma sürecinde kendi konumunu açık hale getirmesi gerektiğini savunmaktadır. Yine LeCompte ve
Goetz (1982) iç güvenirlik konusunda bazı stratejiler önermektedir. Araştırmacı; görüşme, gözlem ve
dokümanlar yoluyla elde ettiği verileri herhangi bir yorum katmadan okuyucuya sunmalı ve yorumunu daha
sonraya bırakmalıdır (Akt. Şimşek & Yıldırım, 2013). Bu araştırmada da araştırmaya gözlemci olarak katılım
gösterilmiş ve veriler toplandıktan sonra doküman analizinde kesinlikle verilere müdahale edilmemiştir. Veri
toplama aracı olarak; nicel boyutta 3 boyuttan ve 25 sorudan oluşan 5’li likert tipinde İlköğretim Öğrencileri için
Bilinçli Tüketici Davranışları Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi
yapılmıştır (Altıok (2010). Ölçeğin güvenirlik çalışması kapsamında ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık
katsayısı () Altıok (2010) tarafından .74 olarak belirtilmiştir. Bu araştırmada da örneklem üzerinden ölçeğin
güvenilirlik çalışması kapsamında Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı .78 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Analizi
Öğrencilerden elde edilen nitel verilerin analizinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin
bilinçli tüketicilik ile ilgili yazdıkları örnek olaylar iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. Birbiriyle
ilişkili olan kodlar benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırılmış ve araştırmacılar tarafından verilerin hangi alt
temalar altında toplanacağı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular okuyucunun kolay bir şekilde anlamasına
yönelik tablolarla sunulmuş ve yorumlanmıştır. Ayrıca elde edilen bulgular öğrencilerin yazdıkları
dokümanlardan doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. İki araştırmacı tarafından oluşturulan kodlar ve alt temalar
arasındaki uyuşum [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100] formülü kullanılarak hesaplanmıştır
(Miles & Huberman, 1994). Kodların karşılaştırılması sonucu kodlayıcılar arası uyuşum yüzdesi 0.88 olarak
hesaplanmıştır. Tutum ölçeğinden elde edilen veriler, betimsel istatistikler (aritmetik ortalama, standart sapma,
frekans ve yüzde) kullanılarak analiz edilmiştir. Aritmetik ortalamalar yorumlanırken 1.00-1.80 "Kesinlikle
Katılmıyorum", 1.81-2.60 "Katılmıyorum", 2.61-3.40 "Kararsızım", 3.41- 4.20 "Katılıyorum" 4.21-5.00
"Kesinlikle Katılıyorum" derecesinde değerlendirilmiştir.
Bulgular
Nitel verilere ilişkin bulgular
İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin bilinçli tüketiciliğe yönelik yazmış oldukları örnek olaylar analiz edildiğinde
elde edilen verilere göre veriler; Bilinçli tüketicinin alışveriş öncesinde, alışveriş sırasında ve alışveriş
sonrasında yapması gereken davranışlar; Örnek olayların geçtiği mekânlar; Örnek olaylarda kullanılan ürünler
olmak üzere 3 ana tema altında toplanmıştır. İlkokul öğrencilerinin bilinçli tüketicilik ile ilgili yazdıkları örnek
olaylar incelendiğinde çocukların daha çok bilinçli tüketiciliği alışveriş olarak algıladıkları görülmektedir. “alış
veriş öncesi”, “alış veriş sırası” ve “alış veriş sonrası” alt temalarına ilişkin frekanslar Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2.
Bilinçli Tüketicinin Alışveriş Öncesi-Sırası-Sonrasında Yapması Gereken Davranışların Frekansları
Alışverişte bilinçli tüketici
Alışveriş öncesinde yapması gerekenler
Alışveriş sırasında yapması gerekenler
Alışveriş sonrasında yapması gerekenler

f
51
275
100

Tablo 2’de görüldüğü gibi; öğrencilerin yazmış oldukları örnek olayları incelendiğinde alışverişte bilinçli
bir tüketicinin yapması gereken davranışlar 3 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar alıveriş öncesi, alışveriş
sırası ve alışveriş sonrasıdır. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin bilinçli bir tüketicinin sergileyeceği davranışların
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ağırlıklı olarak alışveriş sırasında dikkat etmesi gereken davranışlar olduğunu vurguladıkları görülmüştür.
İlkokul öğrencilerinin örnek olaylarından elde edilen verilerde, öğrencilerin alışveriş öncesine dair bilinçli
tüketici davranışı olarak alışveriş listesi yapma ve alışveriş yapacağı zaman reklamların etkisinde kalmama
maddelerinden bahsettikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan 400 öğrenciden 51’i alışveriş öncesinde de
bilinçli tüketici davranışı sergilemek gerektiğinden vurgulamıştır. Alışveriş öncesinde yapılması gereken
davranışlara ilişkin görüşler aşağıda Tablo 3’te verilmektedir.
Tablo 3.
Bilinçli Tüketicinin Alışveriş Öncesinde Yapması Gereken Davranışları
Alışveriş öncesi yapılması gerekenler
Alışveriş listesi yapma
Alışveriş yapacağı zaman reklamların etkisinde kalmama

f
26
25

Tablo 3’te de görüldüğü gibi, öğrenciler tarafından alışveriş öncesinde; bireylerin alışveriş listesi
yapmasının ve alış veriş yapacağı zaman reklamların etkisinde kalmamasının önemi vurgulanmıştır. Alışveriş
listesi yapmanın önemli olduğunu Ö25 “…Alışverişe gitmeden önce ilk alışverişte alacaklarımıza göre liste
hazırlarım. Hazırladıktan sonra alışverişe giderim. …”, Ö90 “Sabah kalktığımda annemle alışveriş listesi yaptık
ve alışverişe gittik. …”, Ö95 ise “…Bilinçli tüketici önce liste yapar sonra alışverişini yapar. …”şeklinde örnek
olaylarla açıklamışlardır. Reklamların etkisinde kalmamayı ise Ö68 “… Bilinçli tüketici reklamlara, ambalajlara
göre ürünler almaz. …”, Ö2 “… Televizyonda reklamlara inanmamalıyız; çünkü reklamlar bizi kandırır. …” ve
Ö18 ise “… Bilinçli tüketici reklamı çıkan her ürünü almaz. …” ifadeleri ile açıklamışlardır.
Öğrencilerin en çok bilinçli tüketici davranışı sergilenmesi gerektiğini düşündükleri an alışveriş sırası
olarak saptanmıştır. Öğrencilerin bilinçli tüketicinin alışveriş sırasında dikkat etmesi gereken davranışlara ilişkin
görüşleri tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4.
Bilinçli Tüketicinin Alışveriş Sırasında Yapması Gereken Davranışları
Bilinçli tüketicinin alış veriş sırasında yapması gerekenler
Ürünlerin son kullanma tarihine bakma
Ürünlerin TSE/CE damgalarına bakma
Alışverişte isteklerinden ihtiyaçlarına öncelik verme
Bütçesine uygun olarak alışveriş yapma
Ürünleri alırken içeriğini inceleme
Kaliteli ve ucuz ürünleri almaya özen gösterme
Ürünlerin üretim tarihine bakma
Ürünlerin ambalajına dikkat etme
Açıkta satılan yiyecekleri almama
İnternetin de alışveriş ortamı olarak kullanılabileceğinin bilincinde olma

f
89
55
45
34
13
13
10
8
6
2

Tablo 4’te görüldüğü gibi öğrenciler tarafından alışveriş sırasında; bireylerin alacakları ürünlerin son
kullanma tarihine ve ürünlerin TSE/CE damgalarına bakmaları, alışverişte isteklerinden önce ihtiyaçlarının
karşılanması gerektiği ve ürünlerin üretim tarihine, ambalajlarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Son
kullanma, üretim tarihine bakma ve ambalajla ilgili yazılan bir örnek olayda Ö23 “… Alışverişe gittiğimde
alacağım malın ilk önce üretim ve son kullanma tarihine bakarım. Eğer o malın son kullanma tarihi geçmişse o
malı almam. Sadece bununla da kalmam; ambalajı yırtık ürünleri de almam. …”, Ö33 “… Özellikle arkalarında
içine katılanlar yazar, ona göz atar sağlıklıysa alırız. Son kullanma tarihlerine de bakarız. …” şeklinde
ifadelerle ürün içeriği ve son kullanma tarihine vurgu yapmıştır. Ö39 “ Bir gün annemle alışverişe gitmiştik.
Sütün son kullanma tarihine bakıyordum. Ama tarihi geçmişti. Anneme söyledim ve oradaki sütü almadık. …”
alışveriş sırasında yapılması gerekenlerde en çok vurgulanan son kullanma tarihine buşekilde değinmiştir. Ö40
ise; “… İhtiyaç listeme bakıp lazım olanları alırdım, lazım olanları aldıktan sonra bütçemize göre isteklerimi
alırız. …” şeklinde ihtiyaç-istek ayrımının farkında olmaya ve bütçemize göre alışveriş yapmamız gerektiğine
vurgu yapmıştır. Ö47; “ … Markete gittik, evin ihtiyaçlarını karşıladık. Tabi alırken de bilgilerini okuduk. …”
diyerek, son kullanma, üretim tarihlerine ve ürün içeriğine dikkat çekmiştir. Ö58 örnek olayında; “… Bilinçli bir
tüketici açıkta kalan veya açıkta satılan yiyecekleri yememelidir. …” şeklinde açıkta satılan yiyeceklere vurgu
yapmıştır.
Öğrencilerin örnek olaylarından elde edilen verilerde alışveriş sonrasında da bilinçli tüketici davranışlarının
sergilenmesi gerektiği sonuçlarına ulaşılmaktadır. Öğrenciler alışveriş sonrasında dikkat edilmesi gereken
davranışları 4 maddede belirtmişler ve alışveriş sonrasında dikkat edilmesi gereken davranışlar tablo 5’te
gösterilmektedir.
Tablo5.
Bilinçli Tüketicinin Alışveriş Sonrasında Yapması Gereken Davranışları
Bilinçli tüketicinin alışveriş sonrasında yapması gerekenler
Bilinçli tüketici haklarını bilme
Alışverişte fiş ve fatura alma
Tüketici koruma kurum ve kuruluşlarını bilme
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Ürünleri alırken garanti belgesi alma

16

Tablo 5’te görüldüğü gibi, öğrenciler tarafından alışveriş sonrasında bireylerin yapması gereken davranışlar
“bilinçli tüketici haklarını bilme”, “alışverişte fiş-fatura alma”, “tüketici koruma kurum ve kuruluşlarını bilme”
ve “ürünleri alırken garanti belgesi alma” gibi davranışlar olarak belirtilmiştir. Öğrenciler örnek olaylarında
alışveriş sonrasında yapmamız gerekenlerden şu şekilde bahsetmişlerdir: Ö67; “…Eşya veya yiyecek bir şey
alırken eşyaya garanti belgesi, yiyeceğe de fatura alınmalıdır. …”, Ö117; “… Eğer uzun ürün süre kullanılacak
bir ürün ise garanti belgesi alınmalıdır. …”, Ö50; “… Ben ve ailem bir Pazar günü yine dışarıya çıktık, alışveriş
merkezinin elektronik bölümüne gittik ve bir aile vardı.Aldıkları ürünün garanti belgesini almamışlardı çok
şaşırmıştım. …”Ö119; “… Televizyon aldık ve kırık çıktı ama çöpe atmaz onun yerine gider mağaza sahibinden
değiştirmesini isteriz. Değiştirmezse onu şu kurumlara şikâyet edebiliriz: Belediyeler, Tüketici Hakem Heyeti,
Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve benzeri kuruluşlara şikâyet edebiliriz. …” Ö80; “… Tüketici haklarına dikkat
etmeliyiz. Tüketici haklarımızı korumak için Alo 175’ i aramalıyız. …” Ö114; “… Ürünü aldıktan sonra fiş
almalıyız. …” Ö23; “… Sadece beyazeşyalarda değil herhangi bir malı alırken de fiş ya da fatura almalıyız. …”
şeklinde alışveriş sonrasında yapılması gerekenlere vurgu yapılmıştır. İlkokul 4.sınıf öğrencileri yukarıda
belirtilen durumlar dışında; Ö20; “… Açık bırakılan ışıkları söndürür, boşa akan muslukları kapatır. …” Ö39;
“… Akan muslukları tamir etmeliyiz, boşa yanan ışıkları kapatmalıyız. …” ifadeleri ile doğal kaynakların
kullanımında tasarruflu olmanın önemine vurgu yapmışlardır. Ö17; “ Bir gün Ali, Murat ve Furkanoyun
oynuyorlardı ve 3’ü de çok susamışlardı. Bakkaldan su aldılar 3’ü suyu içtiler Furkan ve Ali şişelerini geri
dönüşüm kutusuna attı ama Furkan atmamıştı. Murat Furkan’a: eğer çöpleri yere atarsan çevre kirliliği olur,
renk renk çiçekler ölür. …” diyerek geri dönüşüm malzemelerinin atık toplama kutularına atılması gerektiğinin
önemi vurgulanmıştır. Ayrıca Ö74; “Bilinçli bir tüketici ihtiyaçlarından fazlasını almaz. Çünkü o insan
ihtiyacına önem verir ve başkalarına ihtiyaçlarını bırakır, savurganlık ve israf yapmaz. …” diyerek, savurganlık
ve israf konularına dikkat çekmiştir. Öğrencilerin bilinçli tüketicilik ile ilgili örnek olaylarında kullandığı
mekânlar aşağıdaki tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6.
Öğrencilerin Örnek Olaylarında Bahsettikleri Alışveriş Mekânları
Mekânlar
Market
Televizyon/Reklam
Mağaza
İnternet
Kantin
Kasap

f
40
8
5
2
1
1

Tablo 6 incelendiğinde ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin örnek olaylarına bakıldığında mekân belirten
öğrencilerin olduğu dikkat çekmektedir. Belirtilen mekânlardan %70’i market olarak ortaya çıkmıştır. Bu da
öğrencilerin alışveriş deyince zihinlerinde ilk market kavramının oluştuğunu göstermektedir. Ö6 “ Bir gün
Tuana markete gitmiş. …” Ö9; “Bir varmış bir yokmuş bir çocuk varmış. Bu çocuk her zaman marketten bir şey
aldığında hiç tarihine bakmazmış. …” gibi ifadelerle market geçen örnek olaylar örneklendirilebilir. Bunların
dışında televizyon, mağaza, internet, kantin ve kasapta da örnek olayların geçtiği görülmektedir. Öğrenciler
örnek olaylarında birçok üründen bahsetmiş ve bu ürünler tablo 7’de verilmiştir.

Ev Araç Diğer
Gereçleri

Gıdalar

Tablo7.
Öğrencilerin Örnek Olaylarında yazdıkları Alışveriş Ürünleri
Ürünler
Temel gıdalar
Süt, su, yumurta, ekmek, tavuk, yoğurt, peynir, yağ(tere, sana), un, kıyma, makarna,
mercimek
Sebzeler
Patlıcan, soğan, pırasa, domates
Meyveler
Elma, çilek, mandalina
Meyve suyu, çikolata, elektrik, cips, ayran, kola, oyuncak, paten, puding, kitap, kek,
kurabiye, maden suyu, ayakkabı, lolipop, kraker, çerez
Elektrikli
Beyaz eşya, teknolojik alet, telefon, elektronik aletler, ütü, bilgisayar
Elektriksiz
Cam, plastik, karton

f
49

7
7
42

10
6

Tablo 7’ de görüldüğü gibi öğrencilerin örnek olaylarında gıdalara ve ev araç gereçlerine yer verdikleri
görülmektedir. Bu ürünlerin ağırlıklı olarak temel gıdalar (un, yağ,süt vb.) ve diğer olarak nitelendirilen
(çikolata, ayran, cips vb.) ürünler olduğu görülmektedir. Öğrenciler evlerinde kullanılan elektrikli ev aletlerinin
de farkında olduğunu ve bunların da alınırken bilinçli davranılarak alınması gerektiğini örnek olaylarında
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vurgulamışlardır. Ö56; “ Annemle ve babamla markete gittik. Annemin alacakları süt, un, yumurta, kıyma ve
süzme peynirdi. …” Ö63; “…elma, çilek, mandalina, tavuk, domates, patlıcan, süt, ayran, maden suyu gibi
ürünler tüketmeliyiz. …” gibi cümlelerle örnek olaylarda temel gıdalara vurgu yapılmıştır. Ö23; “… televizyonda
gördüğümüz kadar güzel olmayabilir. … Beyaz eşya aldıktan sonra kullanım kılavuzu kesinlikle almamız
gerekir. …” gibi ifadelerle ev araç gereçlerine dikkat çekilmiştir.
Nicel verilere ilişkin bulgular
İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin bilinçli tüketiciliğe yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla elde edilen
verilerin ortalama ve standart sapma değerleri tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8.
Tutum Ölçeğine ve Tutum Ölçeğinin Alt Boyutlarına İlişkin Ortalamalar ve Standart Sapmalar
N

X

Min.

Mak.

ss

Toplam
1.Boyut (8,15,16,17,19,22,23.maddeler)

400
400

3.96
2.94

2.12
1.43

5.92
4.86

.3743
.6740

2.Boyut (1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,14,18. maddeler)
3.Boyut (4,13,20,21,24,25. maddeler)

400
400

4.60
3.81

1.58
1.50

5.00
5.00

.5292
.7353

Tablo 8, öğrencilerin tutum ölçeğinden aldıkları 3.96 toplam ortalama değer, bilinçli tüketiciliğe yönelik
tutumlarının“iyi” düzeyde olduğunu göstermektedir. Tutum ölçeği birinci boyutta öğrencilerin ortalamaları 2.94
olarak bulunmuştur. Birinci boyutta öğrencilerin durumu “orta” olarak nitelendirilebilir. Tutum ölçeği ikinci
boyutta öğrencilerin ortalamaları 4.60 olarak bulunmuştur. İkinci boyutta öğrencilerin durumu “çok iyi” olarak
nitelendirilebilir. Tutum ölçeği üçüncü boyutta öğrencilerin ortalamaları 3.81 olarak bulunmuştur. Üçüncü
boyutta öğrencilerin durumu “iyi” olarak nitelendirilebilir.
Tartışma, Sonuç ve öneriler
Öğrencilerin örnek olaylarına dayalı bilinçli tüketicilik algılarını belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmada
öğrencilerin bilinçli bir tüketicinin alışveriş öncesinde, sırasında ve sonrasında dikkat etmesi gereken
davranışları vurguladıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Alış veriş öncesinde alışveriş listesi yapma ve alışveriş
yapacağı zaman reklamların etkisinde kalmadan alışveriş yapmanın önemli olduğu vurgulanmıştır. Çocuklar
tarafından en fazla vurgulananlar ise alış veriş sırasında ürünlerin son kullanma, TSE ve CE damgalarına bakma
ve alış verişte isteklerinden ihtiyaçlarına öncelik verme maddeleridir. Alış veriş sonrasında ise çocukların bilinçli
tüketici haklarını bilme alış verişte fiş ve fatura alma, tüketici koruma kurum ve kuruluşlarını bilme ve ürünleri
alırken garanti belgesi alma gibi durumları vurguladıkları görülmektedir. Ersoy ve Papatğa (2015) tarafından
yapılan ilkokul öğrencilerinin hikâyeler aracılığıyla bilinçli tüketici farkındalığının geliştirilmesi adlı çalışmada
öğrencilerin hikâyeler aracılığıyla ders işlemenin zevkli, eğlenceli ve akılda olduğunu söyledikleri görülmüştür.
Bu çalışmada da nitel veriler örnek olaylarla toplanmıştır. Örnek olaylarda öğrencilerin anladıkları kavramları
oldukça net anlattıkları görülmüştür. Araştırmanın nicel verileri incelendiğinde ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin
ölçekten aldıkları ortalama puanın yüksek olduğu ve ‘iyi’ düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrenciler genel olarak
bilinçli tüketiciliğe yönelik kavramlar hakkında bilgi sahibi ve bu kavramların ne anlama geldiğini bilmektedir.
Altıok (2010) tarafından da belirtildiği gibi kazandırılması amaçlanan hedeflere kısmen ulaştığı söylenebilir.
Malbeleği ve Sağlam (2013) tarafından yapılan araştırmada benzer bir çalışma yapılmış ve benzer sonuçlar elde
edilmiştir. Araştırmada, öğrencilerin bilinçli tüketicide bulunması gereken özellikler hakkında bilgi sahibi
oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenciler bilinçli tüketicide; tüketici sorumluluğu bilincinin, kalite bilincinin
ve bütçe-fiyat bilincinin bulunması gerektiğini belirtmişlerdir. (Malbeleği & Sağlam, 2013, s.265). İlkokul
4.sınıf öğrencilerine uygulanan bilinçli tüketiciliğe yönelik tutum ölçeği ve yine öğrencilere yazdırılan örnek
olaylardan elde edilen sonuçlar birbirini destekler nitelikte olup, kazandırılması hedeflenen davranışların kısmen
de olsa kazandırıldığını göstermektedir. Bilinçli tüketicilik kavramı ilköğretim programlarında yer verilen, hayat
bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde doğrudan; fen bilimleri dersinde de dolaylı olarak verilmek istenen bir
kavramdır. Bilinçli tüketicilik kavramı programda; özellikle sosyal bilgiler programında vurgulanmakta ve
“Üretim, dağıtım ve tüketim” öğrenme alanı adı altında verilmektedir. Makela ve Peters da (2004)
çalışmalarında bilinçli tüketici olarak yetiştirmek amacıyla verilen eğitimin öğrencilerin tüketici haklarını ve
sorumluluklarını olumlu yönde etkilediğini belirtmektedirler. Çocukların okuldan tüketicilikle ilgili aldıkları
bilgilerle ailelerine de etki ettikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin tüketicilikle ilgili bilgiye sahip
olmalarının önemini bu bulgu da ortaya koymaktadır (Ekström, 2007). Programda belirtilen içerik olarak ise
(Daşcan, 2014); “İlköğretim 4 ve 5.sınıfta bulunan öğrenciler, istekleri ve ihtiyaçları ile bunlar arasındaki farkları
ayırt eder. İsteklerinin sınırsız ama kaynakların sınırlı olduğunun farkında olur ve isteklerini mevcut kaynaklara
göre oluşturması gerektiğini öğrenerek bilinçli tüketici olmanın temellerini oluşturur. Ülke ekonomisinde de
kaynakların yetersiz olduğunu kavrar ve mevcut kaynakları korumak gerektiğinin önemine inanır. Kendi
ekonomik yaşantısını diğerlerininki ile karşılaştırır, farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koyar. Yaşadığı yerin
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ekonomik koşullarını inceler ve geliştirmek için çaba gösterir. “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” ekonomi ile ilgili
ünite ve konuların tipik temasıdır. Öğrenciler üretim, dağıtım ve tüketim ile ilgili temel kavramları öğrenir.
Meslekleri tanıyarak hayatımızı kolaylaştırmak için var olduklarını bilirler.” şeklinde belirtilmiştir. Aynı zamana
programda; “bütçe, dağıtım, doğal kaynaklar, ekonomi, ekonomik faaliyet, gelir-gider, israf, istek ve ihtiyaçlar,
para, tasarruf, tüketim, ücret, üretim, ürün” gibi kavramlar, 4 ve 5.sınıflarda giriş-geliştirme ve pekiştirme
aşamalarında verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Programın bu özellikleri göz önüne alındığında ilkokul 4.sınıf
öğrencilerinin bilinçli tüketiciliğe yönelik olumlu tutum ve algılara sahip olduğu söylenebilir. İlkokul
programında öğrencilerin daha fazla ekonomik faaliyet, kaliteli ürün ve bilinçli tüketiciliğe yönelik etkinliklere
yöneltecek kazanım ve uygulamaların bulundurulması, konunun sadece sınıfta kitaplarla işlenerek sınırlı
kalmaması ve gerçek yaşantılarla pekiştirilmesi, tüketici eğitimi konularının değişen içerik, uygulama ve
kazanımlar doğrultusunda yenilenmesinin, bilinçli tüketiciliğe yönelik çok daha olumlu tutumlar geliştirilmesine
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Öz
Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmaya yönelik
gerçekleştirdikleri uygulamalara ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemi
benimsenerek olgubilim deseni çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını, 2017-2018 eğitim öğretim yılı
bahar döneminde Afyonkarahisar ilindeki ilkokullarda görev yapan toplam 15 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada
veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen
verilerin analizinde, nitel araştırma veri analiz yöntemlerinden içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada sınıf
öğretmenlerinin görüşleri; hukuk okuryazarlığı becerisinin programda yeterliliği, hukuk okuryazarlığı becerisine sahip
olmanın bireye ve topluma katkıları, hukuk okuryazarlığı becerisi ile ilişkili öğrenme alanları ve konular, bu beceriyi
kazandırmak için sınıf öğretmenlerinin gerçekleştirdikleri uygulamalar ve öğretmenlerin öğretim sürecinde karşılaştığı
sorunlar tema başlıkları altında ele alınmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin programdaki hukuk okuryazarlığının
yeterliliği hakkında ortak paydada birleşilen genel bir yargılarının olmadığı ancak topluma ve bireye birçok alanda çeşitli
faydalar sağlayacağını düşündükleri belirlenmiştir. Katılımcıların sosyal bilgiler öğretim programında hukuk okuryazarlığı
becerisi ile ilişkili konu ve öğrenme alanlarının çok farkında olmadığı ancak sınıf içinde birçok çeşitli uygulamalar yaparak
bu alandaki kazanımları öğrencilere kazandırmaya çalıştıkları belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Sosyal Bilgiler, hukuk okuryazarlığı becerisi, sınıf öğretmeni
Abstract
In this research, it is aimed to determine the opinions of the classroom teachers about the practices they have carried out for
gain legal literacy skills in socials studies course. The research was carried out within the framework of phenomenology by
adopting a qualitative research method. The participants of the study consisted of 15 class teachers working in primary
schools in Afyonkarahisar province in the spring term of 2017-2018 academic year. The data were collected through a semistructured interview form developed by the researchers. In the analysis of the obtained data, content analysis method was
used from qualitative research data analysis methods. The opinions of classroom teachers in the research; the competence of
law literacys kills in the program, the contribution of having legal literacy skills to the individual and society, the fields and
issues related to the legal literacy skills, the practices of classroom teachers to gain this skill and the problems that teachers
face in the teaching process are discussed under the theme headings. As a result of the research, it was determined that
teachers do not have a general judgment on the competence of legal literacy in the program but they think that they will
provide various benefits to the society and the individual in many areas. It was determined that the participants were not very
aware of the subject and learning are as related to the legal literacy skills in the social studies curriculum, but they were trying
to give the students the gains in this field by doing many different practices in the classroom.
Keywords: social studies, law legal literacy, classroom teachers

Giriş
Hukuk “Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü” (TDK, 2018)
olarak tanımlanabilir. Bir başka tanımda ise “Hukuk toplumun genel yararını veya bireylerin ve toplumun ortak
iyiliğini sağlamak amacıyla yetkili makam tarafından konulmuş, devlet yaptırımı ile donatılmış ve kamu gücü ile
desteklenen sosyal kurallar bütünüdür” olarak tanımlanmıştır (Gözübüyük, 1999). Hukuk alanında oluşturulan
kuralların ve çalışmaların topluma mâl olabilmesi için toplumu oluşturan bireylerin hakları ve sorumlulukları
hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Toplumda düzenin ve güvenin sağlanmasında bireylerin hukuku ve
hukuk sisteminin işleyişini bilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu temel gereksinimlerden dolayı hukuk
eğitiminin önemi giderek artmaktadır. Bununla birlikte bireylerin hukuk okuryazarlığı da önem kazanmaktadır.
Sosyal Bilgiler programının hedefleri arasında yer alan; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve
milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren birer vatandaş olarak yetiştirebilme
hedefi (MEB, 2017) öğrencilerin hukuk okuryazarı olmalarını sağlaması açısından önem taşımaktadır. Hukuk
okuryazarlığı öğrencilerin hukuk alanında birer uzman haline getirmek değil, daha ziyade onların bir vatandaş
olarak hukuk kapsamındaki görev ve sorumluluklarının farkına varmalarını sağlamak olarak tanımlanmaktadır
(Oğuz, 2013b). Bu yüzden hukuk okuryazarlığı hukuk alanında kullanılan kelimeleri tanıma ve anlama, adalet
sistemine olan erişim haklarına ulaşma yeteneği olarak ifade edilebilir. Hukukla okuryazarlık kavramlarının
arasındaki ilişki güçlüdür. Özellikle, yazılı hukukun esas alındığı toplumlarda bireylerin okuması ve yazması
beklenmektedir. Ancak okuma yazmanın ötesinde hukukun kendine has dilini ve kavramlarını bilecek derecede
bir okuryazar olması gerekmektedir. Aksi halde okuryazarlığı olmayan insanlar, hukuka yabancılaşabilmekte ve
hukuktan korkabilmektedir. Bunun sonucunda da bireylerin hukuktan yararlanamaması, adalete erişimlerinin
engellenmesi, kişi hak ve özgürlüklerinin kullanılamaması gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir (Zariski, 2011).
Bu yüzden hukuk okuryazarlığı hukuk kurallarının sağlıklı işlediği bir toplumun yapı taşı olarak düşünülebilir.
Hukuk okuryazarlığı bu yüzden toplumda ilişki düzeninin sağlanması açısından giderek önem kazanmakta ve bu
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amaç doğrultusunda çeşitli sivil toplum kuruluşları, kurumlar ve kamu kurumları dikkat çekme, eğitim ve
seminer çalışmaları yapmaktadır. Türkiye barolar birliğinin“hukuk okuryazarlığı projesi” toplumun nitelikli bir
hukuk okuryazar olması açısından yürütülen örnek çalışmalardandır. Kuruluş, projenin amacını halka temel
hukuk bilgilerini ve temel haklarını, konu paylaşımı ile aktarılması olarak tanımlamaktadır (TBB, 2018).
Horton’a (2008) göre okuryazarlık kişi yaşamının her halini etkileyen davranışları, pozitif tutumları ve
öğrenilebilir becerileri kapsamaktadır. Bu kapsamda hukuk okuryazarlığı hukuk bilgisi, hukuk konularını
algılama ve hukuk bilgisinin davranışla ifade edilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bilgiler ışığında hukuk
okuryazarlığının üç temel bileşeninin olduğunu söylenilebilir. Bu bileşenler hukuk bilgisi, beceri ve tutum olarak
ifade edilebilir. Hukuk okuryazarlığının bir alt boyutu olan hukuk bilgisinde anayasa hukuku, idari hukuk ve
ceza hukuku konularına yer verilmektedir. Bu konuların içeriğinde bulunan devlet yapısı ve yönetimi Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası, yaptırım adalet, sorumluluk, disiplin gibi ceza hukuku kavramlarının bireyler tarafından
öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Beceri alt boyutunda, bireylerin günlük yaşamda hukuk bilgilerini
kullanabilmeleri ifade edilmektedir. Bireylerin hukuk konularına ait algılarının belirlenmesi bu konulara ilişkin
düşüncelerinin belirtilmesi ise tutum alt boyutunda ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır (Oğuz, 2013a). Sosyal
bilgiler öğretim programındaki kazanımları hukuk okuryazarlığının alt boyutları ile ilişkilendirerek örneklemek
gerekirse bilgi boyutunda: “Çocuk olarak sahip olduğu hakları bilir. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel
özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.” kazanımları verilebilir. Beceri boyutunda:” Sorumluluk sahibi bir birey
olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler
tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.” kazanımları verilebilir. Tutum boyutunda ise: “Kendisini farklı
özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu
alır.” kazanımları verilebilir. Hukuk okuryazarlığının alt boyutlarını sosyal bilgiler öğretim programındaki
kazanımlar çerçevesinde kazandırmak demokratik bir toplumun oluşmasını sağlayacaktır. Çünkü demokratik bir
toplumda hukuk, o toplumun demokrasi temelini oluşturmaktadır. Toplumu oluşturan bireyler ise bu temelden
güç alarak inşa edilen yapının birer yapı taşıdır. Hukuku ve hukuksal haklarını bilincinde olmayan bireyler
kendini güvensiz ve toplumdan kendini dışlayan bireyler olarak, oluşturulan yapının sağlamlığını etkilemektedir.
Hukuk okuryazarlığı burada toplumdaki işlevliğini kazanarak bireylerin yaşamlarında yer alan hukuk kurallarına
ait bilinçleri, kamu üyelerinin birbirine karşı tutumları, bireylerin haklarını nasıl kullanabildikleri ve kişilerin
ilişkilerinde hukuk kurallarının etkisi gibi konuları içeriğine alarak bireylerin hukukla arasında köprü olmaktadır.
Sosyal bir bilim olan hukukun amacı toplum içerisinde devlet ile birey, birey ile birey arasındaki ilişkiyi
düzenlemektir (Bilge, 2012). Hukukun asıl amacı olan toplumda belli başlı fonksiyonlarını tanımlama, kanunlar
ve yasal sisteme ilişkin problemlere eleştirel yaklaşabilme ve hukuki sorunlar için çözüm önerileri sağlayabilme,
yasal süreçlerin gelişimine yönelik toplumsal değerlerin ortaya çıkarılması hukuk okur azarlığı kapsamında
sosyal bilgiler dersinin temel becerisi olarak verilebilir. Hukuk okuryazarlığının amacı ise hukuk alanında
uzmanlaşmaktan ziyade bireylerin etkin bir vatandaş olarak hukuk kapsamındaki hak ve sorumluluklarının
farkına varmalarını sağlamak, hukuk bilgilerini yaşamlarında davranış haline dönüştürebilmelerini olanaklı hale
getirmektir (Zariski, 2014). Okullar toplumun hukuk okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmesinde ilk ve en
önemli basamaklardan biri olarak görülebilir. Çünkü okullardaki şimdi eğitim gören çocuklar gelecekte birer
birey olarak toplumun bir parçası olacaklar. Okullarda çocukların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını
ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, millî bilince sahip birer vatandaş
olarak yetişmeleri, (MEB, 2017) hukuk okuryazarlığı bilincine sahip olmaları topluma katkı sağladığı gibi
çocukların okul içerisindeki davranışlarını da içine alarak okul hayatının bir düzen içinde olmasını
sağlamaktadır. Okul içinde oluşturulan kurallar, ortaklaşa sınıfın tüm bireylerinin oluşturduğu sınıf kuralları ve
bu kurallara uyum hukuk okuryazarlığının okul içinde çocuklara sağlayacağı katkılar arasında gösterilebilir.
Sosyal bilgiler dersi ilkokul düzeyinde verilen ve öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumu anlamlarına yardımcı
olan en önemli derslerden biridir. Sosyal bilgiler dersi kendisini oluşturan antropoloji, arkeoloji, coğrafya, tarih,
ekonomi, hukuk, felsefe, siyaset bilimi, psikoloji, sosyoloji, din gibi sosyal ve beşeri bilimlerle bütünleşmiş
olarak, kültürel çeşitliliğe ve demokratik topluma uygun, etkili vatandaşlar olarak yetişmeleri için gençliğe
yardımcı olmayı amaçlar (NCSS,2010). Sosyal bilgiler dersinin bu amaçlar doğrultusunda kendini oluşturan
parçalardan biri olan hukuku topluma tanıtma, toplumun hukuku okuyup yazabilmesini sağlama kanallarının
başında gösterilebilir. Sosyal bilgiler dersinde hukuk okuryazarlığı daha öncesinde de bahsedildiği gibi bireyin
birer profesyonel hukukçu olmalarını değil bireyin hukuki sorumluluklarının ve görevlerinin tanıma, hukuksal
haklarının farkına varma becerisi kazandırma açısından sosyal bilgiler dersinin aslı görevleri arasında hukuk
okuryazarlığı becerisi gösterilebilir. Oğuz’unda (2013a) ifade ettiği gibi, sosyal bilgiler dersinde, demokratik
düzende hukuk eğitimi konularına yer verilerek bunların öğretilmesi sağlanmaktadır. Öğrenciler temel hak,
özgürlük, demokrasi vatandaşlık, devlet yapısı, insan hakları ve anayasa hakkında temel bilgileri sosyal bilgiler
dersinde öğrenmektedir. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Birey ve Toplum, Kültür ve miras, İnsanlar,
Yerler ve Çevreler,4.Bilim, Teknoloji ve Toplum, Üretim, Dağıtım ve Tüketim, Etkin Vatandaşlık ve Küresel
Bağlantılar olarak 7 öğrenme alanı çerçevesinde yapılandırılmıştır(MEB, 2017). 4. Sınıf Sosyal bilgiler öğretim
programına bakıldığında programda yer alan 7 öğrenme alanında hukuk okuryazarlığı ile ilişkilendirilebilecek
kazanımlar şu şekildedir:
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Tablo 1.
Sosyal bilgiler öğretim programındaki öğrenme alanları ve hukuk okuryazarlığı ile ilgili kazanımlar.
Öğrenme alanı
Birey ve toplum
Bilim, teknoloji ve toplum
Üretim, dağıtım ve tüketim
Etkin vatandaşlık
Küresel bağlantılar

Kazanımlar
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar
Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.
Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.
Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler veri
Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır
Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.
Farklı kültürlere saygı gösterir.

Tablo 1’de görüldüğü gibi birey ve toplum öğrenme alanı hukuk okuryazarlığı açısından incelendiğinde
öğrenci edindiği kazanımlarla kişisel ve sosyal yeterliliklerini tanıyan, yeniliklere açık ve kendine güvenen, etkili
iletişim kurabilen, sorumluluk alabilen, başkalarına saygılı, işbirliğine açık ve kendine güvenen birey olarak
yetişmesi amaçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hak ve sorumluluk ilişkisini kurabilmesi ve
aidiyet duygusunu kavraması da hukuk okuryazarlığı kapsamında değerlendirilebilir. Sınıf öğretmenleri,
çocuklara hukuk ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılmasında en önemli rol oyuncu olarak düşünülebilir.
Çünkü sınıf öğretmenleri ilkokul çocukları için her alanda rol model alındığı için hukuk ile ilgili bilgi
becerilerini de öğretmenlerinden rol model alabilirler. Hukuk okuryazarlığı alanında öncelikli olarak
öğretmenlerin yetkin olması gerekmektedir. Selanik Ay ve Yavuz, (2016) tarafından yapılan araştırmaya göre
hukuk okuryazarlığı ile ilgili uygulamalar ve etkinlikler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin en fazla okul
kurallarına uymaları konusunda öğrencileri teşvik etme ve tüketici hakları konusunda öğrencilerin bilgi
edinmelerini sağlama gibi uygulamaların gerçekleştirildiği görülmektedir. Ancak yine aynı araştırmada hukukun
her alanına yönelik etkinliklerin ve yönlendirmelerin yeteri kadar yapılmadığı da ortaya konulmuştur (Selanik
Ay ve Yavuz, 2016). Hukuk okuryazarlığı alanının gün geçtikçe önemi fark edilmekte ve bu alanda çeşitli
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar bakanlıklar düzeyinde Aile ve sosyal politikalar bakanlığının başlattığı
aile eğitim programı kapsamında hukuk okuryazarlığı (AEP, 2011), Milli Eğitim Bakanlığı sosyal bilgiler
öğretim programı içerisine hukuk okuryazarlığı temel beceri olarak alınması (MEB, 2017); kuruluşlar düzeyinde
Türkiye Barolar birliğinin başlattığı seminerler ve kurslar halinde verilen hukuk okuryazarlığı projesi (TBB,
2017), sosyal medya aracılığı ile de yapılmış birçok bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları bulunmaktadır. Ancak,
hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmaya yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin alındığı herhangi bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretim
programında yer alan hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmaya ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır.
Bu temel amaca bağlı olarak şu alt amaçlara cevap aranmıştır:
 Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde çocuklara hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmanın
katkılarına ilişkin görüşleri nelerdir?
 Sınıf öğretmenlerinin hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmada Sosyal bilgiler öğretim programının
yeterliğine ilişkin görüşleri nelerdir?
 Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde hukuk okuryazarlığı becerisi ile ilişkilendirilebilecek
öğrenme alanı ve kazanımlara ilişkin görüşleri nelerdir?
 Sınıf öğretmenlerinin hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmaya yönelik gerçekleştirdikleri
uygulamalara ilişkin görüşleri nelerdir?
 Sınıf öğretmenlerinin hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmada yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşleri
nelerdir?

Yöntem
Araştırma deseni
Bu araştırma yenilenen sosyal bilgiler öğretim programında yer alan hukuk okuryazarlığı temel becerisine
ilişkin öğretmen görüşlerinin derinlemesine belirlemeye yönelik olduğundan nitel araştırma desenlerinden
fenomenoloji deseninde bir çalışmadır. Fenomenoloji (olgubilm) deseni farkında olduğumuz ancak
derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olamadığımız olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016).
Bu araştırmada 4. sınıf öğretmelerinin hukuk okuryazarlığına ilişkin görüşlerini belirlemek için durum
saptamaya yönelik derinlemesine bilgi sahibi olmak amacıyla fenomenoloji deseni temel alınarak desenlenmiştir.

Katılımcılar
Araştırmanın katılımcılarını, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Afyonkarahisar ilindeki
ilkokullarda görev yapan toplam 15 4. sınıf öğretmeni oluşturmaktadır Bu çalışmada amaçlı örnekleme
yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemi araştırmacı tarafından
oluşturulmuş ya da önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi kullanılarak bu ölçütü karşılayan bütün durumların
çalışılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Araştırmada 4. sınıf öğretmenlerinin örneklem seçilme nedeni; ilkokul
kademelerinden sadece 4.sınıflarda sosyal bilgiler dersinin olmasıdır. Araştırmaya katılan katılımcıların 8 kadın,
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7erkek öğretmenlerden oluşmaktadır. Öğretmenlerin 3’ü 0-10 yıl 5’i 11-20 yıl, 5’i 21-30 yıl 2’ si 30 yıl ve üzeri
öğretmenlik yapmaktadır. Katılımcıların öğrenim düzeyleri sadece 2 tanesi yüksek lisans olup kalan 13 katılımcı
lisans mezunudur.

Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak, sekiz açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Geliştirilen görüşme formu sınıf eğitimi alanı sosyal bilgiler eğitiminde uzmanlaşmış 3 uzman
kanısına sunulmuştur. Gelen eleştiriler doğrultusunda, görüşme formuna son şekli verilmiş ve bu haliyle
araştırmada kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından, çalışma grubunda yer alan öğretmenlerle görüşülerek
araştırmanın amacı anlatılarak görüşme formu gösterilmiş, kimlik bilgilerinin gizli kalacağı belirtilmiştir.
Gönüllülük esasının arandığı belirtilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiştir.

Verilerin analizi
Elde edilen verilerin analizinde, nitel araştırma veri analiz yöntemlerinden içerik analiz yöntemi
kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde
bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve
Şimşek, 2016). Görüşmelerden elde edilen veriler önce iki araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Daha sonra bu
kodlardan alt temalar ve temalar oluşturulmuştur. Elde edilen tema, alt tema ve kategoriler okuyucunun
anlayacağı şeklinde tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Ayrıca elde edilen bulgular öğretmenlerin
görüşlerinden doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Doğrudan alıntılarda katılımcıların gerçek isimleri yerine kod
adlar kullanılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak amacıyla, elde edilen verilerin analizinde iki
araştırmacı kodlamaları yaptıktan sonra, analizdeki kodlar arasında uyuşumu belirlemek amacıyla “Görüş
Birliği” ve “Görüş Ayrılığı” olan kodlar belirlenmiş ve araştırmacılar arasındaki uyuşum yüzdesini hesaplamak
için Miles ve Huberman’ın (1994) belirttiği formül kullanılmıştır. Bu hesaplama sonucunda uyuşum yüzdesi
%87 değeri bulunmuş ve araştırma güvenilir kabul edilmiştir.

Bulgular
Sınıf öğretmenlerinin hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmaya ilişkin görüşlerini belirlemek için yapılan
bu çalışmada verilerin analizi sonucunda 7 tema ve bu temalara ait alt temalar belirlenmiştir. Bu temalar: Sosyal
Bilgiler Öğretim Programın Yeterlik Düzeyi; Hukuk okuryazarlığı becerisine sahip olmanın bireye ve topluma
katkıları; Hukuk okuryazarlığı becerisi ile İlişkilendirilen öğrenme alanları ve kazanımlar; Hukuk okuryazarlığı
becerisi kazandırmada uygulanan sınıf içi uygulamalar; Hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmada uygulanan
sınıf dışı uygulamalar ve Hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmada yaşanan sorunlardır.
Hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmada sosyal bilgiler öğretim programının yeterliğine ilişkin sınıf
öğretmenlerinin görüşleri tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2.
Hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmada sosyal bilgiler öğretim programının yeterliğine ilişkin sınıf öğretmenlerinin
görüşleri
Program yeterliliği

Yeterli değil

Yeterli

Öğretmen görüşleri
Hukuk okuryazarlığı becerisi ile ilgili bilgilerin yetersiz olması
Hukuk okuryazarlığı ile ilgili etkinlik ve uygulamaların yeterli olmaması
Zaman yetersizliği
Hukuk okuryazarlığı becerisi ile ilgili kazanımların yeterli ve net olmaması
Hukuk okuryazarlığı becerisi ile ilgili kazanımların, konuların soyut olması
Önceki programlara göre Hukuk okuryazarlığı becerisi ile ilgili kazanımların daha net olması
Kazanım, bilgi ve beceriler yeterli
Seviyeye uygun
Tüketici hakkı, Çocuk hakkı gibi temel haklar öğretiliyor

f

7

6

Tablo 2’de görüldüğü gibi Sosyal bilgiler öğretim programının, hukuk okuryazarlığı bilgi ve becerisi
kazandırmada yeterliliğine ilişkin 15 sınıf öğretmeninin 7’si yetersiz diye görüş belirtirken 8’i yeterli görüşünü
belirtmiştir. Yetersiz görüşünü belirten öğretmenlerin en çok yetersiz olarak vurguladığı kategorinin soyutluk,
öğrencinin anlayamaması, beceri ve bilgi eksikliği kategorileri olmuştur. Bu grupta bulunan Ayşe öğretmen “
kitaptaki etkinlik ve bilgilerin çocuklar için çok soyut, akılda kalacak şekilde değil. “ diyerek programın
yetersizliğini belirtirmiştir.Fatih öğretmen ise programın bazı hukuksal kavramları kazandıramadığı bu
konularda tam olarak yeterli olmadığını belirtmiştir. Bu konuda Fatih öğretmen ”Sosyal bilgiler dersinden bu
konu biraz daha az yer bulmuş ancak bizim insan hakları ve Yurttaşlık dersimiz var orada daha detaylı işliyoruz.
Sosyal bilgilerde kanunlar yasalar az bir şekilde yer bulmuş. Biz hukuk olarak çocukların arkadaşlarıyla veya
aile bireyleriyle olsun eşitlik özgürlük demokrasi hakkında kısaca hukuk kurallarına değiniyoruz.” diyerek
görüşlerini belirtmiştir.
Sosyal bilgiler öğretim programı, hukuk okuryazarlığı bilgi ve becerisi kazandırmakta yeterli diyen
öğretmenler ise en çok yeterli bilgi ve seviyeye uygunluk kategorilerini yoğunluklu olarak vurgulamışlardır.
Yeterli diyen öğretmenler den olan Yüksel öğretmen “4. sınıf seviyesinde bence yeterli yani çünkü hukuk
öğrenciye ne verecek genel bir kavram olur, Adalet olur eşitlik olur bunlardır yani bunlar da yeter bence.”
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diyerek görüşünü belirtirmiştir. Öğretmenlerden elde edilen verilere göre programı yeterli gören öğretmenler ile
programı yetersiz gören öğretmenlerin sayılarının birbirine çok yakın olduğu görülmüştür.
Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde çocuklara hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmanın katkılarına
ilişkin görüşleri bireysel ve toplumsal katkı olarak ele alınmıştır. Bireysel ve toplumsal katkılara ilişkin görüşler
üç alt tema altında ele alınmıştır. Alt tema ve kategorilere ilişkin tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3.
Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde çocuklara hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmanın katkılarına ilişkin
görüşleri
Tema

Alt Temalar

Kategoriler
Sorumluluk
Saygı
Sevgi
Demokrasi
Adalet
Eşitlik, hak ve adalet bilinci
Kanun, hukuk ve anayasa
Şikâyet hakkı
Eğitim hakkı
Kural bilinci
Bilinçli vatandaş
Kendine güven
Etkin bir birey
Düzene uyum
Hakkını arama
Haksızlığa karşı durma
Öğrendiklerini günlük yaşamda kullanma

Değerler açısından

Bireysel
Katkı

ve Toplumsal

Bilgi açısından

Beceri açısından

Tablo 3’te görüldüğü gibi, hukuk okuryazarlığı temel becerisinin çocuklara kazandırılmasının sağlayacağı
katkılara ilişkin görüşler değerler, bilgi ve beceri açısından sağlayacağı katkılar olarak üç alt temada
gruplandırılmıştır. Katılımcılar, öğrencilere hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmanın bireyin bazı bilgi, değer
ve becerilere sahip olması ve bunları yaşamında uygulaması yönünde önemli olduğunu belirtmişlerdir
Öğretmenlerin görüşleri değerler açısından değerlendirdiğinde hukuk okuryazarlığı temel becerisinin sağlayacağı
en büyük katkı sorumluluk, saygı ve sevgi değerleri olduğunu belirtmişlerdir. Bu görüşü belirten öğretmenlerden
olan Aysel öğretmen “Bir vatandaş olarak yapması gerekenleri bilecek, sorumluluklarını, haklarını bilecektir.
Büyüdüğü zaman nasıl davranabileceğini kendinden küçüklere sevgi, büyüklere ise saygılı olabilecek. O bilinci
kazandıracak.” diyerek görüşlerini belirtmiştir. Hasan öğretmen ise bu konudaki görüşlerini “ Haklarını bilir
düzene uyar ve sorumluluklarını yapar” diyerek görüşlerini belirtmiştir.
Öğretmenlerin görüşleri hukuk okuryazarlığı becerisine sahip olmanın bilgi alt teması açısından
değerlendirildiğinde; katılımcılar bireye daha çok eşitlik hak ve adalet bilincini kazandıracağını bununla birlikte
bireyin kanun, hukuk, anayasayı bileceğini ve bilinçli bir vatandaş olacağı görüşünü bildirmişlerdir. Hukuk
okuryazarlığının bireye sağlayacağı bilgi açısından katkılara Figen öğretmen “Bir kere çocuk kanunlar
karşısında eşit olduğunu bilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsa şikayet edebileceği yerler olduğunu bilir.
“diyerek bilgi açısından katkısını dile getirmiştir. Öğretmenlerin görüşleri hukuk okuryazarlığı becerisine sahip
olmanın beceri alt teması açısından değerlendirildiğinde; katılımcılar hukuk okuryazarlığının bireye sağlayacağı
becerileri etkin bir vatandaş olma düzene uyum sağlayabilme ve hakkını arayabilme becerileri olarak
belirtmişlerdir. Hasan öğretmen hukuk okuryazarlığının bireye beceri açısından yapacağı katkıları anlatmak için
“Haklarını bilen bir bireyin yetiştirildiğinde toplumda daha çok kendine güvenen ve toplumda daha etkin bir
vatandaş yetiştirmiş oluruz. Böylece haklarını bilir düzene uyar ve sorumluluklarını yapar” ifadelerini
kullanmıştır. Öğretmelerin görüşleri birlikte değerlendirildiğinde hukuk okuryazarlığının topluma sağlayacağı
değerler açısından katkılar çeşitlilik gösterse de öğretmenlerin anlatmak istediği ortak kanı sorumluluklarının
bilen bireylerin oluşturduğu, saygılı, güvenli bir toplum oluşacağı yönündedir. Bu görüşünü anlatmak isteyen
Fatma öğretmen “Topluma katkısı toplumdaki bireylerin hukuk konularındaki bilgi, becerileri sayesinde
birbirine saygı sevgi veya güveni artar” diyerek belirtmiştir. Öğretmenlerin görüşleri hukuk okuryazarlığının
topluma sağlayacağı bilgi açısından katkılar bağlamında değerlendirildiğinde; toplumun hukuksal kavramlar
bakımından bilinçleneceği, çocuk hakları gibi farkında olunmayan haklar konusunda farkındalık oluşacağı
kanısında birleşmiştir. Bu görüşü destekleyen ifadeler kullanan Hasan öğretmen “ Haklarını ve sorumluluklarını
bilen bireylerin topluma kazandırdığımızda toplumda tabii ki toplum daha düzenli ve haklara daha saygılı bir
hal alır. Çünkü toplumu oluşturan bireyler olduğu için bireyler ne kadar haklarını bilirse toplumda o kadar
düzenli ve adaletli olur” diyerek belirtmiştir. Öğretmenlerin görüşleri hukuk okuryazarlığının topluma
sağlayacağı beceri açısından katkılar bağlamında değerlendirildiğinde ise öğretmen görüşleri toplumun düzenli
ve uyumlu, davranış kontrolü yapabilen zararsız bireylerin oluşturduğu etkin ve haksızlıklarla mücadele eden bir
toplum haline geleceği kanısında birleşmektedir. Bu görüşü destekleyici görüş bildiren Kezban öğretmen ise
“Kendine ve çevresine zarar vermesinin önüne geçmiş olur. Bu şekilde çocuk davranışlarını kontrol altında
tutar özgürlükle halk arasındaki sınırı belirlemiş olur” diyerek genel görüşü desteklemiştir.
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Sosyal bilgiler dersinde hukuk okuryazarlığı becerisi ile İlişkilendirilen öğrenme alanları ve kazanımlara
ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4.
Sosyal bilgiler dersinde hukuk okuryazarlığı becerisi ile İlişkilendirilen öğrenme alanları ve kazanımlara ilişkin sınıf
öğretmenlerinin görüşleri
Alt temalar

Kategoriler
Etkin vatandaşlık
Birey ve toplum
Üretim, dağıtım ve tüketim
Haklarını öğrenme
Çocuk haklarını öğrenme
Kimlik bilgilerini öğrenme
Farklılıklara saygı duyma
Özgürlüklerini bilme

Öğrenme alanı

Konu ve kazanımlar

Katılımcılar yoğun olarak etkin vatandaşlık öğrenme alanında hukuk okuryazarlığı becerisi ile ilgili bilgi ve
beceri kazandırıldığını belirtmişlerdir. Ancak bu öğrenme alanında verilen bilgilerin yüzeysel olduğunu insan
hakları yurttaşlık ve demokrasi dersinde derinlemesine işlediklerini belirtmişlerdir. Bu konuda Döndü öğretmen
“Sosyal bilgiler dersinde etkin vatandaşlık ünitesinde hak, sorumluluk, özgürlük, bağımsızlık konularından
bahsedilmiş ancak bahsedilen konulara, yurttaşlık ve demokrasi kitabında daha çok yer verildiğini
düşünüyorum.” bu soruya cevap vererek genel görüşü desteklemiştir. Figen öğretmen ise hangi ünite ve
konularda hukuk okuryazarlığı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı sorusuna “4’te Etkin Vatandaşlık
ünitesi var orada haklarından haberdar olabilir çocuk haklarıyla ilgili sosyal bilgiler olarak ve birde çeşitliliği
kabul etme anlamında ilk ünitede birey ve toplumda biraz bahsediliyor birde tüketici haklarında ama insan
hakları ve sosyal ayrıldığı için insan haklarında da daha hukuki şeyler anlatılıyor sosyal bilgiler olarak
bildiklerim bunlar” diyerek cevap vermiştir. Konu ve kazanımlar bakımından öğretmenlerin görüşleri sosyal
bilgiler öğretim programı göz önünde bulundurularak değerlendirildiğinde ise öğretmenlere göre sosyal bilgiler
öğretim programı en çok çocuklara haklarını öğrenme ve empati yapma gibi kazanımları kazandırdığını
belirtmişlerdir. Sınıf öğretmenlerinin hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmaya yönelik gerçekleştirdikleri
uygulamalara ilişkin görüşleri sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalar olarak ele alınmıştır. Sınıf içinde yapılan
uygulamalara ilişkin bulgular sınıf içinde kullanılan yöntemler ve kullanılan araç gereçler olarak dört alt temada
ele alınmıştır. Bu alt tema ve kategorilere ilişkin bilgiler tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5.
Hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmaya yönelik gerçekleştirdikleri sınıf iç uygulamalara ilişkin sınıf öğretmenlerinin
görüşleri
Tema

Alt temalar
Geleneksel yöntemler

Yapılandırmacı yöntemler

Sınıf içi uygulamalar
Teknolojiler

Araç ve gereçler

Kategoriler
Anlatım
Soru cevap
Drama
Proje
Tartışma
Örnek olay
Akran eğitimi
Uzman davet etme
Video
İnteraktif siteler
Fotoğraflar
Akıllı tahta
Ders kitapları
Dergiler
Gazeteler

Tablo 5’te görüldüğü gibi öğretmenlerin sosyal bilgiler derslerinde hukuk okuryazarlığı becerisi
kazandırmada yararlandıkları uygulamalar geleneksel ve yapılandırmacı olarak ele alınmıştır. Ayrıca sınıf içinde
yararlanılan kaynaklar; teknolojik ve araç gereçler olarak ele alınmıştır. Katılımcıların görüşlerine göre,
derslerinde yoğunluklu olarak yapılandırmacı uygulamalara yer verdikleri belirlenmiştir. En çok drama ve örnek
olaylardan yararlandıklarını belirtmişlerdir. Bu konuda Ahmet öğretmen “derslerimi anlatırken drama günlük
hayattan örnekler veriyorum” derken Döndü öğretmen ise “Daha çok derslerimde proje, tartışma, drama ve rol
yapmayı kullanıyorum” diyerek çoğunluğun görüşleriyle paralel görüşler belirtmişlerdir. Bir kısım öğretmen ise
geleneksel yöntemlerden anlatım ve soru cevap tekniklerini kullandığını ifade etmiştir. Bu görüşü belirtenlerden
olan Hasan öğretmen “Daha çok anlatarak sözlü anlatımla bazen soru cevapla yapıyoruz bazen de yaşanmış
durumlar üzerinden anlatıyorum derslerimi“ diyerek geleneksel yöntemleri ağırlıklı kullandığını belirtmiştir.
Öğretmenlerin görüşlerine göre en çok kullanılan teknolojiler arasında akıllı tahta, internet, interaktif siteler
bulunmaktadır. Bu durumun oluşmasında görüşme yapılan öğretmenlerin hepsinin okullarının teknolojik
yeterlilik açısından donanımlı olmasının etken olduğu düşünülmektedir. Bu konuda Şerife öğretmen, Aysel
öğretmen ve Fatma öğretmen sınıflarında akıllı tahta bulunduğunu ve akıllı tahtadan internetten interaktif
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sitelerden faydalandığını ve bu konularla ilgili videolar izlettiklerini belirtmişlerdir. Kullanılan araç gereçlerde
ise ders kitabı ve gazeteler öğretmenler tarafından bu konuda yararlanılan materyaller arasındadır. Ömer
öğretmen bu konuda “dergi ve gazeteleri kullanıyoruz birde öğrenciler bu iletişim araçlarını kullanıyor. Mesela
haberlerden derleme yaptırıyorum haklar ile ilgili çocuklara ödev veriyorum onlar araştırıp geliyorlar.” diyerek
görüşlerini belirtmiştir.
Hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmada sınıf dışı uygulamalara ilişkin bulgular üç alt temada ele
alınmıştır. Bu alt tema ve kategorilere ilişkin bilgiler tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6.
Hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmaya yönelik gerçekleştirdikleri sınıf dışı uygulamalara ilişkin sınıf öğretmenlerinin
görüşleri
Tema

Alt temalar

Kategoriler
Belediye gezisi
Hükümet konağı gezisi
Karakol gezisi
Araştırma ödevleri
Röportajlar
Seçim gerektiren oyunlar
Kurallı oyunlar

Geziler
Ödevler
Sınıf dışı uygulamalar

Oyunlar

Veriler incelendiğinde öğretmenlerin sınıf dışında pek az uygulamalar yaptığı belirlenmiştir.Çok az
yararlanılmakla birlikte tablo 6’da görüldüğü gibi katılımcılar sınıf dışı uygulamalarda geziler, ödevler ve
oyunlardan yararlanmaktadır. Öğretmenlerin en çok gezilerden yararlandığı belirlenmiştir. Sibel öğretmen
geziler ve röportajlar yaptığını “… biz hükümet konağına gitmiştik. Bir ilçede çalışıyordum oradaki görevlilerle
konuşmalar Hatta röportajlar yaptık sonra karakola gittik çocuklarla önceki senelerde yapmıştım bu tür
uygulamalar” görüşünü belirtmiştir.
Bütün öğretmenler birlikte değerlendirildiğinde öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun sınıf dışı
uygulamalar yapmadıkları belirlenmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun sınıf dışı uygulamalar yapmama
nedenlerini ise sorumluluk gerektirdiği, şartların çok uygun olmadığı maddi imkânların yetersizliği, mesuliyet
almak istemedikleri gibi nedenler olarak belirtmişlerdir. Bu konuda Ömer öğretmen “Sorumluluk gerektirdiği
için şimdiye kadar sınıf dışı hukuk ile ilgili bir şey yapmadım “ diyerek bu konudaki gerekçesini açıklamıştır.
Hasan öğretmen ise gerekçesini “ pek fazla sınıf dışı geziler pek kullanmıyorum çünkü çok sorumluluk
gerektiriyor.” diyerek belirtmiştir.
Hukuk okuryazarlığı becerisi kazandırmada karşılaşılan sorunlara ilişkin bulgular dört alt temada ele
alınmıştır. Bu alt tema ve kategorilere ilişkin bilgiler tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7.
Hukuk Okuryazarlığı Becerisi Kazandırmada Karşılaşılan Sorunlar
Tema

Alt Temalar
Aileden Kaynaklı

Kategoriler
Aile öğretmen işbirliği eksikliği
Ailenin eğitim düzeyi
Ailenin çocuk yetiştirme stili
Bilgi eksikliği
Bireysel farklılıklar
Anlaşılamaması
İlgisizlik
İçselleştirememe
Somutlaştıramama
Kullanışlı olmama
İçerik yetersizliği
Soyut olması
Etkinliklerin olmaması
Öğretmene kılavuzluk edememe
Öğretmeni kısıtlaması

Öğretmenden kaynaklı
Öğrenciden kaynaklı
Sorunlar

SBÖP’ dan kaynaklı

Tablo 7’de de görüldüğü gibi öğretmenlerin sorunları aileden kaynaklı sorunlar, öğretmenden kaynaklı
sorunlar, öğrenciden kaynaklı sorunlar ve programdan kaynaklı sorunlar olarak 4 alt tema etrafında toplanmıştır.
Öğretmenlerin hukuk okuryazarlığı ile ilgili bilgi beceri kazandırırken en çok öğrenciden kaynaklı sorunları ve
programdan kaynaklı sorunları problem olarak gördükleri belirlenmiştir. Öğrencilerin bireysel farklılıklarının
olması ve öğrendiklerini davranışa dönüştürememesi en çok belirtilen öğrenciden kaynaklı sorunlardanken,
kazandırılmaya çalışılan bilgilerin soyut olması ve kalıcı olmaması programdan kaynaklı en sık belirtilen
sorunlar arasında bulunmuştur. Ahmet öğretmen bu konuda “Konular öğrencilere soyut geliyor yeterince
anlamıyorlar. Verilen bilgiler davranışa dönüşmüyor.” diyerek yaşadığı sorunu belirtmiştir. Sibel öğretmen ise
aileden kaynaklı problemlere dikkat çekmiş ve aileden kaynaklı problemleri belirmek için ” Bu okulda
çocukların aile yapıları çok farklı. Parçalanmış aileler çok yoğun bir şekilde var burada. Bundan dolayı da
ailelerden farklı tepkiler alabiliyoruz gideceğimiz Geziye göndermek istemiyorlar Ya da araştırma görevi
veriyoruz tartışalım diyoruz çocuklara böyle şeylere ne gerek var diyorlar daha çok ailelerde problem yaşıyoruz
burada” ifadelerini kullanmıştır. Döne öğretmen içerik yetersizliği ile ilgili “bence olumlu olumsuz durumlar
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var. Ancak yeterli değil. Öğrencilerin günlük yaşamla ilişkilendirmesini sağlayacak beceri düzeyinde
uygulamalara daha fazla yer verilmelidir.” diyerek görüşünü belirmiştir. Aybike öğretmen programın kullanışlı
olmadığını belirtmek için “ değil. Gerçekten değil. Daha ayrıntılı olabilir. Çocukların anlayabileceği seviyede
etkinlikler konulabilir kitaplara..” diyerek görüşünü belirtmiştir. Öğretmenlerden kaynaklı sorunları belirten çok
az öğretmenlerin ise konuya çok hâkim olmadıkları bu konuda bilgi eksikliklerinin olduğunu belirttikleri
saptanmıştır.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Hukuk okuryazarlığı becerisi, bireye ve topluma sağlayacağı katkılardan dolayı sosyal bilgiler öğretim
programında önemli bir yer tutmaktadır. Yapılan bu çalışma ile sosyal bilgiler programında yer alan hukuk
okuryazarlığı kazanımlarının öğrencilere kazandırılmasında program ile öğrenciler arasındaki köprü görevindeki
öğretmenlerin hukuk okuryazarlığı hakkındaki görüşlerini belirlemeye çalışmaktır. Öğretmenlerin hukuk
okuryazarlığı ile ilgili kazanımları aktaramadığı bir program ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın bir öneme sahip
olmayacaktır. Bu yüzden öğretmenlerin hukuk okuryazarlığı hakkındaki görüşlerini belirlemek hukuk
okuryazarlığı ile ilgili kazanımların kazandırılmasında öğretmenler için yapılması gerekenler konusunda
yardımcı olacaktır. Öğretmenlerin hukuk okuryazarlığının sosyal bilgiler öğretim programındaki yeterliliği
hakkındaki görüşleri birlikte değerlendirildiğinde öğretmenlerin görüşleri yeterli ve yeterli değil şeklinde
gruplandırılmıştır. Gruplardan yeterli ve yetersiz diyenlerin sayılarının birbirine çok yakın olduğu görülmüştür.
Hukuk okuryazarlığının sosyal bilgiler öğretim programında yetersiz olduğunu belirten öğretmenler hukuk
okuryazarlığının programda soyut olduğunu öğrencilerin bu yüzden anlayamadığını, öğrenci seviyelerine uygun
olmadığını, konuyu anlatmak için zamanın yetersiz olduğunu belirtirken hukuk okur yazarlığının programda
yeterli olduğu görüşünü belirten öğretmenlerin ise yetersiz diyen öğretmenler ile kısmen çelişen konuların
yüzeysel olduğu ancak öğrencilerin seviyesine uygun olduğu program olarak yeterli olduğu diğer programlara
göre temel hukuk kavramlarını verdiği görüşünü belirtmiştir. Bu görüşler ışığında sosyal bilgiler öğretim
programındaki hukuk okuryazarlığın yeterliliği hakkında öğretmenlerin görüşleri birbiri ile çelişen görüşlerin
bulunduğu çeşitli görüşleri içermektedir. Bu görüşlerin farklılaşması öğretmenlerin konuya hâkimiyetinin az
olması ve yeni programın tam anlamıyla öğretmenlere tanıtılmaması olabilir. Yenilenen sosyal bilgiler
programıyla ilgili öğretmenlerin görüşünün alındığı Yapıcı ve Demirdelen’in (2007) yaptığı benzer bir
çalışmada da öğretmenlerin yenilenen programa hemen uyum sağlayamadığı bunun için yeni programın zamana
yayılan bir uyum süreci olmasının gerekliliği, ciddi ve nitelikli bir hizmet içi eğitimi zorunluluğunun gerekliliği
belirtilmiştir.
Katılımcıların görüşleri değerlendirildiğinde hukuk okuryazarlığının bireye ve topluma sağlayacağı katkılar
değer, bilgi ve beceri açısından ele alınmıştır. Öğretmenler hukuk okuryazarlığı temel becerisinin birçok
katkısının olacağını görüşlerinde belirtmişlerdir. Öğretmenler bireylerin bu beceriye becerisine sahip olmasının
bireye ve topluma saygı, sevgi ve empati değerlerini kazandırmada ve aynı zamanda bilinçli bir vatandaş ve
toplum oluşmada önemli olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir. Öğretmenler hukuk okuryazarlığı becerisi
sayesinde bireylerin kendine güveni artarken, toplumun daha adaletli bir hal almasını sağlayacağını
düşünmektedir. Öğretmen görüşleri ile paralel olarak toplumda da hukuk okuryazarlığının önemi giderek
artmaktadır bu konuda çeşitli sivil toplum kuruşları ve bakanlıklar çalışmalar yürütmektedir. Bu konu ile ilgili en
önemli çalışmalardan birisi olan Türkiye barolar birliğinin “hukuk okuryazarlığı projesi” toplumun nitelikli bir
hukuk okuryazar olması açsından yürütülen örnek çalışmalardandır. Kuruluş, projenin amacını halka temel
hukuk bilgilerini ve temel haklarını, konu paylaşımı ile aktarılması olarak tanımlamaktadır( TBB, 2018). Benzer
bir çalışma olan aile ve sosyal politikalar bakanlığının bu konuda ise aile eğitim programları(AEP) çerçevesinde
hukuk okuryazarlığı hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Katılımcıların sosyal bilgiler öğretim
programı ile hukuk okuryazarlığı ile ilgili gördükleri konu, ünite ve öğrenme alanları hakkında belirttiği
görüşleri incelendiğinde öğretmenlerin çok fazla programın içeriğindeki hukuk okuryazarlığı hakkında bilgi
sahibi olmadığı anlaşılmaktadır. Öğretmen görüşlerinde en çok ilgili görülen öğrenme alanı olan etkin
vatandaşlık öğrenme alnı olmuştur ancak bu başlık dışındaki öğretmen görüşlerinde genellikle öğretmenler
görüşmeler sırasında kitaba bakma, düşünmek için çaba harcama gibi eylemler gerçekleştirdikleri bazı
öğretmenlerin ise şu an aklıma gelmiyor gibi cevapları sosyal bilgiler öğretim programındaki hukuk
okuryazarlığı içeriği hakkında öğretmenlerin bilgi sahibi olmadığını göstermektedir. (Kara ve Tangülü, 2017).
Tarafından yapılan araştırmada, sosyal bilgiler öğretim programın genel amaçları incelendiğinde, toplam 17
madde içerisinden 9’unun hukuk okuryazarlığı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Aynı çalışmada 4. Sınıf sosyal
bilgiler öğretim programı içerisinde verilen 91 kavramın hukuk okuryazarlığı ile ilgili kavramlar olduğu tespit
edilmiştir. Hukuk okuryazarlığı ile ilgi öğretmenlerin sınıf içinde ve sınıf dışın yaptığı uygulamalar ve
kullandıkları hakkındaki görüşleri değerlendirildiğinde öğretmelerin görüşlerine göre geleneksel yöntemleri çok
tercih etmedikleri genellikle yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında teknoloji destekli araç gereçleri tercih ederek
derslerini işlediklerini anlaşılmaktadır. Ancak öğretmenlerin hukuk okuryazarlığı ile ilgili sınıf dışı
uygulamalarına ve yaptıklarına bakıldığında katılımcıların çoğunlukla sınıf dışı etkinlikleri tercih etmedikleri
bunun nedeni olarak da maliyet, sorumluluk ve imkânların kısıtlılığı gibi nedenler olduğunu belirtmişlerdir.
Bulunan bu sonuçlarla paralel olarak Selanik Ay ve Yavuz’un (2016) yaptığı çalışmada da hukuk okuryazarlığı
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ile ilgili uygulamalar incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin en fazla sınıf içi uygulamaları gerçekleştirildiği
görülmektedir. Buna karşın sınıf dışı etiklikleri gerçekleştirmediği bu konudakiuygulamaların en az yapılan
uygulamalardan olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin hukuk okuryazarlığı ile ilgili bilgi beceri kazandırma
sürecinde karşılaştığı sorunlara yönelik öğretmen görüşleri incelendiğinde öğretmen görüşleri dört ana sorun
etrafında toplanmaktadır. Bu sorunlar aileden kaynaklı öğrenciden kaynaklı öğretmenden kaynaklı ve
programdan kaynaklı sorun olarak belirlenmiştir. Katılımcılar konunun soyut olması anlatımının ve anlaşılmasını
zorlaşmasına neden olduğuna dikkat çekmişlerdir. Bununla birlikte bireysel farklılıklar ve çevresel etmenlerden
gelen kısıtlamalar öğretmenlerin görüşüne göre katılımcıların yaşadığı en büyük güçlükler arasındadır.
Görüşmelerde katılımcılardan gelen öneriler doğrultusunda verilebilecek öneriler şunlardır:
 Sosyal bilgiler öğretim programının öğretmenlere nitelikli bir hizmet içi eğitim ile tanıtılması
 Sosyal bilgiler öğretim programında hukuk okuryazarlığı kazanımlarının somutlaştırılarak
zenginleştirilmesi
 Hukuk okuryazarlığı bilgi becerileri sadece sosyal bilgiler dersinde değil diğer ders içeriklerine de
yedirilerek disiplinler arası bir yaklaşımın benimsenmesi,
 Öğretmenlere hukuk okur yazarlığı ile ilgili bilgi beceri kazandırmada yardımcı etkinliklerin kılavuz
kitaplarda önerilmesi ve gerekli yardımcı materyallerin sağlanması
 Öğretmenleri sınıf dışı etkinliklere cesaretlendirici teşviklerin getirilmesi ve sorumlulukların paydaşlara
dağıtılması
 Hukuk okur yazarlığı ile ilgili bilinçlendirmeyi sadece çocukları değil ilgili olan tüm paydaşlar ile
birlikte yapılması, işin içine aile toplum ve çevre gibi unsurların da dahil edilmesi öneriler olarak
sıralanabilir.
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ÖZET
Bu çalışma, çevresel duyarlılık üzerine hazırlanan drama etkinliklerinin çocukların çevreye yönelik bakış
açılarını nasıl etkilediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemleri kapsamında durum
çalışmasının kullanıldığı bu araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar ili
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız bir anaokuluna devam eden toplam 20 çocuk oluşturmuştur.
Araştırmada veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve çocuklar tarafından drama
etkinlikleri öncesinde ve sonrasında yapılan çevre konulu resimler kullanılmıştır. Araştırma kapsamında,
araştırmacılar tarafından çevresel duyarlılık üzerine hazırlanan drama etkinlikleri toplam 4 hafta boyunca
çocuklara uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda, drama etkinlikleri sonrasında çocukların çevreye ilişkin bakış açılarının zenginleştiği ve
çevreye ilişkin bilgi düzeylerinin arttığı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Çevresel duyarlılık, drama, okul öncesi eğitim
ABSTRACT
This study aims to describe the effects of children’s drama activities about environmental sensitivity on
children’s points of view about the environment. It is a case study consisting of a sample of 20 preschoolers at an
independent public preschool in Afyonkarahisar during the 2017-2018 academic year. The study data was
collected with a semi-structured interview format and environment pictures that were used both before and after
the drama activities. Within the scope of the study, the designed environmentally sensitive drama activities were
administered to the participating children during 4 weeks. The data was analyzed with the content analysis
method. The study findings suggest that children’s points of view about the environment were enriched
following these drama activities and that their knowledge about the environment increased.
Key Words: Environmental sensitivity, drama, preschool education

GİRİŞ
Günümüzde çevre sorunlarının giderek artması çocukların doğal ortamlardan uzakta büyümelerine neden
olabilmektedir. Gelecek nesillerin sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşayabilmeleri için, şimdiki neslin dünyada
bulunan doğal kaynaklar ile sürdürülebilir ve uyumlu bir şekilde yaşayabilmeleri gerekmektedir (Prince, 2010).
Okul öncesi dönem, gelişimve yaşam boyu öğrenme için fiziksel, sosyal-duygusal ve kültürel bir temel
oluşturmaktadır ve doğal kaynakların kullanımı, kültürel farkındalık, cinsiyet eşitliği ve demokrasi gibi
sürdürülebilir gelişimi destekleyen değerlerin, davranışların geliştirilmesinde oldukça etkilidir (PramlingSamuelsson & Kaga, 2008). Bu yüzden temel bilgi ve becerilerin şekillendiği okul öncesi dönemde doğal çevre
ile kurulan ilişkinin niteliği önem taşımaktadır.
Literatürde okul öncesi dönemde çocukluk döneminde doğa ile kurulan etkileşimin yetişkinlikte çevreye yönelik
olumlu bakış açılarına sahip olmada etkili olduğunu vurgulayan çalışmalara rastlanmaktadır (Sabo, 2010; Wells
& Lakies, 2006). Çevreleri ile yakından ilgili ve çevre sorunlarına duyarlı çocukların daha sonraki yaşantılarında
da bu davranışlarını sürdürdükleri görülmektedir (Robertson, 2008). Çocukların çevreye ilişkin bilgi, olumlu
tutum ve davranışlarını geliştirmede erken yıllarda verilecek nitelikli bir çevre eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır
(Başal & Erbaş, 2004; Cevher Kalburan, 2009). Çevre eğitiminin temel amaçlarından biri çocukların çevresinin
ve çevre sorunlarının farkında olmasını sağlamaktır (Erten, 2004). Ayvaz ve diğ. (1999) okul öncesi dönemde
verilen çevre eğitiminin çocukların çevreye karşı farkındalıklarını ve tutumlarını geliştirmenin yanısıra vatandaş
olarak çevreye karşı sorumlu olmalarını da sağlamayı amaçladığını belirtmektedirler. Soydan (2013) okul öncesi
dönemde verilecek çevre eğitiminde çevreyi tanıma ve koruma, çevredeki canlıları tanıma ve koruma, çevre
kirliliği, geri dönüşüm vb. konulara yer verilebileceğini ifade etmektedir.
İlgili alanyazında yapılan çalışmalar incelendiğinde; 170
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(Büyüktaşkapu Soydan & Öztürk Samur, 2014; Çabuk, 2011); çevreye yönelik tutumları (Cevher Kalburan,
2009; Kahriman-Öztürk, Güler & Olgan, 2012) ve çevre kavramına yönelik algıları (Ahi, 2015; Taşkın & Şahin,
2008) üzerine gerçekleştirilen çalışmaların olduğu görülmektedir. Ayrıca çevre eğitim programlarının çocukların
çevreye yönelik tutumları (Karimzadegan, 2015; Koçak Tümer, 2016; Uslucan, 2016); çevreye yönelik
farkındalıkları (Kurt Gökçeli, 2015; Tanrıverdi, 2012) üzerinde yapılan araştırmaların da gerçekleştirildiği
görülmektedir. Aydın ve Aykaç (2016) yaratıcı drama yöntemi ile verilen eğitimin okul öncesi çocuklarının
çevre farkındalığına olan etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmada, çevre eğitimi konularıyla
kurgulanan yaratıcı drama etkinliklerinin çocukların çevreye ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerini büyük ölçüde
arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Akbayrak ve Kuru Turaşlı (2017) oyun temelli öğrenme etkinliklerinin okul
öncesi dönem çocuklarının çevresel farkındalıkları üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmada, çalışma grubunu
oluşturan çocuklara “canlılara saygı, geri dönüşüm, çevre temizliği” temalarıele alan toplam 6 tane
bütünleştirilmiş çevre etkinliği uygulanmıştır. Uygulama sonrasında çocukların çevresel farkındalıklarını
desteklediğini, çocukların çevresel farkındalıklarını ve bakış açılarını zenginleştirdiği sonucunu elde etmişlerdir.
Çevre eğitiminde özellikle çocuğu aktif kılan, çocuk merkezli yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Bu etkili
yöntemlerden biri olan drama okul öncesi dönemdeki çocukların kendilerini tanımaları, problem çözme
becerilerinin geliştirilmesi ve yaşama hazırlanmalarında oldukça önemli bir role sahiptir (Kandır, 2003). Ayrıca
çevresel sorunlara çözüm arayışları da dramatik süreçlerin temelini oluşturmaktadır (Taylor, 2000). Buradan yola
çıkılarak bu çalışmanın amacı çevresel duyarlılık üzerine hazırlanan drama etkinliklerinin çocukların çevreye
yönelik bakış açılarını nasıl etkilediğinin belirlenmesidir. Bu araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
Çevresel duyarlılık ile ilgili hazırlanan drama etkinlikleri okul öncesi dönemdeki çocukların çevreye ilişkin bakış
açılarını nasıl etkilemiştir?

a. Çevresel duyarlılık ile ilgili hazırlanan drama etkinlikleri okul öncesi dönemdeki çocukların çevre

kirliliğine ilişkin bakış açılarını nasıl etkilemiştir?
b. Çevresel duyarlılık ile ilgili hazırlanan drama etkinlikleri okul öncesi dönemdeki çocukların canlıları
korumaya ilişkin bakış açılarını nasıl etkilemiştir?
c. Çevresel duyarlılık ile ilgili hazırlanan drama etkinlikleri okul öncesi dönemdeki çocukların geri
dönüşüme ilişkin bakış açılarını nasıl etkilemiştir?
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Bu çalışma nitel araştırma yöntemleri kapsamında durum çalışması olarak yürütülmüştür. Durum çalışmasında
bir durumla ilgili etkenler ortam, bireyler, olaylar ve süreçler bütüncül bir yaklaşımla incelenmektedir (Yıldırım
ve Şimşek, 2008). Durum çalışması, gerçek yaşam ya da güncel bir durum hakkında çoklu bilgi kaynakları
yoluyla derinlemesine bilgilerin toplandığı nitel bir yaklaşımdır (Creswell, 2013). Araştırmanın çalışma grubunu
2017-2018 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar ili Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız bir anaokuluna
devam eden toplam 20 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan çocukların demografik
bilgilerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Çalışma Grubundaki Çocukların Demografik Bilgilerinin Dağılımı
n

%

Kız

12

60

Erkek

8

40

Aldı

17

85

Almadı

3

15

Cinsiyet
Daha önce okul
öncesi eğitim alma
durumu

Tablo 1 incelendiğinde, çalışma grubundaki çocukların %60’ının kız, %40’ının erkek;
%85’inin daha önce okul öncesi eğitim alırken, %15’inin daha önce okul öncesi eğitim almadığı görülmektedir.
Araştırma kapsamında, araştırmacılar tarafından çevresel duyarlılık (çevrenin korunması, çevre bilinci, geri
dönüşüm, atıklar) üzerine toplam 8 tane drama etkinliği hazırlanmıştır. Drama etkinlikleri Milli Eğitim Bakanlığı
(2013) Okul Öncesi Eğitim Programı’na belirlenen kazanım ve göstergeler doğrultusunda hazırlanmıştır.
Çocukların drama etkinliklerine aktif katılımlarının sağlanması için somut materyaller de hazırlanmıştır. Drama
etkinliklerinin değerlendirme aşamasında, çocukların171
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yönelik, duyuşsal, betimleyici ve yaşamla ilişkilendirme soruları sorulmuştur. Hazırlanan drama etkinlikleri iki
alan uzmanı ve bir okul öncesi öğretmeni tarafından gözden geçirilip, öneriler ve düzeltmeler doğrultusunda
etkinliklere son şekli verilmiştir. Drama etkinlikleri toplam dört hafta boyunca çocuklara uygulanmıştır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarının çocuk haklarına yönelik farkındalıklarını belirlemek amacıyla
görüşmeler yapılmıştır. Görüşme yoluyla deneyimler, tutumlar, düşünceler gibi gözlenemeyen süreçler daha iyi
anlaşılabilmektedir (Yıldırım & Şimşek, 2008). Araştırmanın verileri, çalışma grubunu oluşturan toplam 20
çocuk ile gerçekleştirilen birebir görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmeler etkinlikler öncesinde ve
sonrasında, okulun boş bir sınıfında gerçekleştirilmiş olup yaklaşık 20’şer dakika sürmüştür.
Araştırmada veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve çocuklar tarafından drama
etkinlikleri öncesinde ve sonrasında yapılan çevre konulu resimler kullanılmıştır. İlgili alanyazın tarandıktan
sonra etkinlik öncesinde ve sonrasında uygulanmak üzere 6 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış
görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formu hazırlanırken okul öncesi dönemde çocukların çevreye ilişkin
bakış açılarını inceleyen çalışmalardan (Akbayrak & Kuru Turaşlı, 2017; Can Yaşar, İnal, Kaya & Uyanık, 2012;
Cengizoğlu, 2013) yararlanılmıştır. Görüşme formunda çevre kirliliği, canlılar ve geri dönüşüm ile ilgili olmak
üzere toplam 3 temanın yer almasına karar verilmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış
görüşme formları, iç geçerliği sağlamak amacıyla üç alan uzmanının görüşüne sunulmuştur. Alan uzmanlarının
görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler ve eklemeler yapılarak formlara son şekli verilmiştir. Yarı
yapılandırılmış görüşme formunda yer alan temalar ve örnek sorular Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Görüşme Formunda Yer Alan Temalar ve Örnek Sorular
Temalar

Örnek Sorular

Çevre kirliliği

Çevreyi kirleten şeyler nelerdir?

Canlılar

Çevremizdeki
koruyabiliriz?

Geri dönüşüm

Sence kullanılmış kâğıt, karton, mukavva
gibi materyaller tekrar kullanılabilir mi?

canlıları

nasıl

Verilerin Analizi
Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler; verilerin
kodlanması, var olan temaların organizasyonu, kodların ve temaların düzenlenmesi ve bulguların tanımlanması
ve yorumlanması olmak üzere toplam 4 aşamada analiz edilmiştir (Yıldırım & Şimşek, 2008).
Öncelikle ilk aşamada kayda alınan tüm görüşmeler yazılı metinlere dönüştürülmüştür. Bu metinler üç
araştırmacı tarafından kısmi olarak bir araştırmacı tarafından da bir bütün olarak kodlanmıştır. Üçüncü aşamada
araştırmadan elde edilen veriler, kodlara ve temalara göre düzenlenmiş ve daha önceden belirlenen temalar
dışında, ayrı bir temanın oluşmadığı üzerinde görüş birliğine varılmıştır. Son aşamada, belirlenen temalara göre
kodlar yerleştirilerek bulgular elde edilmiş, araştırmacılar tarafından yorumlanarak raporlaştırılmıştır. Verilerin
güvenirliği için verilerin analizi araştırmacılar tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir ve Miles ve Huberman
(1994)’ın görüş birliği ve görüş ayrılığı formülü de kullanılarak % 87 değeri bulunmuştur.
BULGULAR
Ön ve son görüşmelerden elde verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular; çevre kirliliği, canlılar ve geri
dönüşüm ile ilgili algılar olmak üzere toplam üç tema doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
Çevre kirliliği ile ilgili algıları
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Tablo 3. “Çevremizi kirleten şeyler nelerdir?” sorusuna çocukların ön ve son görüşmede verdikleri
cevapların dağılımı
Ön Görüşme
Çöpler (n=17) Kâğıtlar
(n=1) Plastikler (n=1)
Atıklar (n=1)

Son Görüşme
Çöp (n=18)
Atık (n=5)
Plastik şişeler (n=4) Fabrika
dumanları (n=3) Metaller
(n=2)
Cam (n=2)

Tablo 3 incelendiğinde çocuklar ön görüşmelerde çevreyi çöplerin, kâğıtların, plastiklerin ve atıkların kirlettiğini
belirtirken; son görüşmelerde çöplerin, atıkların, plastik şişelerin, dumanların, metallerin ve camların da
kirlettiğini ifade etmişlerdir. Çocukların verdikleri cevaplar doğrultusunda drama etkinlikleri uygulandıktan
sonra çevre kirliliği ile ilgili daha kapsamlı örnekler verdikleri görülmektedir.
Tablo 4. “Çevremizi korumak için nelere dikkat edersin?” sorusuna çocukların ön ve son görüşmede
verdikleri cevapların dağılımı
Ön Görüşme
Çöpe atarım (n=12)
Çöp toplarım (n=3)
Çöp atmam (n=3)
Odamı temizlerim (n=1)
Yatağımı toplarım (n=1)

Son Görüşme
Çöpü geri dönüşüme atarım (n=14) Çöp
kutusuna atarım (n=5)
Çöp kovası kullanırım (n=1)

Tablo 4’e göre, çocukların verdikleri cevaplar incelendiğinde, drama etkinlikleri uygulandıktan sonra çocukların
çoğunun çöplerin geri dönüşüme atılması konusunda bilgi düzeylerinin arttığı söylenebilir. Ön ve son görüşmeler
sırasında çocuklar tarafından verilen örnek cevaplar Tablo 5’de sunulmuştur.
Tablo 5. “Çevremizi korumak için nelere dikkat edersin?” sorusuna çocuklar tarafından verilen örnek
cevaplar
Katılımcı

Ön Görüşme

Son Görüşme

Ç3

“Çöp kutusuna atarız çöpleri.”

“Yerdeki çöpleri çöpe atıyorum.
Gerekli çöpleri geri dönüşüme
atıyorum.”

Ç12

“Çöplerimizi çöp kutusuna atarım.”

“Doğaya çöp atmam. Çöp
atanları uyarırım. Doğadaki
çöpleri çöp kovasına atarım.

Canlılar ile ilgili algıları
Tablo 6. “Çevremizdeki canlıları nasıl koruyabiliriz?” sorusuna çocukların ön ve son görüşmede verdikleri
cevapların dağılımı
Ön Görüşme
Çöpleri yere atmayarak (n=15)
Çevreyi kirletmeyerek (n=1)
Vurmayarak (n=1)
Yemek vererek (n=1)

Son Görüşme
Hayvanlara yemek vererek (n=9)
Çöpleri atmam (n=6) Hayvanlara ev
yaparak (n=4) Severek (n=3)
Temiz tutarak (n=2) Ağaçları
kesmeyerek (n=2) Ağaç dikerek
(n=1)
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Tablo 6’ya göre, çocukların verdikleri cevaplar incelendiğinde, drama etkinlikleri uygulandıktan sonra
çocukların canlıların korunması ile ilgili verdikleri örneklerin çoğaldığı görülmektedir. Ön ve son görüşmeler
sırasında çocuklar tarafından verilen örnek cevaplar Tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 7. “Çevremizdeki canlıları nasıl koruyabiliriz?” sorusuna çocuklar tarafından verilen örnek cevaplar
Katılımcı
Ön Görüşme
Son Görüşme
Ç1

Ç9

“Çöpleri yere atmayarak.”

“Çöpleri çöp kutusuna atarak…”

“Ağaçları
kesmeyerek,
yerleri
kirletmeyerek, denize çöp atmazsak.. suya
atılan atıkları bazı deniz hayvanları yerse
balina gibi ölebilir..”
“Yem vererek, onlara ev yaparak..

Geri dönüşüm ile ilgili algıları
Tablo 8. “Sence kullanılmış kâğıt, karton, mukavva gibi materyaller tekrar kullanılabilir
mi?” sorusuna çocukların ön ve son görüşmede verdikleri cevapların dağılımı
Ön Görüşme
Kullanılmaz (n=9)
Bilmiyorum (n=6)
Çöp olur (n=2)

Son Görüşme
Kullanılır (n=16)
Bazen kullanılır (n=2)
Bilmiyorum (n=2)

Tablo 8’e göre, çocukların verdikleri cevaplar incelendiğinde, drama etkinlikleri uygulandıktan sonra çocukların
çoğunun kullanılmış kâğıt, karton ve mukavva gibi materyallerin tekrar kullanılabileceğini öğrendikleri
görülmektedir.
Tablo 9. “Sence kâğıt, karton mukavva çöp kutusuna atıldıktan sonra ne olabilir?”
sorusuna çocukların ön ve son görüşmede verdikleri cevapların dağılımı
Ön Görüşme
Bilmiyorum (n=7)
Çevreyi kirletir (n=5)
İsraf olur (n=4)
Diğer (n=4)

Son Görüşme
Geri dönüşür (n=10)
Başka yerde kullanılır (n=6)
Diğer (n=3)
Bilmiyorum (n=1)

Tablo 9’a göre, çocukların verdikleri cevaplar incelendiğinde, drama etkinlikleri uygulandıktan sonra çocukların
büyük bir kısmının kullanılmış kâğıt, karton ve mukavvaların geri dönüşüme gittiklerini öğrendikleri
görülmektedir. Ön ve son görüşmeler sırasında çocuklar tarafından verilen örnek cevaplar Tablo 10’da
sunulmuştur.
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Tablo 10. “Sence kağıt, karton mukavva çöp kutusuna atıldıktan sonra ne olabilir?”
sorusuna çocuklar tarafından verilen örnek cevaplar
Katılımcı
Ön Görüşme
Son Görüşme
Ç5
Ç17

“Doğayı kirletir.”

“Araçlar onları
dönüştürür.”

“Bilmiyorum.”

alır

tekrar

geri

“Tekrar dönüşüyorlar. Mesela camlardan
yeniden
kavanozlar olur. Plastiklerle
masa, metallerle bisiklet olur.”

Tablo 11. “Bu sembolü daha önce nerede gördün?” sorusuna çocukların ön ve son görüşmede verdikleri
cevapların dağılımı
Ön Görüşme
Okulda (n=7)
Çöp kutusunda (n=5)
Dışarıda (n=5)
Görmedim (n=3)

Son Görüşme
Okulda (n=12)
Çöp kutusunda (n=4) Dışarıda
(n=4)

Tablo 11’e göre çocukların verdikleri cevaplar incelendiğinde, drama etkinlikleri uygulanmadan önce
çocuklardan bazıları geri dönüşüm sembolünü görmediklerini (n=3) belirtirken, etkinlikler uygulandıktan sonra
geri dönüşüm sembolünü okulda gören çocukların sayısının arttığı görülmektedir.
Tablo 12. “Geri dönüşüm denince aklına ne geliyor?” sorusuna çocuklar tarafından verilen örnek cevaplar
Katılımcı
Ç13

Ön Görüşme

Son Görüşme

“Çöp kutularındaki işaret demek.”

“Yani mesela diyelim çöp attık. Onlar çöpçü
amcalar geliyor, fabrikaya götürüyorlar,
orada yeniden ısı veriyorlar, parçalıyorlar,
atıklardan geri dönüşüyorlar..
“Geri dönüşüme atıp tekrardan dönüştürmek
demek. Yani tekrardan kullanabiliyoruz.”

Ç19

“Çöp kutusu demek…
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Tablo 13. ve Tablo 14. Çocuklar tarafından etkinlikler öncesinde ve sonrasında yapılan resimlerden örnekler

Katılımcı

Etkinlik Öncesi Resim

Etkinlik Sonrası Resim

Ç5

“Burada
bir
çöp
kutusu
İnsanlar çöplerini atıyorlar.. “

Katılımcı

var.

Ön Görüşme

“Burası plastik kutusu, buraya plastik şişe
atıyorum. Burası cam kutusu, buraya cam
şişe atıyorum. Burası karton kutusu,
buraya karton atıyorum…“

Son Görüşme

Ç17

“Burada
bir
çöp
kutusu
İnsanlar çöplerini atıyorlar.. “
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var.

“Bu kız hayvanları korumak için
kulübe yapmış. Çöpleri de yanındaki
çöp kutusuna atıyor.”

SONUÇ VE TARTIŞMA
Çevresel duyarlılık üzerine hazırlanan drama etkinliklerinin okul öncesi dönemdeki çocukların çevreye yönelik
bakış açılarını nasıl etkilediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada; uygulanan drama
etkinliklerinin çocukların çevreye ilişkin bakış açılarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Martinez
Agut, Angeles Ull ve Aznar Minguet (2014) okul öncesi eğitim programlarında fiziksel, sosyal, doğal ve kültürel
çevreye ilişkin yapılan uygulamaların çocukların çevreye ilişkin sorumluluklarını kavrayabilmelerine yardımcı
olacağını belirtmişlerdir.
Bu araştırma kapsamında drama etkinlikleri uygulandıktan sonra çocuklar çevreye kirleten şeylere son
görüşmelerde, ön görüşmelerde verdikleri örnekler dışında plastik şişeleri, dumanları, metalleri ve camları örnek
olarak vermişlerdir. Etkinliklerden sonra çocukların çevre kirliliği ile ilgili daha kapsamlı örnekler verdikleri
belirlenmiştir. Ahi (2015) çevre eğitimi programının 48-66 aylık çocukların çevre kavramı hakkındaki zihinsel
model gelişimine etkisini belirlediği araştırmada, okul öncesi eğitim ile bütünleştirilen çevre eğitimine katılan
çocukların çevreye ilişkin yapmış oldukları çizimlerde baca dumanı, egzost, hava kirliliği gibi çöp ve kirlilik
unsurlarına yer verdikleri sonucuna ulaşmıştır. Etkinliklerden sonra çalışma grubundaki çocukların çoğunun
çöplerin geri dönüşüme atılması konusunda bilgi düzeylerinin arttığı görülmüştür. Şallı, Dağal, Küçükoğlu,
Niran ve Tezcan (2013) geliştirdikleri aile katılımlı proje tabanlı programın 60-72 aylık çocukların geri dönüşüm
kavramını kazanma süreçleri üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmada, hazırlanan proje tabanlı programın
çocukların geri dönüşüm hakkında bilgi düzeylerini geliştirdiği sonucunu elde etmişlerdir.
Drama etkinlikleri uygulandıktan sonra çocukların canlıların korunması ile ilgili verdikleri cevapların hayvanlara
yemek vererek, hayvanlara ev yaparak gibi örnekler ile çeşitlendiği görülmektedir. Cengizoğlu (2013)
sürdürülebilir kalkınma için eğitim programının çocukların ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilik ve iklim
değişikliğine uyumlu olarak insan-çevre ilişkisini hakkındaki algıları üzerindeki etkilerini belirlemek için
gerçekleştirdiği çalışmada, uygulanan program sonrasında yapılan görüşmelerde çocukların bütün canlıların
yaşam hakkı olduğunu ifade ettikleri sonucuna ulaşmıştır. Lewis, Mansfield ve Baudains (2010) tarafından
yapılan sürdürülebilirlik için erken çocukluk eğitim programının okul öncesi dönemdeki çocukların tutumları,
davranışları ve düşünceleri üzerindeki etkisini inceledikleri çalışma kapsamında biyolojik gözlemler, bitki
yetiştirme gibi uygulamalara yer verilmiş ve program sonrasında çocukların ekosistemler hakkında bilgiler
edinmenin yanı sıra yaşadıkları çevreyi korumaya yönelik eylemlerde bulunmaya başladıkları sonucuna
ulaşılmıştır.
Son görüşmeler sonucunda uygulamadan sonra çocukların büyük bir kısmının kullanılmış kâğıt, karton ve
mukavvaların tekrar kullanılabileceğini ve geri dönüşüme gittiklerini öğrendikleri ve geri dönüşüm sembolünü
okulda gören çocukların sayısının arttığı belirlenmiştir. Şallı (2011) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, proje
tabanlı öğrenme yaklaşımının okul öncesi kurumlara devam eden 48-60 aylık çocuklara geri dönüşüm
kavramının kazandırılması üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda, proje tabanlı öğrenme
yaklaşımıyla hazırlanan programın etkili olduğu ve programa katılan çocukların geri dönüşüm kavramını
kazandıkları belirlenmiştir. Drama etkinliklerinin okul öncesi dönemdeki çocukların çevreye yönelik bakış
açıları üzerindeki etkisini inceleyen bu çalışma sonucunda, çocukların çevreye ilişkin bakış açılarının
zenginleştiği, çevreye ilişkin bilgi düzeylerinin arttığı ve alanyazında yapılan çalışmalardan elde edilen
bulguların bu çalışmadan elde edilen bulguları destekler nitelikte olduğu görülmektedir.
ÖNERİLER
Farklı yaş gruplarındaki çocukların, çevreye yönelik bakış açılarını zenginleştirmeye yönelik drama
eğitim programları hazırlanabilir ve bu programların etkililiği üzerine çalışmalar planlanabilir.
Çocukların çevresel konulara ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla okulda ve
evde uygulanabilen, gözleme dayalı farklı ölçme araçları geliştirilebilir.
Okul öncesi öğretmenlerine çevresel boyutları ele alan drama etkinliklerini planlama
ve uygulama süreçlerini ile ilgili hizmet içi eğitimler verilebilir.
Çocukların çevreye yönelik farkındalık düzeyleri boylamsal ve deneysel çalışmalarla izlenebilir ve
süreçte desteklenebilir.
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Öz
Bu araştırmanın amacı, Fen Bilimleri dersi “Canlılar Dünyasına Yolculuk” ünitesinde STEM yaklaşımının
uygulanmasının İlkokul 3. sınıf öğrencilerinin temel beceri düzeylerine ve Fen Bilimleri dersine karşı tutumlarına etkisini
incelemektedir. Çalışmanın modeli, deneysel desenlerden yarı deneysel öntest-sontest kontrol gruplu desendir. Araştırmanın
örneklemini Afyonkarahisar ilinde öğrenim görmekte olan 20 si kontrol, 22 si deney grubunda yer alan toplam 42 adet 3.
Sınıf İlkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Fen Bilimleri Tutum Ölçeği”, “Temel
Beceriler Ölçeği”, öğrenci günlükleri ve Yavaş Geçişli Animasyon tekniği sonunda yapılan açık uçlu sorulardan oluşan
görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz, t- testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA),
nonparametrik testlerden Mann-Whitney U testi, eşleştirilmiş örneklemler t testi ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma
bulgularına göre, “Canlılar Dünyasına Yolculuk” ünitesinin STEM yaklaşımıyla işlenmesinin, 3. Sınıf öğrencilerini fen
bilimlerine karşı tutumları üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı tespit edilmiştir. Ancak 3. Sınıf öğrencilerinin temel
becerileri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca fen günlüklerinin ve uygulama sonunda yapılan görüşme
sonuçlarının analizi sonucunda ise deney grubu öğrencilerinin STEM uygulamasından ve yavaş geçişli animasyon
uygulamasından çok hoşlandıkları, kendilerini bilim insanı olarak hayal ettikleri ve diğer ünitelerde de bu uygulamanın
yapılmasını istedikleri, STEM uygulamasının öğrencilerin güdülenme düzeylerini artırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: STEM, Yavaş Geçişli Animasyon, temel beceri, tutum, fen bilimleri.

Abstract
The aim of this study is to examine the effect of STEM approach on the basic skills level of elementary school students
and their attitudes towards science course. The model of the study is a semi-experimental pretest-posttest control group
design. The sample of the study consisted of 42 3rd grade primary school students who were studying in Afyonkarahisar and
22 in the experimental group. In the research, the data collection tools were used as the questionnaire consisting of the
Attitude Scale of Science, Basic Skills Scale, student diaries and open-ended questions at the end of the Slow motion video
technique. In the analysis of the data, descriptive analysis, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), Mann-Whitney U
test from nonparametric tests, paired samples t test and content analysis were used. According to the findings of the study ıt
has been determined that the use of STEM approach in the “Journey to the World of Living” unit does not make a significant
difference on the attitudes of Grade 3 students towards science.. However, it was determined that 3rd grade students had an
impact on their basic skills. In addition, as a result of the analysis of the science diaries and the results of the interviews at the
end of the course, it was concluded that the experimental group students liked the STEM approach and the slow motion
video, they imagined themselves as scientists and they wanted this approach in other units and the STEM approach increased
the motivation levels of the students.
Keywords: STEM, Slow motion video, basic skill, attitude, science.

Giriş
STEM, son yıllarda oldukça yaygınlaşmış bir yaklaşımdır. Amerika Birleşik Devletlerinde doğan bu
yaklaşımın orijinal adı olan STEM; Science (Fen Bilimleri), Technology (Teknoloji), Engineering
(Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) disiplinlerinden oluşmaktadır. STEM eğitimi, okul öncesi eğitimden
yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşımdır. Gelişen bir alan olarak
mühendislik eğitimi, bilimsel bir devrim geçiren bir disiplinin birçok özelliğine sahiptir (Kuhn, 1962. Akt:
Borrego, Douglas, Amelink, 2009). Ülkemizin STEM eğitimi için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış
doğrudan bir eylem planı bulunmamakla birlikte 2015-2019 Stratejik Planında STEM’in güçlendirilmesine
yönelik amaçlar bulunmaktadır. Fen ve teknoloji dersinde gerçekleşen olayların öğrencilerin zihninde
canlandırılabilmesi için somut öğretim yardımcılarıyla desteklenerek öğretilmesi, soyut bilgilerin somut
kavramlar olarak şekillenmesine yardımcı olabilir (Atılboz, 2004). Animasyon bu şekilde kullanılabilecek
teknolojik seçenekler arasındadır (Saka ve Akdeniz, 2006). Bununla birlikte, göze çarpan bir nokta, öğrenci
öğrenimini desteklemeyi amaçlayan neredeyse tüm animasyonların uzmanlar tarafından tasarlanmasıdır.
Animasyonu kimin yaptığını ve hangi amaçla yapıldığının rolünün
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değişmesi durumunda, öğrencilerin fen bilgisi ile etkileşimde bulunmak için animasyon kullanmaları farklı bir
yol sağlayabilir (Hoban, Loughran, Nielsen, 2011).
Yöntem
Araştırmada, deneysel desenlerden ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Yarı
deneme modelleri, bilimsel değer bakımından, gerçek deneme modellerinden sonra gelir. Gerçek deneme
modellerinin gerektirdiği kontrollerin sağlanamadığı ya da onların bile yeterli olmadığı birçok durumda yarı
deneme modellerinden yararlanılır. Sınırlıklarını önemle dikkate almak kaydıyla, bu modelleri, gerçek deneme
modellerinin uygulanamadığı durumlarda tercih etmekte yarar vardır (Karasar, 2016). Bu araştırmada, örneklemi
oluşturan Afyonkarahisar İli, Hacı Hayriye Özsoy İlkokulu
3. sınıf öğrencilerinin STEM uygulamalarıyla işlenen Fen Bilimleri dersinin temel becerilerine ve Fen Bilimleri
dersine karşı tutumlarına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin derse karşı
güdülenmişliklerini ve uygulama sonunda hissettiklerini belirlemek amacıyla öğrenci günlükleri ve uygulama
sonrası görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu uygulanmadan önce, süreç boyunca çekilen fotoğraflardan
hazırlanan yavaş geçişli animasyon filmi izletilmiştir.
Tablo 1.
Örneklem Grubunun Yüzde ve Frekans Dağılımları..
Değişkenler
Cinsiyet

Evde İnternet bağlantısı

Bilimsel dergi aboneliği

Anne Eğitim Durumu

%
Kız

52,4

22

Erkek

47,6

20

Var

69,0

29

Yok

31,0

13

Var

2,4

1

Yok

71,4

30

Ara sıra takip eder

26,2

11

Okur yazar değil

2,4

1

Okuryazar (mezun değil)

4,8

2

İlkokul

42,9

18

9,5

4

Lise dengi mezun

23,8

10

Okur yazar değil

2,4

1

Okuryazar (mezun değil)

19,0

8

İlkokul

11,9

5

42,9

18

23,8

10

0

0

Ortaokul dengi mezun

Baba Eğitim Durumu

f

Ortaokul dengi mezun
Lise dengi mezun
Yüksek lisans/doktora

Toplam

100

42

Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu: Bu form ile öğrencilerin cinsiyet, evde internet bağlantısına sahip olma, bilimsel bir
dergiye abone olma/takip etme, anne ve babalarının eğitim düzeyleri sorularak öğrenci gruplarına ait
değişkenlere ait veriler elde edilmiştir.
Temel Beceriler Testi: Bu test, Padilla, Cronin ve Twiest (1985) tarafından geliştirilen “Temel Beceri
Ölçeği (TBÖ)” Aydoğdu, B., Tatar, N., Yıldız-Feyzioğlu, E., & Buldur, S. (2012) tarafından Türkçeye
uyarlanmıştır. TBÖ, gözlem,
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sınıflama, çıkarım yapma, ölçme, tahmin ve iletişim kurma becerilerinin her birine yönelik altışar sorudan ve
toplamda 31 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir ölçektir. Madde analiz sonuçlarına göre, 31 maddelik temel
beceri ölçeğinin güvenirlik katsayısı (KR–20) 0.83, ölçeğin ortalama güçlüğü ise 0.55 olarak bulunmuştur.
Fen Bilimleri Dersine Karşı Tutum Ölçeği: Bu ölçek, Altınok (2004) tarafından geliştirilip 752 öğrenci
üzerinde uygulanarak geçerlik, güvenirlik çalışması yapılmıştır ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .92
olarak hesaplanmıştır. Ölçek 15 maddeden oluşan 5’li likert tipi olmakla birlikte, yanıtlar olumludan olumsuza
doğru; “5: Çok uygun”, “4: Uygun”, “3: Kararsızım”, “2: Uygun Değil”, “1: Hiç uygun değil” şeklinde
sıralanmıştır.
Açık Uçlu Sorulardan Oluşan Görüşme Formu: Uygulama sonucunda, öğrenciler ile 6 açık uçlu sorudan
oluşan görüşme uygulanmıştır.
Bulgular
Araştırma sonunda yapılmış olan analizler sonucunda anlamlı fark oluştuğu görülen durumlara ait bulgular
ve tablolar aşağıda verilmiştir.
Temel Beceriler Testi öntest ortalamaları arasındaki ilişki incelenirken, varyansların homojenliğinin
sağlanamadığının görülmesi nedeniyle nonparametrik testlerden Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Buna
ilişkin analiz sonuçları tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2.
Deney ve Kontrol Gruplarının Temel Beceriler Ölçeği Öntest Mann-Whitney U Testi Analizleri.
Grup

n

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

Kontrol

20

12,50

250,00

Deney

22

29,68

653,00

U

p

40,00

,000*

( *p ˂ ,05)

Tablo 2’de görüldüğü üzere, kontrol grubu ve deney grubuna uygulanmış olan Temel Beceriler Ölçeği
öntest sonuçlarının analizinde Levene testi homojenlik değerinin %95’lik güven aralığının altında kalması
üzerine Mann-Whitney U testi yapılmıştır; t değeri ,000 olarak görüldüğünden (p ˂ ,05) gruplar arasında, Temel
Beceriler Ölçeği öntest açısından anlamlı bir fark olduğu görülmektedir.
Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin temel beceriler ölçeği sontest analizleri için yapılan t testi
sonuçları tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3.
Deney ve Kontrol Gruplarının Temel Beceriler Ölçeği Sontest t Testi Analizleri.
Grup

N

X

SS

sd

t

p

Kontrol Grubu

20

14,9500

1,31

42

-4,57

.000*

Deney Grubu

22

24,0455

1,47

*p ˂ ,05

Tablo 3’te görüldüğü üzere, kontrol grubu ve deney grubuna uygulanmış olan Temel Beceriler Ölçeği
sontest sonuçlarının analizinde, hesaplanan t değerine göre %95’lik güven aralığında (*p ˂ ,05) gruplar arasında
anlamlı bir farklılık bulunduğu görülmektedir. Anlamlılığın ise deney grubu lehine olduğu görülmüştür.
Kontrol grubu öğrencilerin temel beceriler testi öntest-sontest ortalamaları arasındaki ilişkinin
belirlenebilmesi için yapılmış olan eşleştirilmiş grup t testinden elde edilen veriler tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4.
Kontrol Grubunun Temel Beceriler Testi Eşleştirilmiş Grup t Testi Analizleri.

Öntest

20

_
X
10,5000

Sontest

20

14,9500

n

S

(*p ˂ ,05)
182

,78304
1,31484

t

p

-4,169

,001*

Tablo 4 incelendiğinde, kontrol grubunda uygulanan geleneksel yöntemle öğretim süreci sonunda, Temel
Beceriler Testi öntest ile sontest ortalamaları arasındaki fark anlamlı olarak bulunmuştur (p ˂ ,05).
Deney grubu öğrencilerin temel beceriler testi öntest-sontest ortalamaları arasındaki ilişkinin
belirlenebilmesi için yapılmış olan eşleştirilmiş grup t testinden elde edilen veriler tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5.
Deney Grubunun Temel Beceriler Testi Eşleştirilmiş Grup t Testi Analizleri.
_

n

S

X

Öntest

22

19,3182

1,162289

Sontest
(*p ˂ ,05)

22

24,0455

1,47046

t

p

-3,162

,005*

Tablo 5 incelendiğinde, deney grubunda uygulanan STEM uygulamaları sonunda, Temel Beceriler Testi
öntest ile sontest ortalamaları arasındaki fark anlamlı olarak bulunmuştur (p ˂ ,05).
Cinsiyet faktörü ile fen bilimleri tutum ölçeği öntest sonuçları arasındaki ilişkinin ne yönde olduğunu
belirlemek için yapılmış olan t testi sonuçları tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6.
Deney Grubu Fen Bilimleri Tutum Ölçeği Öntestinden Elde Edilen Verilerin Cinsiyete Göre Bağımsız
Örneklemler İçin t- Testi Analiz Sonuçları.
Testler
Öntest

Cinsiyet
Erkek
Kız

n
8
14

Ortalama (X)
51,2073
41,3643

ss
4,18458
2,51321

t
2,152

p
,044

(*p ˂ ,05)

Tablo 6’daki verilere bakıldığında fen bilimleri tutum ölçeği öntestinde kızlar ve erkekler arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. Ortalamalar dikkate alındığında anlamlı farkın erkekler lehine
olduğu görülmektedir. (t= 2,152, p˂ 0,05).
Cinsiyet faktörü ile temel beceriler ölçeği sontest sonuçları arasındaki ilişkinin ne yönde olduğunu
belirlemek için yapılmış olan t testi sonuçları tablo 7’da verilmiştir.
Tablo 7.
Deney Grubu Temel Beceriler Ölçeği Sontestinden Elde Edilen Verilerin Cinsiyete Göre Bağımsız Örneklemler
İçin t-Testi Analiz Sonuçları.
Testler

Cinsiyet

Sontest

Erkek
Kız

n
8

Ortalama (X)
12,3750

ss
1,62500

14

19,3571

1,83557

t
-2,554

p
,019

(*p ˂ ,05)

Tablo 7’deki verilere bakıldığında temel beceriler ölçeği sontestinde kızlar ve erkekler arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık vardır. Ortalamalar dikkate alındığında anlamlı farkın kız öğrenciler lehine olduğu
görülmektedir. (t= - 2,554, p˂ 0,05).
Öğrencilerin deney ve kontrol grubu olmak üzere anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, bilimsel bir
dergiye abone olma durumu değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için tek
yönlü varyans analizi (one-way ANOVA) uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre anne öğrenim durumu, baba
öğrenim durumu, bilimsel bir dergiye abone olma durumu değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmüştür.
Fen Bilimleri dersi “Canlılar Dünyasına Yolculuk” ünitesinde STEM uygulamalarına yer verilmiş olan
deney grubunda yapılan fasulye yetiştirme etkinliği sonucunda uygulamaya ilişkin olarak deney grubu
öğrencilerinin görüşlerini belirlemek için yapılmış yarı yapılandırılmış görüşme formlarından elde edilen
bulgulara göre analizler yapılmıştır ve şu sonuçlara ulaşılmıştır:
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Öğrenciler görüşlerinde STEM uygulamasının çok eğlenceli olduğunu yeni şeyler öğrendiğini
arkadaşlarıyla birlikte çok eğlenceli vakit geçirdiğini belirtmiştir.
Öğrencilerin STEM uygulamasında bir çok şey öğrendiğini belirttikleri ama en çok fasulyenin yetişmesi
için gerekli olanları öğrendiğini belirtmiştir. STEM uygulamasında en çok eğlendiği kısımlara ise
öğrenciler her aşamasında eğlendiklerini en çokta fasulye deneyinde eğlendiklerini bildirmişlerdir.
Öğrencilerin STEM uygulamaları sonucunda ortaya çıkan görüşlerinde kendilerini en çok bilim insanı
olarak hayal ettikleri görülmüştür. Bunun nedenini ise “Gözlem yaptığım için, araştırdığım için, deney
yaptığım için” diyerek belirtmişlerdir.
Yavaş geçişli animasyon tekniğinin STEM uygulamasında kullanılmasının öğrencilere sağladığı
katkılara öğrencilerin farklı türlerde görüşler belirtmiş oldukları görülmektedir. Bu görüşlerden en sık
olarak; daha kolay ve iyi öğrenmeyi belirttikleri görülmüştür.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Sonuç olarak araştırmada İlkokul 3. Sınıf öğrencilerinin temel beceri düzeylerinin düşük olduğu
görülmüştür. Aydoğdu ve Karakuş (2015), Temel Beceriler Ölçeği geliştirme çalışmasında, TIMMS gibi
sınavlarda ülkemizin düşük düzeyde olduğunu, ülkemizdeki ilkokul öğrencilerine yönelik olarak geliştirilecek ya
da Türkçeye uyarlanacak temel beceriler ölçeğine ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Darling-Hammond (2000)’a
göre eğitimsel başarılara katkıda bulunan anahtar faktörlerin var olduğunu ve bunların akademik başarı üzerinde
etkilerinin olduğunu göstermiştir. Bu faktörlerden bazıları; sınıf büyüklüğü, okul büyüklüğü, öğrencinin hazır
bulunuşluğu, öğrencinin sosyoekonomik statüsü, öğrencinin ev çevresi, okul çevresi, faklı kültürler, öğretim
programı ve öğretmen niteliği gibi değişkenlerdir. Bu faktörler arasında yer alan özellikle öğretmen niteliğinin,
öğrenci başarısı üzerinde çok büyük etkiye sahip olduğu belirtilmektedir. STEM uygulamaları sonucunda, Fen
Bilimlerine karşı tutumlarında anlamlı bir fark görülmemiştir. Öğrencilerin Fen Bilimlerine karşı tutumlarının
cinsiyet değişkenine göre kız öğrenciler lehine anlamlı bir fark oluştuğu görülmüştür. Kaya ve Böyük (2011)’ün
araştırmasında fen ve teknoloji dersine yönelik tutum puanları arasında cinsiyete bağlı anlamlı bir farklılık
oluşmadığı görülmüştür. Uyanık (2017)’ın yaptığı araştırmada kız ve erkek öğrencilerin Fen Bilimleri dersine
yönelik tutum ölçeği puanları arasında kız öğrencilerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit
edilmiştir. Öğrencilerin temel beceri düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi sonucunda erkek
öğrenciler lehine anlamlı bir fark oluştuğu görülmüştür. Fakat anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, evde
internet erişimine sahip olma durumu ve bilimsel bir dergiye abone olma/takip etme değişkenlerinin temel
becerilerine ve Fen Bilimleri tutumlarına önemli bir etki oluşturmadığı görülmüştür. STEM uygulamaları
esnasında yapılmış olan fasulye yetiştirme deneyi ve gözlemlerinin yavaş geçişli animasyon tekniğiyle
desteklenerek uygulamasının ise öğrencileri öğrenmeye karşı motive ettiği, algı ve dikkat düzeylerinde artışa
yardımcı olduğu ve öğrencilerin meslekler bağlamında hayaller kurmaya sevk ettiği söylenebilir. Aydoğdu ve
Ergin (2008)’in araştırmasında açık uçlu ve araştırmaya dayalı deney tekniklerinin öğrencilerin bilimsel süreç
becerilerini kapalı uçlu deney tekniklerine göre daha çok geliştirdiği açıkça görülmektedir. Araştırma sürecinde
kullanılan veri toplama araçlarından tutum ölçeği sonuçları ile yarı yapılandırılmış görüşme formlarının
sonuçlarının karşılaştırıldığında ise öğrencilerin yarı yapılandırılmış görüşme formlarında, düşüncelerini daha
açık belirttikleri ve öğrencilerin STEM süreci hakkındaki düşüncelerinin olumlu yönde artış gösterdiği
görülmüştür.
STEM uygulamalarının etkileri göz önüne alındığında, bu yaklaşımın Fen Bilimleri dersinde kullanımının
yaygınlaştırılmasının gerektiği söylenebilir. Geleneksel yöntemlerin yerine yavaş geçişli animasyon gibi
tekniklerin kullanımının, öğrencilerde öğrenmeye karşı istekliliği artırdığından teknoloji içerikli tekniklerin ders
içi etkinliklerde kullanımı artırılabilir. Bilimsel dergi, makale gibi yayınların okullarda bizzat öğretmen
tarafından tanıtılarak öğrencilerin bunlardan haberdar olmalarının öğrencilerin Fen Bilimlerine olumlu yönde
katkı sunabileceği düşünülmektedir. Şahin (2008)’in araştırmasına göre bilimsel dergi, makale, gazete vb
yayınları okuyan ya da takip eden öğrencilerde bilimsel okuryazarlık düzeyi açısından olumlu yönde anlamlı fark
bulunmuştur. Öğrencilerin internet üzerinde araştırma yapmalarının hem temel becerilerine hem de Fen
Bilimlerine karşı tutumlarına olumlu katkıda bulunabileceği söylenebilir. Saysal Araz (2013)’ın yaptığı
çalışmaya göre Fen ve Teknoloji okuryazarlık düzeyinde en yüksek ortalama bilgisayar ve interneti olan, en
düşük ortalama ise bilgisayar ve internet imkânı olmayan öğrencilere aittir. Aydoğdu (2006)’nun araştırmasına
göre Bilgisayara sahip olan öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, bilgisayara sahip olmayanlara göre daha
olumludur.
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Öz
Bireylerin düşünceleri öğrenmedeki yeterliliklerini etkilemektedir. Kalıplaşmış düşünceler dil
öğreniminde büyük önem taşımaktadır. Kalıplaşmış düşüncelerin incelenerek, yabancı dil öğrenmede
öğrencilerin başarılarının arttırılması önemlidir. Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin yabancı dile
yönelik kalıplaşmış düşüncelerini çeşitli değişkenler açısından incelemektedir. Araştırmanın örneklemini,
Anakara il merkezinde liselerde öğrenim gören 900 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı
olarak Menderes Ünal (2015) tarafından geliştirilen “Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşünce Ölçeği”
kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, t testi, Kruskal Wallis, Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
Araştırma genel tarama modelindedir. Yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerde cinsiyet ve sınıf
düzeyi değişkeni açısından anlamlı farklılık vardır. Sınıf düzeyi değişkenine göre 9. sınıf öğrencileri ile 10.
sınıf öğrencileri arasında 10. sınıf öğrencilerinin lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Yine bu değikene göre
12. sınıf öğrencileri ile 10. ve 11. sınıf öğrencileri arasında 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin lehine anlamlı
farklılık tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kalıplaşmış düşünceler, Özyeterlik, Yabancı dil, Öğretim
Abstract
The thoughts of individuals affect their ability to learn. Stereotyped thoughts are of great importance
in language learning. It is important to examine the stereotypes and to increase the success of students in
learning foreign languages. The aim of this study is to examine the stereotyped thoughts about foreign
language in terms of various variables. 900 students from different high schools in Ankara, Turkey attended
this study as a sample group. Data was collected through “Scale for Stereotyped Thoughts about Foreign
Language” (Ünal, 2015). t- Test, Kruskal Wallis, Mann Whitney U were used to analyze the data. This
study was designed with survey design. There are statistically significant differences in their stereotyped
thoughts about foreign language in terms of gender, grade level in high school variables. There was a
significant difference between the 9th grade students and the 10th grade students in favor of the 10th grade
students. According to this variable, there was a significant difference among the 12th grade students and
the 10th,11th grade students in favor of the 10th and 11th grade students
Keywords: Stereotyped Thoughts, Self- efficacy, Foreign Language, Teaching
Giriş
Dil, insanların öğretmek, kural belirlemek ve kültürel etkinlikleri aktarmak için kullandıkları başlıca
araçtır. Dil sayesinde insan bilişi, belki de diğer bütün beyin işlevlerinden daha iyi incelenebilir (Carpenter,
Miyake ve Just, akt. Schunk, 2011). Bilişsel ve dilsel gelişme, her iki yönde ayrılmaz bir şekilde birbirine
bağlanmıştır. Dil yaşam şekli, varlığımızın temelidir ve duygu ve düşüncelerle eş zamanlı olarak etkileşim
halindedir (Brown, 2000). Dil, psikomotor bir davranıştır. Duygu ve düşünceler konuşma ile, ses telleri, dil,
yanak gibi sesle ilgili organlarla ifade edilir. Ya da el kasları kullanılarak yazıyla ifade edilir. Ancak ifade edilen
semboller ve anlamları, bilişsel süreçlerle ifade edilir. Bilginin üretilmesinde ve ifade edilmesinde güdüler,
ilgiler, tutumlar bağımsız değişkenlerdir. Bu nedenle dil, düşünce ve duyguları birbirinden bağımsız
düşünülemez (Ülgen, 1997).
Düşünceler, bireyin duygu ve davranışlarını etkilemekte ve yönlendirmektedir. Kişilere veya derslere
karşı düşüncelerin yansıtıldığı iletişim sürecinde oluşan kalıplaşmış düşünce bozukluğu ve engellerin çoğu akılcı
ve gerçekçi olmayan birtakım negatif düşüncelerden kaynaklanmaktadır. Söz konusu çoğu akılcı ve gerçekçi
olmayan düşünceleri değiştirmek mümkün olabilmektedir. Böylece, bu düşüncelerin yol açtığı iletişim engel
bozuklukları giderebilecek ve olası başarısızlıkların önüne geçilecektir (Ünal, 2015). İnsanların düşüncelerini
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ortaya çıkaran ve bu düşüncelerin başkalarınca da anlaşılmasını sağlayan düzen dilde bulunmaktadır. Dil üretimi
süreci, konuşmacının düşüncelerini düzenlemesiyle başlar (Gerrig ve Banaji, 1994). Dil olmadan ne dış dünya
algılanıp kavramlara, simgelere ve sembollere dönüştürülebilir ne de bu kavram, simge ve semboller düşünce
kalıbına sokularak başkalarına aktarılabilir (Yalçın ve Şengül, 2007).
Kalıplaşmış Düşünce, genelleştirilmiş görüş, nitelikler ve karakteristik özellikler ile ilgili önyargılar,
düşüncelerdir (Cook ve Causack, 2010).Kalıplaşmış düşünceler, insanların kafasında kalıplaşmış, çoğunlukla
farkında olunmayan, duygularımızı ve davranışlarımızı etkileyen, gerçekçi ve akılcı olmayan bir takım negatif
düşüncelerdir. Kalıplaşmış düşüncelerin temel özelliği değişmeye dirençli olmalarıdır (Dökmen, 2008). Dil
sadece seslerin çıkarılması değil, düşüncelerin de aktarılmasıdır (Mackey, 1991). Dil insanoğlunun varoluşundan
beri hem cinslerinin hizmetine sunduğu en önemli eseridir. Zihinden geçen her türlü duygu ve düşüncesini dışa
vurmada, bir kimseyi veya bir topluluğu belli bir davranışa yöneltmede, içinde bulunduğu durumu veya çevreyi
tanımlamada kullandığı en etkili araçtır (Şahin, 2013). Düşüncesini yansıtan bir kimsenin, dilbilimsel ifadeleri ve
dili bilmesi, dili incelerken düşüncenin yapısı hakkında bilgi edinmesi gereklidir. Bu sebeple, geleneksel dil
teorileri aynı zamanda düşünce teorileridir (Pollock, 1982). Bu çalışmayla lise öğrencilerinin yabancı dile
yönelik kalıplaşmış düşünceleri bazı değişkenler açısından incelenecektir.
Bu doğrultuda araştırmanın problem cümlesi “Lise öğrencilerinin yabancı dile yönelik kalıplaşmış
düşüncelerinde bazı değişkenler açısından anlamlı bir farklılık var mıdır?” olarak belirlenmiştir.
Yöntem
Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Nicel araştırmalar, olay
ve olguların dışarıdan çözümlenerek veya deney yaparak, betimleme ya da deney yaparak, betimleme ya da
nedensellik yoluyla gerçeklere ulaşmaya çalışan araştırmalardır (Arıkan, 2013). Tarama araştırmalarının temel
amacı, durumlarla ve olaylarla ilgili olarak nicel veriler elde etmek ve çeşitli istatistikler üretmektir (Cemaloğlu,
2014).
Araştırma Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın örneklemini ise 2016-2017 eğitim-öğretim yılında resmi ve özel Fen Liseleri, Sosyal
Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Anadolu Meslek Liselerin’de Ankara’da
öğrenim gören 900 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemin evreni en iyi şekilde, doğru bir biçimde temsil etmesi
amaçlanmış ve basit seçkisiz örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Basit seçkisiz örnekleme yöntemi, her bir
örneklem birimine eşit seçilme olasılığı verir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014) Bu
örnekleme yöntemi, en yaygın olarak kullanılan örnekleme yöntemidir. Birden N’ye kadar numaralandırılmış
olan bir kitleden önceden belirlenen N ölçümündeki bir örneklem eşit olasılıklı yöntemle seçilir (Cochran, 1977).
Veri Toplama Araçları
Araştırmada, lise öğrencilerinin yabancı dile karşı kalıplaşmış düşüncelerini belirlemek amacıyla
Menderes Ünal (2015) tarafından geliştirilen “Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşünce Ölçeği” kullanılmıştır.
Ölçek 42 maddeden oluşmakta ve 5’li likert tipindedir. Sorular " 5 Tamamen Katılıyorum.”, " 4 Katılıyorum.”, "
3 Kısmen katılıyorum.”, "2 Katılmıyorum.", "1 Hiç Katılmıyorum." seçeneklerini içermekte olup seçenekler
olumludan olumsuza doğru puanlanmıştır. Ölçek; ‘Aşırı Genelleme”, ‘Değiştirme gayreti”, ‘Keşkecilik ‘,
‘Kutuplaştırma’, ‘Toptancılık’, ‘Mutlakacılık’, ‘Kişiselleştirme’, ‘Aşırı fedekarcılık’ olmak üzere 8 alt boyuttan
oluşmaktadır.Çalışmada tablo gösterimleri aşağıdaki şekilde verilmelidir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı analizleri
yapılan ölçek güvenilir olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada uygulanan ölçeklerin, güvenirlik katsayısı yabancı
dile yönelik kalıplaşmış düşünce ölçeği için ,87 bulunmuştur. Güvenilirlik katsayısının ,70 ve daha yüksek
olması test puanlarının güvenilirliği için genel olark yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 2015).
Bulgular
Alt Problem 1: Lise öğrencilerinin yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerinde cinsiyet
değişkenine göre anlamlı bir fark var mıdır?
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Tablo 1.
Lise Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre, Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşünce Puanlarının
t-testi Sonuçları
Alt Boyutlar
Aşırı Genelleme
Değiştirme Gayreti
Keşkecilik
Kutuplaştırma
Toptancılık
Mutlakacılık
Kişiselleştirme
Aşırı Fedakarcılık

Cinsiyet

N

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

569
331
569
331
569
331
569
331
569
331
569
331
569
331
569
331

X
2,32
2,20
2,69
2,57
3,35
3,07
2,73
2,71
3,04
2,95
3,12
2,80
2,21
2,10
2,01
1,99

S

sd

0,88
0,94
1,00
0,96
1,03
1,09
1,07
1,12
1,01
1,03
0,88
0,89
0,93
0,87
0,90
0,89

898
898
898
898
898
898
898
898

t
Etki
Büyüklüğü
0,13
2,03
0,04
1,70
0,26
0,01
0,08
0,19
0,12
0,02

P

0,043*
0,89

3,79

0,000*

0,344

0,731

1,22

0,226

5,24

0,000*

1,69

0,001*

0,306

0,760

Tablo 1 incelendiğinde, hesaplanan t değerine göre %95’ lik güven aralığında (*p<.05), cinsiyet değişkeni
açısından Lise öğrencilerinin yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerinde, ‘Aşırı genelleme”, “Keşkecilik”,
“Mutlakacılık” ve “Kişiselleştirme’ boyutlarında anlamlı bir farklılık göstermektedir. t(898) = p <
.05 Yani yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşünce açısından, kadın öğrencilerin ortalamalarının, erkek
öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre, kadın öğrencilerin daha fazla
yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşünceleri olduğu sonucuna varılabilir.
Alt Problem 2: Lise öğrencilerinin yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerinde sınıf düzeyi
değişkenine göre anlamlı bir fark var mıdır?
Tablo 2.
Lise Öğrencilerinin Sınıf Düzeyleri Değişkenine Göre, Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşünce
Puanlarının Kruskal Wallis Sonuçları
Lise Türleri

Sıra Ortalaması Ki Kare Serbestlik Derecesi

P

9. sınıf

428,55

,001*

10. sınıf.

491,57

11. sınıf

3451,18

15,570

3

12. sınıf
371,08
*p <.05
Tablo 2’de görüldüğü gibi, yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerde sınıf düzeyleri değişkeni
açısından anlamlı farklılık vardır p < .05.Bu farkın kaynağını bulmak için yapılan Mann Whitney U testi
sonuçları tablo 3 ‘da verilmiştir.
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Tablo 3.
Lise Öğrencilerinin Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre, Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşünceleri
Arasındaki Farka İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları
Lise Düzeyi Sıra
Ortalaması
9. sınıf
10. sınıf
343,85
11. sınıf
260,14
12. sınıf
179,54
10. sınıf
9. sınıf
343,85
11. sınıf
235,32
12. sınıf
157,74
11. sınıf
9. sınıf
246,67
10. sınıf
259,04
12. sınıf
112,83
12. sınıf
9. sınıf
205,59
10. sınıf
209,68
11. sınıf
112,83
1: 9. Sınıf, 2: 10. Sınıf, 3: 11. Sınıf, 4: 12. Sınıf

Z Değeri

p

A.F.

-3,044
-,998
-1,788
-3,044
-1,762
-3,576
-,998
-1,762
-2,362
-1,788
-3,576
-2,362

,002*
,318
,074
,002*
,078
,000*
,318
,078
,018*
,074
,000*
,018*

1<2

Gruplar

2> 1
2> 4
3>4
4<2
4<3

Tablo 3’ da görüldüğü gibi, sınıf düzeyi değişkenine göre 9. sınıf öğrencileri ile 10. sınıf öğrencileri
arasında 10. sınıf öğrencilerinin lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Yine bu değikene göre 12. sınıf öğrencileri
ile 10. ve 11. sınıf öğrencileri arasında 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
Alt Problem 3: : Lise öğrencilerinin yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerinde anne eğitim
durumu değişkenine göre anlamlı bir fark var mıdır?

Tablo 4.
Lise Öğrencilerinin Anne Eğitim Durumu Değişkenine Göre Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşünce
Puanlarının Kruskal Wallis Sonuçları
Anne Eğitim
Durumu
Okuma-yazma yok

Sıra
Ki
Serbestlik P
Ortalaması Kare Derecesi
453,46
9,367 5
,095

İlkokul

456,63

Ortaokul

480,14

Lise

457,77

Üniversite

412,16

Lisansüstü

379,65

Tablo 4’da görüldüğü gibi, yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerde anne eğitim durumu değişkeni
açısından anlamlı farklılık yoktur. p < .05
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Alt Problem 4: Lise öğrencilerinin yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerinde baba eğitim
durumu değişkenine göre anlamlı bir fark var mıdır?
Tablo 5.
Lise Öğrencilerinin Baba Eğitim Durumu Değişkenine Göre Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşünce
Puanlarının Kruskal Wallis Sonuçları
Baba Eğitim Durumu Sıra
Ki Kare Serbestlik P
Ortalaması
Derecesi
Okuma-yazma yok 539,12
10,150 5
,071
İlkokul

447,17

Ortaokul

449,41

Lise

476,99

Üniversite

416,13

Lisansüstü

431,50

10,150 5

,071

*p <.05
Tablo 5’de görüldüğü gibi, yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerde baba eğitim durumu
değişkeni açısından anlamlı farklılık yoktur p < .05
Alt Problem 5: Lise öğrencilerinin yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerinde aile gelir düzeyi
değişkenine göre anlamlı bir fark var mıdır?

Tablo 6.
Lise Öğrencilerinin Aile Gelir Düzeyi Değişkenine Göre, Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşünce
Puanlarının Kruskal Wallis Sonuçları
Aile Gelir Düzeyi
1000 TL altı

Sıra
Ki Kare Serbestlik P
Ortalaması
Derecesi
489,15
12,454 6
,053

1000-2000 TL

458,95

2000-3000 TL

467,17

3000-4000 TL

455,25

4000-5000 TL

459,35

5000-6000 TL

403,98

6000 TL üzeri

358,84

Tablo 6’da görüldüğü gibi, yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerde aile gelir düzeyi değişkeni
açısından anlamlı farklılık yoktur. p> .05
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Lise öğrencilerinin yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerinde cinsiyet değişkenine göre, ölçeğin
“değiştirme gayreti”, “keşkecilik”, “kutuplaştırma”, “toptancılık” ve “aşırı fedekarcılık” alt boyutlarında anlamlı
bir farklılık bulunmamıştır. Ancak ölçeğin “aşırı genelleme”, “keşkecilik”, “mutalakacılık” ve “kişiselleştirme”
alt boyutlarında cinsiyet değişkeni açısından erkek ve kadın öğrenciler arasında kadın öğrencilerin lehine anlamlı
farklılık bulunmuştur. Bu sonuca göre kadın öğrencilerin, erkek öğrencilere göre daha fazla kalıplaşmış
düşüncelere sahip olduğu söylenebilir. Wright (2002), çalışmasında dil öğreniminde düşünce kalıplarının
kullanımında cinsiyetler arasında farklılık olmadığını belirtmiş ve cinsiyet farklılığından çok, kişilerdeki özgüven eksikliğinin dil öğretiminde düşünce kalıplarının kullanımımda etkili olabileceği sonucuna varmıştır. Bu
sonuç cinsiyet değişkenine göre ölçeğin anlamlı farklılığın olmadığı alt boyutlarında bu araştırmayı
desteklemektedir. Ancak Williams ve Best (1990); Schneider (2005) yaptıkları çalışmalarda dil öğretiminde
erkeklerin kadınlara göre daha fazla kalıplalara sahip olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuç, ölçeğin anlamlı farkın
kadın öğrencilerin lehine çıktığı alt boyutları ile farklılık göstermektedir.
Lise öğrencilerinin yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerinde sınıf düzeyleri değişkenine göre
anlamlı farklılık vardır. 9. sınıf öğrencileri ile 10. sınıf öğrencileri arasında 10. sınıf öğrencilerinin lehine
anlamlı farklılık bulunmuştur. Yine bu değikene göre 12. sınıf öğrencileri ile 10. ve 11. sınıf öğrencileri arasında
10. ve 11. sınıf öğrencilerinin lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Schneider (2005), yaşlara göre kalıplaşmış
düşüncelerin farklılık gösterdiğini; yaş arttıkça kalıplaşmış düşüncelerin arttığını belirtmiştir.
Lise öğrencilerinin yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerinde anne eğitim durumu değişkenine
göre, anlamlı farklılık yoktur. Baba eğitim durumu değişkenine göre bakıldığında yine, anlamlı bir farklılık tespit
edilmemiştir.
Lise öğrencilerinin yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerinde, aile gelir düzeyi değişkenine göre,
lise öğrencilerinin yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerinde, anlamlı bir farklılık yoktur. Bu çalışmanın
aksine, Ekşi (2009), yabancı dil eğitimi, ön yargı ve stereotipleme isimli çalışmasında, ailesi düşük ve orta gelir
düzeyine sahip öğrencilerin daha fazla geleneksel ve kalıplaşmış düşüncelere sahip olduğu görüşüne sahip
olduklarını belirtmiştir.
Bu bulgular doğrultusunda lise öğrencilerinin yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşünceleri nitel
çalışmalarla desteklenebilir. Araştırmanın farklı illerde farklı öğretim kademeleriyle yapılarak sonuçların
karşılaştırması yapılarak, yabancı dil öğretimine katkı sağlanması beklenmektedir.
Kaynakça
Arıkan, R. (2013). Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Brown, H. D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching. New York: Longman.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E. Akgün, Ö. Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma
Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

191

Cemaloğlu, N. (2014). Nicel araştırmalar. A. Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara:
Anı Yayıncılık.
Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques. USA: United States of America Library Of Congress
Cataloging Publication.
Cook, R. ve Causack, S. (2010). Gender Stereotyping. Pennsylavia: University of Pennsylavia. Dökmen,
Ü. (2008). İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Remzi Yayıncılık.
Ekşi, G. (2009). Foreign Language Learning, Prejudice and Stereotyping. Ekev Akademi Dergisi, 13 (38),
317- 330.
Gerrig, R. J. & Banaji, M.R. (1994). Language and Thought. R. J. Stunberg (Ed.), Thinking and Problem
Solving. (235-245). Connecticut: Academic Press.
Pollock, J. L. (1982). Language and Thought. New Jersey: Princeton University Press.
Schunk, D. H. (2004). Learning Theories: An Educational Perspective. New Jersey: Pearson Prentice
Hall. Schneider, D. J. (2005). The Psychology of Streotyping. London: The Guilford Process.
Şahin, Y. (Ed.). (2013). Farklı Boyutlarıyla Yabancı Dil Öğrenimi ve Öğretimi. Konya: Eğitim Yayınevi.
Mackey, W. F. (1965). Language teaching analysis. Britain: Longman.
Ülgen, G. (1997). Eğitim Psikolojisi Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Kuramlar ve Uygulamalar. İstanbul:
Alkım Yayınevi.
Ünal, M. (2015). Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşünce Ölçeği. International Social
Sciences,6(19),218- 233.
Williams, J. E. and Best, B. L. (1990). Sex and Psyche: Gender and Self Viewed Cross-Culturally. USA:
Sage Publications.
Wright, B. (2002). Gender and Language: Challenging the Stereotypes. University of Birmingham:
United Kingdom.

192

International Congress on Science and Education

Afyonkarahisar, 2018

Lise Öğrencilerinin Yabancı Dil Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler
Açısından İncelenmesi
İjlal OCAK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye, e-mail: iocak@aku.edu.tr
Nil AYKOL, MEB, Türkiye, nil_aykol@hotmail.com
Öz
Özyeterlik algısı öğrencilerin yabancı dilde başarılı olmalarını etkilemektedir. Yüksek özyeterlik algılarına sahip öğrenciler
pozitif şekilde güdülenmektedirler. Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin yabancı dil özyeterlik algılarını çeşitli
değişkenler açısından incelemektedir. Araştırmanın örneklemini, Anakara il merkezinde liselerde öğrenim gören 900 lise
öğrencisi oluşturmaktadır. Fen lisesi, Anadolu lisesi, Anadolu amam hatip lisesi, sosyal bilimler lisesi, Mesleki ve Teknik
Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler çalışmaya katılmışlardır. Çalışma genel tarama modelinde desenlenmiştir. Veri
toplama araçları olarak Yanar (2008) tarafından geliştirilen “İngilizce Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin
analizinde t-testi, ANOVA, LSD, Tamhane testleri kullanılmıştır. Çalışmada, uygulanan ölçeğin güvenirlik katsayısı ,97
bulunmuştur. Öğrencilerin İngilizce özyeterlik algılarında ise sınıf düzeyi, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, aile
gelir durumu değişkenleri açısından anlamlı farklılık vardır
Anahtar kelimeler: Kalıplaşmış düşünceler, Özyeterlik, Yabancı dil, Öğretim

Abstract
Sef-efficacy perception affects students’achievement in language learning. People with high self-efficacy are
motivated positively in their actions. The aim of this study is to examine English self-efficacy perception of students in terms
of various variables. 900 students from different high schools in Ankara, Turkey attended this study as a sample group. The
set of participants were students studying in Science High School, Anatolian High School, Social Sciences High School,
Anatolian Religious High School, Vocational and Technical Anatolian High School. Data was collected through “English
Self-efficacy Perception ” (Yanar, 2008). t- Test, ANOVA, LSD, Tamhane were used to analyze the data. This study was
designed with survey design. Chronbach’s alpha coefficient for the scale is ,97.There are statistically significant differences
in their English self-efficacy perception in terms of , grade level in high school, in terms of grades in high school, education
level of mother, education level of father and income level of family variables.
Keywords: Stereotyped Thoughts, Self- efficacy, Foreign Language, Teaching

Giriş
Özyeterlik, bireyin belli bir performansı maydana getirmesi için gerekli etkinlikleri düzenleyip başarılı
olarak yapma kapasitesine ilişkin algısıdır (Bandura, 1997). Algılanan öz-yeterliğin gelişmesi, bilişsel becerilerin
gelişmesini ve akademik konulara olan ilgiyi arttırır. Gerekli olan bilişsel becerilerin ve problem çözme
becerisinin okullarda kazandırılması gereklidir (Kalkan, 2008). Beceriler öğrencilerin yeterlik düzeylerine uygun
olmalı ve öğrenciler bu etkinlikleri yapacağına inanmalıdır. Seviyesinin üstünde görev alan ve bunu
yapamayacağını düşünen öğrenci başarılı olamaz (Zimmerman & Schunk, 2001).
Yabancı dil öğrenmede özyeterlik algısının önemi birçok araştırma ile kanıtlanmıştır. Yabancı dilde
yüksek özyeterlik algısına sahip bireyler daha başarılı olabilmektedirler. Bu sebeple, öğrencilerin özyeterlik
algısı tespit edilerek, bu algıların nasıl geliştireleceği konusunda çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Özyeterlik algısı öğrencilerin motivasyonları ve başarma duygularını etkiler (Torres, 2001). Behjoo (2013)
yaptığı çalışmada, özyeterlik algısının yabancı dil öğrenmede ve problem çözmede etkili olduğu sonucuna
varmıştır. Bu araştırma ile yabancı dil öğrenmede özyeterlik algısının bazı değişkenler açısından incelenerek,
eğitime katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Yöntem
Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Nicel araştırmalarda, daha
çok açıklama amacına odaklanmış bir nitelik taşır. Bu nedenle daha çok ‘ne’ ve ‘niçin’ sorusuna cevap
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aramaktadır (Yeşil, 2013).
Araştırma Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın çalışma evrenini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ankara’ da öğrenim gören resmi ve özel
Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Anadolu Meslek
Liselerin’de öğrenim gören 283.926 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise 2016-2017 eğitim-öğretim yılında resmi ve özel Fen Liseleri, Sosyal Bilimler
Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Anadolu Meslek Liselerin’de Ankara’da öğrenim
gören 900 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemin evreni en iyi şekilde, doğru bir biçimde temsil etmesi
amaçlanmış ve basit seçkisiz örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Basit seçkisiz örnekleme yöntemi, her bir
örneklem birimine eşit seçilme olasılığı verir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014)
Veri Toplama Araçları
Araştırmada ayrıca Burcu Hancı Yanar (2008) tarafından geliştirilen yabancı dil dersine yönelik özyeterlik
algısı ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 34 maddeden oluşmaktadır.. Bu çalışmada yabancı dil özyeterlik ölçeği için,
güvenilirlik katsayısı ,97 olarak hesaplanmıştır. Yabancı dil özyeterlik ölçeğinin güvenilirliğinin yüksek olduğu
belirlenmiştir.
Bulgular
Alt Problem 1: Lise öğrencilerinin yabancı dil özyeterlilik algılarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı
bir fark var mıdır?
Tablo 1.
Lise Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre, Yabancı Dil Özyeterlik Algısı puanlarının t-Testi Sonuçları
d
t
P
Alt Boyutlar
Cinsiyet
N
S
Sd
X
Okuma
Yazma
Dinleme
Konuşma

Kadın

569

3,02

0,92

Erkek

331

3,07

1,04

Kadın

569

2,82

0,85

Erkek

331

2,85

0,93

Kadın

569

2,94

0,93

Erkek

331

3,02

1,01

Kadın

569

2,81

0,97

Erkek

331

2,92

1,06

0,05
898

0,801

0,424

0,482

0,630

1,210

0,227

1,627

0,104

0,03
898
0,08
898
0,10
898

*p > .05
Tablo 1 incelendiğinde, hesaplanan t değerine göre % 95’ lik güven aralığında (*p< .05), cinsiyet
değişkeni açısından Lise öğrencilerinin yabancı dil özyeterlik algılarında, cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık
göstermemektedir. t(898) = p < .05 yabancı dil özyeterlik açısından, kadın öğrencilerin ortalamalarının , erkek
öğrencilere göre ortalamalarının daha fazla olduğu görülmüştür.
Alt Problem 2: Lise öğrencilerinin yabancı dil özyeterlilik algılarında sınıf düzeyi değişkenine göre
anlamlı bir fark var mıdır?
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Tablo 2.
Lise Öğrencilerinin Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre, Yabancı Dil Özyeterlik Puanlarının Tek Yönlü Varyans
Analizi (ANOVA) Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplar Arası

Kareler
Toplamı
28,145

sd
3

Kareler
Ortalaması
9,382

Gruplar içi

663,812

896

,741

Toplam

691,957

899

F
12,663

P
,000*

*p <.05
Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğrencilerin yabancı dil özyeterlik algılarında sınıf düzeyi değişkeni
açısından anlamlı farklılık vardır. F= 12, 663 p <.05 Bu farkın kaynağını bulmak için yapılan LSD testi sonuçları
tablo 3 ‘de verilmiştir.
Tablo 3.
Lise Öğrencilerinin Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre, Yabancı Dil Özyeterlik Puanlarının LSD sonuçları
Gruplar

Lise Düzeyi

9. sınıf

10. sınıf
11. sınıf
12. sınıf
9. sınıf
11. sınıf
12. sınıf

10. sınıf

Ortalama
Fark
,29663
,21184
,59663
-,29663
-,08479
,29970

11. sınıf

9. sınıf
-,21184
10. sınıf
,08479
12. sınıf
,38449
12. sınıf
9. sınıf
-,59633
10. sınıf
-,29970
11. sınıf
-,38449
1: 9. sınıf, 2: 10. sınıf, 3: 11. sınıf, 4: 12. Sınıf

Sh

p

A.F.

,06794
,08010
,10862
,06794
,08019
,10869

,000*
,008*
,000*
,000*
,291
,006*

1> 2
1>3
1>4
2 <1
2 <4

,08010
,08019
,11668
,10862
,10869
,11668

,008*
,291
,001*
,000*
,006*
,001*

3<1
3> 4
4<1
4> 2
4<3

Tablo 3’de görüldüğü gibi, öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyi 9. sınıf öğrencileri ile, 10., 11.
ve 12. sınıf düzeyi arasında 9. sınıf lehine farklılaşma görülmektedir. 10. sınıf düzeyi ile, 9. sınıf ve 12 sınıf
düzeyleri arasında 9. ve 12. sınıf lehine farklılaşmaktadır. 11. sınıf düzeyi ile, 9. sınıf ve 12 sınıf düzeyleri
arasında 9. sınıf lehinne farklılaşma görülmektedir. 12. Sınıf düzeyi ile, 9., 10. ve 11. sınıfları arasında, 9. ve 11.
sınıflar lehine farklılık bulunmaktadır.
Alt Problem 3: Lise öğrencilerinin yabancı dil özyeterlilik algılarında anne eğitim durumu
değişkenine göre anlamlı bir fark var mıdır?
Tablo 4.
Lise Öğrencilerinin Anne Eğitim Durumu Değişkenine Göre, Yabancı Dil Özyeterlik Puanlarının Tek Yönlü
Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplar Arası

Kareler
Toplamı
63, 051

sd
5

Kareler
Ortalaması
12, 610

Gruplar içi

628, 906

894

,703

Toplam

691, 957

899
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Tablo 4’de görüldüğü gibi, yabancı dil özyeterlik algılarında anne eğitim durumu değişkeni açısından
anlamlı farklılık vardır. F= 17,926, p < .05 . Bu farkın kaynağını bulmak için yapılan Tamhane testi sonuçları
tablo 5‘de verilmiştir.
Tablo 5.
Lise Öğrencilerinin Anne Eğitim Durumu Değişkenine Göre, Yabancı Dil Özyeterlik Puanlarının Tamhane
Sonuçları
Gruplar

Anne Eğitim Durumu

Ortalama
sh
p
A.F.
Fark
-,35648
,13450
,166
1<4
Okuma-yazma
İlkokul
-,34000
,13603
,228
1<5
yok
Ortaokul
-,50363
,13341
,009*
1<6
Lise
-,92126
,13909
,000*
Üniversite
-1, 21010
,21188
,000*
Lisansüstü
,35648
,13450
,166
2<5
İlkokul
Okuma-yazma yok
,01648
,08032
1,00
2<6
Ortaokul
-,14715
,07579
,557
Lise
-,56478
,08540
,000*
Üniversite
-,85361
,18121
,000*
Lisansüstü
Ortaokul
,34000
,13603
,228
3<5
Okuma-yazma yok
-,01648
,08032
1,00
3<6
İlkokul
-,16363
,07847
,437
Lise
-,58126
,08779
,000*
Üniversite
-,87010
,18235
,000*
Lisansüstü
Lise
,50363
,13341
,009*
4 >1
Okuma-yazma yok
,14715
,07579
,557
4<5
İlkokul
,16363
,07847
,437
4<6
Ortaokul
-,41764
,08367
,000*
Üniversite
-,70647
,18040
,000*
Lisansüstü
Üniversite
,92126
,13909
,000*
5>1
Okuma-yazma yok
,56478
,08540
,000*
5>2
İlkokul
,58126
,08779
,000*
5>3
Ortaokul
,41764
,08367
,000*
5>4
Lise
-,28883
,18464
,864
Lisansüstü
1,21010
,21188
,000*
6>1
Lisansüstü
Okuma-yazma yok
,85361
,18121
,000*
6>2
İlkokul
,87010
,18235
,000*
6>3
Ortaokul
,70647
,18040
,005*
6>4
Lise
,28883
,18464
,864
Üniversite
1: Okuma-yazma yok 2: İlkokul 3: Ortaokul 4: Lise 5: Üniversite 6: Lisansüstü
Tablo 5’de görüldüğü gibi, anne eğitim durumu değişkenine göre, okuma yazma olmayan anne eğitim
durumu ile lise, üniversite ve lisansüstü arasında lise, üniversite ve lisansüstü lehine farklılaşmaktadır. Ortaokul
düzeyi ile üniversite ve lisansüstü arasında üniversite ve lisansüstü lehine farklılaşmaktadır. Lise düzeyi ile
okuma-yazma yok, üniversite ve lisansüstü arasında üniversite lehine anlamlı farklılık vardır. Üniversite düzeyi
ile, okuma-yazma-yok, ilkokul, ortaokul, lise arasında, üniversite lehine anlamlı farklılık vardır. Lisansüstü
düzeyinde, okuma-yazma yok, ilkokul, ortaokul, lise arasında üniversite lehine farklılaşma vardır.
Alt Problem 4: Lise öğrencilerinin yabancı dil özyeterlilik algılarında baba eğitim durumu değişkenine
göre anlamlı bir fark var mıdır?
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Tablo 6.
Lise Öğrencilerinin Baba Eğitim Durumu Değişkenine Göre, Yabancı Dil Özyeterlik Puanlarının Tek Yönlü
Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplar Arası

Kareler
Toplamı
47,426

sd
5

Kareler
Ortalaması
9,485

Gruplar içi

644,521

894

,721

Toplam

691, 957

899

F

P

13,156

,000*

*p < .05
Tablo 6’de görüldüğü gibi, yabancı dil özyeterlik algılarında baba eğitim durumu değişkeni açısından
anlamlı farklılık vardır. F= 17, 926, p <.05 . Bu farkın kaynağını bulmak için yapılan Tamhane testi sonuçları
tablo 7 ‘de verilmiştir.
Tablo 7.
Lise Öğrencilerinin Baba Eğitim Durumu Değişkenine Göre Yabancı Dil Öz Yeterlik Puanlarının Tamhane
Sonuçları
Gruplar

Baba Eğitim Durumu

Okuma-yazma
yok

İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Okuma-yazma yok
Ortaokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Okuma-yazma yok
İlkokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Okuma-yazma yok
İlkokul
Ortaokul
Üniversite
Lisansüstü
Okuma-yazma yok
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisansüstü
Okuma-yazma yok
İlkokul
Ortaokul
Lise

İlkokul

Ortaokul

Lise

Üniversite

Lisansüstü

Ortalama
Fark
-,26447
,15901
,09489
-,26122
,57738
-,26447
-,10546
-,16958
-,52570
-,84186
-,15901
-,10546
-,06412
-,42024
-,73639
-,09489
,16958
,06412
-,35612
-,67227
,26122
,52570
,42024
,35612
-,31616
,577768
,84186
,73639
,67227

sh

p

,20727
,20326
,20012
,20290
,23991
,20727
,09371
,08669
,09293
,15819
,20326
,09371
,07661
,08361
,15291
,20012
,08669
,07661
,07566
,14871
,20290
,09293
,08361
,07566
,15243
,23991
,15819
,15291
,14871

,973
,1,000
1,000
,971
,268
,973
,989
,549
,000*
,000*
1,000
,989
1,000
,000*
,000*
1,000
,549
1,000
,000*
,000*
,971
,000*
,000*
,000*
,475
,268
,000*
,000*
,000*

A.F.

2 <5
2< 6

3<5
3<6

4<5
4 <6

5>2
5>3
5>4

6>1
6>2
6>3
6>4

1: Okuma-yazma yok 2: İlkokul 3: Ortaokul 4: Lise 5: Üniversite 6: Lisansüstü
Tablo 7’de görüldüğü gibi, baba eğitim durumu değişkeni açısından, ilkokul düzeyi ile üniversite ve
lisansüstü arasında üniversite ve lisansüstü lehine farklılaşmaktadır. Ortaokul düzeyi ile üniversite ve lisansüstü
arasında üniversite ve lisansüstü lehine farklılaşmaktadır. Lise düzeyi ile üniversite ve lisansüstü arasında
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üniversite ve lisansüstü lehine anlamlı farklılık vardır. Üniversite düzeyi ile ilkokul, ortaokul, lise arasında,
üniversite lehine anlamlı farklılık vardır. Lisansüstü düzeyi ile okuma-yazma yok, ilkokul, ortaokul, lise arasında
üniversite lehine anlamlı farklılık vardır.
Alt Problem 5: Lise öğrencilerinin yabancı dil özyeterlilik algılarında aile gelir düzeyi değişkenine göre
anlamlı bir fark var mıdır?
Tablo 8.
Lise öğrencilerinin Aile Gelir Düzeyi Değişkenine Göre, Yabancı Dildeki Özyeterlik Algısı Puanlarının Tek
Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Varyansın

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Gruplar Arası

64,477

5

10,746

Gruplar içi

627,480

894

,703

Toplam

691,957

899

sd

Kareler

F

P

Ortalaması
15,293

,000*

*p <.05
Tablo 8’de görüldüğü gibi, yabancı dil özyeterlik algılarında aile gelir düzeyi değişkeni açısından
anlamlı farklılık vardır. F= 15, 293, p < .05.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Lise öğrencilerini yabancı dil özyeterlik algısı, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık
göstermemektedir. Banyadi, Nikou ve Sahbaz (2012), Çubukçu (2008), Çimen (2011), Cheung (2008) yaptıkları
yabancı dil özyeterlik çalışmasında, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık göstermediğini
belirtmektedirler ve bu çalışmayla benzerlik göstermektedir. Ancak Mahyuddin vd., (2006), Oğuz ve Baysal
(2015), Ocak ve Baysal (2016) çalışmalarında öğrencilerin özyeterlik algılarında kız öğrenciler lehine anlamlı
farklılık olduğunu tespit etmişlerdir. Memduhoğlu ve Çelik (2015), özyeterlik ölçeğinde sadece “konuşma” alt
boyutunda anlamlı farklılık olduğunu belirtmişlerdir. Duman (2007) ve Wang ve diğ. (2013), Gürbüztürk ve Şad
(2009) yaptıkları çalışmada, kız öğrencilerin özyeterlik puanlarının erkek öğrencilere oranla daha yüksek olduğu
sonucuna varmıştır. Salazar (2005), yaptığı çalışmada erkeklerin kadınlara göre daha fazla özyeterlik algısına
sahip olduğu sonucuna varmıştır.
Lise öğrencilerinin yabancı dil özyeterlik algısında sınıf düzeyi değişkeni açısından anlamlı farklılık vardır.
Bu farklılık 9. sınıfların lehinedir. Urhan (2013) ve Gürbüztürk ve Şad (2009) yaptığı özyeterlik çalışmasında,
sınıf düzeyine göre anlamlı farklılaştığını tespit etmiştir. Hewitt (2008) yaptığı çalışmada yabancı dil özyeterlik
algısında, öğrencilerin 3. sınıftaki İngilizce notlarının 8. Sınıftaki notlarının yordayıcısı olduğu sonucuna
varmışlardır.
Lise öğrencilerinin yabancı dil özyeterlik algısında, anne eğitim durumu değişkeni açısından anlamlı
farklılık vardır ve bu farklılık diğer eğitim durumları ile üniversite ve lisansüstü eğitim mezunlarının lehinedir.
Çimen (2011) yaptığı çalışmada, bu çalışmanın aksine anne eğitim düzeyinde özyeterlik açısından anlamlı bir
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farklılık olmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Lise öğrencilerinin yabancı dil özyeterlik algısında, baba eğitim durumu değişkeni açısından anlamlı
farklılık vardır ve bu farklılık eğitim durumu üniversite ve lisansüstü lehinedir. Çimen (2011) yaptığı çalışmada,
bu çalışmanın aksine baba eğitim düzeyinde özyeterlik açısından anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna
ulaşmıştır.
Lise öğrencilerinin yabancı dil özyeterlik algısında, aile gelir düzeyi değişkeni açısından, anlamlı bir
farklılık vardır. Köse (1990), Sağlam ve Uzun (2015) çalışmalarında sosyo-ekonomik durumun arttıtıkça
akademik başarının arttığı sonucu bu araştırmanın bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Bu çalışmanın aksine,
Çimen (2011), yaptığı çalışmada aile gelir düzeyine göre özyeterlik algılarında anlamlı bir farklılık
bulunmadığını tespit etmiştir. Gahungu (2007) çalışmasında, Fransızca öğrenen öğrencilerin sosyo-ekonomik
durumunun düşük olması, kaynak kitapları alamama problemi yabancı dil öğrenmeyi etkileyebileceği sonucuna
varmışlardır.
Lise öğrencilerinin yabancı dil özeyterlik algıları farklı illerde, farklı eğitim kademelerinde uygulanarak
öğrencilerin özyeterlik algılarının geliştirilmesine katkı sağlanabilir. Araştırmaların arttırılması, özyeterlik
algısının geliştirilmesine yönelik eğitim politikalarının oluşturulmasını sağlayabilir.
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Öz
Bu araştırmanın amacı, sorgulamaya dayalı öğrenme (SDÖ) yaklaşımı çerçevesinde işlenen Fen Bilimleri dersinin
ortaokul 7. sınıf seviyesindeki öğrencilerin üstbiliş farkındalık düzeylerine etkisini araştırmaktır. Araştırmada nicel veri
toplama yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma ön test- son test kontrol gruplu yarı deneysel modelde yürütülmüştür.
Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar ilinde bir devlet okulunda öğrenim
görmekte olan 7. sınıf seviyesinde 40 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerden 20 tanesi deney grubu, 20 tanesi ise kontrol
grubu olarak çalışmaya katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Çocuklar İçin Üstbiliş Farkındalık Ölçeği B Formu (ÜBFÖ-Ç)
kullanılmıştır. Elde edilen nicel veriler istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda, deney grubunda yer alan öğrencilerin üstbiliş farkındalık düzeylerinin kontrol grubunda yer alan
öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda orta okul öğrencilerinin
soyut düşünme becerilerinin geliştiği dönem içinde üstbiliş farkındalık düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı ölçüde
gelişmesine olanak sağlamak amacıyla sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrenme ortamlarında aktif olarak
uygulanması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri eğitimi, sorgulamaya dayalı öğrenme, üstbiliş.

Abstract
The purpose of this research is to determine the effects of science courses on the basis of inquiry-based learning
approach on the level of metacognitive awareness of 7th grade students. Quantitative data collection methods were used in
this research. The research was conducted in a pre-test and post-test control group quasi experimental research model. The
study group is consisted of 40 individuals at the 7th grade level who are studying in a secondary school in Afyonkarahisar
province in the academic year of 2016-2017. 20 of the students were in the experimental group and 20 of them were in the
control group. In this research Metacognitive Awareness Scale for Children, B Form (ÜBFÖ-Ç) was used as data collection
tools. The obtained data were analyzed using statistical methods.
In conclusion, it was determined that the individuals in the experimental group had a significantly higher level at
metacognitive awareness than the individuals in the control group. As a result of the research, it has been recommended that
in the period when middle school students develop their abstract thinking skills the inquiry-based learning approach should
be actively adopted in learning environments in order to allow students to develop a significant level of metacognitive
awareness.
Keywords: Science education, inquiry based learning approach, metacognition.

Giriş
Bu araştırmada, sorgulamaya dayalı öğrenme (SDÖ) yaklaşımı çerçevesinde işlenen Fen Bilimleri dersinin
ortaokul 7. sınıf seviyesindeki öğrencilerin üstbiliş farkındalık düzeylerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır.
Araştırma kapsamında problem cümlesi ‘Fen Bilimleri dersinde SDÖ yaklaşımının uygulandığı deney grubu
öğrencileri ile ders kitabına bağlı kalarak derslerin işlendiği kontrol grubu öğrencilerinin uygulama süreci
sonunda üstbiliş farkındalık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır?’şeklinde ifade
edilmiştir.
Günümüzde bilimin ilerleme hızı düşünüldüğünde öğrencilere bilimsel bilgiye ulaşma yollarını öğretmenin
bilimsel bilgiyi öğretmekten çok daha önemli olduğu görülmektedir. Günümüz koşulları ve günümüz
çocuklarının birer yetişkin olarak yaşayacakları koşullar düşünüldüğünde bireylerin araştıran, sorgulayan
eleştirel düşünen, kendi öğrenme sürecini yönetebilen bireyler olarak yetişmeleri önem arz etmektedir. Bu
bakımdan eğitimciler oldukça uzun zamandır öğrencilerin doğrudan deneyimler yoluyla edindikleri öğrenmeleri
desteklemektedirler. J Dewey’ in ‘Deneyim ve Eğitim’ adlı eserinde (1933), öğrencilerin gerçek hayattan
içerikler, yöntemler ve bakış açıları sunan, belli bir amaca yönelik doğrudan deneyimler yoluyla daha iyi
öğrendikleri vurgulanmıştır (Dell’Olio & Donk, 2007). SDÖ yaklaşımı, J. Dewey tarafından geliştirilen,
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öğrencilerin araştırma ve inceleme yaparak, hipotez oluşturarak, bilgileri yorumlayarak, problemler çözerek
öğrendiği ‘araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi’ne (Şahan, Uyangör & Işıtan, 2012) dayanır.
Etkili öğretim için öğrenme ortamını amaç yönelimli, birikimli, işbirliğine izin veren, her öğrencinin bilgiyi
kendisine özgü anlamlandırmasını destekleyen, en pasif öğrenciyi dahi sürece dâhil etmeyi amaçlayan, gerçek
yaşamdan gelen problemlere ağırlık veren, yapılandırmacı yaklaşım temelli öğrenme süreçlerine dayalı ‘güçlü
öğrenme ortamları’ haline getirmek önemlidir (Sahranç, 2011). Sorgulamaya dayalı yaklaşım, bilimin doğasını
anlamayı, bilimsel bilgi ve bilimsel süreç becerilerini kazanmayı, bilimsel düşünme biçiminin yerleşmesini
desteklediği için bireylerin gelişimi açısından güçlü bir öğrenme aracısıdır. Öğrencilerin kişisel ve sosyal
konularda bilimsel içerik ve bilimsel anlayışa dayalı kararlar oluşturmasını sağlar (Fang, Lamme & Pringle,
2010). Öğrenciler, çevrelerinde olup bitenleri ve doğanın gerçeklerini anlamak için bilim adamları gibi
gözlemledikleri şeyleri açıklamalarına yardımcı olacak düşünce ve kuramlara ulaşmak için sorgulamayı
kullanırlar (Duban, 2014). Sorgulama yöntemiyle öğrenciler, bilimsel bilgi ve süreçleri kullanmayı öğrenmenin
yanı sıra sorunlarını tespit etmek ve formüle etmek için eleştirel düşünme ve akıl yürütme becerilerini
kullanmayı da öğrenirler. Aynı zamanda bilimle ilgili olayları ve konuları tartışmaya, açıklamaya ve araştırmaya
aktif katılımlarının sonucunda bilim ve bilimsel süreçlerin doğası hakkında daha derin bir anlayış kazanırlar,
bilimsel düşünme yetenekleri gelişir (Fang et al., 2010). SDÖ, öğrencilerin gerçek dünyayı algılamalarını
kolaylaştırarak, sınıf ortamında öğrendikleri her türlü fen kavram, ilke ve yasalarını gerçek yaşam sorunlarının
çözümünde kullanmaları için fırsatlar sunar (Duban, 2014).
Fen eğitiminde sorgulamaya dayalı yöntem, 1993’den itibaren bilimsel okuryazarlık kriterleri için ve 1996’
dan itibaren de NRC (National Research Council) tarafından hazırlanan Ulusal Eğitim Standartları (National
Science Education Standarts) ile birlikte fen eğitimi için canlılığını koruyan bir çalışma alanıdır (Lederman,
Abell & Akerson, 2008). Yapılandırmacı bakış açısında SDÖ yaklaşımı öğrencilerin öğrenme sürecine hizmet
eden en güçlü yaklaşım olarak görülür (Lim, 2001). Ülkemizde 2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında
da SDÖ yaklaşımının temel alındığı ifade edilmiştir. Programda, öğrenme ve öğretme kuram ve uygulamaları
açısından bütüncül bir bakış açısının esas alınmasına rağmen; genel olarak öğrencinin, kendi öğrenmesinden
sorumlu olduğu, öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı bilgiyi kendi zihninde yapılandırmaya olanak
tanıyan SDÖ stratejisinin benimsendiği vurgusu mevcuttur (MEB, 2013). 2017 Fen Bilimleri Dersi Öğretim
Programında da SDÖ yaklaşımının temel alındığı ifadesi mevcuttur. Programda, öğrenme-öğretme kuram ve
uygulamaları açısından bütüncül bir bakış açısı benimsendiği; genel olarak öğrencinin kendi öğrenmesinden
sorumlu olduğu, öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı, araştırma-sorgulama ve bilginin transferine
dayalı öğrenme stratejisinin esas alındığı belirtilmiştir (MEB, 2017).
Öğrenme ortamında uygulamaya geçirilen SDÖ deneyimleri bir ders, birkaç ders hatta birkaç hafta
sürebileceği gibi bütün bir ünite de birbiriyle ilişkili sorular çerçevesinde organize edilebilir. Sorgulamaya dayalı
bir öğretim içinde genel olarak bir soru geliştirmek, bir hipotez oluşturmak, deneysel bir tasarım geliştirmek, veri
toplama ve kaydetme, verileri analiz etme, sonuçlara ulaşmak, genellemeleri oluşturmak ve genişletmek,
sonuçları paylaşmak sırasını takip eden bir öğrenme döngüsü mevcuttur (Dell’Olio & Donk, 2007)
Araştırmada bireylerin kendi öğrenme süreçlerini yönetebilme becerisi açısından üstbiliş kavramı ele
alınmıştır. Özellikle son dönemlerde fen öğretme ve öğrenme üzerine yapılan araştırmalar hem öğreten hem de
öğrenen için üstbilişsel süreçle birlikte aktif, anlamlı öğrenmeler üzerinde durmaktadır (Hartman, 2002). Artık
üstbiliş kavramı 21. yy bilgi, beceri ve eğilimlerinin arasında yer almaktadır; bu bakımdan sadece kazanımlar
üzerine yoğunlaşmanın yanı sıra öğrencilerin 21. yy gereksinimlerine uygun yetiştirilmesi oldukça önemlidir
(McMillan, 2015). Eğitim- öğretim alanını ilgilendiren yönüyle bakıldığında üstbiliş kavramı, bireyin ‘ben şu
anda ne yapıyorum, nasıl yapıyorum; neyi, ne şekilde yaparsam yaptığım etkinliği daha iyi hale getirebilirim; şu
andan sonra ne yapacağım’ gibi soruları kendisine sorup cevaplar arayarak kendi bilişsel süreçlerini
değerlendirebilecek düzeyde farkındalığa sahip olmasını ifade eder (Sahranç, 2011). Öğrenme ortamlarında
öğretmenler, öğrencilerin feni etkin bir şekilde öğrenmelerini desteklemek için öğrencilerin üstbiliş
kullanımlarını geliştirebilirler, böylece öğrenciler de birer öğrenen olarak kendi öğrenme süreçlerini fark etme ve
kontrol etme becerisi kazanırlar (Hartman, 2002). Öğrenciler gelişen üstbilişleri sayesinde öğrenme süreci
sonunda bir konuyu anlayıp anlamadıklarının ayrımını yapabilirler. Öğrencinin kullanabildiği aktif bir üstbiliş
öğrenme girdilerinin kendilerinde kafa karışıklığı, şaşırma, yapamayacağını hissetme, tam olarak neyin
kastedildiğini kestirememe gibi olumsuz duygular oluşturduğunun veya tam tersi öğrenme girdisinin kendisi
açısından oldukça net olduğu, bir sonraki adımda ne yapması gerektiği konusunda kararlı olma gibi olumlu
duygular oluşturduğunun farkında olmalarını sağlayacaktır (Flavell, 1979). Öğrenme ortamında aktif bir
üstbilişin varlığı, dikkatin öğrenme malzemesine yönelmesini sağlayarak öğrenme ortamının gücünü artırır
(Sahranç, 2011).
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Bu araştırma, 2016-2017 eğitim öğretim yılında, Afyonkarahisar ilindeki bir devlet okulunda öğrenim
görmekte olan yedinci sınıf seviyesinde 40 öğrenci ile yarı deneysel desenlerden ön test- son test eşleştirilmiş
kontrol gruplu desene uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmaya dahil olan 40 öğrenci 7-A ve 7-D şubesi olmak
üzere iki şubeden oluşmaktadır. Şubelerden 20 kişilik 7-A şubesi deney grubu olarak; 20 kişilik 7-D şubesi ise
kontrol grubu olarak çalışmaya dâhil olmuşlardır. Her iki şubenin de Fen Bilimleri derslerine aynı zamanda
yürütülen çalışmanın da araştırmacısı olan öğretmen girmektedir. Deney ve kontrol grubunda az sayıda öğrenci
üst veya alt gelir düzeyinde ekonomik koşullarda yaşarken, her iki grubun öğrencileri de genel olarak orta düzey
ekonomik imkânlara sahiptir. Deney grubu 12 erkek ve 8 kız öğrenciden, kontrol grubu ise 11 erkek ve 9 kız
öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin sınıflarında değişiklik yapılması etik ve olası olmadığı
için öğrencilerin deney ve kontrol grubunda yer alması yansız atamayla gerçekleştirilmemiştir; ancak çalışmada
yer alan iki şubenin deney ve kontrol grubu olarak belirlenmesi yansız atama ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın
bağımsız değişkenini SDÖ yaklaşımı oluştururken; bağımlı değişkenini ise öğrencilerin üstbiliş farkındalık
düzeyleri oluşturmaktadır. Araştırmada deney ve kontrol grubu öğrencilerine çocuklar için üstbiliş farkındalık
ölçeği (ÜBFÖ-Ç) ön test olarak uygulandıktan sonra deney grubu öğrencileri SDÖ yaklaşımına göre yürütülmüş
Fen Bilimleri derslerine dâhil olurken kontrol grubu öğrencileri Fen Bilimleri dersi öğretim programına ve ders
kitabına bağlı kalarak yürütülen Fen Bilimleri derslerine dâhil olmuşlardır. Deney grubunda gerçekleştirilen
SDÖ süreci açık sorgulamaya uygun olarak yürütülmüştür. Uygulama süreci ‘kuvvet ve enerji’ ünitesinde yer
alan konularla, 10 hafta süreyle devam ettirilmiştir. Süreç sonunda hem deney hem de kontrol gruplarına ÜBFÖÇ son test olarak uygulanmıştır. Araştırmada uygulanan ön test- son test eşleştirilmiş kontrol gruplu desen model
1’de detaylandırılmıştır.

GRUP

ÖN TEST

İŞLEM

SON TEST

DENEY
GRUBU (7A)

ÜBFÖ-Ç

SDÖ İLE İŞLENEN FEN BİLİMLERİ
DERSİ

ÜBFÖ-Ç

KONTROL
GRUBU(7D)

ÜBFÖ-Ç

DERS KİTABINA BAĞLI İŞLENEN
FEN BİLİMLERİ DERSİ

ÜBFÖ-Ç

Model 1. Araştırma deseni
Veri Toplama Aracı
Schraw ve Dennison (1994) tarafından yetişkinler için geliştirilen Üstbilişsel Farkındalık Envanterini
(Metacognitive Awareness Inventory-MAI) temel alarak çocukların üstbilişsel becerilerini ölçmek amacıyla
Sperling, Howard, Miller ve Murphy (2002) tarafından bir ölçek (Jr. MAI) oluşturulmuştur. 3-9. sınıf
öğrencilerinde üstbilişsel becerilerini ölçmek için hazırlanan ölçek farklı sınıf seviyelerine uygun olarak A ve B
formlarından oluşmaktadır. Ölçeğin A ve B formlarının Türkiye’de kullanılabilirliği ile ilgili çalışma ve Türkçe
uyarlaması ise Karakelle ve Saraç (2007) tarafından gerçekleştirilmiştir. Çocuklar için oluşturulan Üstbilişsel
Farkındalık Ölçeğinin (ÜBFÖ-Ç) A formu, 3-4-5. sınıf düzeyleri için; B formu ise 6-7-8-9. sınıf düzeyleri için
uygundur. ÜBFÖ-Ç’nin B formuna ilişkin güvenirlik çalışması test- tekrar test yöntemiyle; geçerlik çalışması
alt-üst grup yöntemiyle yapılmış ve ilk test için Cronbach alpha değeri ise 0,80; test- tekrar test korelasyon
değeri 0,72 (N = 373, p < .01) olarak belirtilmiştir. Bu değerlere göre ölçeğin güvenilir ve geçerli olduğu kabul
edilebilir. Açımlayıcı faktör analizi ile incelenen B formu için tek faktörlü çözümün daha uygun olduğu
belirtilmiştir. Sonuç olarak ÜBFÖ-Ç, A ve B formlarının kapsadıkları yaş aralıkları için üstbilişsel düzeyin
yüksek ya da düşük olduğuna karar vermek üzere araştırma ya da tarama amaçlı kullanılabilecek yeterli
psikometrik niteliklere sahip oldukları kabul edilebilir (Karakelle & Saraç, 2007).
Araştırmada 7. sınıf düzeyine uygun olarak ÜBFÖ-Ç’nin B formu kullanılmıştır.
Öğretimsel Süreçte Deney Grubu
Deney grubu öğrencilerine sorgulamaya dayalı öğretim sürecine başlamadan önce küçük bir hazırlık
aşaması uygulanmıştır. Bu hazırlık aşamasında öğrencilere araştırılması gereken basit problem durumları
verilerek hipotez kurma, değişkenleri belirleme, deney planlama gibi alıştırmalar yapma imkânı sağlanmıştır.
Sonraki süreçte deney grubu öğrencileri çalışmalarını gruplar halinde gerçekleştirmişlerdir. Deney
grubunda gerçekleştirilen çalışmalarda uygulama süreci boyunca çalışma yapraklarından faydalanılmıştır. Bu
çalışma yaprakları ‘İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’ (MEB, 2013) yedinci sınıf
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kazanımlarına uygun olarak, öğrencilerin ilgisini çekebilecek unsurlara yer vermeye dikkat ederek, alanyazında
SDÖ yaklaşımını konu alan çok sayıda çalışma incelenerek, aynı zamanda çalışma grubunun fen bilimleri
öğretmeni olan araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Çalışma yaprakları üç uzman görüşüne başvurularak
uygulama sürecinde kullanılmıştır. Ünite kapsamında yer alan her konu için bir çalışma yaprağı oluşturulmuştur.
Çalışma yapraklarında öğrencilere hazır problem durumları verilmemiş; bunun yerine her çalışma yaprağı
öğrencilerin tespit etmeleri gereken olası problem durumlarını görebilmelerine rehber olacak şekilde hazırlanmış
kısa hikâyelerle başlatılmıştır. Bu hikâyeler araştırmacı tarafından hazırlanıp üç uzman görüşü doğrultusunda
çalışma yapraklarına dâhil edilmiştir. Kısa hikayenin devamında araştırma problemi, hipotez, bağımlı değişken,
bağımsız değişken, kontrol değişkenler, araç- gereç ve malzemeler, deneme planı, deneme aşaması, gözlemölçüm ve sonuçlar, değerlendirme olmak üzere çalışma yapraklarında on kısım yer almıştır.
Öğrencilere ilk olarak ‘katılarda basınç’ konulu çalışma yaprağı verilmiş, her öğrencinin grup
arkadaşlarıyla henüz iletişime geçmeden önce çalışma yaprağında yer alan bölümleri incelemesi, çalışma
yaprağında verilen hikaye veya durum yazısını okuyup gözden geçirmesi, bu esnada da neler düşündüğüne,
aklında ne gibi fikirler oluşmaya başladığına dikkat etmesi istenmiştir. Öğrencilerin bireysel incelemeleri
tamamlandıktan sonra neler düşündükleriyle ilgili fikirlerini belirtmeleri için öğrencilerin gruplar halinde yedionar dakika tartışmaları istenmiştir. Bu sürede öğrencilere konuşmalarını aşağıda belirtilen sorular çerçevesinde
yürütmeleri gerektiği belirtilmiştir.





Hikayede dikkatinizi çeken bir durum oldu mu, dikkatinizi çeken durum nedir?
Dikkatinizi çeken durumla ilgili siz neler düşündünüz?
Bu hikayeyi okuduktan sonra araştırma yapmak isteyeceğiniz bir durum oluştu mu? Eğer cevabınız evet
ise araştırma konunuz ne olurdu?
Araştırmanızı nasıl bir problem cümlesiyle ifade edersiniz?

Gruplar yukarıda belirtilen sorular çerçevesinde tartışmalarını sürdürürken ders öğretmeni tarafından da her
gruba ayrı ayrı rehberlik edilmiştir. Sonrasında tüm gruplardan kendi araştırmalarında sonuca yönelik bir
tahminde bulunmaları, tahminlerini bir hipotez cümlesi ile ifade etmeleri istenmiştir. Hipotez oluşturma aşaması
tamamlandıktan sonra gruplardan araştırma konularının değişkenlerini yazmaları istenmiştir. Değişkenleri yazma
noktasında ihtiyaç duyan gruplara rehberlik yapılarak tüm grupların bölümü tamamlamaları sağlanmıştır.
Sonrasında tüm gruplardan araştırmalarını gerçekleştirmek için grup içindeki tüm öğrencilerin katılımıyla
bir deney planlamaları, bu deneyde hangi malzemeleri kullanacaklarına karar vermeleri istenmiştir. Tüm
gruplarda öğrenciler deney planlarına karar verdikten sonra çalışma yaprağı üzerinde ilgili bölümleri kendi
cümleleriyle tamamlamaları için süre verilmiştir. Dersin son dakikalarında tüm grupların kullanacağı malzemeler
gözden geçirilerek hangilerinin laboratuarda bulunabileceği hangilerinin temin edilmesi gerektiği kontrol
edilerek bir sonraki derse kendi temin edebilecekleri malzemeler açısından tüm grupların hazırlıklı gelmeleri
istenmiştir.
Sonraki dersin başında iki dakika süreyle öğrencilerden gruplar halinde deneme planlarını gözden
geçirmeleri istenmiştir. Tüm grupların deneylerini yapmaya hazır olmasından sonra gruplardan deneylerden elde
edecekleri verileri dikkatli bir şekilde gözlem- ölçüm bölümüne kaydetmeleri gerektiği hatırlatılarak deneylerini
yapmaları istenmiştir. Deneyler gerçekleştirilirken yine tüm grupların ders öğretmeni tarafından çalışmaları
gözlemlenmiş, ihtiyaç duyulan noktalarda gruplara rehberlik yapılmıştır.
Tüm gruplar deneylerini tamamladıktan sonra öğrencilerden çalışma yaprağı üzerinde ‘deneme aşaması’
bölümünü kendi cümleleriyle doldurmaları, kaydettikleri verilere dayalı olarak elde ettikleri sonuçları uygun
biçimde belirtmeleri istenmiştir. Sonrasında tüm öğrencilerden değerlendirme bölümünde yer alan sorulara
düşünerek cevap oluşturmaları istenmiştir.
Daha sonra büyük grup tartışması ortamı oluşturulmuş, öğrencilerin hangi kısımlarda zorlandıklarını, bu
zorluklara nasıl çözüm önerileri sunduklarını ifade etmeleri istenmiştir. Böylece öğrencilerin kendi
öğrenmeleriyle ilgili bir farkındalık geliştirmeleri, diğer öğrencilerle kendi öğrenme süreçlerini karşılaştırma
imkânı bulmaları, arkadaşlarının öğrenme yollarını kendilerinin de kullanıp kullanamayacağını görme imkânı
bulmaları hedeflenmiştir.
Katılarda basınç konusunun ikinci bölümünde gruplara araştırmak istedikleri bir başka problem durumu
üzerine çalışma imkânı sağlanmıştır. Grupların çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte büyük grup tartışmasıyla
öğrencilerin hangi araştırma sorusuyla başladıklarını, hipotezlerinde neler düşündüklerini, nasıl bir grup deneyi
tasarladıklarını, hangi malzemeleri kullandıklarını, elde ettikleri verilerden hangi sonuçlara ulaştıklarını,
değerlendirme bölümünde sorulara ne cevaplar yazdıklarını tartışmaları sağlanmıştır. Bu esnada öğrencilerden
kendilerine ilginç gelen fikirlere, uygulanan deneylere, kurulan hipotezlere, kullanılan malzemelere dikkat
etmeleri ve kendi çalışmalarıyla karşılaştırarak düşünmeleri, kendi hipotezi ile deney sonucunu karşılaştırmaları
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istenmiştir. Özellikle büyük grup tartışmasında yöneltilen sorularla öğrencilerin üstbiliş farkındalıklarını
aktifleştirmek hedeflenmiştir.
Katılarda basınç konusunda tüm basamaklar tamamlandıktan sonra SDÖ yaklaşımında Model 2’ de
belirtildiği gibi sıvılarda basınç konusu ve sırayla diğer konular ele alınmıştır. Her konunun sonunda oluşturulan
büyük grup tartışmasında bazı deneyler için öğrencilerin talebi üzerine bazı grupların deneylerini tüm
öğrencilerin görmesi için tekrarlaması sağlanmıştır.
Araştırma Problemine
Karar verme
Süreci Değerlendirme

Hipotez Kurma

Gözlem-Ölçüm ve
Sonuçları Kaydetme

Bağımlı Değişkeni
Belirleme
Bağımsız Değişkeni
Belirleme

Deneyi
Gerçekleştirme
Deneme Planını
Oluşturma

Kontrol Değişkenleri
Belirleme
Araç-GereçMalzemeleri Seçme

Model 2. Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımında İşlem Döngüsü
Öğretimsel Süreçte Kontrol Grubu
Kontrol grubu olan 7-D sınıfında, deney grubu ile aynı hafta ön test uygulaması sonrasında kazanımlar
SDÖ süreci olmaksızın mevcut öğretim programı ve ders kitabına bağlı kalarak ele alınmıştır. Süreç sonunda
yine deney grubunda olduğu gibi son test uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Bulgular ve Yorum
Ön Testlerde Gruplara İlişkin Bulgular
Bu bölümde deney ve kontrol grubunun uygulama süreci öncesinde araştırmanın bağımlı değişkenleri
açısından mevcut durumları incelensi amacıyla uygulama süreci öncesinde uygulanan ön testlerden elde edilen
verilerin analizine yer verilmiştir. Öncelikle, ön testlerde elde edilen verilerin analizinde kullanılacak istatistiksel
yöntemleri belirlemek amacıyla verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Shapiro-Wilks testi ile
incelenmiştir. Verilerin normalliğe uygunluğunu incelemede grup büyüklüğünün 50’den küçük olması
durumunda Shapiro-Wilks testi kullanılır (Büyüköztürk, 2015). Ön testlere ilişkin Shapiro-Wilks analiz sonuçları
Tablo 1’ de sunulmuştur.
Tablo 1.
Öğrencilerin Ön Test Puanlarına İlişkin Shapiro-Wilks Test Bulguları .
Test
Grup
n
Üstbiliş Farkındalık Düzeyi
Deney Grubu
20
Kontrol Grubu
20

Z
0.943
0.958

p
0.273
0.502

Tablo 1 incelendiğinde ön testlerde her iki grubun üstbiliş farkındalık düzeylerinin normal dağılım
gösterdiği (p>0.05) fark edilmektedir. Grupların ön testlerde üstbiliş farkındalık düzeylerini istatistiksel olarak
karşılaştırmak amacıyla parametrik bir yöntem olan ilişkisiz örneklemler t-testi (independent samples t-test)
uygulanmış, sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 2.
Deney ve Kontrol Grubunun Üstbiliş Farkındalık Düzeyi Ön Test Puanlarının Karşılaştırılması.
TEST
GRUP
N
X
S
t
p
Ön Test
Deney Grubu
20
65.850
2.277
1.585
0.121
Kontrol Grubu
20
70.500
1.850
Tablo 2 incelendiğinde deney grubu ve kontrol grubundaki öğrencilerin üstbiliş farkındalık düzeyi ön test
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (t=1.585; p>0.05).
Araştırma Sonucunda Elde Edilen Bulgular
Bu bölümde deney ve kontrol grubunun uygulama süreci sonunda araştırmanın bağımlı değişkeni açısından
durumları incelenmiştir. Analiz sonuçlarının desteklenmesi açısından hem deney ve kontrol gruplarının son
testlerinin istatistiksel olarak karşılaştırılmasına hem de grupların ayrı ayrı kendi içinde ön test ve son test
sonuçlarının karşılaştırılmasına önem verilmiştir. Verilerin analizinde kullanılacak istatistiksel yöntemleri
belirlemek için verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Shapiro-Wilks testi ile incelenmiştir. Deney ve
kontrol gruplarının son testlerini karşılaştırmak amacıyla ilişkisiz ölçümler için hangi istatistiksel yöntemin
kullanılacağını belirlemek amacıyla yapılan Shapiro-Wilks testine ait sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3.
Öğrencilerin Son Test Puanlarına İlişkin Shapiro-Wilks Test Bulguları .
Test
Grup
n
Z
p
Üstbiliş Farkındalık Düzeyi
Deney Grubu
20
0.905
0.052
Kontrol Grubu
20
0.963
0.603
Tablo 3 incelendiğinde son testlerde her iki grubun üstbiliş farkındalık düzeylerinin normal dağılım
gösterdiği (p>0.05) fark edilmektedir. Grupların son testlerde üstbiliş farkındalık düzeylerini istatistiksel olarak
karşılaştırmak amacıyla parametrik bir yöntem olan ilişkisiz örneklemler t-testi (independent samples t-test)
uygulanmış, sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4.
Deney ve Kontrol Grubunun Üstbiliş Farkındalık Düzeyi Son Test Puanlarının Karşılaştırılması.
TEST
GRUP
N
X
S
t
p
Son Test
Deney Grubu
20
82.900
5.729
5.157
0.000
Kontrol Grubu
20
71.100
8.478
Tablo 4 incelendiğinde deney grubu ve kontrol grubundaki öğrencilerin üstbiliş farkındalık düzeyi son test
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (t=5.157; p<0.05). Grup
ortalamalarına bakıldığında bu farkın deney grubu lehine olduğu fark edilmektedir.
Deney ve kontrol grubundan elde edilen verileri ayrı ayrı grup içinde karşılaştırmada ilişkili ölçümler için
hangi istatistiksel yöntemin kullanılacağını belirlemek amacıyla verilerin normal dağılıma uygunluğu ShapiroWilks testi ile incelenmiştir. Yapılan Shapiro-Wilks testine ait sonuçlar ise Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5.
Öğrencilerin Ön Test- Son Test Fark Puanlarına İlişkin Shapiro-Wilks Test Bulguları .
Test
Grup
n
Z

p

Üstbiliş Farkındalık Düzeyi

Deney Grubu
20
0.917
0.088
Kontrol Grubu
20
0.905
0.052
Tablo 5 incelendiğinde her iki grubun da fark puanlarının normal dağılım gösterdiği (p>0.05)
görülmektedir. Bu bakımdan her iki grubun uygulama süreci öncesindeki üstbiliş farkındalık düzeyleri ile
uygulama süreci sonrasındaki üstbiliş farkındalık düzeylerini grup içinde istatistiksel olarak karşılaştırmak
amacıyla parametrik bir yöntem olan ilişkili ölçümler için T-testi (Paired Samples T-Test) kullanılmış, sonuçlar
Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6.
Üstbiliş Farkındalık Düzeyi Ön Test ve Son Test Puanlarının Grup İçinde Karşılaştırılması.
Grup
Ölçüm
N
X
S
sd
T
Deney Grubu
Ön test
20
65.850
10.183
19
9.763*
Son test
20
82.900
5.729
Kontrol Grubu
Ön test
20
70.500
8.274
19
1.476*
Son test
20
71.100
8.478
*Negatif sıralar temeline dayalı
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Tablo 6 incelendiğinde deney grubundaki öğrencilerin üstbiliş farkındalık düzeyi ön test ve son test
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (t=9.763; p<0.05). Test puanlarının
ortalamaları dikkate alındığında gözlenen bu farkın son test puanları lehine olduğu görülmektedir. Kontrol
grubunda yer alan öğrencilerin ise üstbiliş farkındalık düzeylerine ait ön test ve son test puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (t=1.476; p>0.05).
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Deney ve kontrol gruplarının uygulama süreci öncesinde üstbiliş farkındalık düzeyleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunmamasına rağmen (Tablo 2) uygulama süreci sonrasında anlamlı bir fark oluştuğu
görülmüştür (Tablo 4). Bu farkın deney grubu lehine olması SDÖ yaklaşımının öğrencilerin üstbiliş
farkındalıklarını istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturacak seviyede geliştirdiğini göstermektedir. Deney
grubunun üstbiliş farkındalık düzeyi ön test ve son test puanları arasında son testler lehine istatistiksel olarak
tespit edilen anlamlı fark (Tablo 6) SDÖ yaklaşımıyla ilgili elde edilen sonucu desteklemektedir. Bu noktada
kontrol grubunun üstbiliş farkındalık düzeyi ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farkın olmadığını (Tablo 6) belirtmek gerekir. Dolayısıyla kontrol grubunda uygulanan öğretim sürecinin
öğrencilerin üstbiliş farkındalıklarını istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturacak seviyede geliştirmediği
görülmektedir.
Elde edilen bu sonuç, alanyazında White ve Fredericksen (1998), Ulu (2011), Yurdakul ve Demirel (2011),
Serin ve Korkmaz (2018) tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Çakar
(2013) tarafından gerçekleştirilen ‘fen ve teknoloji dersinde araştırmaya dayalı öğrenmenin öğrencilerin
erişilerine, kavram öğrenmelerine, üstbiliş farkındalıklarına ve fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına
etkisi’ isimli, ön test – son test eşitlenmemiş kontrol gruplu deneme modeli kullanılan araştırmanın sonucunda
ise deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin üstbiliş farkındalıkları arasında anlamlı farklılığın olmadığı ve bu
sonucun alanyazını doğrulamadığı ifade edilmiştir. Bununla birlikte Perry, Lundie ve Golder (2018)’ ın
uluslarası alanda yapılan üstbilişle ilgili çalışmaları incelediği araştırmasında öğrencilerde gerçekleştirilen
üstbiliş eğitimleri ile öğrenme ürünleri arasında 0.65 etki büyüklüğü ile yüksek bir ilişki bulunduğu belirtilmiştir.
Yine aynı çalışmada üstbilişsel becerilerin farklı kültürel kesimlerden öğrencilerin ve olumsuz davranışlara sahip
öğrencilerin öğrenme ortamına daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olduğu vurgusunun incelenen
araştırmaların önemli bir kısmının ortak noktası olduğu vurgulanmıştır. Üstbilişin motivasyonla olan yüksek
ilişkisi de incelenen araştırmaların pek çoğunda araştırma sonucu olarak ele alındığı belirtilmiştir.
Araştırma sonucuna bağlı olarak aşağıda belirtilen öneriler oluşturulmuştur:
 Öğrencilerin üstbiliş farkındalık düzeylerinin geliştirilebilmesi için SDÖ yaklaşımının aktif kullanıldığı
uygun öğrenme ortamları aracılığıyla öğrencilere bu becerilerini kullanma ve geliştirme imkânı
sağlanmalıdır.
 SDÖ yaklaşımının öğrenme ortamına dâhil edildiği derslerde üstbilişin de desteklenmesi açısından zaman
zaman uygun etkinlikler içinde öğrencilere uygun sorular yöneltilerek öğrencilerin üstbiliş farkındalıkları
harekete geçirilmelidir.
 Alanyazın incelemesinde görüldüğü gibi üstbiliş ile SDÖ yaklaşımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişkinin olmadığını belirten az sayıda da olsa çalışma mevcuttur. Bu bakımdan SDÖ yaklaşımı ve üstbiliş
etkileşimi ilerleyen dönemlerde yeni çalışmalarla incelenmelidir.
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Öz
Öğrencilerin öz-yeterlik inançları, onların algılarını, güdülenmelerini ve başarılarını birçok yönden etkilemektedir.
Öğrencilerin motivasyon düzeyleri, tutumları ve davranışları durum ve olaylardan çok inandıklarından etkilenmektedir. Bu
çalışmada öğrencilerin İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya ilişkin öz-yeterlik inançlarının nasıl olduğu ve
öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinden mektup yazma etkinliğinin öğrencilerin öz-yeterlikleri üzerinde anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğini belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesinde 2017-2018 öğretim
yılında bir ortaöğretim kurumunun 10. sınıfında yabancı dil dersi gören 38 kız (% 54,3) ve 32 erkek (% 45,7) toplam 70
öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada yarı deneysel modellerinden eşitlenmemiş kontrol gruplu model kullanılmıştır. Deney
grubundaki öğrencilere konular anlatıldıktan sonra konuyla ilgili 9. sınıfta okuyan öğrencilere yönelik mektup yazdırılırken,
kontrol grubundaki öğrencilere ise geleneksel yöntem ile ders işlenmiştir. Verileri toplamak için Hancı Yanar ve Bümen
(2012) tarafından geliştirilen “İngilizce ile ilgili öz-yeterlik inancı” ölçeği kullanılmıştır. Ölçek dört boyutlu 5’li likert tipinde
ve 34 maddeden oluşmaktadır.
Sonuç olarak ortaöğretim 10.sınıf öğrencilerine ön test olarak uygulanan İngilizce ile ilgili öz-yeterlik inançları
ölçeğine göre hem deney hem de kontrol gurubu öğrencilerinin öz-yeterlik inançları yüksek seviyede değildir. Deney
grubunda öğrenme amaçlı yazma etkinliği uygulandıktan sonra yapılan son testte, öğrencilerin öz-yeterlikleri deney grubu
lehine puanların arttığı görülmüştür, fakat istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık meydana getirmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme amaçlı yazma, öz-yeterlik inancı, İngilizce.

Abstract
The self-efficacy beliefs of students influence their perceptions, motivations and achievements in many ways. The
level of motivation, attitudes and behaviours of the students are influenced by what they believe rather than situations and
events. In this study, it is tried to determine the relationship between students’ English reading, writing, speaking and
listening skills, self-efficacy beliefs and whether there is a meaningful difference between students’ self efficancy believes
after the application of writing to learn activities of writing a letter. Datas gathered from the 70 high school students (38 girls
(54,3% ) and 32 boys (45,7%) who are studying 10th class in Bolvadin, 2017-2018 academic year. In this work quasi
experimental model is used. Experimental group students write a letter to the 9th class students about what they learn that
lesson, control group students do normal studies. The data was colected through the scale of “self-efficacy scale for English”
which is developed by Hancı Yanar and Bümen (2012). The scale is 5 point Likert scale and it has got four dimensions and
34 items.
As a result, students' self-efficacy beliefs are not at a high level according to the pre-test of self-efficacy beliefs about English
test. İn the last test, after the writing activity is applied in the experimental group, the students' self-efficacy scores increased
in favor of the experimental group but there is no statiscally significant difference is found between control and experimental
group.
Key Words; Wrintg to learn, self-efficacy beliefs, English.

Giriş
Değişen dünya şartları ile birlikte hızlanan uluslararası siyasi, ticari ve kültürel ilişkiler, insanların ulusal
sınırları aşan boyutlarda iletişim kurmalarını zorunlu hale getirmiştir. Çağdaşlığın boyutları çok yakın bir
gelecekte evrenselliğe erişebilme gücü ile ölçülecektir. Evrenselliğe ulaşabilmenin bir yönü kültürel ve bilimsel
birikimden, diğer yönü de etkili iletişim kurabilmekten, dolayısıyla yabancı dilden geçmektedir (Aktaş ve
İşigüzel,2014).
Küreselleşen dünyada ulusların kendi dillerinin dışında, yüzyılın dili haline gelen İngilizceyi
öğrenmeleri ve kullanmaları, her açıdan zorunluluk olmuştur (Acat ve Demiral, 2002). Türkiye’de de dil
öğretimi önemsenmekte ve ortaöğretimde dil öğretim programları yenilenmektedir. Yabancı dil öğretim
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programlarının amacına ulaşmasında bilişsel alan kadar, güdülenme, tutum ve öz yeterlik gibi duyuşsal özellikler
de önemli yer tutmaktadır (Yanar ve Bümer, 2012). Bir başka ifade ile yabancı dil öğreniminde başarı,
öğrencilerin sahip oldukları bireysel özelliklerle yakından ve doğrudan ilgilidir. Temel başlıklar halinde ele
alındığında, bahsedilen bu bireysel farklılıklar, öğrencilerin dil öğrenimi konusunda sahip oldukları inançları,
öğrenmeye karşı olan tutumları ve beklentileri, kişiden kişiye değişen güdülenme düzeyleri ve duyuşsal
durumları olarak sıralanabilir (Aydın ve Zengin, 2008)
Bu etmenlerden biri olan öz yeterlilik; kişinin organize etme ve beklenilen durumlarda gerekli hareketleri
yapması kapasitesine inancı olarak tanımlanır (Bandura, 1995). Ayrıca kendi kendine kişinin ‘’ben bu işi
yapabilir miyim?’’ diye sorarak işi yapma inancıdır. Öz yeterlik inancı ile ilgili çalışmalar incelendiğinde genel
olarak öz yeterlik inancı ve başarı arasında olumlu bir ilişki olduğu görülmektedir (Yanar ve Bümer, 2012).
Bu bağlamda, İngilizce öğreniminde de, öğrenenlerin İngilizceye yönelik öz yeterlik inançlarının son
derece önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Alan yazın incelendiğinde, öğrencilerin İngilizce öz yeterlik
inançlarına ilişkin yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Öğrencilerin İngilizce derslerindeki geçmiş başarı ve
başarısızlıkları, kendilerini yeterli veya yetersiz görmelerine ve dil öğrenmeye karşı olumlu veya olumsuz
duygular geliştirmelerine neden olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, ilkokuldan başlayıp lise son sınıfa kadar
yabancı dil eğitimi almış olan öğrencilerin İngilizceye yönelik öz yeterlik inançlarının ne düzeyde olduğunun
incelenmesi, üzerinde durulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır (Gömleksiz ve Kılınç, 2014).
Öz yeterlilik araştırmacılarının fark ettiği bir nokta ise İngilizce öğrenen bir kimsenin okuma
yapabileceğine inanırken bir yandan konuşabileceğine inanmamaktadır. Veya İngilizce öğrenen bir kimse
İngilizce konuşabileceğine inanırken doğru bir söz dizimi oluşturabileceğine inanmamaktadır (Templin, Guile ve
Okuma, 2001).
Bu çalışmada, ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin öğrenme amaçlı yazma etkiliklerinden mektup yazma
etkinliğinin İngilizce ile ilgili öz-yeterlik inançları üzerine etkisi araştırılacaktır.
Problem Cümlesi
Ortaöğretim 10. sınıf İngilizce dersi öğretim programında yer alan “ Simple Past Tense” konusunun,
öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinden mektup yazma etkinliğini gerçekleştiren öğrencilerin İngilizce dersi özyeterlikleri nasıldır?
Alt Problemler
1. Deney grubunun ve kontrol gruplarına uygulanan öz yeterlik testinin ön test puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır?
2. Öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinden mektup yazma uygulaması yapılan deney grubu ile geleneksel
öğretim yapılan kontrol gruplarına uygulanan öz yeterlik testinin son test puanlarının deney grubu açısından
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır?
Yöntem
Yarı deneme modellerinden eşitlenmemiş kontrol gruplu model kullanılmıştır. Modelde, yansız atama
yoluyla eşitlenmeleri için özel bir çaba harcanmıyor. Ancak katılanların benzer nitelikte olmalarına olabildiğince
özen gösterilir. Ayrıca bunların hangisi deney, hangisi kontrol grubu olacağı da yansız bir seçimle kararlaştırılır
(Karasar, 2015).
Katılımcılar
Katılımcılar Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesinde bulunan bir ortaöğretim kurumunda 2017-2018 yılında
10. sınıflarda eğitim gören 38 kız (% 54,3) ve 32 erkek (% 45,7) toplam 70 öğrenciden toplanmıştır.
Veri Toplama Aracı
Verileri toplamak için Hancı Yanar ve Bümen (2012) tarafından geliştirilen “İngilizce ile ilgili öz-yeterlik
inancı” ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeğin 4 alt boyutu bulunmaktadır. Okuma boyutu, 8 maddeden; yazma boyutu
10 maddeden; dinleme boyutu 10 maddeden; konuşma boyutu 6 maddeden oluşan ölçekte toplam 34 madde
bulunmaktadır.
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Verilerin Analizi
Grup büyüklüğünün 50’den küçük olması durumunda Shapiro-Willks, büyük olması durumunda
Kolmogorov- -Smirnov (K-S) testi, puanların normalliğe uygunluğunu incelemede kullanılan iki testtir (
Büyüköztürk, 2015, s. 42). Testlerden elde edilen verilerin normal dağılıp dağılmadığını test etmek için
normallik testi yapılmıştır. Normallik testi sonucunda verilerin normal dağılmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden
parametrik olmayan testler kullanılmıştır.
Bulgular
Tablo 1.
Öz Yeterlik Ön Testi Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları.
Alt Boyutlar
Okuma

Grup
Deney
Kontrol

N
48
22

X
3,13
2,98

sd
,882
,813

Yazma

Deney
Kontrol

48
22

2,87
2,58

,839
,947

Dinleme

Deney
Kontrol

48
22

3,11
2,77

,803
,711

Konuşma

Deney
Kontrol

48
22

2,92
2,65

1,01
,901

Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin öz yeterlik ön test puan ortalamaları verilmiştir. Bu puanların
istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test etmek için Mann- Whitney U testi analizi yapılmış ve sonuçlar
verilmiştir.
Tablo 2.
Öz Yeterlik Testi Ön Test Deney ve Kontrol Grupları Puanlarının Mann- Whitney U Testi Karşılaştırması.
Alt Boyutlar

Grup

N

Sıra Ortalaması Sıra Toplamı

U

P*

Okuma

Deney
Kontrol

48
22

36,73
32,82

1763,0
722,0

469,0

,455

Yazma

Deney
Kontrol

48
22

37,46
31,23

1798,0
687,0

434,0

,234

Dinleme

Deney
Kontrol

48
22

38,51
28,93

1848,0
636,5

383,5

,067

Konuşma

Deney
Kontrol

48
22

37,51
31,11

1800,5
684,5

431,5

,221
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Tablo incelendiğinde Mann- Whitney U Testi sonuçları öz yeterlik ön test sorularının toplam puanda p<
0,05 anlamlılık düzeyinde deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını ve
grupların öz yeterlik düzeylerinin birbirlerine denk olduğunu göstermektedir.
İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum
Tablo 3.
Öz Yeterlik Son Testi Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları.
Alt Boyutlar

Grup

N

X

sd

Okuma

Deney

48

3,30

,788

Kontrol

22

3,15

,769

Deney

48

2,95

,823

Kontrol

22

2,67

,822

Deney

48

3,15

,764

Kontrol

22

2,89

,813

Deney

48

2,86

,920

Kontrol

22

2,73

,824

Yazma

Dinleme

Konuşma

Tablo incelendiğinde deney grubu öğrencilerin öz yeterlik son test puan ortalamaları kontrol grubundan
yüksek görünmektedir. Bu fazla puanın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test etmek için MannWhitney U testi analizi yapılmış ve sonuçlar aşağıda verilmiştir.
Tablo 4.
Öz Yeterlik Testi Son Test Deney ve Kontrol Grupları Puanlarının Mann- Whitney U Testi Karşılaştırması.
Alt Boyutlar

Grup

N

Sıra
Ortalaması

Sıra Toplamı U

P*

Okuma

Deney

48

36,2

1737,5

494,5

,671

Kontrol

22

33,9

747,5

Deney

48

37,6

1805,0

427,0

,201

Kontrol

22

30,9

680,0

Deney

48

37,5

1800,5

431,5

,221

Kontrol

22

31,1

684,5

Deney

48

36,3

1745,0

487,0

,603

Kontrol

22

33,6

740,0

Yazma

Dinleme

Konuşma

Tablo incelendiğinde Mann- Whitney U Testi sonuçları öz-yeterlik son test sorularının toplam puanda p<
0,05 anlamlılık düzeyinde deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı ortaya
çıkmıştır. Öğrenme amaçlı yazma etkinliği öğrencilerin öz yerliklerinin gelişmesine katkıda bulunmuş olsa da bu
gelişme istatiksel olarak manidar değildir.
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak ortaöğretim 10.sınıf öğrencilerine ön test olarak uygulanan İngilizce ile ilgili öz-yeterlik
inançları ölçeğine göre hem deney hem de kontrol grubu öğrencilerinin öz-yeterlik inançları yüksek seviyede
değildir. Deney grubunda öğrenme amaçlı yazma etkinliği uygulandıktan sonra yapılan son testte, öğrencilerin
öz-yeterlikleri deney grubu lehine puanların arttığı görülmüştür, fakat istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
meydana getirmemiştir.
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Meclis-i Mebusan’da Verilen Soru Önergelerine Dair Bazı Sayısal Veriler
ve Değerlendirmeler
Prof. Dr Ahmet Ali GAZEL, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye, agazel@aku.edu.tr
Öz
Parlamentoların kabineleri denetleme ve kontrol vasıtaları; Soru, gensoru, meclis araştırması, meclis soruşturması ve
genel görüşmedir. Bunlar arasında soru önergeleri dolaylı etki eden bir murakabe vasıtasıdır. Daha çok kamuoyunun
dikkatini belli bir noktaya çekerek, kabineyi veya kabinenin bir üyesini parlamentonun ve kamuoyunun tenkit nazarı altına
sokmaya matuftur. Netice itibariyle sadece bir parlamento üyesinin, kabineden veya kabinenin bir üyesinden bilgi
istemesinden ibaret olan bir murakabe vasıtasıdır. 1908’den 1920’ye kadar 94 soru önergesi verilmiştir. Bu bildiride verilen
soru önergelerinin yasama dönemleri, verildikleri nazırlıklar hakkında istatistiki bilgiler verildikten sonra Osmanlı
parlamentosunda verilen soru önergeleri hakkında değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Meclis-i Mebusan, Soru önergesi, Osmanlı Devleti

Abstract
Parliaments' means of monitoring and controlling the cabinets; The question is confidence, parliamentary research,
parliamentary inquiry and general interview. Among them, the question is an auditing instrument which indirectly affects the
proposals. By attracting the attention of the public to a certain point, it places the cabinet or a member of the cabinet under
the criticism of the parliament and the public. As a result, only one member of the parliament, a cabinet or a member of the
cabinet requesting information consists of a auditing instrument. From 1908 to 1920, 94 questions were submitted. After
giving the statistical information about the legislative periods and the ministries they are given in this declaration, evaluations
will be made about the questions of the Ottoman parliament
Key Words: Meclis-i Mebusan, Question proposal, Ottoman State

Giriş
Parlamenter yönetim, yasama ile yürütme ilişkilerine uyum ve denge getirme temeline dayanan bir
sistemdir. Bu sistemin üç ana unsuru vardır: Birincisi, bir veya iki meclisten oluşan seçilmiş bir parlamento,
ikincisi kral veya başkan statüsünü de haiz bulanabilecek sorumsuz bir devlet başkanı, üçüncüsü ise devlet
başkanı tarafından meydana getirilen ve siyasî bakımdan parlamentoya karşı sorumlu olan kabinedir (Güneş,
1956: 57-65; Başgil 1960: 339; İslam 1966: 5)
Parlamentoların kabineleri denetleme ve kontrol vasıtaları; Soru, gensoru, meclis araştırması, meclis
soruşturması ve genel görüşmedir. Bunlar arasında soru önergeleri dolaylı etki eden bir murakabe vasıtasıdır.
Daha çok kamuoyunun dikkatini belli bir noktaya çekerek, kabineyi veya kabinenin bir üyesini parlamentonun
ve kamuoyunun tenkit nazarı altına sokmaya matuftur. Netice itibariyle sadece bir parlamento üyesinin,
kabineden veya kabinenin bir üyesinden bilgi istemesinden ibaret olan bir murakabe vasıtasıdır (İslam 1966: 7-8)
Meclis’in denetim araçlarından biri olan soru, kısaca bir veya daha fazla milletvekilinin bir konu
hakkında hükûmetten bilgi istemesidir. Soru, istenilen cevabın niteliğine göre sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye
ayrılır.
Sözlü sorular, yazılı olarak sorulan, fakat cevabın sözlü olarak istendiği sorulardır. Kendilerine sözlü
soru sorulabilecek üç grup şahıs vardır. Bunlardan birinci grubu milletvekilleri, ikinci grubu meclis başkanı,
üçüncü grubu başbakan ve bakanlar oluşturmaktadır. Ama bunlar içinde sözlü soru esas itibarıyla hükûmet
üyelerine ve başbakana yönetilmektedir.
Soru, ancak görevde olan başbakana veya bakanlara yöneltilebilir. Eski hükûmet üyelerine görevleri
sırasındaki bir icraatı hakkında soru sorulması usûle aykırıdır. Soru, gensoruya dönüşerek mesuliyeti mucip
olabileceği için, düşmüş olan fakat yenisi kuruluncaya kadar günlük işleri yürütmekle görevlendirilen eski
hükûmete mensup bakanların sorulara cevap vermemesi daha uygundur (Özbudun 1962: 19).
Hükûmetin umumî siyasetinden, idarî faaliyetlerinin en ince ayrıntılarına kadar her çeşit mesele
sorunun konusu olabilir. Genellikle çoğu ülkede soru sorma milletvekillerinin şahsî bir denetimi olarak
görüldüğü için soru önergelerinin bir milletvekili tarafından verilebileceği kabul olunmuştur.
Soru önergeleri Meclis Başkanlığı tarafından bir tezkere ile hükûmete veya ilgili bakana bildirilir.
Soru gönderildikten sonra, cevap hazırlanması için ilgili hükûmet üyesine belirli bir müddet verilir. Ancak bu
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süre birçok ülkede kısa tutulmuştur. Bunun nedeni de büyük bir ihtimalle, sorunun kısa süre içinde
cevaplandırılmadığı takdirde güncelliğinin ve etkisinin kaybolacağı endişesidir.
Birçok ülkede sözlü soruların cevaplandırılması için, haftanın belirli bir günü veya saati ayrılmıştır.
Soru saatindeki bu sınırlandırma, müessesenin meclisin diğer işlerini aksatacak aşırılıkta kullanılmasını önlemek
bakımından faydalı bir tutumdur (Özbudun 1962: 29).
Soruya muhatap olan bakanın veya başbakanın cevabı kısa, kaçamaklı olduğu veya tatminkâr
görülmediği takdirde, bu müessese dairesinde yapılacak bir şey yoktur. Ancak soru sahibine tamamlayıcı soru
sorabilme hakkı verilmesi, bu mahzuru bir derece hafifletmektedir. İçtüzüklerde cevabın, soru ile ilgili hususlara
hasredilmesi mecburiyeti olmasına rağmen, pratikte bakanların belirli bir hareket serbestliğine sahip oldukları
görülmektedir. Bazı ülkelerde cevap süresi sınırlandırılmıştır. Ayrıca bazı ülkelerde bakanların cevaptan
kaçınma hakkı da bulunmaktadır.
Bakan cevabı öne alabildiği gibi, umumî menfaatler mülahazasıyla sorulara gizli oturumda da cevap
verebilir. Soruya muhatap olan bakan veya başbakanın bizzat kendisi cevap vermek zorunda değildir ve
temsilcileri vasıtasıyla sorulara cevap verebilirler. Yine bakanlar aynı konudaki soruları birleştirerek cevap
verebilirler. Ancak bakanın cevabından sonra her iki önerge sahibi de konuşma hakkına sahiptir. Bakanın
cevabından sonra soru sahibi tekrar söz alabilir. Hatta bazen soru sahibinden sonra başbakan bile söz
alabilmektedir (Özbudun 1962: 33-38).
Bakanın cevabından sonra soru sahibi, cevap üzerindeki düşüncelerini açıklamak kastıyla konuşabilir.
Bazı ülkelerde soru sahibinin konuşması yerine, soru sahibine ve diğer mebuslara tamamlayıcı soru sorma
yetkisi verilmiştir.
Yazılı sorunun sözlü sorudan tek farkı, cevabın yazılı olarak verilmesidir. Yazılı sorular cevabın, ya
Tutanak Dergisi’nde ya da Resmî Gazete’de yayınlanması suretiyle cevaplandırılır. Yazılı sorular sözlü soru
sayısını azaltarak meclise zaman kazandırmaktadır. Ayrıca alenî müzakere yapılması sakıncalı olan bazı
durumlarda da meclisin denetimini kolaylaştırmaktadır. Buna rağmen milletvekilleri, yazılı soruyu pek tercih
etmemektedir. Zira yazılı sorular tutanağa geçirilmek suretiyle cevaplandırıldığı için yetersiz bir denetim aracıdır
(Balta 1960: 45). Milletvekilleri yazılı soruyu sadece teferruata ait önemsiz meseleler ve seçmenlerinin şahsî
işleri hakkında bilgi almak maksadıyla kullanmayı tercih etmektedirler (Özbudun 1962: 51).
Soru siyasî sorumluluğa yol açmaması nedeniyle, sadece bir bilgi alma vasıtası gibi görülerek çok
önemli bir denetim vasıtası olarak değerlendirilmeyebilir. Ancak soru, kamu hizmetlerinin her köşesine bir
projektör ışığı tutmak suretiyle kamuoyunu uyarır ve ona yön verir. Hükûmeti daimî bir teyakkuza sevk eder ve
birtakım idarî hataların ve şahsî haksızlıkların düzeltilmesini sağlayabilir. Ayrıca soru, görünüşte bir bilgi isteği
tarzında kaleme alınsa bile, çoğunlukla gizli bir itham mahiyetini taşıdığından, bakan soruyu cevaplandırırken
sadece meclise bilgi vermek değil, aynı zamanda kendisine yöneltilen bir ithamı da bertaraf etmeğe çalışmak
durumundadır (Özbudun: 43-47). Bu nedenle de soru tamamen etkisiz bir denetim vasıtası değildir. Netice
olarak, gensoru müessesenin işletilememesinden dolayı, özellikle muhalefet partileri soru müessesesini bir nevi
tenkit vasıtası olarak kullanma yolunu tutmuşlardır (Balta: 47).
İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde Soru Önergesi ve İşleyişi
23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilen Kanûn-ı Esâsî’de ve 1877 yılında hazırlanan Mebusan ve Ayan
Meclisleri içtüzüklerinde, soru önergesine ait bir kural bulunmamaktadır. Birinci Meşrutiyet Dönemi’nde Kanûnı Esâsî’ye ve içtüzüklere soru önergesiyle ilgili bir madde eklenmemiştir. İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde de uzun
bir süre “soru” meselesi halledilememiş ve hukukî bir kayıt altına alınamamıştır. Bunun için de soru önergesi,
İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde devamlı tartışma konusu olmuştur. Ancak bu tartışmalar ve hukukî yoksunluk,
mebusların soru müessesesini kullanmalarına engel teşkil etmemiştir.
İkinci Meşrutiyet Dönemi Meclis Başkanlarından Menteşe Mebusu Halil (Menteşe) Bey soru önergesi
hakkındaki hukukî boşluğu şöyle dile getirmiştir: “Kanûn-ı Esâsî’de “istizah önergeleri ekseriyetin kararıyla
kabul olunur” diye sarahat vardır ve öteden beri bu sarahat dahilinde ifa-yı muamele edilmiştir. Fakat sual
takrirlerini Heyet-i Celileniz isterse istizah, isterse sual şeklinde kabul eder. Fakat istizahta bir mecburiyet-i
kanuniye var. Çünkü o ekseriyetle kabul olunur. Fakat sual takrirleri için esasen Kanûn-ı Esâsîmizde bir madde
olmadığı gibi Nizamnâmemizde de sual takrirlerinin ekseriyetle kabulüne dair bir sarahat yoktur ve binaenaleyh
bunun vech-i tatbiki de bu suretle cereyan eylemektedir. Mamafih Heyet-i Celileniz nasıl arzu ederse o suretle
olur” (MMZC, Dev.: 3, İct. Sen.: 5, İ.: 20, I, s. 217).
Kanûn-ı Esâsî değişikleri görüşülürken 9 Haziran 1909 tarihinde Bağdat Mebusu İsmail Hakkı Bey bir
önerge vererek, soru önergesinin Kanûn-ı Esâsî’ye girmesini teklif etmiştir. İsmail Hakkı Bey’in önergesi
şöyledir: “Kanûn-ı Esâsî’ye madde-i muntazama-i âtiyenin ilavesini teklif eylerim: Meclis-i Mebusan azasından
herhangi biri tahriren nezarete müracaat ile bir mesele hakkında irad-ı sual edeceğini iş’ar ve nazırdan yevm-i
muayyen talep edebilir. Yevm-i muayyen-i mezkurda evvela mebus irad-ı sual ve badehû nazır ita-yı cevap eyler.
Diğer mebusan bahse karışmazlar ve itimat veya adem-i itimat reyi verilmez. Ancak mebusan veya nazır, mevzu-
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ı bahis olan sualin istizah şekline vaz’ını talep eder ve Meclisce ekseriyetle karar verilir ise sual istizaha
munkalib olur”.
Meclis Başkanı, İsmail Hakkı Bey’in önergesini oya sunmuş, ancak soru önergesinin Kanûn-ı
Esâsî’ye girmesi teklifi kabul edilmemiştir (MMZC, Dev.: 1, İct. Sen.: 1, İ.: 89, IV, s. 244).
İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde içtüzük komisyonları kurularak 1877 yılından kalan içtüzük yeniden
ele alınmak istenmiştir. 3. Şube Müdürü ve Kırkkilise Mebusu Emrullah Efendi, 12 Ocak 1909 tarihinde yanlış
ve eksik olan içtüzüğün gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi için bir komisyon kurulmasını teklif etmiştir.
Ancak içtüzük komisyonun Kanûn-ı Esâsî değişikliği yapıldıktan sonra kurulmasına karar verilmiştir (MMZC,
Dev.: 1, İct. Sen.: 1, İ.: 10, I, s. 141-144). Daha sonra kurulan komisyondaki mebusların başka komisyonlarda da
görevli olmasından dolayı içtüzük komisyonu uzun süre toplanamamıştır (MMZC, Dev.: 1, İct. Sen.: 2, İ.: 23, I,
s. 470). İçtüzük görüşmeleri 17 Kasım 1910 tarihinde tekrar ertelenmiştir (MMZC, Dev.: 1, İct. Sen.: 3, İ.: 3, I, s.
27). 5 Ekim 1915 tarihinde yeniden içtüzük komisyonu kurulmuş ve bu komisyon bir içtüzük taslağı
hazırlamıştır (MMZC, Dev.: 3, İct. Sen.: 1, İ.: 35, I, s. 497). Komisyonun hazırladığı taslak 18 Kasım 1916
tarihinde gündeme gelmiş ve taslağın 152-185. maddeleri kabul edilmiştir. 27 Kasım 1916 tarihli 5. oturumda
127-134. maddeler, 4 Aralık 1916 tarihli 8. oturumda 135-142. maddeler, 30 Aralık 1916 tarihli 19. oturumda da
188. madde kabul edilmiştir.
Soru önergesi, bir içtüzük maddesi olarak ilk defa 5 Ekim 1915 tarihinde kurulan İçtüzük
Komisyonu’nun hazırladığı taslakta yer almıştır. İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde soru ile ilgili maddelerin
tamamının müzakeresi gerçekleşmediği için bu maddeler o dönemde bir içtüzük kuralı olamamıştır.
İkinci Meşrutiyet Dönemi’nin ilk günlerinde hukukî yetersizlikten dolayı kanunların soruya müsaade
etmediğini düşünen mebuslar, soru ile sorulabilecek meseleleri de gensoru ile sormuşlardır. Bu durum daha önce
de bahsedildiği gibi, Kanûn-ı Esâsî’de veya içtüzükte soru önergesine ait hukukî bir kuralın olmamasından
kaynaklanmıştır. Sorunun kabul edilmesi için meclis kararına gerek olmamasına rağmen, ilk yıllarda sorular da
gensoru önergeleri gibi çoğunluğun kararı ile kabul edilmiştir. Yine ilgili nazırın cevabından sonra cevabın
yeterli olup olmadığının oya sunulmasına gerek olmamasına rağmen, gensoru kaidesine uyulduğu için soru
sonrası cevabın yeterliliği meclisin onayına sunulmuştur. Bir diğer durum da, reddedilen soru önergelerinin
olmasıdır. Soru önergeleri, şeklî eksikler dışında reddedilememesine rağmen, İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde altı
soru önergesi, aynı gensoru önergesi gibi oya sunulmuş ve reddedilmiştir.
İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde soru önergeleri yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na verilmiştir. Ancak
zaman zaman sözlü olarak sorulan sorular da dikkate alınmıştır. Genelde soru önergelerini bir mebus vermiştir.
Bunun yanında birden fazla imza ile verilen soru önergeleri de bulunmaktadır.
Soru önergelerinin muhatabı hükûmetin başı olarak sadrazam, hükûmet veya nazırlardır (MMZC,
Dev.: 1, İct. Sen.: 1, İ.: 96, IV, s. 495). Bazı sorular iki nazıra birden sorulmuştur. İkinci Meşrutiyet’in sonlarına
doğru ise soru önergeleri genelde hükûmetin cevaplandırması istemiyle verilmiştir. Açık, anlaşılır olmayan ve
genel konuları içeren soru önergeleri kabul edilmemiştir.
Meclis Başkanı verilen soru önergelerinin, veriliş sırasına göre ya özetini ya da tam metnini
okutmuştur. Soru önergesi okunduktan sonra ilk zamanlarda çoğunluğun kararıyla kabul edilmiştir. Ancak
zaman ilerledikçe ve soru müessesesi yerine oturdukça, soru önergeleri Meclis’in kabulüne ihtiyaç duyulmadan
ilgili makama gönderilmiştir.
Soru önergesinin Meclis tarafından kabul edilmesinden sonra Başkanlık, önergeyi ait olduğu nezarete
göndermiştir. Soru önergelerinin cevap günü Meclis tarafından belirlenmiştir. Ancak çoğunlukla sorunun
muhatabı olan nazırla görüşülerek Başkanlık tarafından bir gün tayin edilmiştir. Kendisine soru sorulan nazır ya
kendi geliyor ya da bir vekilini göndererek konu hakkında cevap veriyordu.
Nazır veya vekili cevap vermeden önce, bazen önerge sahibi sorusunu açıklıyor ve nazır ondan sonra
cevap veriyordu. Nazır isterse, mecliste okunarak kabul edildiği günde de soruya cevap verebilmiştir. Nazırın
cevabına ise sadece soru sahibi olan mebus karşılık verebiliyordu. Soru önergeleri sırasında bazen diğer
mebuslar da nazıra karşılık vermek istemiş, ancak Meclis Başkanı buna izin vermemiştir. Ayrıca soru sahibi
mebusun konuşmasından sonra nazırın tekrar söz aldığı da olmuştur. Nazırlar isterlerse mazeret göstererek
açıklamalarını ertelemişlerdir. Soru önergesine sonradan yapılan eklemeler ise cevap sırasında dikkate
alınmamıştır. Soru önergesini ilgili nazırın cevaplamasından sonra, sadrazamın da söz aldığı görülmüştür. Eğer
önergeler aynı konuyu ihtiva ediyorsa birleştirilmiş ve ilgili nazırın iki soruya birlikte cevap vermesi istenmiştir.
İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde soruların cevaplandırılması ile ilgili olarak bir süre öngörülmemiştir.
Bu süre genelde Meclis Başkanlığı tarafından belirlenmiş veya hükûmetin cevabı beklenmiştir. Ancak bu durum
bazı soruların cevaplandırılmasının uzamasına neden olmuştur. Ayrıca soru önergesini cevaplayan nazırın ve
soru sahibi mebusun konuşma sürelerine ait bir sınırlama da bulunmamaktadır.
İkinci Meşrutiyet Dönemi Meclis-i Mebusan İçtüzüğü’nde gündem maddelerinin görüşülmesine ait bir
sıra bulunmamaktadır. Bu nedenle soru önergesinin hangi sırada görüşüleceğine dair bir açıklık yoktur. Soru
önergeleri farklı zamanlarda farklı sıralarda cevaplandırılmıştır. Aynı durum diğer denetim araçları için de
geçerlidir.
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İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde bir nazır, mevcut haricî durumun cevaba engel teşkil ettiğini ileri
sürerek soruyu cevaplamaktan kaçınmıştır.
Nazırın veya vekilinin cevabından sonra Meclis Başkanı, açıklamanın yeterli olup olmadığını oya
sunmuş ve cevabın yeterli görülmesiyle gündemin diğer maddelerine geçilmiştir. Soru önergesinin
görüşmesinden sonra genelde cevap yeterli görülmüştür. Bazen de sorunun gensoruya çevrilmesi ile ilgili
önergeler verilmiştir. Bunun için genelde iki önerge veriliyordu. Bu önergelerin birisinde sorunun gensoruya
çevrilmesi, diğerinde de gensoruya gerek olmadığı teklif ediliyordu.
Meclis Başkanı cevap yeterli görüldükten sonra kimseye söz hakkı vermemiştir. Ayrıca önergede
birden fazla imza varsa ilk imza sahibi dışındakilere de söz hakkı tanınmamıştır.
Soru önergelerinde genelde, yazılı mı yoksa sözlü mü cevap istendiği belirtilmemiştir. İkinci
Meşrutiyet Dönemi’nde hukukî kayıt eksikliğinden dolayı yazılı ve sözlü sorunun cevaplanması hususunda bir
keyfilik yaşanmıştır. İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde verilen soru önergelerinden sadece iki tanesi yazılı sorudur.
Nazırın açıklamaları yeterli görülmezse, soru önergesi gensoruya dönüştürülmüştür. Meclis,
mebusların verdiği herhangi bir önergeyi de soru önergesi olarak kabul edebilmiştir. Örnek olarak, Karesi
Mebusu Hüseyin Kadri Bey’in Mütareke şartlarına aykırı olarak yapılan askerî işgallerin bütün dünya meclisleri
nezdinde protesto edilmesi konusunda Meclis Başkanlığı’nın yetkili kılınmasına dair önergesi, soru önergesi
olarak kabul edilmiştir (MMZC, Dev.: 3, İct. Sen.: 5, İ.: 18, I, s. 194-195).
Mebuslar zaman zaman soru önergelerine hükûmetin cevap vermediğinden şikâyet etmişlerdir. Hatta
Dahiliye Nezareti’nin Tekfurdağı Mebusu Efkalidis Efendi’ye, soru önergesine cevap almak için Emniyet Genel
Müdürlüğü’nde oluşturulan soruşturma komisyonuna başvurmasını teklif ettiği iddia edilmiş ve bu durum
mebusların tepkisine neden olmuştur (MMZC, Dev.: 3, İct. Sen.: 5, İ.: 20, I, s. 215). Bazen de mebuslar
önergelerinin geç gündeme gelmesinden ve geç cevaplanmasından şikâyetçi olmuşlardır.
İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde karşılaşılan bir diğer problem de, soru önergelerindeki şeklî eksikler
olmuştur. Mebusların kullandığı ifadeden önergenin gensoru mu yoksa soru mu olduğu anlaşılamamıştır. Böyle
durumlarda önergenin hangi şekilde kabul edileceğine bazen önerge sahibi, bazen de Meclis karar vermiştir.
Netice olarak İkinci Meşrutiyet Dönemi’nin neredeyse tamamında soru önergelerinin kesin olarak
belirlenmiş kurallardan ziyade, zamanla oluşan teamüllere göre işlediğini söylemek mümkündür.
İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde 94 soru önergesi verilmiştir. Bu önergelerin yasama dönemlerine göre
dağılımları şöyledir:

Soru Sayısı
Kabul Edilen
Reddedilen
Geri Alınan
Görüşülmesi Ertelenen
Gensoruya Çevrilen
Cevaplanan

I. Yasama
Dönemi
(1908-1912)
48
39
6
2
3
24

II. Yasama
Dönemi
(1912)
4
3
1
3

III. Yasama
Dönemi
(1914-1918)
21
21
2
15

IV. Yasama
Dönemi
(1920)
21
21
5

Toplam
94
84
6
1
2
5
47

Tabloda da görüldüğü gibi Birinci Yasama Dönemi’nde 48 soru önergesi verilmiştir. Bunların 5’i
Birinci Toplantı Yılı’nda, 11’i İkinci Toplantı Yılı’nda, 22’si Üçüncü Toplantı Yılı’nda, 10’u ise Dördüncü
Toplantı Yılı’nda verilmiştir. İkinci Yasama Dönemi’nde verilen 4 soru önergesi ise Birinci Toplantı Yılı’nda
verilmiştir ki, bu dönem zaten bir toplantı yılı devam etmiştir. Üçüncü Yasama Dönemi’nde verilen 21 soru
önergesinin 1’i İkinci Toplantı Yılı’nda, 2’si Üçüncü Toplantı Yılı’nda, 2’si Dördüncü Toplantı Yılı’nda ve 16’sı
Beşinci Toplantı Yılı’nda verilmiştir. Dördüncü Yasama Dönemi’nde verilen 21 soru önergesi de doğal olarak
Birinci Toplantı Yılı’nda verilmiştir.
İkinci Meşrutiyet’in ilk günlerinde fazla soru önergesi verilmediği dikkati çekmektedir. Bu durum,
Kanûn-ı Esâsî ve içtüzükte soru önergesi ile ilgili hukukî bir kayıt olmamasından kaynaklanmaktadır.
Mebusların birçoğu hukukî dayanaktan yoksun olduğunu düşünerek, soru yerine gensoru önergesi vermişlerdir.
Bu nedenle de önemli, önemsiz her konu gensoru ile sorulduğu için Meclis’te bir hayli gensoru önergesi
birikmiştir. Ancak kısa bir süre sonra teamülen de olsa soru önergesi Meclis’te kullanılmaya başlanmıştır.
İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde ilk soru önergesi 26 Ocak 1909 tarihinde verilmiştir. Meclis’in 17
Aralık 1908 tarihinde açıldığı düşünüldüğünde, ilk soru önergesinin yaklaşık kırk gün sonra verildiği görülür.
Halbuki ilk gensoru önergesi Meclis’in açılmasından on bir gün sonra verilmiştir.
Mebuslar zamanla soru önergesinin de yetkileri içinde olduğunu fark etmişlerdir. Ayrıca “gensoru” ile
“soru” arasındaki ayrımı yapabilir duruma gelen mebuslar buna göre önerge vermişlerdir. Zaten tablodaki soru
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sayısının artışından da bu durum gözlenebilmektedir. Birinci Yasama Dönemi’nin Birinci Toplantı Yılı’nda 5
soru önergesi verilirken, Üçüncü Toplantı Yılı’nda 22 soru önergesi verilmiştir. 1918 tarihinde içtüzüğün soru ile
ilgili dört maddesinin görüşülmesinden sonra soru müessesesi teamülen uygulanmaktan ziyade, nispeten bir
kurala bağlı olarak işlemeye başlamıştır. Dördüncü Yasama Dönemi’nde bir tek gensoru önergesi verilmemesine
karşın, 21 tane soru önergesi verilmesi de soru önergesinin mahiyetinin anlaşıldığının ve nispeten hukukî bir
kaideye oturduğunun en somut göstergesidir.
Birinci Yasama Dönemi’nde mebuslar ağırlıklı olarak, kendi seçim mahallerine ait sorular sormuştur.
Bunlar arasında deprem, halkın durumu, veba, kolera gibi hastalıklar, idarecilerin tayin ve yolsuzlukları gibi
konular sayılabilir. Bunun yanında birçok defa Balkanlardaki karışık durum ve Arnavutluk’ta başlayan isyan
hareketi de soru olarak sorulmuştur. Üçüncü Yasama Dönemi’nde ise tabiî olarak askerî konulara ait sorular
sorulmuştur. Dördüncü Yasama Dönemi’nde ise işgal güçlerinin mezalimleri, sansür, idare-i örfiye, Dîvân-ı
Harp ve azınlıklara ait konuların sorulduğu dikkati çekmektedir.
İkinci Meşrutiyet Dönemi Mebusan Meclisi’nde soru soran mebusların siyasî kimlikleri hakkında bir
şey söylemek hayli zordur. Zira adı geçen dönemde çok değişken ve belirsiz bir siyasî ortam bulunmaktadır.
Meşrutiyetin ilk günlerinde neredeyse bütün mebuslar İttihat ve Terakki’yi desteklerken sonradan birçoğu İttihat
ve Terakki’den ayrılarak çeşitli muhalif gruplara dahil olmuştur. Bununla beraber genel olarak bir şey
söylenecek olursa, soru önergesi verenlerin çoğu, İttihat ve Terakki muhalifleridir. Birinci Yasama Dönemi’nde
verilen 48 soru önergesinden yaklaşık 13 tanesi İttihat ve Terakki’ye mensup ya da yakın mebuslar tarafından,
yine yaklaşık 33 tanesi de Ahrar, Mutedil Hürriyetperveran, Ahali ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na mensup veya
bu fırkalara yakın olan mebuslar tarafından verilmiştir. Bu dağılım da gayet tabiî görülmelidir. Zira Birinci
Yasama Dönemi’nde Kâmil Paşa’dan sonra gelen iktidarların hemen hemen hepsinin İttihat ve Terakki taraftarı
olmasından dolayı özellikle muhalifler, politikalarını beğenmedikleri İttihat ve Terakki hükûmetlerini yıpratmak
istemişler ve mümkün olabildiğince her türlü konuyu Meclis’e taşımışlardır. İttihat ve Terakki mebusları ise
destekledikleri hükûmetleri mümkün olduğunca muhaliflere karşı korumak istemiş ve kabineyi zor durumda
bırakacak soru önergesi vermemeye çalışmışlardır.
İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde verilmiş olan 94 soru önergesinden 84’ü kabul edilmiş ve 47’si de
cevaplandırılmıştır. Bunun yanında soru önergelerinin 6’sı reddedilmiş, 2’sinin görüşülmesi ertelenmiş ve 1’i
geri alınmış ve 5’i de gensoruya dönüştürülmüştür. Verilen soru önergelerinden sadece iki tanesi yazılı soru,
diğerleri sözlü sorudur.
İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde en çok soru önergesi toplam 30 adet olmak üzere, Dahiliye Nazırlarının
cevaplandırması için verilmiştir. Bu da gayet tabiî görülmelidir. İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde birçok iç
karışıklık olması, ayrıca muhaliflerin mağduriyetlerine sebep olan birçok uygulamadan da Dahiliye Nazırlarının
sorumlu tutulması bu nezaretin daha çok soruya muhatap olmasına neden olmuştur. Hükûmetin cevaplandırması
istemiyle 23, Hariciye Nazırlarının cevaplandırması istemiyle 11, Sadrazamların cevaplandırması istemiyle 8,
Harbiye Nazırlarının cevaplandırması istemiyle 6, Ticaret ve Nafia, Maliye, Orman ve Maadin ve Ziraat
Nazırlarının cevaplandırması istemiyle 4’er, Adliye Nazırlarının cevaplandırması istemiyle 3, Maarif ile Ticaret
ve Ziraat Nazırlarının cevaplandırması istemiyle ise 2’şer soru önergesi verilmiştir.
İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde kurulan hükûmetlere göre soru önergelerinin dağılımı şöyledir:

Kâmil Paşa
Hüseyin Hilmi Paşa
Ahmet Tevfik Paşa
Hüseyin Hilmi Paşa
İbrahim Hakkı Paşa
Said Paşa
Said Paşa
Ahmet Muhtar Paşa
Kâmil Paşa
Mahmut
Şevket
Paşa
Said Halim Paşa
Talat Paşa
Ahmet İzzet Paşa
Ahmet Tevfik Paşa
Ahmet Tevfik Paşa
Damat Ferid Paşa
Damat Ferid Paşa
Damat Ferid Paşa

Göreve
Başladığı
Tarih
05.08.1908
14.2.1909
13.4.1909
5.5.1909
12.1.1910
30.9.1911
31.12.1911
22.7.1912
29.10.1912
23.1.1913

Görevden
Ayrıldığı
Tarih
13.2.1909
13.4.1909
5.5.1909
28.12.1909
29.9.1911
30.12.1911
16.7.1912
29.10.1912
23.1.1913
11.6.1913

6 ay 8 gün
2 ay 29 gün
1 ay 22 gün
7 ay 23 gün
1 yıl 8 ay 17 gün
3 ay
6 ay 15 gün
3 ay 7 gün
2 ay 24 gün
4 ay 18 gün

Döneminde
Meclis’in Açık
Olduğu Süre
1 ay 26 gün
2 ay 29 gün
22 gün
1 ay 14 gün
10 ay 15 gün
2 ay 15 gün
18 gün
13 gün
-

12.6.1913
4.2.1917
14.10.1918
11.11.1918
13.1.1919
4.3.1919
19.5.1919
21.7.1919

3.2.1917
8.10.1918
8.11.1918
12.1.1919
3.3.1919
15.5.1919
20.7.1919
30.9.1919

3 yıl 8 ay 21 gün
1 yıl 8 ay 4 gün
24 gün
2 ay 1 gün
1 ay 20 gün
2 ay 11 gün
2 ay 1 gün
2 ay 9 gün

21 ay 25 gün
4 ay 30 gün
24 gün
1 ay 10 gün
-

Görevde Kaldığı
Süre
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Döneminde
Verilen Soru
Sayısı
1
3
1
33
10
4

3
2
6
10

Ali Rıza Paşa
Salih Hulusî Paşa
Damat Ferid Paşa
Damat Ferid Paşa
Ahmet Tevfik Paşa

2.10.1919
8.3.1920
5.4.1920
31.7.1920
21.10.1920

3.3.1920
2.4.1920
30.7.1920
17.10.1920
4.11.1922

5 ay 1 gün
24 gün
3 ay 25 gün
2 ay 16 gün
2 yıl 23 gün

2 ay 21 gün
10 gün
Toplam

20
1

94

Tabloda da görüldüğü gibi Kâmil Paşa Hükûmeti zamanında bir tane soru önergesi verilmiştir.
Halbuki aynı hükûmet döneminde 74 gensoru önergesi verilmiştir. Yine Hüseyin Hilmi Paşa’nın iki iktidarı
döneminde 62 gensoru önergesi verilmesine karşın, aynı dönemde sadece 4 soru önergesi verilmiştir. Soru ile
gensoru sayısı arasındaki bu uçurumun sebebi, Meclis’in açıldığı ilk günlerde mebusların soru ile sorulabilecek
birçok konuyu gensoru ile sormalarıdır. Ancak soru önergesinin zamanla mebuslarca benimsendiği ve sıklıkla
kullanıldığı görülmektedir. Bunun en somut delili İbrahim Hakkı Paşa Dönemi’nde 33 soru sorulmuş olmasıdır.
Zira İbrahim Hakkı Paşa’nın iktidarı zamanında sadece 17 gensoru önergesi verilmiştir. Halbuki gelişen siyasî
olaylara ve iktidar süresine baktığımızda en çok gensoru önergesinin İbrahim Hakkı Paşa Hükûmeti zamanında
verilmiş olması gerekmektedir. Zira Birinci Yasama Dönemi’nde en uzun iktidarda kalan sadrazam, İbrahim
Hakkı Paşa’dır (1 yıl 8 ay 17 gün). Ayrıca İbrahim Hakkı Paşa’nın iktidarda olduğu dönemde 31 Mart Olayı
sonrası kabuğuna çekilen muhalefet yeniden güçlenmeye başlamıştır. Önemli muhalefet fırkalarından Mutedil
Hürriyetperveran’ın güçlenmesi ve Ahali Fırkası’nın kuruluşu onun iktidarı zamanındadır. Dolayısıyla
muhalefetin İbrahim Hakkı Paşa Hükûmeti’ni rahat bırakmaması gerekirdi. Yine İbrahim Hakkı Paşa
Dönemi’nde Hizb-i Cedid Hareketi’nden dolayı İttihat ve Terakki’nin parçalanma tehlikesi geçirmesi,
muhalefeti hayli güçlendirmiş ve cesaretlendirmişti. Gerçekten de muhalefet, İbrahim Hakkı Paşa Hükûmeti’ni
Meclis’te hiç rahat bırakmamıştır. Zira verilen 17 gensoru önergesinin büyük bir kısmı, mahiyeti bakımından
gensoru müessesenin ruhuna uygun önergelerdir.
İbrahim Hakkı Paşa’dan sonra iktidara gelen Said Paşa’nın yaklaşık on bir aylık iki iktidarı
döneminde ise 14 soru önergesi verilmiştir. Bu soru sayısı Kâmil, Hüseyin Hilmi ve İbrahim Hakkı Paşa
dönemleriyle karşılaştırıldığında çok azdır. Soru sayısındaki bu azalmada Said Paşa’nın iktidarda kaldığı
dönemde Meclis’in sadece üç ay açık kalmasının büyük etkisi vardır. Bunun yanında Said Paşa’nın iktidarı
döneminde Meclis’in uzun bir süre Kanûn-ı Esâsî’nin, Meclis-i Mebusan’ın feshine dair olan 35. maddesinin
değişikliği ile uğraşması neticesi soru ve gensoru sayılarında belirgin bir azalma yaşanmıştır.
Birinci Dünya Savaşı’nın olduğu dönemde, yani Said Halim Paşa Hükûmeti Dönemi’nde hiç gensoru
verilmemesine karşın, üç tane soru önergesi verilmiştir. İttihat ve Terakki’nin son hükûmeti olan Talat Paşa
Hükûmeti zamanında ise iki soru önergesi verilmiştir.
Talat Paşa’nın istifasıyla İttihat ve Terakki’nin yönetimde etkisini kaybetmesinden sonra oluşan
serbestlik ortamında muhalifler ve özellikle de azınlık mebuslarının arkası arkasına soru önergesi vererek İttihat
ve Terakki’nin idaresi zamanındaki icraatları sorgulamak istedikleri dikkati çekmektedir. İttihat ve Terakki’nin
“artçı kabinesi” olarak bilinen Ahmet İzzet (Furgaç) Paşa Hükûmeti Dönemi’nde 6 soru önergesi verilmiştir.
Bunun yanında Sarayın adamı olarak bilinen ve İttihatçılarla arası iyi olmayan Ahmet Tevfik Paşa Hükûmeti
Dönemi’nde ise 10 soru önergesi verilmiştir.
Dördüncü Yasama Dönemi başladığında sadaret koltuğunda oturan Ali Rıza Paşa’nın hükûmeti
zamanında 20 soru önergesi verilmiştir. Mebuslar Meclis’in kapalı olduğu dönemde olup bitenleri sorgulamak
istemiş ve bunun için de arkası arkasına soru önergeleri vermişlerdir. Salih Hulusi Paşa Hükûmeti zamanında ise
sadece bir soru önergesi verilmiştir.
SONUÇ
23 Aralık 1876 tarihinde Kanûn-ı Esâsî’nin ilanıyla Osmanlı Devleti’nde ilk defa parlamento
açılmıştır. Ancak Kanûn-ı Esâsî’nin parlamenter sisteme göre yapılandırılmamış olmasından dolayı, Birinci
Meşrutiyet Dönemi’nde parlamenter sistem pek çok yönden eksik kalmıştır
Genelde meclislerde en çok kullanılan denetim vasıtası, kullanım kolaylığından dolayı sorudur. Ancak
İkinci Meşrutiyet Meclislerinde durum böyle olmamıştır. İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde 166 gensoru önergesine
karşılık, 94 soru önergesi verilmiştir. Bu durumun en önemli sebebi ise Kanûn-ı Esâsî’de ve Meclis-i Mebusan
İçtüzüğü’nde soru ile ilgili bir kuralın olmamasıdır. Mebuslar hukukî kayıttan yoksun olduğu için ilk başlarda
soru önergesi ile sorulabilecek birçok konuyu, gensoru önergeleriyle sormuşlardır. Ayrıca hukukî kayıttan
yoksun olduğu için soru önergeleri, mecliste aynı gensoru gibi işlem görmüştür. Soru önergelerinin kabul
edilmesi için meclis oylamasına gerek olmadığı halde, İkinci Meşrutiyet’in ilk günlerinde soru önergeleri de aynı
gensoru gibi Meclis tarafından kabul edilmiştir. Yine soru önergelerinin cevaplanmasından sonra, cevabın

219

yeterliliğinin oylanmasına gerek olmadığı halde, soruya muhatap olan kişinin açıklamalarının yeterliliği oya
sunulmuştur. Normal şartlarda şeklî eksikler dışında, soru önergesi reddedilememesine rağmen İkinci Meşrutiyet
Dönemi’nde 6 adet soru önergesi çoğunluğun kararıyla reddedilmiştir.
Kanûn-ı Esâsî ve Meclis-i Mebusan Dahilî Nizamnâmesi’ndeki (içtüzüğündeki) hukukî eksikler ve
mebusların parlamenter denetimin hukukî alt yapısından mahrum olmalarından dolayı, Birinci Meşrutiyet
Dönemi’nde sistemli ve istikrarlı bir parlamenter denetimden söz edilemez. Bu nedenle Birinci Meşrutiyetteki
parlamenter denetim daha çok mebusların yetenekleri, cesaretleri ve o ana kadar kazandıkları bilgi birikimiyle
sınırlı kalmıştır.
Parlamenter denetim açısından, İkinci Meşrutiyet Dönemi daha sistemli ve istikrarlıdır. Zira 1909
yılında Kanûn-ı Esâsî’de yapılan değişikliklerle, parlamenter sistem oldukça demokratik bir yapıya
kavuşturulmuştur. Yasamanın önündeki birçok engel kaldırılmış ve yürütme karşısında yasama
kuvvetlendirilmiştir. Artık mebuslar önceden izin almadan kanun teklifinde bulunabileceklerdi. Parlamenter
denetim açısından en önemli değişiklik ise hükûmetin meclise karşı sorumlu hale getirilmiş olmasıydı. Nazırlar,
hükûmetin genel siyasetinden müştereken ve kendi nezaretlerindeki işlerden de şahsen sorumlu olacaklardı. Bir
nazır hakkında mecliste güvensizlik oyu verilirse nazır görevinden düşecekti. Sadrazam hakkında güvensizlik
oyu verilirse hükûmet düşecekti. Birinci Meşrutiyet deneyiminden yararlanan ve 1909 yılındaki anayasal
değişikliklerden destek alan mebuslar, İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde dikkate değer bir parlamenter denetim
gerçekleştirmişlerdir.
Genelde meclislerde en çok kullanılan denetim vasıtası, kullanım kolaylığından dolayı sorudur. Ancak
İkinci Meşrutiyet Meclislerinde durum böyle olmamıştır. İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde 166 gensoru önergesine
karşılık, 94 soru önergesi verilmiştir. Bu durumun en önemli sebebi ise Kanûn-ı Esâsî’de ve Meclis-i Mebusan
İçtüzüğü’nde soru ile ilgili bir kuralın olmamasıdır. Mebuslar hukukî kayıttan yoksun olduğu için ilk başlarda
soru önergesi ile sorulabilecek birçok konuyu, gensoru önergeleriyle sormuşlardır. Ayrıca hukukî kayıttan
yoksun olduğu için soru önergeleri, mecliste aynı gensoru gibi işlem görmüştür. Soru önergelerinin kabul
edilmesi için meclis oylamasına gerek olmadığı halde, İkinci Meşrutiyet’in ilk günlerinde soru önergeleri de aynı
gensoru gibi Meclis tarafından kabul edilmiştir. Yine soru önergelerinin cevaplanmasından sonra, cevabın
yeterliliğinin oylanmasına gerek olmadığı halde, soruya muhatap olan kişinin açıklamalarının yeterliliği oya
sunulmuştur. Normal şartlarda şeklî eksikler dışında, soru önergesi reddedilememesine rağmen İkinci Meşrutiyet
Dönemi’nde 6 adet soru önergesi çoğunluğun kararıyla reddedilmiştir.
Soru önergelerinin yasama yıllarına göre dağılımına bakıldığında ise en çok soru önergesi Birinci
Yasama Dönemi’nde verilmiştir. Bu dönemde 48 soru önergesi verilmiştir. İkinci Yasama Dönemi’nde 4,
Üçüncü Yasama Dönemi’nde 21 ve Dördüncü Yasama Dönemi’nde ise yine 21 soru önergesi verilmiştir. Ancak
Meclis’in açık olduğu dönem açısından bir karşılaştırma yapıldığında ise Birinci Yasama Dönemi’ndeki soru
önergesi sayısının oldukça az olduğu dikkati çekmektedir. 1908-1912 yılları arasında yaklaşık dört yıl devam
eden Birinci Yasama Dönemi’nde 48 soru önergesi verilirken, sadece üç ay açık kalan Dördüncü Yasama
Dönemi’nde 21 soru önergesi verilmiştir. Birinci Yasama Dönemi’nde bu kadar az soru önergesi verilmesinin
temel nedeni, daha önce de değinildiği gibi, soru ile ilgili hukukî bir kaydın olmamasıdır. Mebuslar, Meclis’in
açıldığı ilk zamanlarda hukukî kayıttan yoksun olduğu için soru yerine gensoruyu kullanmışlardır. Ancak
zamanla gensoru ile soru arasındaki fark ortaya çıktıkça teferruata ait konular için soruyu, daha önemli konular
için ise gensoruyu kullanmaya başlamışlardır. Nazırlar açısından bakıldığında ise en çok soru önergesi Dahiliye
Nazırları ve hükûmetin cevaplandırması istemiyle verilmiştir. Kabineler açısından bakıldığında ise en çok soru
önergesi İbrahim Hakkı Paşa Hükûmeti zamanında verilmiştir.
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Öz
Özellikle günümüzde okulların amaçlarına bakıldığında, artık geleneksel anlayışta olduğu gibi sadece düşünen değil;
farklı şekilde düşünen ve sadece hazır bilgiyi alıp ezberleyen değil, farklı öğrenme stilleri içinde kendisine en uygun öğrenme
stilini bulup uygulayan öğrenciler yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Bundan dolayı araştırmanın amacı Afyon Kocatepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerini belirlemektir.
Bu araştırmada betimsel yöntemlerden biri olan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise; Okul Öncesi
Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Fen Bilgisi
Öğretmenliği programlarında öğrenim gören 959 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak California
Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (The California Critical Thinking Disposition Inventory) (CCTDI) kullanılmıştır.. Bu
ölçek 1990 yılında Amerikan Felsefe Derneğinin düzenlediği Delphi projesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. CCTDI bir
beceriyi ölçmek için değil, kişinin eleştirel düşünme eğilimini ya da daha kapsamlı bir deyimle eleştirel düşünme düzeyini
değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Araştırmanın analizinde veriler, normal dağılmadığından; non-parametriktestler
kullanılmıştır. Analizler sonucunda; öğretmen adaylarının “analitiklik”, “meraklılık” ve “kendine güven” alt boyutlarındaki
eleştirel düşünme eğilimlerinin yüksek düzeyde; “açık fikirlilik”, “doğruyu arama” ve “sistematiklik” ve ölçeğin genelinde
orta düzeyde oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, eleştirel düşünme, eleştirel düşünme eğilimi

Abstract
Especially when we look at the aims of schools today, it is no longer just thinking, as in traditional understanding; The
students who learn differently and who not only learn and memorize the ready information but also find and apply the most
appropriate learning style in different learning styles are tried to be educated. Therefore, the aim of the study is to determine
the critical thinking tendencies of teacher candidates studying at Afyon Kocatepe University Faculty of Education. In this
research, one of the descriptive method, screening model, was used. The sample of the research; pre-primary teachers,
elementary school teachers, social studies teachers , elementary mathematics teachers and science teachers totally in number
of 959 pre-service teachers. The California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI) was used as a data collection
tool. CCTDI is used to assess a person's critical thinking disposition, or, more broadly, the level of critical thinking, rather
than a measure of skill. In the analysis of the research, the data were not distributed normally; non-parametric tests were used.
As a result of the analysis; high level of critical thinking tendencies of prospective teachers in sub-dimensions of analyticity,
curiosity and self-confidence. Open-mindedness, old truth-seeking and systematicism and the scale were found to be
moderate.
Keywords: Teacher candidate, critical thinking, critical thinking tendency

Giriş
Son yıllarda pek çok alanda ortaya çıkan eleştirel düşünme, özellikle eğitim çevresinde, üzerinde sıkça
tartışılan, araştırılan konulardan biri olmuştur. Etkili bir öğrenme ve üretici bir yaşam için temel olarak kabul
edilen eleştirel düşünmenin ne olduğu konusunda farklı araştırmacılar tarafından pek çok tanım yapılmıştır
(Güven & Kürüm, 2006). Eleştirel düşünme; araştırma, sezgi, mantık ve deneyime dayanan, evrensel değerleri
olan bir süreçtir ve karşılaşılan zorluklarda kullanılmaktadır. Her yönlü düşünmeyi, bazen de karşıt düşünmeyi
gerektirir. Temelinde; kendi düşüncelerimizi gözlemleyebilme ve bunları anlamlandırabilme yeteneği yatar,
sorunları daha bilinçli olarak çözme ve etkili karar vermeyi sağlar (Taşcı, 2005). Öte yandan eleştirel düşünme,
bireyin açık, bağımsız ve mantıksal düşünebilmesi olarak tanımlanırken, bu kavramın münakaşa veya sürekli
olumsuz eleştiride bulunmak anlamına gelmediği ifade edilmektedir (Külahçı, 1995). Facione’e (1990) göre
eleştirel düşünme; yorumu, analizi, değerlendirme ve anlamayı sağlayan amaçsal ve oto kontrolcü netice ile bu
neticelere dayanan kanıtsal, kavramsal, metodolojik, kritere dayalı ve bağlamsal değerlendirmedir. Ennis
(1985)'e göre; eleştirel düşünme; ne yapılacağına ve neye inanılacağına karar vermeye odaklı, mantıklı ve
yansıtıcı düşünme olarak tanımlanır. McGrath (2003) eleştirel düşünme eğilimlerini; analitik olma, açık fikirlilik,
gerekeni arama, sistematiklik, kendine güven, meraklılık, olgunluk şekilde ifade etmiştir.
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Nickerson’a göre bir kişinin iyi bir “eleştirel düşünen” birey olarak kabul edebilmek için bu kişinin aşağıda
sıralanan bilgi, beceri ve alışkanlıkları sergilemesi gerekmektedir (Özdemir, 2005):
• Bir problem durumuyla ilgili delilleri yansız ve ustalıkla kullanmalıdır.
• Düşüncelerini kısa ve tutarlı bir şekilde sunabilmek üzere düzenleyebilmelidir.
• Eriştiği sonuç ve çıkardığı anlamların mantıklı olan ve olmayan yönlerini birbirinden ayırabilmelidir.
• Bir karar almak için yeterli bilgi olmadığında, yargı ve kararını beklemeye alabilmelidir.
• Bir problem durumu için üretilen alternatif çözümlerin uygulanması hâlinde ortaya çıkacak muhtemel
sonuçları önceden kestirebilmelidir.
Çağdaş dünyanın gereksinimleri günümüz bireylerinin düşünme becerilerine sahip olmalarını bir
zorunluluk haline getirmiştir. Ancak öğretmen eğitiminde yer alan alan bilgileri, öğretmenlik meslek bilgilerine
(Kartal, Öztürk & Ekici, 2011), genel kültür ve yönelik derslerin içerikleri incelendiğinde öğrencilere,
karşılaştığı problemleri çözebilme, olay ya da olguların farklı yönlerini görebilme, kendi düşüncelerini analiz
edebilme, açıklamalar üretebilme, yargılama, kavramlar arasındaki ilişkileri görebilme ve yeniden
yapılandırabilme gibi “eleştirel düşünme becerilerinin” kazandırıldığı derslerin yeterli sayıda olmadığı
görülmektedir (Hamurcu, Akamca Özyılmaz & Günay, 2005). Öğretimde bilgi alıp verme yerine, düşünmeyi
öğrenme önem kazanmaktadır. Bu yüzden modern okullarda düşünen, eleştiren, üreten, bilgiye ulaşma yollarını
bilen bireyler yetiştirilmeye çalışılmakta, öğrencilere düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik eğitim
programları hazırlanmaktadır (Seferoğlu & Akbıyık, 2006). Bu durumdan hareketle öğretmen ve geleceğin
öğretmeni olacak eğitim fakültesi öğrencilerine önemli roller düşmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı;
öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın alt problemleri şu
şekildedir:
1. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimi düzeyleri nedir?
2. Öğrenim görülen programa göre, eleştirel düşünme eğilimi düzeyleri arasında anlamlı fark var mıdır?
3. Cinsiyete göre, eleştirel düşünme eğilimi düzeyleri arasında anlamlı fark var mıdır?
4. Sınıf düzeyine göre, eleştirel düşünme eğilimi düzeyleri arasında anlamlı fark var mıdır?
Yöntem
Araştırmanın Deseni
Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada betimsel
araştırma yöntemlerinden tarama modeli uygulanmıştır. Bu tür araştırmalarda amaç, bir olayın ne olduğunu
tanımlamak ve yorumlamak için onu oluşturan parçaları betimlemek, karşılaştırmak, sınıflandırmak ve analiz
etmektir (Cohen, Manion & Morrison, 2000).
Çalışma Grubu
Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim
Matematik Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarında öğrenim görmekte olan 959 öğretmen
adayı oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (The California Critical Thinking
Disposition Inventory) (CCTDI) kullanılmıştır. Bu ölçek 1990 yılında Amerikan Felsefe Derneğinin düzenlediği
Delphi projesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. CCTDI bir beceriyi ölçmek için değil, kişinin eleştirel
düşünme eğilimini ya da daha kapsamlı bir deyimle eleştirel düşünme düzeyini değerlendirmek amacıyla
kullanılmaktadır. Ölçek 29’u olumlu 22’si olumsuz olmak üzere toplam 51 madde ve 6 alt boyuttan
oluşmaktadır. Bunlar, “açık fikirlilik”, “analitiklik”, “sistematiklik”, “kendine güven”, “meraklılık” ve
“olgunluk” alt boyutlarıdır.
Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen verilerin normal dağılıp dağılmadığını görmek için her bir bağımlı değişken
düzeyinde Kolmogorov-Smirnov normalite testi sonuçlarına bakılmıştır. Kolmogorov-Smirnov normallik testi
analiz sonuçları, bağımlı değişkenler için tüm gruplarda normal dağılım göstermediği için non-parametrik testler
kullanılmıştır. İkili karşılaştırmalarda Mann Whitney U, çoklu karşılaştırmalarda Kruskal Wallis teslerinden
yararlanılmıştır.
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Öğretmen adaylarının “Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği”nden almış oldukları puanların betimsel istatistik
sonuçlarına Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1.
Öğretmen Adaylarının Ölçekten Almış Oldukların Puanların Betimsel Analizi.
Alt Boyutlar
Açık fikirlilik
Analitiklik
Sistematiklik
Kendine güven
Meraklılık
Doğruyu arama
TOPLAM

N
959
959
959
959
959
959
959

Ort.
3,638
4,476
3,892
4,161
4,308
3,316
3,978

Ss.
1,063
,748
,759
,895
,751
,923
,49

Tablo 1’e göre öğretmen adaylarının “açık fikirlilik”, “sistematiklik”, “doğruyu arama” alt boyutlarında ve
ölçeğin toplamında orta düzeyde eleştirel düşünme eğilimine; “analitiklik”, “kendine güven” ve “meraklılık” alt
boyutlarında yüksek düzeyde eleştirel düşünme eğilimine sahip oldukları söylenebilir.
Eğitim Fakültesi’ndeki öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri anabilim dallarına göre “Eleştirel Düşünme
Eğilimi Ölçeği”nden almış oldukları ortalama puanların betimsel istatistik sonuçları ise Tablo 2’de yer
almaktadır.
Tablo 2.
Anabilim Dallarına Göre, Öğretmen Adaylarının Ölçekten Almış Oldukları Puanların Betimsel Analizi
Anabilim
Dalları

N

Açık
fikirlilik
Ort
ss.

Analitiklik
Ort

ss.

Sistematiklik
Ort

ss.

Kendine
güven
Ort
ss.

Meraklılık
Ort

ss.

Doğruyu
arama
Ort
ss.

Okul Öncesi Eğitimi

200 3,625

1,73

4,448

,793 3,828

,795

4,279

1,08 4,287 ,83

3,264

,91

Sınıf
Eğitimi

201 3,617

,78

4,466

,849 3,936

,818

4,164

,99 4,265 ,762

3,342

1,14

Sosyal Bilgiler
Eğitimi

200 3,459

,846

4,401

,764 3,739

,749

4,167

,78 4,317 ,73

3,105

,84

Matematik
Eğitimi

159 3,964

,70

4,445

,58

4,071

,65

3,956

,71 4,285 ,695

3,51

,724

Fen Bilgisi Eğitimi

199 3,487

,796

4,604

,722

3,86

,737

4,242

,826 4,389 ,731

3,318

,893

Tablo 2 incelendiğinde, “Açık fikirlilik”, “sistematiklik”, “doğruyu arama” alt boyutlarında ve ölçeğin
toplamında Matematik Eğitimi’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının puan ortalamalarının daha yüksek
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, “analitiklik” alt boyutunda Fen Bilgisi Eğitimi’nde okuyan öğretmen
adaylarının; “kendine güven” alt boyutunda ise Okul Öncesi Eğitimi’nde okuyan öğretmen adaylarının puan
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ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir.
Anabilim dallarına göre, öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri arasında anlamlı bir fark olup
olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan Kruskall Wallis testi sonuçlarına Tablo 3’te yer verilmiştir. Ayrıca
aralarında anlamlı farklılık çıkan gruplar arasında, farkın hangi gruptan kaynaklandığını ortaya koymak için
yapılan ikişerli Mann Whitney U testi sonuçları yine aynı tabloda yer almaktadır.
Tablo 3.
Anabilim Dallarına Göre, Öğretmen Adaylarının Ölçekten Aldıkların Puan Ortalamaları Arasındaki Farkın
Kruskall Wallis Testi İle Karşılaştırılması.
Alt boyutlar

Anabilim dalı

N

Sıra Ort.

Açık
Fikirlilik

Okul Öncesi Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Sosyal Bilgiler
Eğitimi
Matematik Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Sosyal Bilgiler
Eğitimi
Matematik Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Sosyal Bilgiler
Eğitimi
Matematik Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Sosyal Bilgiler
Eğitimi
Matematik Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Sosyal Bilgiler
Eğitimi
Matematik Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Sosyal Bilgiler
Eğitimi
Matematik Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Sosyal Bilgiler
Eğitimi
Matematik Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi

200
201
200

445,19
480,94
425,81

159
199
200
201
200

606,30
430,39
463,76
472,76
445,44

159
199
200
201
200

469,87
541,43
455,03
493,31
424,76

159
199
200
201
200

549,01
466,44
505,88
480,51
490,73

15,747

4

,003

159
199
200
201
200

414,36
510,87
459,74
473,05
480,61

3,900

4

,420

159
199
200
201
200

475,08
511,84
457,61
471,03
414,22

159
199
200
201
200

556,27
487,47
451,34
476,96
419,79

159
199

555,30
484,32

Analitiklik

Sistematiklik

Kendine
Güven

Meraklılık

Doğruyu
Arama

TOPLAM

ChiSquare

sd

p

57,270

4

,000

13,388

21,397

25,866

24,514

4

4

4

4

,010

,000

,000

,000

Farkın
Kaynağı
OÖE-ME*
SE-ME*
SBE-ME*
FBE-ME*

SE-FBE*
ME-FBE*
SBE-FBE*

OÖE-ME*
SBE-ME*
FBE-ME*
SE-SBE*

ME-OÖE*
ME-SE*
ME-SBE*
ME-FBE*

-

OÖE-ME*
SE-ME*
SBE-ME*
FBE-ME*

OÖE-ME*
SE-ME*
SBE-ME*
FBE-ME*
SBE-FBE*

Tablo 3’e göre, “açık fikirlilik”, “sistematiklik” ve “doğruyu arama” alt boyutlarında ve ölçeğin toplamında;
diğer anabilim dalları ile kıyaslandığında Matematik Eğitimi’nde öğrenim gören öğretmen adayları lehine
anlamlı fark vardır. Bununla birlikte, “kendine güven” alt boyutunda ise Matematik Eğitimi’nde öğrenim gören
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öğretmen adaylarının puan ortalamaları diğer anabilim dallarına kıyasla anlamlı düzeyde düşüktür. “Analitiklik”
alt boyutunda Sınıf Eğitimi, Matematik Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalları ile kıyaslandığında
Fen Bilgisi Eğitimi’ndeki öğretmen adaylarının puan ortalamalarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu
görülmektedir. “Meraklılık” alt boyutu için, anabilim dallarındaki öğretmen adaylarının puan ortalamaları
arasında anlamlı bir fark yoktur.
Sınıf düzeyine göre, öğretmen adaylarının “Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği”nden aldıkları ortalama puanlar
arasında anlamlı fark olup olmadığını ortaya koymak üzere yapılan Kruskal Wallis testi ve farkın kaynağını
ortaya koymak için yapılan Mann Whitney U testi sonuçlarına Tablo 4’te yer verilmiştir.
Tablo 4.
Sınıf Düzeyine Göre, Öğretmen Adaylarının Ölçekten Aldıkların Puan Ortalamaları Arasındaki Farkın Kruskall
Wallis Testi İle Karşılaştırılması.
Alt boyutlar

Sınıf Düzeyi

N

Sıra Ort.

Açık
Fikirlilik

1.sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
1.sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
1.sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
1.sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
1.sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
1.sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
1.sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf

230
234
241
254
230
234
241
254
230
234
241
254
230
234
241
254
230
234
241
254
230
234
241
254
230
234
241
254

509,50
482,16
453,09
476,83
455,38
479,56
440,28
540,39
502,61
465,27
483,51
469,76
469,53
475,26
474,59
498,98
443,10
462,34
489,38
520,78
521,37
461,64
483,78
455,86
480,52
470,50
452,52
514,36

Analitiklik

Sistematiklik

Kendine
Güven
Meraklılık

Doğruyu
Arama

TOPLAM

ChiSquare

sd

p

4,937

3

,176

18,891

3

,000

2,591

3

,459

1,688

3

,640

10,844

3

,013

8,156

3

,043

6,560

3

,087

Farkın
Kaynağı
3-1*

1-4*
2-4*
3-4*
-

-

-

2-1*
4-1*

3-4*

Tablo 4 incelendiğinde, “analitiklik” alt boyutunda diğer sınıf düzeyleri ile karşılaştırıldığında son sınıf
öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları puanların ortalamalarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir.
“Açık fikirlilik” ve “doğruyu arama” alt boyutlarında ise, üniversiteye yeni başlayan öğretmen adaylarının diğer
sınıf düzeylerindeki öğretmen adaylarına kıyasla puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksektir. Ölçeğin geneli
için; üçüncü ve son sınıf öğretmen adayları karşılaştırıldığında, farkın son sınıfta öğrenim gören öğretmen
adayları lehine olduğunu söylemek mümkündür.
Cinsiyete göre, öğretmen adaylarının “Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği”nden aldıkları ortalama puanlar
arasında anlamlı fark olup olmadığını ortaya koymak üzere yapılan Mann Whitney U testi analiz sonuçları Tablo
5’te görülmektedir.
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Tablo 5.
Cinsiyete Göre, Öğretmen Adaylarının Ölçekten Aldıkların Puan Ortalamaları Arasındaki Farkın Mann Whitney
U Testi İle Karşılaştırılması.
Alt boyutlar
Sınıf Düzeyi
N
Sıra Ort.
Sıra Top.
U
p
Açık
Kadın
724
499,13
361369,50 71220,50
,000*
Fikirlilik
Erkek
235
421,07
98950,50
Analitiklik
Kadın
724
474,22
343332,50 80882,50
,256
116987,50
Erkek
235
497,82
Sistematiklik
Kadın
724
486,49
352221,00 80369,00
,202
108099,00
Erkek
235
460,00
Kendine
Kadın
724
478,16
346190,50 83740,50
,718
Güven
114129,50
Erkek
235
485,66
Meraklılık
Kadın
724
481,64
348704,00 83886,00
,748
111616,00
Erkek
235
474,96
Doğruyu
Kadın
724
494,61
358097,50 74492,50
,004*
Arama
102222,50
Erkek
235
434,99
TOPLAM
Kadın
724
492,69
356707,50 75882,50
,013*
103612,50
Erkek
235
440,90
Tablo 5’e göre; ölçeğin “açık fikirlilik”, “doğruyu arama” ve toplamında kadın öğretmen adayların puan
ortalamalarının erkek öğretmen adaylara kıyasla anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte
ölçeğin diğer alt boyutlarında cinsiyete göre, öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları puan ortalamaları arasında
anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.
Tartışma ve Sonuç
Öğretmen adaylarının “analitiklik”, “meraklılık” ve “kendine güven” alt boyutlarındaki eleştirel düşünme
eğilimlerinin yüksek düzeyde; “açık fikirlilik”, “doğruyu arama” ve “sistematiklik” ve ölçeğin genelinde orta
düzeyde oldukları belirlenmiştir. Üniversite öğrencileri ve öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim
düzeylerinin orta düzeyde bulunduğu çalışmalar bulunmaktadır (Bayrak, 2014; Beşoluk & Önder, 2010; Kartal,
2012; Koçak, Ulaş & Epçaçan, 2015; Korkmaz, 2009; Koç & Kuvaç, 2014; Korkmaz & Yeşil, 2009; Saçlı &
Demirhan, 2008; Serin, 2010; Türnüklü & Yeşildere, 2005). Bu çalışmanın elde ettiği sonuç belirtilen
çalışmaların elde ettiği sonuçlara paraleldir.
Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç; kadın öğretmen adaylarının “açık fikirlilik”, “doğruyu arama” ve
ölçek toplamındaki eleştirel düşünme eğilim düzeylerinin erkek öğretmen adayları ile kıyaslandığında anlamlı
düzeyde yüksek olduğudur. Literatürde benzer sonuçlar ortaya koyan birçok çalışma mevcuttur (Beşoluk &
Önder, 2010; Çetinkaya, 2011; Genç, 2008; Ricketts &Rudd, 2004).
“Doğruyu arama” ve “açık fikirlilik” alt boyutunda birinci sınıflar lehine anlamlı fark var iken; ölçeğin
“analitiklik” ve toplamında 4.sınıflar lehine anlamlı fark vardır. Bu bağlamda sınıf düzeyinin öğretmen
adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinde kısmen de olsa olumlu yönde etkilediği sonucuna varılabilir.
Bununla birlikte ülkemizdeki öğretmen adayları ile yürütülen pek çok çalışma ilerleyen sınıf düzeyleri ile
birlikte eleştirel düşünme eğilim düzeylerinin azaldığı yönündedir (Çetinkaya, 2011; Akar, 2007; Gülveren,
2007; Koçak, 2015).
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Öz
Yapılan birçok araştırma eleştirel düşünmenin, derin öğrenmenin ve öğretim sürecinin öğrencilerin öğrenme stillerine
uygun yürütülmesinin öğrenci başarısı ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu durumdan hareketle öğretmen ve
geleceğin öğretmeni olacak eğitim fakültesi öğrencilerine önemli roller düşmektedir.Araştırmada, matematik ve fen bilgisi
öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerini ortaya koyarak; öğretmen eğitimi programının etkisini ortaya koymaktır.
Bu araştırmada betimsel yöntemlerden biri olan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise; İlköğretim
Matematik Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarında öğrenim gören 399 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Veri toplama aracı olarak California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (The California Critical Thinking Disposition
Inventory) (CCTDI) kullanılmıştır.. Bu ölçek 1990 yılında Amerikan Felsefe Derneğinin düzenlediği Delphi projesinin bir
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. CCTDI bir beceriyi ölçmek için değil, kişinin eleştirel düşünme eğilimini ya da daha kapsamlı
bir deyimle eleştirel düşünme düzeyini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Araştırmanın analizinde veriler, normal
dağılmadığından; non-parametrik testler kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının “analitiklik” ve “kendine güven” alt
boyutlarındaki eleştirel düşünme eğilimlerinin yüksek düzeyde; “açık fikirlilik”, “doğruyu arama”, “meraklılık” ve
“sistematiklik” ve ölçeğin genelinde orta düzeyde oldukları belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç; kadın
öğretmen adaylarının “açık fikirlilik” ve “doğruyu arama” alt boyutlarında eleştirel düşünme eğilim düzeylerinin erkek
öğretmen adayları ile kıyaslandığında anlamlı düzeyde yüksek olduğudur. “Doğruyu arama”, “açık fikirlilik” ve
“sistematiklik” alt boyutlarında birinci sınıflar lehine anlamlı fark var iken; ölçeğin”analitiklik” alt boyutunda 4. sınıflar
lehine anlamlı fark vardır.
Anahtar Kelimeler: Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen adayı, eleştirel düşünme, eleştirel düşünme eğilimi, öğretmen
eğitimi programı

Abstract
Many studies have shown that critical thinking, deep learning and teaching process in accordance with students'
learning styles are directly related to student achievement. From this point of view, the teacher and the students of the faculty
of education will become important teachers of the future to reveal the effect of teacher education program. In this research,
one of the descriptive method, screening model, was used. The sample of the research; 399 pre-service teachers in
Elementary Mathematics Teacher Education and Science Education programs. The California Critical Thinking Disposition
Inventory (CCTDI) was used as a data collection tool. CCTDI is used to assess a person's critical thinking disposition, or,
more broadly, the level of critical thinking, rather than a measure of skill. In the analysis of the research, the data were not
distributed normally; Non-parametric tests were used. Teacher candidates' critical thinking tendencies in the sub-dimensions
of analyticity and self-confidence ın are high; “Open mindedness”, “righteousness”, “curiosity” and “systemicity” and were
found to be moderate in the overall scale. Another result obtained from the study; In the sub-dimensions of open-mindedness
and truth-search, prospective teachers were significantly higher than those of male pre-service teachers. While there is a
significant difference in favor of first graders in the sub-dimensions “searching the truth”, “open-mindedness” and
“systematic”; There is a significant difference in favor of 4th graders in the sub-dimension “analyticity” of the scale.
Keywords: Mathematics and Science Teacher candidate, critical thinking, critical thinking disposition, teacher education
program

Giriş
Eleştirel düşünme; araştırma, sezgi, mantık ve deneyime dayanan, evrensel değerleri olan bir süreçtir ve
karşılaşılan zorluklarda kullanılmaktadır. Her yönlü düşünmeyi, bazen de karşıt düşünmeyi gerektirir.
Temelinde; kendi düşüncelerimizi gözlemleyebilme ve bunları anlamlandırabilme yeteneği yatar, sorunları daha
bilinçli olarak çözme ve etkili karar vermeyi sağlar (Taşcı, 2005). Öte yandan eleştirel düşünme, bireyin açık,
bağımsız ve mantıksal düşünebilmesi olarak tanımlanırken, bu kavramın münakaşa veya sürekli olumsuz
eleştiride bulunmak anlamına gelmediği ifade edilmektedir (Külahçı, 1995). Son yıllarda pek çok alanda ortaya
çıkan eleştirel düşünme, özellikle eğitim çevresinde, üzerinde sıkça tartışılan, araştırılan konulardan biri
olmuştur. Etkili bir öğrenme ve üretici bir yaşam için temel olarak kabul edilen eleştirel düşünmenin ne olduğu
konusunda farklı araştırmacılar tarafından pek çok tanım yapılmıştır (Güven & Kürüm, 2006). McGrath (2003)
eleştirel düşünme eğilimlerini; analitik olma, açık fikirlilik, gerekeni arama, sistematiklik, kendine güven,
meraklılık, olgunluk şekilde ifade etmiştir. Ennis (1985)'e göre; eleştirel düşünme; ne yapılacağına ve neye
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inanılacağına karar vermeye odaklı, mantıklı ve yansıtıcı düşünme olarak tanımlanır. Facione’e (1990) göre
eleştirel düşünme; yorumu, analizi, değerlendirme ve anlamayı sağlayan amaçsal ve oto kontrolcü netice ile bu
neticelere dayanan kanıtsal, kavramsal, metodolojik, kritere dayalı ve bağlamsal değerlendirmedir.
Çağdaş dünyanın gereksinimleri günümüz bireylerinin düşünme becerilerine sahip olmalarını bir
zorunluluk haline getirmiştir. Ancak öğretmen eğitiminde yer alan alan bilgileri, öğretmenlik meslek bilgilerine
(Kartal, Öztürk & Ekici, 2011), genel kültür ve yönelik derslerin içerikleri incelendiğinde öğrencilere,
karşılaştığı problemleri çözebilme, olay ya da olguların farklı yönlerini görebilme, kendi düşüncelerini analiz
edebilme, açıklamalar üretebilme, yargılama, kavramlar arasındaki ilişkileri görebilme ve yeniden
yapılandırabilme gibi “eleştirel düşünme becerilerinin” kazandırıldığı derslerin yeterli sayıda olmadığı
görülmektedir (Hamurcu, Akamca Özyılmaz & Günay, 2005). Öğretimde bilgi alıp verme yerine, düşünmeyi
öğrenme önem kazanmaktadır. Bu yüzden modern okullarda düşünen, eleştiren, üreten, bilgiye ulaşma yollarını
bilen bireyler yetiştirilmeye çalışılmakta, öğrencilere düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik eğitim
programları hazırlanmaktadır (Seferoğlu & Akbıyık, 2006). Bu durumdan hareketle öğretmen ve geleceğin
öğretmeni olacak eğitim fakültesi öğrencilerine önemli roller düşmektedir. Araştırmanın amacı, matematik ve
fen bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerini belirleyerek; öğretmen eğitimi programının
etkisini ortaya koymaktır.
Yöntem
Araştırmanın Deseni
Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada betimsel
araştırma yöntemlerinden tarama modeli uygulanmıştır. Bu tür araştırmalarda amaç, bir olayın ne olduğunu
tanımlamak ve yorumlamak için onu oluşturan parçaları betimlemek, karşılaştırmak, sınıflandırmak ve analiz
etmektir (Cohen, Manion & Morrison, 2000).
Çalışma Grubu
Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nde İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim
görmekte olan 399 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (The California Critical Thinking
Disposition Inventory) (CCTDI) kullanılmıştır. Bu ölçek 1990 yılında Amerikan Felsefe Derneğinin düzenlediği
Delphi projesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. CCTDI bir beceriyi ölçmek için değil, kişinin eleştirel
düşünme eğilimini ya da daha kapsamlı bir deyimle eleştirel düşünme düzeyini değerlendirmek amacıyla
kullanılmaktadır. Ölçek 29’u olumlu 22’si olumsuz olmak üzere toplam 51 madde ve 6 alt boyuttan
oluşmaktadır. Bunlar, “açık fikirlilik”, “analitiklik”, “sistematiklik”, “kendine güven”, “meraklılık” ve
“olgunluk” alt boyutlarıdır.
Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen verilerin normal dağılıp dağılmadığını görmek için her bir bağımlı değişken
düzeyinde Kolmogorov-Smirnov normalite testi sonuçlarına bakılmıştır. Kolmogorov-Smirnov normallik testi
analiz sonuçları, bağımlı değişkenler için tüm gruplarda normal dağılım göstermediği için non-parametrik testler
kullanılmıştır. İkili karşılaştırmalarda Mann Whitney U, çoklu karşılaştırmalarda Kruskal Wallis teslerinden
yararlanılmıştır.
Bulgular
Öğretmen adaylarının “Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği”nden almış oldukları puanların betimsel istatistik
sonuçlarına Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1.
Öğretmen Adaylarının Ölçekten Almış Oldukların Puanların Betimsel Analizi.
Alt Boyutlar
Açık fikirlilik
Analitiklik
Sistematiklik
Kendine güven
Meraklılık
Doğruyu arama
TOPLAM

N
399
399
399
399
399
399
399

Ort.
3,726
4,524
3,963
4,098
4,336
3,414
4,027
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Ss.
,785
,658
,702
,780
,714
,817
,451
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Tablo 1’e göre Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’ndeki öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları puan
ortalamaları göz önüne alındığında, “açık fikirlilik”, “sistematiklik” ve “doğruyu arama” alt boyutlarında
öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin ortalama düzeyde olduğu; diğer alt boyutlar ve ölçeğin
geneli ele alındığındaysa öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin yüksek düzeyde olduğu
söylenebilir.
Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri anabilim dallarına göre “Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği”nden almış
oldukları ortalama puanların betimsel istatistik sonuçları ise Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2.
Anabilim Dallarına Göre, Öğretmen Adaylarının Ölçekten Almış Oldukları Puanların Betimsel Analizi
Anabilim
Dalları

N

Açık
fikirlilik
Ort

Analitiklik Sistematiklik

ss.

Ort

ss.

Ort

ss.

Matematik
Eğitimi

200 3,963

,70

4,444

,58 4,071 ,65

Fen
Bilgisi
Eğitimi

199 3,487

,80

4,604 ,721 3,855 ,736

Kendine
güven

Meraklılık

Doğruyu
arama

To
pla
m
Ort
ss. Ort ss.
Ort
ss.
Ort s
s
.
3,956 ,706 4,285 ,70 3,510 ,724 4,064 ,
4
4
6
4,242 ,825 4,389 ,731 3,318 ,893 3,989 ,
4
5
3

Tablo 2 incelendiğinde, ölçeğin “açık fikirlilik”, “sistematiklik”, “doğruyu arama” ve genelinde Matematik
Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki öğretmen adaylarının puan ortalamalarının daha yüksek olduğu; bununla birlikte,
“analitiklik”, “kendine güven” ve “meraklılık” alt boyutlarında ise Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki
öğretmen adaylarının puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir.
Anabilim dallarına göre, öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri arasında anlamlı bir fark olup
olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan Mann Whitney U testi sonuçlarına Tablo 3’te yer verilmiştir.
Tablo 3.
Anabilim Dallarına Göre, Öğretmen Adaylarının Ölçekten Aldıkların Puan Ortalamaları Arasındaki Farkın
Mann Whitney U Testi İle Karşılaştırılması.
Alt boyutlar

Anabilim dalı

N

Sıra Ort.

Açık
Fikirlilik
Analitiklik

Matematik Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Matematik Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Matematik Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Matematik Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Matematik Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Matematik Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Matematik Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi

200
199
200
199
200
199
200
199
200
199
200
199
200
199

237,81
162,00
184,12
215,96
217,52
182,40
180,44
219,66
192,43
207,61
213,53
186,40
216,01
183,91

Sistematiklik
Kendine
Güven
Meraklılık
Doğruyu
Arama
TOPLAM

230

Sıra
Toplam
47562,50
32237,50
36823,00
42977,00
43503,00
36297,00
36088,50
43711,50
38486,50
41313,50
42705,50
37094,50
43201,50
36598,50

U

p

12337,500

,000*

16723,000

,005*

16397,000

,002*

15988,500

,001*

18386,500

,188

17194,500

,019*

16698,50

,005*
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Tablo 3’e göre, ölçeğin “açık fikirlilik”, “sistematiklik”, “doğruyu arama” alt boyutlarında ve toplamında
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki öğretmen adayları lehine anlamlı fark mevcuttur. Bununla birlikte;
“meraklılık” alt boyutunda Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki öğretmen adaylarının puan ortalamaları
daha yüksek olsa da; bu farkın anlamlı olmadığı görülmektedir.
Sınıf düzeyine göre, öğretmen adaylarının “Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği”nden aldıkları ortalama puanlar
arasında anlamlı fark olup olmadığını ortaya koymak üzere yapılan Kruskal Wallis testi ve farkın kaynağını
ortaya koymak için yapılan Mann Whitney U testi sonuçlarına Tablo 4’te yer verilmiştir.
Tablo 4.
Sınıf Düzeyine Göre, Öğretmen Adaylarının Ölçekten Aldıkların Puan Ortalamaları Arasındaki Farkın Kruskall
Wallis Testi İle Karşılaştırılması.
Alt boyutlar

Sınıf Düzeyi

N

Sıra Ort.

Açık
Fikirlilik

1.sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
1.sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
1.sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
1.sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
1.sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
1.sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
1.sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf

99
99
100
101
99
99
100
101
99
99
100
101
99
99
100
101
99
99
100
101
99
99
100
101
99
99
100
101

212,38
218,19
192,43
177,53
178,61
201,77
191,17
227,98
210,25
218,82
206,96
164,62
178,99
199,86
209,94
210,88
180,90
193,35
214,94
210,44
219,92
217,45
187,94
175,34
198,63
217,49
194,02
190,11

Analitiklik

Sistematiklik

Kendine
Güven
Meraklılık

Doğruyu
Arama

TOPLAM

Farkın
Kaynağı
1*-4
2-4*

ChiSquare
7,880

sd

p

3

,049*

9,990

3

,019*

1-4*
3-4*

13,363

3

,004*

1*-4
2*-4
3*-4

4,946

3

,176

-

5,565

3

,135

-

10,974

3

,012*

1*-3
1*-4
2*-4

3,304

3

,347

-

Tablo 4 incelendiğinde, ölçeğin “açık fikirlilik” alt boyutunda son sınıflar ile kıyaslandığında birinci sınıflar
lehine ve 2. sınıflar aleyhine anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. “Analitiklik” alt boyutunda da yine son
sınıftaki öğretmen adayları ile kıyaslandığında; 1. sınıf ve 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının
düşünme eğilimlerinin anlamlı düzeyde düşük olduğu söylenebilir. “Sistematiklik” alt boyutunda son sınıf
öğretmen adayları ile kıyaslandığında; diğer sınıflardaki öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin
anlamlı düzeyde yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Son olarak; “doğruyu arama” alt boyutunda 1. sınıf
öğretmen adayları, üçüncü ve son sınıftaki öğretmen adaylarına göre daha yüksek düzeyde eleştirel düşünme
eğilimindedir. Aynı boyutta ikinci sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının son sınıftaki öğretmen adaylarına
kıyasla daha yüksek düzeyde eleştirel düşünme eğilimine sahip olduğu görülmektedir.
Cinsiyete göre, öğretmen adaylarının “Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği”nden aldıkları ortalama puanlar
arasında anlamlı fark olup olmadığını ortaya koymak üzere yapılan Mann Whitney U testi analiz sonuçları Tablo
5’te görülmektedir.
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Tablo 5.
Cinsiyete Göre, Öğretmen Adaylarının Ölçekten Aldıkların Puan Ortalamaları Arasındaki Farkın Mann Whitney
U Testi İle Karşılaştırılması.
Alt boyutlar
Açık
Fikirlilik
Analitiklik
Sistematiklik
Kendine
Güven
Meraklılık
Doğruyu
Arama
TOPLAM

Sınıf Düzeyi
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

N
300
99
300
99
300
99
300
99
300
99
300
99
300
99

Sıra Ort.
213,22
159,93
196,52
210,54
201,68
194,92
192,37
223,12
197,67
207,07
208,23
175,06
205,00
184,84

Sıra Top.
63967,00
15833,00
58956,50
20843,50
60502,50
19297,50
57711,50
22088,50
59300,50
20499,50
62469,00
17331,00
61500,50
18299,50

U
10883,000

p
,000*

13806,500

,294

14347,500

,613

12561,500

,021*

14150,500

,481

12381,000

,013*

13349,500

,131

Tablo 5’e göre; ölçeğin “açık fikirlilik” ve “doğruyu arama” alt boyutunda kadın öğretmen adaylarına göre;
“kendine güven” alt boyutunda ise erkek öğretmen adaylarına göre eleştirel düşünme eğilim düzeylerinde
anlamlı farkların mevcut olduğu görülmektedir. Bununla birlikte ölçeğin toplamında ve “analitiklik”,
“sistematiklik”, “meraklılık” alt boyutlarında cinsiyete göre eleştirel düşünme eğilimi düzeylerinde anlamlı bir
farkın ortaya çıkmadığı görülmektedir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Öğretmen adaylarının “analitiklik” ve “kendine güven” alt boyutlarındaki eleştirel düşünme eğilimlerinin
yüksek düzeyde; “açık fikirlilik”, “doğruyu arama”, “meraklılık” ve “sistematiklik” ve ölçeğin genelinde orta
düzeyde oldukları belirlenmiştir. Üniversite öğrencileri ve öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim
düzeylerinin orta düzeyde bulunduğu çalışmalar bulunmaktadır (Bayrak, 2014; Beşoluk & Önder, 2010; Kartal,
2012; Koçak, Ulaş & Epçaçan, 2015; Korkmaz, 2009; Koç & Kuvaç, 2014; Korkmaz & Yeşil, 2009; Saçlı &
Demirhan, 2008; Serin, 2010; Türnüklü & Yeşildere, 2005). Bu çalışmanın elde ettiği sonuç belirtilen
çalışmaların elde ettiği sonuçlara paraleldir.
Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç; kadın öğretmen adaylarının “açık fikirlilik” ve “doğruyu arama”
alt boyutlarında eleştirel düşünme eğilim düzeylerinin erkek öğretmen adayları ile kıyaslandığında anlamlı
düzeyde yüksek olduğudur. Literatürde benzer sonuçlar ortaya koyan birçok çalışma mevcuttur ((Beşoluk &
Önder, 2010; Çetinkaya, 2011; Genç, 2008 ; Ricketts &Rudd, 2004). Bununla birlikte “kendine güven” alt
boyutunda erkek öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür.
“Doğruyu arama”, “açık fikirlilik” ve “sistematiklik” alt boyutlarında birinci sınıflar lehine anlamlı fark var
iken; ölçeğin “analitiklik” alt boyutunda dördüncü sınıflar lehine anlamlı fark vardır. Bu bağlamda öğretim
programlarının öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinde olumlu yönde etkisi olmadığı sonucuna
ulaşılabilir. Bununla birlikte ülkemizde öğretmen adayları ile yürütülen pek çok çalışma ilerleyen sınıf düzeyleri
ile birlikte eleştirel düşünme eğilim düzeylerinin azaldığı yönündedir (Çetinkaya, 2011; Akar, 2007; Gülveren,
2007; Koçak, 2015).
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Öz
Değerler, ideal davranış biçimleri veya hayat amaçları hakkındaki inançlarımız, davranışlarımıza yön gösteren ölçülerdir.
Özellikle değerler hem toplumsal hem de bireysel olarak insanların hayatını düzenlemektedir. Eğitim sistemi, değerleri
kazandırma amacı çerçevesindeki işlevini, öğretim programlarını da kapsayan eğitim programıyla yerine getirir. Bu
araştırmanın amacı 3. ve 4. sınıf Fen Bilimleri dersi öğretim programındaki kazanımları değerler ve değer eğitimi açısından
incelemektir. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada doküman analizi yöntemi ile veriler içerik
analizine tabi tutulmuştur. 3. sınıf öğretim programındaki 7 ünitede yer alan 36 kazanım ve 4. sınıf öğretim programındaki 7
ünitede yer alan 46 kazanım, literatür taraması sonucunda belirlenen değerler açısından incelenmiştir. Bunun için de bir
değerlendirme formu oluşturulmuştur. Bu sınıflarda hangi kazanımda hangi değer ya da değerlerin kazandırılabileceği
belirlenmeye çalışılmıştır. İki bağımsız araştırmacı tarafından inceleme yapılmıştır. Araştırmanın güvenirliği, MilesHuberman modelinde iç tutarlılık anlamında kodlayıcılar arasında görüş birliği formülü ile ölçülmüş ve tutarlılık düzeyinin
0.84 olduğu görülmüştür. Verilerin analizi sonucunda, 3. sınıf programındaki 36 kazanım değerlendirildiğinde, bu
kazanımlarla, bilimsellik, bilinçli olmak, çevreye duyarlılık, yaratıcılık ve sorumluluk değerleri; 4. sınıf programındaki 46
kazanım değerlendirildiğinde ise, bilimsellik, tutumluluk, çevreye duyarlılık, bilinçli olmak, vatanseverlik ve sağlıklı olmaya
özen değerlerinin edinilebileceği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Fen bilimleri dersi, değerler, değerler eğitimi, ilkokul
Abstract
Values are the benchmarks of our ideal behaviors and life goals. Values direct our behaviors. Values especially direct both
our social and individual lives. Education systems have a vital role about teaching values. This is important because the
education system must motivate the student to behave in the directed manner. The source of this motivation is whether the
student sees the outcome behavior as important and valuable. So, in this study, the learning outcomes of the Science lesson
curriculum (elementary) are investigated whether the outcomes are associated with values. The learning outcomes are
analysed in a qualitative perspective by document analysis. The 36 learning outcomes of 3 rd class and the 46 learning
outcomes of 4th class are investigated. The opinions of the researchers are crosschecked and the consistency between the
opinions are assessed by Miles-Huberman formula. The consistency between the opinions has been found 0.84. The findings
have indicated that the 36 learning outcomes of the 3rd class curriculum are related with scientificness, consciousness,
sensitivity for environment, creativity and responsibility values. The 46 learning outcomes of the 4th class curriculum are
related with scientificness, prudence, sensitivity for environment, consciousness, patriotism and attention for being healthy
values.
Keywords: Science lesson, values, values education, elementary

Giriş
Değer, kişide duygusal bir tepkiye yol açan idealdir. Kavramın tanımına bakıldığında, belirli bir
davranış tarzının veya yaşam amacının bir diğerinden daha üstün olduğu yönündeki oldukça istikrarlı ve derin
inançtır (Bilgin, 2003). Felsefi açıdan bakıldığında ise, değerlerin nesnel bir varlığa sahip oldukları da,
tanımlanamaz oldukları da farklı düşünürler tarafından ifade edilmiştir (Arslan, 1999).
Değer kavramının somut hayatla bağlantısı, davranışlar ile sağlanıyor gibi görünmektedir. Bu açıdan
beklenti-değer kuramı önem taşımaktadır. Beklenti-değer kuramı, bir davranışın en önemli nedeninin, kişinin
belli bir sonuca verdiği değer ve ilgili davranışın kişiyi o sonuca götürme beklentisi olduğunu ileri sürmektedir.
Bu kurama göre, kişinin davranışı, onun belirli sonucu elde etmeye yüklediği değerin ölçüsü ve gerçekleştirdiği
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davranışlar ile bu sonuca erişmeyi ümit etme derecesi tarafından şekillenir. Davranışın sonucunda elde edilecek
olan şey kişi için gerçekten değerli değilse onu harekete geçirmeye yetmez. Sonucun veya hedefin kişi için
değerli olması gerekmektedir (Cevizci, 2010).
Değerleri oluşturan kavramları evrensel, milli, dini, sosyal vb. gruplara ayırabiliriz (Girgin, 2012).
Değerler, değişime açık yapılardır ve zaman içinde ortaya çıkan gereksinimleri karşılamak için değer
önceliklerinde değişiklikler olabilir (Rokeach, 1973; Akt. Kuşdil ve Kağıtçıbaşı, 2000). Bu durum, toplumun
değişmesiyle toplumsal değerlerin de bu değişimden etkilenebildiği şeklinde açıklanabilmektedir.
Toplumsal değerlerin sürekliliği, eğitim sistemi ile sağlanmaktadır. Eğitim sisteminin somutlaşmış hali
olan okulun ilk görevlerinden biri, içinde yer aldığı toplumun devamlılığını ve yenileşmesini sağlamaktır (Ergün,
1987). Bu açıdan okulda yürütülen müfredat ve bu müfredatın hedefleri büyük önem taşımaktadır. Toplumun
nasıl bir insan tipi yetiştirmek istediği, yetiştirdiği insanın karakterini biçimlendirme amacına hizmet etmektedir.
Karakter eğitimi programları konusunda, programların etkililiği ve hangi insani niteliklerin kazandırılması
gerektiği konusunda uzlaşı sağlamada zorluklar yaşanabilmektedir. Yetiştirilmek istenen insanın karakteri sadece
bilişsel içerik ile değil, bilişsel içeriğe ilave olarak duygusal ve davranışsal yeterlikleri de içermektedir (Park,
2004).
Toplumun devamlılığını sağlayacak olan kişilere kazandırılacak değerler, hayatın rutin akışında ve
karşılaşılan sorunlarla başa çıkmada eyleme geçmeyi sağlayan gücün kaynağıdır (MEB, 2018). Bu açıdan
değerler, bireyin amaçlarıyla ve bu amaçlara ulaşmada etkili olan davranış biçimleriyle ilişkilidir (Schwartz ve
Bilsky, 1987; Kuşdil ve Kağıtçıbaşı, 2000).
Değerler, öğretim programlarının perspektifini oluşturan ilkeler toplamıdır. Eğitim sistemi değerleri
kazandırma amacı çerçevesindeki işlevini, öğretim programlarını da kapsayan eğitim programıyla yerine getirir
(MEB, 2018). Değerler, taşıdıkları öneme göre kendi aralarında sıralanırlar. Sıralanmış bir değerler kümesi,
değer önceliklerini belirleyen bir sistem oluşturur (Schwartz ve Bilsky, 1987; Akt. Kuşdil ve Kağıtçıbaşı, 2000).
Öğretim programlarında değerlerimiz, ayrı bir program veya öğrenme alanı, ünite, konu vb. olarak
görülmemiştir; ancak öğretim programlarında yer alan “kök değerler”, adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim,
sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik şeklinde ifade edilmektedir (MEB, 2018).
Bu çalışmada, 3. ve 4. sınıf Fen Bilimleri dersi öğretim programındaki kazanımların değerler ve değer
eğitimi açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, 3. sınıf öğretim programındaki 7 ünitede yer alan
36 kazanım ile 4. sınıf öğretim programındaki 7 ünitede yer alan 46 kazanım incelenmiştir.
Yöntem
Araştırmada, nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Fen Bilimleri dersi Öğretim Programı kapsamındaki
kazanımlar, doküman analizi yöntemi ile içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmayı gerçekleştiren
araştırmacılar tarafından hangi kazanımda hangi değer / değerlerin kazandırılabileceğini belirlemek için bir
değerlendirme formu hazırlanmıştır.
Araştırmacıların, hangi kazanım kapsamında hangi değerin sunulabileceğine dair görüşleri
karşılaştırılmış ve bu görüşler arasındaki tutarlılık Miles-Huberman modeli kapsamında değerlendirilmiştir. Bu
kapsamda Miles-Huberman güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan değerlendirme, araştırmacılar arasındaki
tutarlık düzeyinin 0.84 olduğunu göstermiştir.
Bulgular
Fen Bilimleri öğretim programında yer alan 3. sınıf kazanımları ile bu sınıf düzeyinde edinilebilecek
değerlerin ilişkilendirilmesine dair veriler Tablo-1’de verilmiştir.
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Tablo 1.
Fen Bilimleri Öğretim Programında Yer Alan 3. Sınıf Kazanımlarının Değerler ile İlişkilendirilmesi
Kazanım
İlişkilendirilen Değer
Bilimsellik
F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına
varır.
F.3.1.1.2. Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar.
Bilimsellik, Yaratıcılık
F.3.1.2.1. Dünya’nın yüzeyinde karaların ve suların yer aldığını Tutumluluk
kavrar.
F.3.1.2.3. Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları Bilimsellik
model üzerinde karşılaştırır.
F.3.2.1.2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.
Uyumlu olma
F.3.2.1.3. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması
Sağlıklı olmaya özen
gerekenleri açıklar.
F.3.3.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek
Bilimsellik
keşfeder.
Bilimsellik
F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran
cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti
tanımlar.
Bilimsellik, Sağlıklı olmaya özen, Özdenetim
F.3.4.1.2. Bazı maddelere dokunma, bakma, onları tatma ve
koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini
tartışır.
Sorumluluk, Güvenlik
F.3.4.1.2. Bireysel olarak veya gruplar hâlinde çalışırken
gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk
üstlenir.
F.3.5.1.1. Gözlemleri sonucunda görme olayının
Bilimsellik
gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu
sonucunu çıkarır.
F.3.5.2.1. Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık
Bilimsellik
kaynakları şeklinde sınıflandırır.
F.3.5.3.1. Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yöne
Bilimsellik
yayıldığı sonucunu çıkarır.
F.3.5.3.2. İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yaklaşıp
Bilimsellik
uzaklaşması ve ses kaynağının yeri hakkında
çıkarımlarda bulunur.
F.3.5.3.3. Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses
Bilimsellik
kaynakları şeklinde sınıflandırır.
F.3.5.4.1. Ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemler Bilimsellik
ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini
fark eder.
F.3.5.4.2. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.
Bilimsellik
F.3.5.4.3. Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini
Bilinçli olma, Sağlıklı olmaya özen
ifade eder.
F.3.6.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve
Çevreye duyarlılık
cansız olarak sınıflandırır.
F.3.6.1.2. Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını Bilimsellik
sunar.
F.3.6.2.2. Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır.
Çevreye duyarlılık, Bilinçli olma, Sorumluluk,
Temizlik
F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar.
Farklılıklara saygı
F.3.6.2.4. Yapay bir çevre tasarlar.
Yaratıcılık
F.3.6.2.5. Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varır.
Çevreye duyarlılık, Merhamet
F.3.6.2.6. Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak
Çevreye duyarlılık, Bilimsellik, Yaratıcılık
çözümler önerir.
F.3.7.1.1. Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler
Bilimsellik
vererek elektriğin günlük yaşamdaki önemini
açıklar.
F.3.7.2.2. Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu
Çevreye duyarlılık, Bilinçli olma
konuda yapılması gerekenleri tartışır.
F.3.7.3.1. Elektriğin güvenli kullanılmasına özen gösterir.
Bilinçli olma
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Tablo 1’de görüldüğü gibi 3. sınıf kazanımları ile en fazla ilişkilendirilen değer bilimsellik değeri (16 kazanım)
olmuştur. Sonrasında ise çevreye duyarlılık (5 kazanım), bilinçli olma (4 kazanım), sağlıklı olmaya özen (3
kazanım), yaratıcılık (3 kazanım), tutumluluk (1 kazanım), uyumlu olma (1 kazanım), özdenetim (1 kazanım),
sorumluluk (1 kazanım), güvenlik (1 kazanım), temizlik (1 kazanım), farklılıklara saygı (1 kazanım) ve
merhamet (1 kazanım) değerleri gelmektedir.
Fen Bilimleri öğretim programında yer alan 4. sınıf kazanımları ile bu sınıf düzeyinde edinilebilecek
değerlerin ilişkilendirilmesine dair veriler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2.
Fen Bilimleri öğretim programında yer alan 4. sınıf kazanımlarının değerler ile ilişkilendirilmesi
Kazanım
F.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.
F.4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri
arasındaki farkı açıklar.
F.4.1.2.2. Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları
açıklar.
F.4.2.1.2. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu
çıkarımını yapar.
F.4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve
doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı
olarak tartışır.
F.4.2.1.4. İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir.
F.4.2.1.5. Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan
olumsuz etkilerinin farkına varır.
F.4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya
yönelik sorumluluk üstlenir.
F.4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve
cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik
deneyler yapar.
F.4.3.2.2. Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak
keşfeder.
F.4.3.2.4. Mıknatısların yeni kullanım alanları konusunda
fikirlerini açıklar.
F.4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen
temel özellikleri açıklar.
F.4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek
karşılaştırır.
F.4.4.2.2. Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi
tanımlar.
F.4.4.3.1. Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri
karşılaştırır.
F.4.4.4.1. Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler
tasarlar.
F.4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine
yönelik deney tasarlar.
F.4.4.5.2. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların
ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden
uygun olanı seçer.
F.4.4.5.3. Karışımların ayrılmasını, ülke ekonomisine katkısı
ve kaynakların etkili kullanımı bakımından
tartışır.
F.4.5.1.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma
araçlarını karşılaştırır.
F.4.5.1.2. Gelecekte kullanılabilecek aydınlatma araçlarına
yönelik tasarım yapar.
F.4.5.2.1. Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar.
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Değer
Tarihi mirasa sahip çıkma
Bilimsellik
Bilimsellik
Bilimsellik
Sağlıklı olmaya özen, Bilimsellik
Sağlıklı olmaya özen
Sağlıklı olmaya özen, Bilinçli olma
Sağlıklı olmaya özen, Bilinçli olma,
Yardımseverlik
Bilimsellik, Yaratıcılık

Bilimsellik
Yaratıcılık, Bilimsellik
Bilimsellik
Bilimsellik
Bilimsellik
Bilimsellik
Bilimsellik, Yaratıcılık
Bilimsellik, Yaratıcılık
Bilimsellik
Çevreye duyarlılık, İleri görüşlülük,
Vatanseverlik
Tarihi mirasa sahip çıkma
Yaratıcılık, Bilimsellik, Girişimcilik
Bilimsellik

F.4.5.2.2. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile
ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.
F.4.5.3.1. Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular.
F.4.5.3.2. Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin
gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar.
F.4.5.3.3. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.
F.4.5.4.2. Şiddetli sese sahip teknolojik araçların olumlu ve
olumsuz etkilerini araştırır.
F.4.5.5.1. Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular.
F.4.5.5.2. Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki
olumsuz etkilerini açıklar.
F.4.5.5.3. Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.
F.4.6.1.1. Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya
özen gösterir.
F.4.6.1.2. Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri
dönüşümün önemini fark eder.

Tutumluluk, Vatanseverlik, Bilinçli olma
Çevreye duyarlılık, Doğaya saygı
Bilinçli olma, Bilimsellik, Çevreye duyarlılık,
Temizlik
Bilimsellik, Yaratıcılık
Bilinçli olma
Bilimsellik
Çevreye duyarlılık, Bilinçli olma, Sağlıklı
olmaya özen
Yaratıcılık, Bilimsellik, Temizlik, Saygı
Tutumluluk, Çevreye duyarlılık
Çevreye duyarlılık, Bilinçli olma

Tablo 2’de görüldüğü gibi 4. sınıf kazanımları ile en fazla ilişkilendirilen değer bilimsellik değeri (20
kazanım) olmuştur. Sonrasında ise bilinçli olma (7 kazanım), yaratıcılık (7 kazanım), çevreye duyarlılık (6
kazanım), sağlıklı olmaya özen (5 kazanım), tarihi mirasa sahip çıkma ( 2 kazanım), vatanseverlik (2 kazanım),
tutumluluk (2 kazanım), temizlik (2 kazanım), yardımseverlik (1 kazanım), saygı (1 kazanım), ileri görüşlülük
(1 kazanım), girişimcilik (1 kazanım) ve doğaya saygı (1 kazanım) değerleri gelmektedir.
Fen Bilimleri öğretim programındaki kazanımların hangi değerlerle ilişkilendirildiği Tablo 3’te
gösterilmektedir.
Tablo 3.
Fen Bilimleri Dersinin Kazanımlarında Değerlerle İlgili Bulgular

1

Değer

Kazanım numaraları

Bilimsellik
(36 kazanım)

F.3.1.1.1. , F.3.1.1.2. , F.3.1.2.3. , F.3.3.2.1. , F.3.3.2.2., F.3.4.1.2. , F.3.5.1.1. ,
F.3.5.2.1., F.3.5.3.1. , F.3.5.3.2., F.3.5.3.3. , F.3.5.4.1. , F.3.5.4.2. , F.3.6.1.2. ,
F.3.6.2.6. , F.3.7.1.1. , F.4.1.2.1. , F.4.1.2.2. , F.4.2.1.2. , F.4.2.1.3. , F.4.3.1.1. ,
F.4.3.2.2. , F.4.3.2.4. , F.4.4.1.1. , F.4.4.2.1. , F.4.4.2.2. , F.4.4.3.1. , F.4.4.4.1. ,
F.4.4.4.2. , F.4.4.5.2. , F.4.5.1.2. , F.4.5.2.1. , F.4.5.3.2. , F.4.5.3.3. , F.4.5.5.1.
F.4.5.5.3.

2

Bilinçli olma
(11 kazanım)

F.3.5.4.3. , F.3.6.2.2. , F.3.7.2.2. , F.3.7.3.1. , F.4.2.1.5. , F.4.2.1.6. , F.4.5.2.2. ,

3

Yaratıcılık
(10 kazanım)

F.3.1.1.2. , F.3.6.2.4. , F.3.6.2.6. , F.4.3.1.1. , F.4.3.2.4. , F.4.4.4.1. , F.4.4.4.2. ,

4

5

6
7
8
9

Çevreye
duyarlılık
(10 kazanım)
Sağlıklı olmaya
özen
(8 kazanım)
Tutumluluk
(3 kazanım)
Temizlik
(3 kazanım)
Sorumluluk
(2 kazanım)
Tarihi mirasa
sahip çıkma
( 2 kazanım)

F.4.5.3.2., F.4.5.4.2. , F.4.5.5.2. , F.4.6.1.2.
F.4.5.1.2., F.4.5.3.3. , F.4.5.5.3.
F.3.6.2.2. , F.3.6.2.5. , F.3.6.2.6. , F.3.7.2.2. , F.4.4.5.3. , F.4.5.3.1. , F.4.5.3.2. ,
F.4.5.5.2., F.4.6.1.1. , F.4.6.1.2.
F.3.2.1.3. , F.3.4.1.2. , F.3.5.4.3. , F.4.2.1.3. , F.4.2.1.4. , F.4.2.1.5. , F.4.2.1.6. ,
F.4.5.5.2.
F.3.1.2.1. , F.4.5.2.2. , F.4.6.1.1.
F.3.6.2.2. , F.4.5.3.2. , F.4.5.5.3.
F.3.4.1.2. , F.3.6.2.2.
F.4.1.1.3. , F.4.5.1.1.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

Vatanseverlik
( 2 kazanım)
Güvenlik
( 1 kazanım)
Uyumlu olma
(1kazanım)

F.4.4.5.3. , F.4.5.2.2.

Merhamet
( 1 kazanım)

F.3.6.2.5.

Özdenetim
(1 kazanım)
Yardımseverlik
(1 kazanım)
İleri görüşlülük
(1 kazanım)
Girişimcilik
( 1 kazanım)
Saygı
( 1 kazanım)

F.3.4.1.2.
F.3.2.1.2.

F.3.4.1.2.
F.4.2.1.6.
F.4.4.5.3.
F.4.5.1.2.
F.4.5.5.3.

Tablo 3 incelendiğinde, Fen Bilimleri dersi (ilkokul) programındaki kazanımların büyük kısmının (36
kazanım) bilimsellik değeri ile ilişkili olduğu görülmektedir. Sonrasında bilinçli olma (11 kazanım), yaratıcılık
(10 kazanım), çevreye duyarlılık (10 kazanım), sağlıklı olmaya özen (8 kazanım), tutumluluk (3 kazanım),
temizlik (3 kazanım), sorumluluk (2 kazanım), tarihi mirasa sahip çıkma (2 kazanım), vatanseverlik (2 kazanım),
güvenlik (1 kazanım), uyumlu olma (1 kazanım), merhamet (1 kazanım), özdenetim (1 kazanım), yardımseverlik
(1 kazanım), ileri görüşlülük (1 kazanım), girişimcilik (1 kazanım) ve saygı (1 kazanım) değerlerinin, program
kazanımlarıyla ilişkili olduğu tabloda görülmektedir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Toplum, yetişmekte olan kuşaklarının, kendi değerlerini taşımak üzere eğitim almasını istemektedir. Bu
açıdan okulların gençlerdeki ahlaki boşluğu yönelik hazırladığı programlar, karakter eğitimi şeklinde
adlandırılmaktadır (Bulach ve Butler, 2002). Yetiştirilmek istenen insanın karakteri sadece bilişsel değil, bilişsel
içeriğe ilave olarak duygusal ve davranışsal yeterlikleri de içerdiği (Park, 2004) hatırlandığında, değerler eğitimi
ile karakter eğitiminin önemi ortaya çıkmaktadır.
Değerler eğitimi örtük programla gerçekleşebileceği gibi tüm öğretim programlarında da dikkate
alınması gereken önemli bir konudur (Kasa, 2015). Bu nedenle, farklı öğretim programlarındaki kazanımların,
değerler eğitimine nasıl katkı sağlayabileceği üzerinde durulmaktadır.
Ülkemizde değerler eğitimi ile ilgili 3 ve 4. sınıflar düzeyinde yapılan çalışmalar çeşitli dersler
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Örneğin ilköğretim öğrencilerinin günlük yaşamında değerlerin yerinin
araştırıldığı bir çalışmada öğrencilerin günlüklerinden elde edilen verilerin çözümlenmesi ortaya çıkan değerler;
sorumluluk, çalışkanlık, insan ilişkileri, özdenetim, ulusal değerler, onurlu olma, temizlik, tutarlılık, merhamet,
hoşgörü, paylaşma, dürüstlük, nezâket olarak yer almaktadır. Ancak değer sınıflamaları içinde yer alan barış,
eşitlik, bilimsellik, cesaret, özgürlük gibi kimi değerlere öğrenci günlüklerinde yer verilmemiştir (Deveci ve Ay,
2009). Bu sonuçlar, belli değerlerin ilköğretim öğrencileri açısından öne çıktığını, diğer bazılarının ise geride
kaldığını göstermekte gibidir.
Başka bir çalışmada ise, ilkokul 4. sınıf seviyesinde kullanılan, seçilen İngilizce ders kitaplarının Türk
kültürünün maddî ve manevî değerlerini taşımadığı, kültürel değerleri yeni nesillere taşıyacak şekilde
düzenlenmediği, aile, dil, din, saygı, yardımseverlik değerlerini yeterince taşımadığı ve daha çok popüler
kültürün öğelerini yansıttığı sonucuna ulaşılmıştır (Altunal, 2015).
Fen Bilimleri dersi kapsamında bakıldığında ise yapılan bir çalışma kapsamında geliştirilen “İlköğretim
4. sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programıyla Bütünleştirilmiş Değerler Eğitimi Programı”nın 10-11 yaşındaki
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4. sınıf öğrencileri üzerindeki etkililiği sınanmış; öğrencilerin, verilen eğitimin programda yer alan değerlere
ilişkin kazanımlara sahip olma düzeylerinin anlamlı bir şekilde artmasını sağladığını göstermiştir (Kunduroğlu,
2010).
Bu çalışmada 3. ve 4. sınıf Fen Bilimleri dersi öğretim programındaki kazanımların değerler ve değer
eğitimi açısından incelenmesini amaçlamıştır. Bu kapsamda, 3. sınıf öğretim programındaki 7 ünitede yer alan
36 kazanım ile 4. sınıf öğretim programındaki 7 ünitede yer alan 46 kazanım incelenmiştir. Nitel araştırma
deseninin kullanıldığı çalışmada doküman analizi yöntemi ile Fen Bilimleri dersi Öğretim Programı
kapsamındaki kazanımlar incelenmiştir. Araştırmacıların görüşleri arasındaki tutarlılık Miles-Huberman
güvenirlik katsayısı ile hesaplanmış ve araştırmacı görüşleri arasındaki tutarlılık düzeyinin 0.84 olduğu
görülmüştür.
Araştırma sonuçlarına göre Fen Bilimleri dersi (ilkokul) programındaki kazanımların büyük kısmının
bilimsellik değeri ile ilişkili olduğu görülmektedir. Sonrasında bilinçli olma, yaratıcılık, çevreye duyarlılık,
sağlıklı olmaya özen, tutumluluk, temizlik, sorumluluk, tarihi mirasa sahip çıkma, vatanseverlik, güvenlik,
uyumlu olma, merhamet, özdenetim, yardımseverlik, ileri görüşlülük, girişimcilik ve saygı değerlerinin, program
kazanımlarıyla ilişkili olduğu görülmüştür.
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Öz
Bu çalışma fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik inançlarını belirlemek ve cinsiyet ile sınıf düzeyi
değişkenleri açısından farklılaşmalarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma tarama modelinde yapılmış betimsel bir
çalışmadır. Çalışmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği
bölümünde öğrenim gören 228 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Riggs ve Enochs (1990) tarafından
geliştirilen ve Bıkmaz (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz Yeterlik İnancı
Ölçeği" aracılığıyla toplanmıştır. Beşli likert tipi 20 maddeden oluşan ölçek fen öğretiminde öz yeterlik inancı ve fen
öğretiminde sonuç beklentisi olmak üzere 2 faktörden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri SPSS 20.0 paket programıyla
analiz edilmiştir. Analiz sırasında frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma hesaplamaları yapılmış, ortalamaların
karşılaştırılmasında Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik inançlarının, yeterlik inancı ve sonuç
beklentisi boyutları için orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca fen bilgisi öğretmen adaylarının yeterlik inançlarının
cinsiyet ve sınıf düzeyine göre değişmediği ancak sonuç beklentisinin cinsiyet ve sınıf düzeyine göre farklılık gösterdiği
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fen öğretimi, öz yeterlik, fen bilgisi öğretmen adayları

Abstract
This study was carried out to determine the science teaching self-efficacy beliefs of science teacher
candidates and to examine their differences in terms of gender and class level variables. The study is a descriptive
study made on the screening model. The sample of the study consisted of 228 pre-service teachers studying Science
Education at Afyon Kocatepe University in 2017-2018 academic year. To find out preservice teachers’ science instruction
self-efficacy beliefs, “Preservice Teacher Science Instruction Self-efficacy Beliefs Scale” which was developed by Riggs
and Enochs (1990) and adapted into Turkish by Bıkmaz (2004) was used. The five-point Likert-type 20-item scale consists of
two factors: self-efficacy belief in science teaching and outcome expectation in science education. The data obtained in the
study were analyzed by SPSS 20.0 package program. Frequency, percentage, mean and standard deviation calculations were
made during the analysis and Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests were used to compare the means.
As a result of the study, it was determined that science teacher candidates' self-efficacy beliefs were moderate for the
beliefs of competence and the expectation dimensions. In addition, it was determined that the pre-service science teachers'
proficiency beliefs did not change according to gender and class level, but the result expectations differed by gender and class
level.
Keywords: Science teaching, self efficacy, preservice science teachers

Giriş
Yaşadığımız çağ bilim ve teknoloji çağıdır. Hızla değişen ve gelişen çağa ayak uydurabilmek, ülkemizin
kalkınması ve gelişmiş ülkeler arasında kendine yer bulabilmesi bakımından gereklidir. Fen yaşamımızın bir
parçası olduğu gibi yaşadığımız dünyadaki hemen her şey fenle ilgilidir (Altun & Olkun, 2005). Fen bilgisi
eğitiminin bu noktada oldukça önemli bir rolü vardır. Hançer, Şensoy ve Yıldırım’a (2003) göre fen bilgisi
eğitiminin temel amaçlarından birisi, her an hızla değişen ve gelişen fen çağına ayak uydurabilecek ve en son
teknolojik buluşlardan her alanda yararlanabilecek bireyler yetiştirmektir.
Ülkemizde öğrenciler Fen Bilgisi dersi ile ilkokul 3. sınıfla birlikte tanışmaktadırlar. Yenilenen Fen
Bilimleri Dersi Öğretim Programının (2018) temel amacı bütün bireylerin teknoloji okuryazarı olarak
yetişmeleridir (MEB, 2018). Araştıran, sorgulayan, etkili kararlar verebilen, problem çözebilen, kendine
güvenen, iş birliğine açık, etkili iletişim kurabilen fen okuryazarı bireyler sürdürülebilir kalkınma bilinciyle
yaşam boyu öğrenmeye devam ederler (MEB, 2013). Yenilenen programın teknoloji okuryazarı bireyler
yetiştirme hedefiyle çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini söyleyebiliriz. Ancak tüm bu
önemine rağmen fen bilgisi dersi öğrenci başarısının düşük olduğu, öğrencilerin en çok kaygı duydukları ve
zorlandıkları derslerin başında gelmektedir (Kaptan & Korkmaz, 2001; Gömleksiz & Yüksel, 2003). Bu durumu
tersine çevirebilmek için öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Öğretmenlerin fen eğitiminin öğrencilere
benimsetilebilmesi için ezbercilikten kurtarılarak deneysel çalışmaya, gözlem ve incelemeye dayalı öğrenci
merkezli olarak işlenmesi gerekmektedir (Ortaş, 2008). Ayrıca fen eğitiminin niteliğini artırabilmek için

241

International Congress on Science and Education

Afyonkarahisar, 2018

öğretmenlerin, öğrenme-öğretme stratejileri ve öğrenme modelleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları ve bu
stratejileri en uygun şekilde belirleyip en iyi şekilde uygulamaları gerekmektedir (Hançer vd., 2003).
Öğretmenlerin tüm bunların yanında fen öğretimini etkili ve verimli bir şekilde yapabileceklerine inanmaları,
yani öz yeterliklerinin yüksek olması gerekmektedir.
Öz yeterlik, Albert Bandura’nın sosyal öğrenme teorisinin merkezinde yer alan bir kavramdır. Bandura'ya
(1986: 391) göre öz yeterlik, bireyin bir performansı gösterebilmesi için gerekli olan eylemleri yerine
getirebilme ve bu eylemleri düzenleyebilme kapasiteleri hakkındaki kendisine ilişkin inançlarıdır. Öz yeterlilik,
Bandura (1982) tarafından yeterlik inancı ve sonuç beklentisi olarak iki bileşen hâlinde açıklanmaktadır. Özyeterlik inancı ile sonuç beklentisi birbirinden farklı yapılardır. Sonuç beklentisi, kişinin yaptığı bir davranışın
hangi sonuçları doğurabileceğini yaklaşık olarak tahmin edebilmesiyken, öz-yeterlik inancı ise kişinin istediği
bir sonucu yaratabilmek için gerekli davranışları başarıyla gösterip gösteremeyeceğine ilişkin inancıdır
(Fettahlıoğlu, Matyar & Ekici, 2015).
Çakır’a (2012) göre bir durumla ilgili öz-yeterlik algısı yüksek olan bireyler, bir işi başarmak için büyük
çaba gösterirler, olumsuzluklarla karşılaştıklarında kolayca geri dönmezler, ısrarlı ve sabırlıdırlar. Bakır’a (2015)
göre bireyin öz yeterlik algısı ne kadar güçlü ise, koşulduğu işe olan bağlılığı, iş sırasındaki azmi ve işin
sonucunda elde edeceği başarı da o oranda yüksek olacaktır. Yapılan çalışmalar da bireyin bir işi
gerçekleştirmedeki devamlılığı ve performansı için yüksek düzeyde öz-yeterliğin önemini ortaya koymaktadır
(Kurtuldu, 2017; Stajkovic & Luthans, 1998). Bu sebeple öğretmenlerin fen öğretimine yönelik öz yeterlik
algılarının yüksek olması, öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarını ve akademik başarılarını doğrudan
olumlu yönde etkileyecektir. Birçok çalışma (Bandura, 1993; Goddard, Hoy & Woolfolk-Hoy, 2000; Goddard,
2001; Saraçoğlu & Yenice, 2009) öğretmenlerin yüksek öz yeterliklerinin öğrencilerinin akademik başarılarını
etkilediğini ortaya koymuştur. Fen bilgisi dersi özelinde düşünüldüğünde, öğretmenlerin fen öğretimi öz
yeterliklerinin yüksek düzeyde olması fen bilgisi öğretim programında ortaya konan hedeflerin
gerçekleştirilebilmesi açısından önemli olduğu söylenebilir. Bu anlamda geleceğin fen eğitimcileri olacak olan
fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterliklerini belirlemek, mevcut durumun görülebilmesi ve
alınacak önlemlerin ortaya konabilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple bu çalışma ile fen bilgisi
öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik düzeyleri tespit edilmeye çalışılmış ve çalışmanın amacı
doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır.
1. Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlikleri hangi düzeydedir?
2. Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlikleri cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?
3. Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlikleri sınıf düzeyine göre farklılaşmakta mıdır?
Yöntem
Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı bu araştırma
betimsel araştırma niteliğindedir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. "Tarama modeli geçmişte ya da
hala var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlar. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da
nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme,
etkileme çabası gösterilmez" (Karasar, 2015: 77).
Katılımcılar
Çalışmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilgisi
Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören, amaçlı örnekleme yöntemine göre ulaşılan 228 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme, çalışmanın amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların seçilerek
derinlemesine araştırma yapılmasına olanak tanır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2014:
90). Katılımcıların özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1.
Katılımcıların Özellikleri.

Cinsiyet

Sınıf Düzeyi

Kadın
Erkek
Toplam
1
2
3
4
Toplam

242

f

%

163
65
228
58
60
60
50
228

71
29
100
25
26
26
23
100
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Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun kadın olduğu
görülmektedir. Öğretmen adaylarının sınıf düzeyine göre dağılımlarının ise birbirine yakın olduğu
görülmektedir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmanın verileri Riggs ve Enochs (1990) tarafından geliştirilen ve Bıkmaz (2004) tarafından Türkçeye
uyarlanan "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz Yeterlik İnancı Ölçeği" aracılığıyla toplanmıştır. Beşli
likert tipi (Kesinlikle Katılıyorum - Kesinlikle Katılmıyorum) 20 maddeden oluşan ölçek fen öğretiminde öz
yeterlik inancı ve sonuç beklentisi olmak üzere 2 faktörden oluşmaktadır. Fen öğretimi öz yeterlik inancı adlı
faktörde 5’i olumlu 8’i olumsuz toplam 13 madde, fen öğretiminde sonuç beklentisi adlı faktörde ise 5’si olumlu
2’si olumsuz toplam 7 madde bulunmaktadır. Birinci faktörün güvenirlik katsayısı .78, ikinci faktörün güvenirlik
katsayısı .60, ölçeğin bütünü için güvenirlik katsayısı ise .71’tir (Bıkmaz, 2004). Yirmi maddeden oluşan
ölçekte, ilk alt ölçekten alınabilecek en düşük puan 13, en yüksek puan 65 ve ikinci alt ölçekten alınabilecek en
düşük puan 7, en yüksek puan 35’dir.
Verilerin Analizi
Araştırmanın verileri SPSS 20.0 paket programı ile çözümlenmiştir. Çalışmanın verileri normal dağılım
özelliği sergilemediği için analizler sırasında parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve sonuç beklentisi düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için
Mann Whitney U testi; sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığının test etmek için ise Kruskall Wallis H
testi uygulanmıştır. Yapılan analizlerde en az .05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır.
Bulgular
Araştırmanın birinci sorusu fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik düzeylerini
belirlemeye yöneliktir. Öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik düzeylerini belirleyebilmek amacıyla Sınıf
Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz Yeterlik İnancı Ölçeği uygulanmış, aldıkları puanların aritmetik
ortalamaları ve standart sapma değerleri aşağıda tablo 2'de sunulmuştur.
Tablo 2.
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnancına Ait Puanların Genel Dağılımı.
Min – Max
S
Olası Puanlar
Ölçeğin Boyutu
n
Puanlar
Yeterlik İnancı
228
37.43
5.65
17-49
13-65
Sonuç Beklentisi
228
17.53
3.19
9-32
7-35
Tablo 2’de görüldüğü üzere fen bilgisi öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları puanlarının aritmetik
ortalamalarının öz yeterlik inancı boyutu için 37.43 ve sonuç beklentisi boyutu için 17.53 ile orta düzeyde
olduğu söylenebilir.
Araştırmanın bir diğer sorusu fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik düzeylerinin
cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yöneliktir. Bu doğrultuda yapılan Mann Whitney U Testi
sonuçları aşağıda tablo 3'te sunulmuştur.
Tablo 3.
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlilik İnancına Ait Puanlarının Cinsiyetlerine Göre
Farklılaşma Durumu.
Mann Whitney U
Sıra
Faktör
Cinsiyet
N
Ortalaması
U
p
Yeterlik
İnancı
Sonuç
Beklentisi

Kadın

163

38.12

118.58

Erkek

65

35.72

104.27

Kadın

163

17.85

120.27

Erkek

65

16.73

100.03

4631

0.138

4357

0.035

Tablo 3'te öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre farklılık
gösterip göstermediğine yönelik verilere yer verilmiştir. Bu verilere göre yeterlik inancı faktörü açısından kadın
öğretmen adayların ortalamaları (38.12) ile erkek öğretmen adaylarının ortalamaları (35.72) arasında anlamlı bir
farklılık görülmemektedir (U=4631, p.05). Sonuç beklentisi faktörüne göre kadın öğretmen adaylarının
ortalamasının (17.85), erkek öğretmen adaylarının ortalamasından (16.73) anlamlı derecede daha yüksek olduğu
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görülmektedir (U=4357, p<0.05).
Araştırmanın bir diğer sorusu fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik düzeylerinin sınıf
düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yöneliktir. Bu doğrultuda yapılan Kruskal Wallis H Testi
sonuçları aşağıda tablo 4'te sunulmuştur.
Tablo 4.
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnancına Ait Puanların Sınıf Düzeyine
Göre Farklılaşma Durumu
Kruskal Wallis H
sd
Anlamlı
Sıra
Faktör
Sınıf
N
Ortalaması
Fark
H
p
1

58

38.51

125.3

Yeterlik

2

60

37.16

110.56

İnancı

3

60

35.61

99.98

4

50

38.70

124.32

1

58

18.29

130.72

2

60

17.23

104.82

Sonuç
Beklentisi

3

5.779

0.123

-

1-2
1-3
3

12.513

0.006*

3

60

16.43

95.72

4-2

4

50

18.28

129.85

4-3

* p<0,05
Tablo 4'te öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik düzeylerinin sınıf düzeyi değişkenine göre
farklılık gösterip göstermediğine yönelik verilere yer verilmiştir. Bu verilere göre yeterlik inancı faktörü açısından
sınıflar arasında anlamlı düzeyde bir farklılık görülmemektedir (H=5.579, p.05). Ayrıca sonuç beklentisi faktörü
açısından 1. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının ortalaması(18.29) ile 4. Sınıfta öğrenim gören öğretmen
adaylarının ortalaması (18.28), 2. Sınıf (17.23) ile 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının ortalamasından
(16.43) anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir (H12.513, p<0.05).
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmanın sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik inançlarının, yeterlik inancı ve
sonuç beklentisi faktörleri için orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Literatürde çalışmamızın sonuçlarıyla örtüşen
çeşitli branşlardan öğretmen adaylarıyla yapılmış çalışmalar (Vural & Hamurcu, 2008; Tortop & Eker 2014; Yener
& Yılmaz, 2017) bulunduğu gibi yüksek düzeyde öz yeterlik sonucuna ulaşan çalışmalar (Denizoğlu, 2008;
Fettahlıoğlu vd., 2015; Kurtuluş & Çavdar, 2010; Ngman-Wara & Edem, 2016; Önen & Muşlu Kaygısız, 2013;
Sarıkaya, 2004; Şenler, 2017) da yer almaktadır.
Fen eğitiminin niteliği ve verimliliği için eğitimi veren öğretmenlerin öz yeterliklerinin belirleyici olduğu
söylenebilir. Yapılan çalışmalarda (Ashton & Webb, 1986) öğrenciler, yüksek öz yeterliğe sahip öğretmenlerden
düşük öz yeterliğe sahip öğretmenlere kıyasla genel olarak daha fazla şey öğrendiklerini belirtmişlerdir.
Öz yeterliği yüksek öğretmenler, öğrencilerinin ilgilerini ve akademik benlik gelişimini desteklemek için otorite
kurmak yerine sınıflarında güvenli ve destekleyici bir hava oluşturmak gibi olumlu öğretmen davranışları
gösterirlerken (Bandura, 1997) tersine düşük öz yeterliliğe sahip öğretmenler mesleğe zayıf bağlılık ve akademik
meselelere daha az zaman ayırma gibi pek çok istenmeyen özelliği barındırır (Evans & Tribble, 1986).
Öğretmenlerin öz yeterlik inancının onların yetiştireceği öğrencilerin duygusal, sosyal ve akademik durumlarını da
etkileyeceği göz önünde bulundurulduğunda, geleceğin öğretmenleri olacak öğretmen adaylarının öz yeterlik
inançlarının artırılmasının gerekli olduğu söylenebilir. Bunun için öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinde alan
bilgisi derslerine ve öğretmenlik uygulamalarına daha fazla önem verilmelidir.
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Çalışmamızda yeterlik inancı boyutu açısından kadınlar ile erkekler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark yer almazken, sonuç beklentisi boyutu açısından bayanların lehine anlamlı bir fark olduğu görülmektedir.
Benzer şekilde Akbaş ve Çelikkaleli (2006) çalışmalarında sınıf öğretmeni adaylarının öz-yeterlik inançlarının
cinsiyetlere göre farklılaşmadığı; sonuç beklentilerinin ise kadınlar lehine olmak üzere cinsiyetlere göre
farklılaştığı sonucuna ulaşmıştır. Yine benzer şekilde Yaman ve Öner (2006) ile Hamurcu (2006) çalışmalarında
kadınların daha yüksek sonuç beklentisine sahip olduklarını belirlemişlerdir. Ancak erkeklerin daha yüksek
sonuç beklentisine sahip olduklarına yönelik araştırma bulguları (Cantrel, Young & Moore, 2003; Üredi &
Üredi, 2006) da literatürde yer almaktadır. Yaman, Cansüngü ve Altunçekiç (2004); Altunçekiç, Yaman ve
Koray (2005); Akbaş ve Çelikkaleli (2006); Yener & Yılmaz (2017); Çetin (2008); Gökulu ve Koç (2016)
çalışmalarında kadın ve erkeklerin fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inancı ve sonuç beklentisi boyutları
bakımından anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Farklı örneklem gruplarıyla ve farklı
zamanlarda yapılmış olan bu çalışmaların farklı sonuçlar ortaya koyması sosyal bilimler alanında yapılan
çalışmaların doğası gereği olduğu değerlendirilebilir.
Çalışmamızda öğretmen adaylarının yeterlik inançları sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık
göstermezken, sonuç beklentileri sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Buna göre 1. ve 4.
sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının sonuç beklentileri 2. ve 3. sınıflara göre anlamlı derecede daha
yüksektir. Altunçekiç vd. (2005) çalışmalarında 1. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının sonuç
beklentilerinin diğer sınıflara göre anlamlı derecede daha düşük olduğu sonucuna ulaşmış ve bu durumu sınıf
düzeyinin arttıkça görülen derslerle birlikte alan bilgisinin artmasına bağlamıştır. Vural ve Hamurcu (2010) okul
öncesi öğretmen adaylarıyla yaptığı çalışmada 3. sınıftaki öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik
inançlarının 1. sınıflara göre anlamlı derecede yüksek olduğu sonucuna ulaşmış ve bu durumu öğrencilerin 2.
sınıfta aldığı “Okul Öncesi Fen Öğretimi” dersinden kaynaklanabileceğini belirtmiştir. Şenler (2017) fen bilgisi
öğretmen adaylarıyla yaptığı çalışmada en yüksek öz yeterlik inancına sahip olan öğretmen adaylarının 2. sınıfta,
en düşük öz yeterlik inancına sahip olan öğretmen adayların ise 1. sınıfta öğrenim görmekte olduğunu
belirlemiştir. Ayrıca 2. sınıftan sonra sınıf düzeyi arttıkça öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarında düşme
saptanmıştır. Kutlu ve Gökdere (2012) fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterliklerinin sınıf
düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini belirlemiştir. Öğretmen adaylarının alanıyla ilgili dersleri
almalarıyla ve öğretmenlik uygulamalarına katılmalarıyla öz yeterliklerinin yükselmesi beklenilmektedir. Bu
anlamda öğretmen adaylarının alan derslerine yönelik eğitimlerinin niteliğinin artırılmasının ve öğretmenlik
uygulaması gibi onların öz yeterliklerini artıracak uygulamalı derslere daha çok zaman ayrılmasının ve
niteliğinin artırılmasının faydalı olacağı söylenebilir.
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik
Tutumlarının İncelenmesi
Mehmet ERKOL, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye, merkol@aku.edu.tr
Ömer ERBASAN, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, omererbasan20@gmail.com
Öz
Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarını belirlemek ve cinsiyet ile
sınıf düzeyi değişkenleri açısından farklılaşmalarını incelemektir. Çalışma tarama modelinde yapılmış betimsel bir
çalışmadır. Çalışmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi fen bilgisi öğretmenliği
bölümünde öğrenim gören 219 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Nuhoğlu ve Yalçın (2004) tarafından
geliştirilen "Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutum Ölçeği" aracılığıyla toplanmıştır. Ölçek beşli Likert tipinde olup "kesinlikle
katılıyorum" ile "kesinlikle katılmıyorum" aralığında derecelendirilmiştir. Ölçekte, 19’u olumlu, 17’si olumsuz olmak üzere
toplam 36 tutum maddesi bulunmaktadır. Çalışmanın verileri SPSS 20.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Analiz sırasında
frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma hesaplamaları yapılmış, ortalamaların karşılaştırılmasında verilerin normal
dağılması sebebiyle bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü varyans testi (ANOVA) kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarının cinsiyet ve sınıf düzeyi
değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fizik laboratuvarı, tutum, fen bilgisi öğretmen adayları

Abstract
The aim of this study was to determine the attitudes of science teacher candidates towards the physics laboratory and to
investigate the differentiation of gender and class level variables. The study is a descriptive study made on the screening
model. The sample of the study consisted of 219 pre-service teachers studying Science Education at Afyon Kocatepe
University in 2017-2018 academic year. The data of the study were collected through the "Attitude Scale Towards Physics
Laboratory" prepared by Nuhoğlu and Yalçın (2004). The scale is five-point Likert type and it is rated "strongly agree" with
"strongly disagree". In the scale, there are 36 attitude items, 19 of which are positive and 17 of them are negative. The data
obtained in the study were analyzed by SPSS 20.0 package program. During the analysis, frequency, percentage, mean and
standard deviation calculations were made, independent samples t-test and one-way variance test (ANOVA) were used
because of the normal distribution of the data in the comparison of the means.
As a result of the research, it was determined that science teacher candidates' attitudes towards physics laboratory were
moderate. In addition, it was concluded that the attitudes of science teacher candidates towards physics laboratory did not
show a significant difference according to gender and grade level variables.
Keywords: Physics laboratory, attitude, preservice science teachers

Giriş
İçinde bulunduğumuz çağ, bilim ve teknoloji çağı olarak adlandırılmaktadır. Demirci'ye (1993) göre
teknolojinin gelişmesine hizmet eden en önemli bilimler, başka bir deyişle teknolojik değişme ve gelişmeyi
doğrudan etkileyen bilimler matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleridir. Bahsi geçen bilimlerin
içerisinde fizik, özellikle amacı itibariyle önemli bir bilim dalıdır. Fizik bilimi evrendeki düzen, olaylar ve
doğanın işleyişinin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır (MEB, 2018). Akpınar'a (2006) göre de fizik içinde
yaşadığımız evrenin yasalarını açıklamaya çalışan bir bilim dalı olup aynı zamanda doğayı anlama işidir. Ayrıca
tüm bilimlerin temeli fiziğe dayanır ve birçok bilim ve teknoloji gelişiminde fizikten faydalanır, fizikle iş birliği
yapar (Akpınar, 2006). Tüm bu önemine rağmen fizik dersi öğrenciler için genellikle zor bir ders olarak
düşünülmektedir (İslim, 2006; Köklü, 2015). Fizik dersinde fizik laboratuvarlarının kullanımı öğrencilerin fiziği
sevmelerini ve ders başarılarını artırmalarını sağlayabilir. Nitekim yapılan bazı çalışmalar (Yücel, 2014; Güney,
2015; Köklü, 2015) laboratuvar kullanımının geleneksel yöntemlere göre öğrencilerde akademik başarıyı
artırdığı ve öğrencilerde derse karşı olumlu tutum geliştirmeye yardımcı olduğunu göstermektedir.
“Laboratuvar öğretilmek istenen bir konu veya kavramın yapay olarak öğrenciye ya birinci elden
deneyimle veya gösteri yolu ile gösterildiği ortamdır” (Çepni, Ayas, Johnson ve Turgut, 1997). Güneş, Şener,
Topal Germi & Can’a (2013) göre laboratuvar birçok gözlem veya soyut algılamalar sonucu zihinde oluşan
soruların somutlaştırılarak anlamlandırıldığı, elde edilen bilgilerin yaşamsal değere sahip olduğunun anlaşıldığı
ortamlardır. Laboratuvarlar özellikle fizik gibi uygulama gerektiren dersler için vazgeçilmez birer ders
alanlarıdır. Kırpık ve Engin'e (2009) göre laboratuvarlar öğrencilere akıl yürütme, eleştirisel düşünme, ilmi
bakış açısı kazandırma, problem çözme yeteneklerini geliştirme başta olmak üzere pek çok yarar sağlamaktadır.
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Konuyla ilgili pek çok çalışma labaratuvar kullanmanın etkili ve kalıcı öğrenmeye olan katkısını ortaya
koymaktadır (Aslan, Ergin ve Battal, 2002; Bekar, 1996; Birbir ve Salan, 2000; Bıyıklı, 2015; Ergin, Akgün,
Küçüközer ve Yakal, 2000; Güven ve Gürdal, 2002; Hofstein, 2004; Singer, Hilton ve Schweingruber, 2005).
Buna karşılık öğretmenlerin genellikle derslerinde labaratuvar uygulamalarına yeterince yer vermedikleri
bilinmektedir (Demir, Böyük & Koç, 2011; Yıldız, Akpınar, Aydoğdu & Ergin, 2006). Bu durumun altında
yatan çeşitli sebeplerden biri olarak öğretmenlerin laboratuvara yönelik olumsuz tutumları söylenebilir.
Demirel (1993) tutumu; bireyi belli insanlar, nesneler ve durumlar karşısında belli davranışlar göstermeye
iten öğrenilmiş eğilimler olarak tanımlamıştır. Tutumlar ile davranışlar arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır
(Üstüner, 2006). Tutumlar davranışların arkasında yatan yönlendirici bir güç olarak değerlendirilebilir. Bu
anlamda fizik laboratuvarına yönelik olumlu tutumlar öğretmenlerin laboratuvar çalışmalarına daha fazla yer
vermesi ve severek laboratuvar uygulamaları yapması bakımından oldukça önemlidir. Öğrencilerin tutumlarının
öğretmenlerin tutumundan olumlu veya olumsuz doğrudan etkilendiği düşünülürse öğretmenlerin tutumlarının
önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu sebeple geleceğin eğitimcileri olacak öğretmen adaylarının fizik
laboratuvarına yönelik tutumlarının belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu sebeple bu çalışma ile fen bilgisi
öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumları tespit edilmeye çalışılmış ve çalışmanın amacı
doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır.
1.
2.
3.

Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumları hangi düzeydedir?
Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumları cinsiyete göre farklılaşmakta
mıdır?
Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumları sınıf düzeyine göre
farklılaşmakta mıdır?

Yöntem
Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarının tespit edilmeye çalışıldığı bu
araştırma betimsel araştırma niteliğindedir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. "Tarama modeli geçmişte
ya da hala var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlar. Araştırmaya konu olan olay, birey ya
da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme,
etkileme çabası gösterilmez" (Karasar, 2015: 77).
Katılımcılar
Çalışmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilgisi
Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören, amaçlı örnekleme yöntemine göre ulaşılan 219 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme, çalışmanın amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların seçilerek
derinlemesine araştırma yapılmasına olanak tanır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2014:
90). Katılımcıların özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1.
Katılımcıların Özellikleri.

Cinsiyet

Sınıf Düzeyi

Kadın
Erkek
Toplam
1
2
3
4
Toplam

f

%

151
68
219
55
58
52
54
219

68.9
31.1
100
25.1
26.5
23.7
24.7
100

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun kadın olduğu
görülmektedir. Öğretmen adaylarının sınıf düzeyine göre dağılımlarının ise birbirine yakın olduğu
görülmektedir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmanın verileri Nuhoğlu ve Yalçın (2004) tarafından geliştirilen "Fizik Laboratuvarına Yönelik
Tutum Ölçeği" aracılığıyla toplanmıştır. Ölçek beşli likert tipinde olup "kesinlikle katılıyorum" ile "kesinlikle
katılmıyorum" aralığında derecelendirilmiştir. Ölçekte, 19’u olumlu, 17’si olumsuz olmak üzere toplam 36
tutum maddesi bulunmaktadır. Ölçeğin Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayısı Nuhoğlu ve Yalçın (2004) tarafından
α =0,8930 olarak bulunmuştur.
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Verilerin Analizi
Araştırmanın verileri SPSS 20.0 paket programı ile çözümlenmiştir. Analiz sırasında frekans, yüzde,
ortalama ve standart sapma hesaplamaları yapılmış, ortalamaların karşılaştırılmasında verilerin normal dağılması
sebebiyle bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü varyans testi (ANOVA) kullanılmıştır. Yapılan analizlerde
en az .05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır. Ölçek puanlarının değerlendirilmesinde dikkate alınan sınırlar
Tablo 2'de sunulmuştur.
Tablo 2.
Seçenekler ve Sınırlar.
Ağırlık

Seçenekler

Sınırlar

5

Tamamen katılıyorum

4.21 - 5.00

4

Katılıyorum

3.41 - 4.20

3

Kararsızım

2.61 - 3.40

2

Katılmıyorum

1.81 - 2.60

1

Tamamen katılmıyorum

1.00 - 1.80

Bulgular
Araştırmanın birinci sorusu fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarını
belirlemeye yöneliktir. Öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarını belirleyebilmek amacıyla
Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutum Ölçeği uygulanmış, aldıkları puanların aritmetik ortalamaları ve standart
sapma değerleri aşağıda tablo 3'te sunulmuştur.
Tablo 3.
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutum Puanları.
n
219

S
0.403

3.37

Tablo 3'te görüldüğü üzere öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutum puanlarının ortalaması
3.37 ile kararsızım aralığına (2.61 – 3.40) denk gelmektedir. Buna göre fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik
laboratuvarına yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu söylenebilir.
Araştırmanın bir diğer sorusu fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarının
cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yöneliktir. Bu doğrultuda yapılan bağımsız örneklemler ttesti sonuçları aşağıda tablo 4'te sunulmuştur.
Tablo 4.
Öğretmen Adaylarının Cinsiyetlerine Göre Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması.

Tutum

Cinsiyet

N

S

Kadın

151

3.37

.40012

Erkek

68

3,35

.41199

sd

t

p

217

0.388

0.698

Tablo 4'te görüldüğü üzere öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumları cinsiyetlerine göre
anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p0.05). Bu bulguya göre fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik
laboratuvarına yönelik tutumlarının cinsiyete göre değişmediği söylenebilir.
Araştırmanın bir diğer sorusu fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarının
sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yöneliktir. Öğretmen adaylarının sınıf düzeyine göre
fizik laboratuvarına yönelik puanların ortalaması aşağıda tablo 5'te sunulmuştur.
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Tablo 5.
Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyine Göre Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutum Puanı Ortalamaları.
Sınıf

N

1
2
3
4

55
58
52
54

3.28
3.38
3.39
3.45

Tablo 5'te görüldüğü üzere öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutum puanları ortalaması
sınıf düzeyi arttıkça yükselmektedir. Bu artışın anlamlı bir fark olup olmadığını belirleyebilmek amacıyla
yapılan tek yönlü varyans testi (ANOVA) sonuçları aşağıda Tablo 6'da sunulmuştur.
Tablo 6.
Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyine Göre Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması.
Kareler Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

.743

3

.248

Gruplar İçi

34.669

215

.161

Toplam

35.411

3218

Varyansın Kaynağı
Gruplar Arası

F

P

1.538

0.206

Tablo 6'da görüldüğü üzere öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumları sınıf düzeylerine
göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p0.05).
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Çalışma sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarının orta düzeyde
olduğu belirlenmiştir. Literatürde yer alan çalışmalar (Nuhoğlu ve Yalçın, 2004; Hanif, Sneddon, Al-Ahmedi ve
Reid, 2008; Al-Abri, 2010; Taşlıdere ve Korur, 2012; Tanrıverdi ve Demirbaş, 2012; Douglas, 2013;
Kırılmazkaya, 2017) genel olarak öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik olumlu tutuma sahip
olduğunu göstermektedir. Benzer bir çalışmada (Nuhoğlu, Kocabaş ve Bozdoğan, 2004) öğretmen adaylarının
genel olarak fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarına karşı tutumlarının olumlu olduğunu, ancak üç disiplin
arasında en az ilginin fizik laboratuvarına yönelik olduğunu bulmuştur.
Laboratuvar çalışmaları hakkında öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının görüşlerini araştıran çalışmalarda
(Azar ve Karaali, 2004; Çepni, Kaya & Küçük, 2005; Yıldız ve diğ., 2006) genellikle laboratuar araçlarının
yeterince tanınmadığı, laboratuar çalışmalarına yeterli zaman ayrılmadığı, yeterli laboratuvar araç gereçlerinin
bulunmadığı, deneylerin nasıl yapılacağının bilinmediği gibi çeşitli görüşlerin dile getirildiği görülmektedir.
Ortaya konan bu görüşler çalışmamızda ulaştığımız orta düzeyde tutumun sebepleri olarak da değerlendirilebilir.
Tutumlar esasında davranışa dönüştükleri ölçüde anlamlıdırlar. Tutumların davranışa hazırlayıcı bir faktör
olduğu göz önünde bulundurulunca öğretmen adaylarının tutumlarının olumlu olmasının önemi daha iyi
anlaşılmaktadır. Henüz üniversite eğitimleri sırasında fizik laboratuarına yönelik olumlu tutum geliştiren
öğretmen adaylarının ileride göreve başladıklarında laboratuar çalışmalarına önem verecekleri ve öğrencilerin
laboratuarı sevmelerine yardımcı olacakları söylenebilir.
Bu çalışmada öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir
farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu alanda yapılan benzer çalışmalar incelendiğinde (Yalvaç ve
Sungur, 2000; Özdemir ve Azar 2004; Taşlıdere ve Korur 2012; Balbağ ve Karademir, 2015; Kırılmazkaya,
2017) fen bilgisi öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin fizik laboratuvarına yönelik tutumları ile cinsiyetleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığı sonuçlarına rastlanılmaktadır. Ancak literatürde
cinsiyet faktörünün anlamlı çıktığı çalışmaların (Yıldız, Akpınar, Aydoğdu ve Ergin, 2006) az sayıda da olsa
bulunduğu görülmektedir. Toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki farkın azaldığı, kadınların da erkekler kadar
eğitim ve iş hayatına katıldığı günümüzde cinsiyetler arasında böyle bir farklılığın oluşmaması beklenilen bir
sonuç olarak değerlendirilebilir.
Öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumları sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık
göstermemiştir. Benzer sonuçlara Taşlıdere ve Korur (2012) fen bilgisi öğretmen adaylarıyla yaptığı
çalışmasında ulaşmıştır. Öğretmen adaylarının üniversite eğitimi sırasında laboratuvar uygulamaları derslerini
aldıkça tutumlarının da artmasının beklenildiği söylenebilir. Çalışmamızda da sınıf seviyesi arttıkça tutum
puanlarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak bu farklılık anlamlı düzeyde değildir. Buradan hareketle verilen
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derslerin öğretmen adaylarının tutumlarını yeterli derece arttırmadığı sonucu çıkarılabilir.
Öğretmen adaylarının orta düzeyde fizik laboratuvarı tutumuna sahip oldukları sonucundan yola çıkarak,
laboratuvar uygulamalarında öğretmen adaylarının olumlu tutumlar edinmelerine yönelik onların ilgi ve
merakını artıracak çalışmalara yer verilebilir. Ayrıca üniversite eğitimleri sırasında laboratuvar uygulama
derslerinin ders saati sayısı ve derslerin niteliği artırılabilir. Bunun dışında bu çalışma cinsiyet ve sınıf düzeyi
değişkenleriyle sınırlı tutulmuştur. Öğretmen adaylarının tutumları farklı değişkenler açısından incelenerek
çalışma genişletilebilir.
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Üniversitelerde Görev Yapan Yöneticilerin İş Doyumlarının İncelenmesi
Dr. Öğretim Üyesi Nuray YILDIRIM, Afyon Kocatepe Üniversitesi,
Türkiye, nrytas@hotmail.com
Öz
Bu araştırma, üniversitelerde görev yapan yöneticilerin iş doyumunun cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, yöneticilikteki kıdem
ve görev yapılan fakülte değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma, tarama
modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde görev yapan toplam 100 dekan,
dekan yardımcısı, bölüm ve anabilim dalı başkanı oluşturmaktadır. Üniversitelerde görev yapan yöneticilerin iş doyumlarını
incelemek amacıyla Weiss, Davis, England ve Lofquist (1967) tarafından geliştirilen ve Oran (1989) tarafından Türkçe’ ye
uyarlanan “Minnessota Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırma kapsamında, ölçeğin güvenirliğinin incelenmesi amacıyla
yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha değeri .90 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS
istatistik paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmada öncelikle verilerin dağılımının incelenmesi amacıyla tek
örneklem Kolmogorov-Smirnov Testi uygulanmış ve çarpıklık katsayıları incelenmiş ve verilerin normal dağıldığı
belirlenmiştir. Araştırmada üniversitelerde görev yapan yöneticilerin iş doyumlarını incelemek amacıyla elde edilen verilerin
ortalama ve standart sapma değerleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, üniversite yöneticilerinin yapmış
olduğu işe karşı hissetmiş oldukları doyumlarının yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca farklı cinsiyet, yaş,
mesleki kıdem, yöneticilik kıdemine sahip üniversite yöneticilerinin iş doyumlarının birbirine benzer olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca farklı fakültelerde görev yapan üniversite yöneticilerinin iş doyumlarının birbirine benzer olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Üniversite, yönetici, iş doyumu.

Abstract
This study aims to investigate whether the job satisfaction of the managers working in universities differs according to
the variables of gender, age, seniority, seniority in the management and the faculty variables. This study was conducted as a
survey. The participants of this study were composed of 100 deans, vice deans, and heads of departments in Afyon Kocatepe
University. In this study “Minnessota Job Satisfaction Scale” which was developed by Weiss, Davis, England and Lofquist
(1967) and adapted to Turkish by Oran (1989) was used. As a result of the reliability analysis conducted in order to examine
the reliability of the scale, the Cronbach's Alpha value of the scale was .90. The data were analyzed with the help of SPSS
statistical package program. In order to examine the distribution of data, single sample Kolmogorov-Smirnov test was applied
and skewness coefficients were examined and it was determined that the data were distributed normally.
In this study, the mean and standard deviation values of the data obtained from the managers working in universities were
examined. According to the findings, it is concluded that the satisfaction of university administrators towards their work is
high. In addition, it was concluded that the job satisfaction of university administrators with different gender, age, seniority
and management seniority is similar. In addition, it was concluded that the job satisfaction of university administrators working
in different faculties is similar.
Keywords: University, administrator, job satisfaction.

Giriş
İş doyumu genel anlamdaki doyum kavramına paralel olarak bireylerin işlerine karşı hissettikleri duyguları
ve tutumları ifade eden bir kavramdır. İşe yönelik bu duygular ve tutumlar olumlu olabileceği gibi olumsuz da
olabilmektedir. Olumlu duygu ve tutumlar iş doyumu olarak ifade edilirken; olumsuz duygu ve tutumlar işinden
memnun olmama ya da iş doyumsuzluğu olarak açıklanmaktadır (Eğinli, 2009). Bazı araştırmacılar, iş doyumunu
işe devam, iş yöntemlerinin geliştirilmesi ve iş ortamındaki işbirliğinin artırılması gibi alanlarda davranışların bir
nedeni olarak görmekte; bazı araştırmacılar ise, iş doyumunu bir sonuç olarak ele almaktadırlar. Bir başka grup
araştırmacı ise iş doyumunu bir semptom olarak görmektedirler. Onlara göre yetersiz iş tasarımı hem iş
doyumsuzluğunu hem iş davranışlarını ortaya çıkarmaktadır (Ergin, 1997).
İş doyumunu belirleyen pek çok faktör olmakla birlikte, belki de en önemli faktörlerden birisi çalışma şartları
ve çalışma ortamıdır. İş doyumunu etkileyen iç ve dış faktörler vardır. İç faktörler cinsiyet, yaş, işte kalma süresi,
meslek ve eğitim düzeyi, statü, kişilik, sosyo-kültürel çevre, zeka ve yetenek gibi faktörler iken dış faktörler
fiziksel özellikler, ücret düzeyi, özendirme, birlikte görev yapılan diğer çalışanlar, ast-üst ilişkileri ve gözetim,
ilerleme imkanları, kararlara katılım ve iletişim gibi faktörlerdir (Özkaya, Yakın, Ekinci, 2008). İş doyumu; isten
duyulan genel doyum, ücretten duyulan doyum, güvenlikten duyulan doyum, sosyal çalışma koşullarından duyulan
doyum, denetimden duyulan doyum, gelişme olanaklarından duyulan doyum olmak üzere farklı biçimlerde
incelenmektedir. Çalışanın iş doyumsuzluğu yaşaması ise, işe geç gelme, devamsızlık, sık iş değiştirme,
performans düşüklüğü gibi sonuçlara neden olmaktadır (Eğinli, 2009).
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2547 sayılı Yükseköğretim kanununa göre üniversite, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip
yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, yüksekokul ve benzeri
kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. Yükseköğretim kurumları üst düzey nitelikli insan
gücü yetiştirme, bilimsel araştırma, bilimsel birikimi koruma, yayma ve geliştirme işlevinin yanında toplumun ve
insanlığın sorunlarına ilişkin çözümler üretme işlevini de üstlenmiş kurumlardır (Güçlüol, 1996). Bu denli önemli
işlevlere sahip olan üniversitelerde de iş doyumu önemli bir kavramdır ve üniversite yöneticilerin iş doyumunun
araştırılması alanyazına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda bu araştırma, üniversitelerde görev yapan yöneticilerin
iş doyumunu incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmanın alt amaçları aşağıdaki gibidir:
1. Üniversitelerde görev yapan yöneticilerin iş doyum düzeylerini belirlemek
2. Üniversitelerde görev yapan yöneticilerin iş doyumlarının cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını
incelemek.
3. Üniversitelerde görev yapan yöneticilerin iş doyumlarının yaşlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını
incelemek.
4. Üniversitelerde görev yapan yöneticilerin iş doyumlarının mesleki kıdemlerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını incelemek.
5. Üniversitelerde görev yapan yöneticilerin iş doyumlarının yöneticilikteki kıdemlerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını incelemek.
6. Üniversitelerde görev yapan yöneticilerin iş doyumlarının görev yapılan fakülteye göre farklılaşıp
farklılaşmadığını incelemek.
Yöntem
Bu araştırma, tarama modelinde desenlenmiştir. Tarama araştırması, yanıtlayıcıların inançlarını, görüşlerini,
özelliklerini ve geçmişteki ya da şimdiki davranışlarını ortaya çıkarır (Neuman, 2007). Araştırmanın katılımcılarını
Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde görev yapan toplam 100 dekan, dekan yardımcısı, bölüm ve anabilim dalı
başkanı oluşturmaktadır. Katılımcıların cinsiyetlerine, yaşlarına, mesleki kıdemlerine, yöneticilik kıdemlerine ve
görev yaptıkları fakülteye ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.
Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılımlar.
Seçenekler
Kadın
Erkek
Cinsiyet
Toplam
Yaş
31-35
36-40
41-45
46-50
51 ve üzeri
Toplam
Meslekteki Kıdem
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21-25 yıl
26 yıl ve üzeri
Toplam
Yöneticilikteki Kıdem
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21yıl ve üzeri
Toplam
Görev Yapılan Fakülte
Eğitim
Fen-Edebiyat
Mühendislik
Veteriner
İktisadi ve İdari Bilimler
Turizm
Teknoloji
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Toplam
14
86
100
10
24
20
27
19
100
4
11
20
16
29
20
100
45
29
13
10
3
100
12
22
14
15
13
3
7

Güzel Sanatlar
İslami İlimler
Toplam

6
8
100

Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada Weiss, Davis, England ve Lofquist (1967) tarafından geliştirilen ve Oran (1989) tarafından
Türkçe’ ye uyarlanan “Minnessota Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. 20 maddeden oluşan ölçek 5’li likert tipinde bir
ölçektir. Minnessota Doyum Ölçeği’ nden alınabilecek en düşük puan 20 en yüksek puan ise 100’ dür ve puan
arttıkça iş doyumu da artmaktadır. Minnessota Doyum Ölçeği’ nin orijinalinin güvenilirlik çalışması kapsamında,
ölçeğin iç tutarlığı için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmış ve 20 maddelik ölçeğin iç tutarlık katsayısı .83
olarak belirtilmiştir. Türkiye’ deki güvenirlik çalışması Yıldırım (1996) tarafından yapılmış, test-tekrar test
güvenirlik katsayısı .76, iç tutarlılık katsayısı .90 olarak bulunmuştur.
Bu araştırma kapsamında, ölçeğin yapı geçerliğini gerçekleştirmek üzere Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)
kullanılmıştır. DFA var olan bir teoriyi test etmek için kullanılan bir yöntemdir (Matsunaga, 2010). DFA
sonucunda ölçeğin orijinal formunda olduğu gibi tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiş ve 2 =
533.05; df= 170; 2 /df= 3.1356; RMSEA= .10 olarak elde edilmiştir. RMSEA’dan elde edilen değerlerde .10 ve
daha küçük değerler uyumluluk için yeterlidir. 2 /df oranının ise 2-5 arasında olması iyi uyumu, 2’den küçük
değerler ise mükemmel uyumu ifade etmektedir (Jöreskog ve Sörbom, 2001). Modelin uyum iyiliği değerleri
incelendiğinde modelin kabul edilebilir bir model olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan güvenirlik analizi
sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha değeri .90 olarak tespit edilmiştir.
Araştırmada verilerin dağılımının incelenmesi amacıyla tek örneklem Kolmogorov-Smirnov Testi
uygulanmış ve çarpıklık katsayıları incelenmiştir. Tablo 2’de de görüldüğü gibi Kolmogorov–Smirnov testinin
anlamlılık değeri ve çarpıklık katsayıları incelendiğinde verilerin normal dağılım gösterdiği anlaşılmıştır.
Kolmogorov-Smirnov testinde hesaplanan p değerinin .05’ den büyük çıkması, bu anlamlılık düzeyinde puanların
normal dağılımdan anlamlı sapma göstermediği şeklinde yorumlanır. Ayrıca çarpıklık katsayısı -1<ÇK<1 sınırları
içerisinde yer alıyorsa puanların normal dağılımdan önemli bir sapma göstermediği şeklinde yorumlanabilir
(Büyüköztürk, 2007; s. 40). Bu nedenle, verilerin analizinde parametrik testlere başvurulmuştur.
Tablo 2.
Tek Örneklem Kolmogorov-Smirnov Testi Sonuçları ve Çarpıklık Katsayısı
Faktörler
İş Doyumu

n
100

Ç.K.
.241

p
.200

Bulgular
Üniversite yöneticilerinin iş doyumunu belirlemek amacıyla elde edilen verilerin ortalama ve standart sapma
değerleri Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3.
Üniversite Yöneticilerinin İş Doyumlarının N, X Ve Ss Değerleri
N
En az
İş Doyumu
100
1.65

En çok
4.95

X
3.86

ss
.53

Tablo 3’ e göre iş doyumu ortalamasının 3.86 olması, üniversite yöneticilerinin memnunum düzeyinde iş
doyumuna sahip olduğunu göstermektedir. Bir başka deyişle, üniversite yöneticilerinin yapmış olduğu işe karşı
hissetmiş oldukları doyum yüksek düzeydedir.
Üniversite yöneticilerinin iş doyumlarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için
Bağımsız Örneklemler için t-Testi yapılmış ve hesaplanan istatistikler Tablo 4’ de sunulmuştur.
Tablo 4.
Üniversite Yöneticilerinin İş Doyumlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşma Durumuna Ait T-Testi
Sonuçları.
Faktörler
Cinsiyet
N
X
S
sd
t
İş Doyumu
Kadın
14
4.04
.805
98
1.376
Erkek
86
3.83
.466
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p
.172

Tablo 4’ deki veriler incelendiğinde, üniversite yöneticilerinin iş doyumunun üniversite yöneticilerinin
cinsiyetine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır (t(98)= 1.376; p>.05). Bir başka deyişle, kadın ve
erkek üniversite yöneticilerinin iş doyumları birbirine benzerdir.
Üniversite yöneticilerinin iş doyumlarının yaşa göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek
amacıyla One-Way ANOVA Testi yapılmış ve hesaplanan istatistikler Tablo 5’ de sunulmuştur.
Tablo 5.
Üniversite Yöneticilerin İş Doyumlarının Yaş Değişkenine Göre Farklılaşma Durumuna Ait ANOVA Testi
Sonuçları.
Faktörler

Yaş

N

X

S

F

p

İş Doyumu

31-35
36-40
41-45
46-50
51 ve üzeri

10
24
20
27
19

4.06
3.83
3.78
3.88
3.82

.542
.413
.694
.482
.530

.528

.715

Tablo 5’ deki veriler incelendiğinde, üniversite yöneticilerinin iş doyumunun üniversite yöneticilerinin
yaşına göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır (F(4-95)= .528, p>.05). Bir başka deyişle, farklı yaş
gruplarındaki üniversite yöneticilerinin iş doyumları birbirine benzerdir.
Üniversite yöneticilerinin iş doyumlarının mesleki kıdeme göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini
tespit etmek amacıyla One-Way ANOVA Testi yapılmış ve hesaplanan istatistikler Tablo 6’ da sunulmuştur.
Tablo 6.
Üniversite Yöneticilerinin İş Doyumlarının Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Farklılaşma Durumuna Ait ANOVA
Testi Sonuçları.
Faktörler

Mesleki Kıdem

N

X

S

F

p

İş Doyumu

1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21-25 yıl
26 yıl ve üzeri

4
11
20
16
29
20

4.12
3.88
3.96
3.57
4.00
3.70

.578
.379
.461
.645
.501
.502

2.211

.060

Tablo 6’ daki veriler incelendiğinde, üniversite yöneticilerinin iş doyumunun üniversite yöneticilerinin
mesleki kıdemine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır (F(5-94)= 2.211, p>.05). Bir başka deyişle,
farklı mesleki kıdemlerdeki üniversite yöneticilerinin iş doyumları birbirine benzerdir.
Üniversite yöneticilerinin iş doyumlarının yöneticilik kıdemine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini
tespit etmek amacıyla One-Way ANOVA Testi yapılmış ve hesaplanan istatistikler Tablo 7’ de sunulmuştur.
Tablo 7.
Üniversite Yöneticilerinin İş Doyumlarının Yöneticilikteki Kıdem Değişkenine Göre Farklılaşma Durumuna Ait
ANOVA Testi Sonuçları
Faktörler

Yöneticilikteki
Kıdem

N

X

S

F

p

İş Doyumu

1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 ve üzeri

45
29
13
10
3

3.84
3.92
3.70
3.99
3.62

.446
.497
.763
.662
.144

.721

.580
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Tablo 7’ deki veriler incelendiğinde, üniversite yöneticilerinin iş doyumlarının üniversite yöneticilerinin
yöneticilikteki kıdemine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır (F(4-95)= .721, p>.05). Bir başka
deyişle, farklı yöneticilik kıdemlerine sahip üniversite yöneticilerinin iş doyumları birbirine benzerdir.
Üniversite yöneticilerinin iş doyumlarının üniversite yöneticilerinin görev yaptıkları fakülteye göre anlamlı
farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla One-Way ANOVA Testi yapılmış ve hesaplanan
istatistikler Tablo 8’ de sunulmuştur.
Tablo 8.
Üniversite Yöneticilerinin İş Doyumunun Üniversite Yöneticilerinin Görev Yaptıkları Fakülte Değişkenine Göre
Farklılaşma Durumuna Ait ANOVA Testi Sonuçları.
Faktörler

Görev Yapılan Fakülte

N

X

S

F

p

İş Doyumu

Eğitim
Fen-Edebiyat
Mühendislik
Veteriner
İktisadi ve İdari Bilimler
Turizm
Teknoloji
Güzel Sanatlar
İslami İlimler

12
22
14
15
13
3
7
6
8

4.03
3.76
3.81
3.77
3.97
4.17
3.66
3.66
4.13

.441
.368
.505
.798
.514
.153
.378
.276
.704

1.032

.418

Tablo 8’ deki veriler incelendiğinde, üniversite yöneticilerinin iş doyumlarının üniversite yöneticilerinin
görev yaptıkları fakülteye göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır (F(8-91)= 1.032, p>.05). Bir başka
deyişle, farklı fakültelerde görev yapan üniversite yöneticilerinin iş doyumları birbirine benzerdir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmada ilk olarak üniversite yöneticilerinin iş doyumunu belirlemek amacıyla elde edilen verilerin
ortalama ve standart sapma değerleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, üniversite yöneticilerinin
yapmış olduğu işe karşı hissetmiş oldukları doyumlarının yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kamu ve
özel sektörde çalışanların iş doyumunu inceleyen Eğinli’nin (2009) yapmış olduğu çalışmada da kamu sektöründe
çalışanların %24’ünde yüksek iş doyumu, %68.2’sinde orta iş doyumu, %7.9’unda düşük iş doyumu bulunmuştur
ve bu sonuç bu çalışmanın sonuçlarıyla paraleldir.
Araştırmada ikinci olarak, üniversitelerde görev yapan yöneticilerin iş doyumunun cinsiyet, yaş, mesleki
kıdem, yöneticilikteki kıdem ve görev yapılan fakülte değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir.
Elde edilen bulgular doğrultusunda farklı cinsiyetlerdeki üniversite yöneticilerinin iş doyumlarının birbirine
benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu, iş doyumu ve mesleki tükenmişlik
düzeylerini inceleyen Avşaroğlu, Deniz ve Kahraman’ın (2005) yapmış olduğu çalışmada da kadın öğretmenlerle
erkek öğretmenlerin iş doyumu puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılaşmanın olmadığı görülmüştür
ve bu sonuç bu çalışmanın sonuçlarıyla paraleldir.
Ayrıca farklı yaş gruplarındaki üniversite yöneticilerinin iş doyumlarının birbirine benzer olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Özkaya ve diğerlerinin (2008) yapmış olduğu çalışmada, sadece 20-30 yaş grubunda bulunan
üniversite personelinin diğer gruplara göre daha yüksek iş doyumuna ulaşmış olması bu araştırmanın sonuçlarıyla
kısmen benzerlik göstermektedir.
Bununla birlikte, farklı mesleki kıdemlerdeki üniversite yöneticilerinin iş doyumunun birbirine benzer
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özkaya ve diğerlerinin (2008) yapmış olduğu çalışmada, sadece 1-5 yıl mesleki
kıdeme sahip olan üniversite personelinin diğer gruplara göre daha yüksek iş doyumuna ulaşmış olması bu
araştırmanın sonuçlarıyla kısmen benzerlik göstermektedir.
Üniversite yöneticilerinin iş doyumunun yöneticilikteki kıdeme bağlı değişimi incelendiğinde, farklı
yöneticilik kıdemlerine sahip üniversite yöneticilerinin iş doyumlarının birbirine benzer olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bununla birlikte, farklı fakültelerde görev yapan üniversite yöneticilerinin iş doyumunun birbirine
benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Bu araştırmada, üniversitelerde görev yapan yöneticilerin iş doyumunun belirlenmesi amaçlanmış ve tarama
modelinde desenlenmiştir. Ancak nicel çalışmaların sınırlılıklarından dolayı bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye
sahip olmak için uzun süreli gözlem ve görüşmeleri içeren nitel çalışmalar desenlenebilir. Ayrıca bu çalışmanın
devamı olarak üniversitelerde çalışanların iş doyumu da araştırılabilir. Üniversitede görev yapan yöneticilerle
sınırlı kalmayıp farklı eğitim kademelerindeki kurumlar da dahil edilerek yöneticilerin iş doyumları
karşılaştırılabilir.
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Özel Gereksinimli Öğrencilerle Çalışan Özel ve Genel Eğitim Öğretmenleri
İçin Örnek Bir Uygulama: Gömülü Öğretim
Arzu Özen, Anadolu Üniversitesi, aozen@anadolu.edu.tr
Öz
Bu çalışma derleme çalışması olarak planlanmıştır. Çalışmanın amacı, özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde
sıklıkla kullanılan doğal öğretim yaklaşımları arasında yer alan gömülü öğretim uygulamalarına ilişkin genel bir bilgi
sunmaktır. Disiplinlerarası bir model olan gömülü öğretim, belli öğeleri içermektedir. Bu öğeler, etkinlikleri öğrencinin
ilgilerini dikkate alarak seçme, işlevsel ve genellenebilen amaçları okul rutinlerinin, geçişlerin ya da planlanmış etkinliklerin
içine gömerek öğretme, davranışla doğal ve anlamlı bir ilişki içinde olan davranış öncesi ve sonrası uyaranları kullanma gibi
sıralanabilir. Gömülü öğretimin temel öğeleri dikkate alındığında okulöncesi dönemdeki öğrenciler için pek çok
davranış/beceri ek bir zaman harcanmadan günlük rutinler sırasında doğal olarak gerçekleştiği bağlamda çalışılabilir. Gömülü
öğretim motor, uyum, sosyal, bilişsel ve iletişim beceriler gibi çeşitli akademik ve gelişimsel davranışları ele almayı mümkün
kılan bir uygulamadır. Çalışmada “Gömülü Öğretim” uygulamasına ilişkin ayrıntılı bilgi, alanyazında var olan gömülü
öğretim araştırmalarının verileri, uygulamanın öğretmenlere ve ailelere sağladığı faydalar ve son olarak ileri araştırmalara
yönelik öneriler tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Özel gereksinimli öğrenciler, özel eğitim, doğal öğretim yaklaşımları, gömülü öğretim

Abstract
This study was planned as a compilation study. The aim of this study is to give information about embedded instruction
which is among the natural teaching approaches. Embedded instruction, an interdisciplinary model, includes certain elements.
These elements can be listed as teaching by choosing, taking into account student interests, embedding functional and
generalizable objectives into school routines, transitions, or planned activities, using pre- and post-stimulatory stimuli in a
natural and meaningful relationship with behavior. Considering the basic elements of embedded teaching, many behaviors /
skills for preschool students can be studied in the context in which they occur naturally during daily routines without any
additional time. It is an intervention strategy that makes it possible to address various academic and developmental target
behaviors such as embedded instruction, motor, adaptation, social, cognitive and communication skills. In this study, detailed
information about embedded instruction, practice, the data of embedded instruction researches in the literature, the benefits of
the application to teachers and families and suggestions for advanced research will be discussed.
Keywords: Special needs with children, special education, natural teaching approaches, embedded instruction

Giriş
Ülkemizde de 1997 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ile özel gereksinimli çocuklar için okulöncesi eğitim zorunlu hale getirilmiştir. 2005 yılında kabul edilen
Özürlüler Kanunu ile özel gereksinimli çocuklar, okulöncesi eğitimlerini öncelikle kaynaştırma uygulamaları
kapsamında normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte sürdürmelerinin gerekliliği vurgulanmıştır. Yapılan
araştırmalar da kaynaştırma ortamlarına yerleştirilen özel gereksinimli çocukların ayrı eğitim kurumlarına (özel
eğitim kurumları) yerleştirilen çocuklara oranla eğitimden daha fazla yarar sağladıklarını göstermiştir (Macy ve
Bricker, 2007; Odom, Schwartz ve ECRII Investigators, 2002). Kaynaştırma uygulamalarından istenen yararın
elde edilebilmesi için bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Öncelikli olarak: (a) Destek hizmetlerin
güçlendirilmesi. (b) Öğretmenlerin, özel gereksinimli çocuklar ve bu çocukların eğitimi konusunda daha fazla
bilgilendirilmesi. c) Nitelikli programların benimsenmesi. d) Doğal ortamda kullanılan öğretim tekniklerine yer
verilerek çok sayıda ve çeşitli öğrenme olanaklarının sağlanması. e) Çocuk merkezli öğretim uygulamalarının
yaygınlaştırılması. f) İlişkili hizmetlerin (aile, öğretmen(ler), okul, vb.) bir bütünlük içinde sunulması ve g)
Uygulanan programların sürekli değerlendirilmesidir (Allen ve Cowdery, 2005; Tekin-İftar, 2008; Ozen,
Ergenekon, Genç ve Ülke-Kürkçüoğlu 2013). Alanyazında son yıllarda özel gereksinimli çocukların (otizm
spektrum bozukluğu ve/veya zihin yetersizliği olan çocuklar) okulöncesi dönemde kaynaştırma ortamlarından
daha etkin biçimde yararlanabilmesi için yüksek düzeyde yapılandırılmış ve öğretmen merkezli uygulamaların
yanı sıra, daha yüksek düzeyde genellemeyle sonuçlanan, çocuk girişimli ve oyunun temel alındığı öğretimsel
yöntemlerin ve tekniklerin kullanımının önemi vurgulanmaktadır (Woods, Kashinath ve Goldstein, 2004).
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Otizm Merkezi (NAC)’nin 2015 yılında yayınladığı Ulusal
Standartlar Raporu’nda doğal öğretim yaklaşımları “önerilen bilimsel dayanaklı uygulamalar” olarak yer
almıştır.
Alanyazında erken eğitimde etkili öğretim sunmada, gömülü öğretim gibi doğal ortamda kullanılan öğretim
müdahalelerinin bir alternatif olarak önerildiği görülmektedir. Disiplinlerarası bir model olan gömülü öğretim,
etkinlikleri öğrencinin ilgilerini dikkate alarak seçme, işlevsel ve genellenebilen amaçları, rutinlerin (okula geliş,
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yoklama, kahvaltı/beslenme, temizlik, sanat, oyun, serbest zaman vb.) ya da planlanmış etkinliklerin içine
gömerek öğretme, davranışla doğal ve anlamlı bir ilişki içinde olan davranış öncesi ve sonrası uyaranları
kullanma gibi ögeleri içermektedir (Bricker, 2000; Kurt ve Tekin-İftar, 2008; McBride ve Schwartz, 2003; Özen
ve Ergenekon, 2011, Rakap, 2017a). Horn, Lieber, Li, Sandall, Schwartz (2000), öğretimi rutinlere ve
etkinliklere gömmenin, üç nedenden dolayı kaynaştırma eğitimi için umut veren bir müdahale olduğunu
vurgulamaktadırlar: a) Gömülü öğretim, genel eğitim ortamlarındaki müfredatı ve sınıf etkinliklerini değiştirmek
yerine, bunları uyarlamak ve çeşitlendirmek üzere tasarlanmıştır. b) Öğrenci için öğrenme hedefleri ve gömülü
öğretim fırsatları belirlendikten sonra, öğretmen uygulama için ekip desteğine gereksinim duymamakta ve sınıfın
işleyişini bozmadan sınıf ortamında kolaylıkla bu yöntemi uygulamaktadır. c) Sınıfta gerçekleştirilen bütün
etkinlikler, belirlenen hedef davranış için öğretim fırsatı sunulmasına olanak sağlamaktadır.
Gömülü öğretimin temel öğeleri dikkate alındığında okulöncesi dönemdeki öğrenciler için pek çok
davranış/beceri ek bir zaman harcanmadan günlük rutinler sırasında doğal olarak gerçekleştiği bağlamda
çalışılabilir (Aldemir-Fırat ve Ergenekon, 2018; Snyder vd., 2015). Bu süreçte öğrenci için uygun davranışın
belirlenmesi, gömülü öğretim denemelerinin hangi rutin ve planlanmış etkinliklerde gerçekleşeceği, denemelerin
gün içerisindeki dağılımı ve ölçüt, kullanılacak etkili ipucu, geribildirim ve değerlendirme öğretimin
planlanmasında son derece önemlidir (Aldemir-Fırat ve Ergenekon, 2018; Grisham-Brown, Hemmeter, PrettiFrontczak, 2005; McDonnell, Johnson ve McQuivey, 2008; Pretti-Frontczak ve Bricker, 2004). İzleyen bölümde
bu süreç ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Gömülü Öğretimin Önemli Bileşenleri
Özel gereksinimli öğrenciye öğretilecek olan hedef davranışı belirleme: Gömülü öğretime dayalı bir plan
hazırlamanın ilk basamağı, öğrencinin yapabildiklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak bir hedef davranış
belirlemedir. Okulöncesi dönemdeki özel gereksinimli öğrenci için hedef davranış belirlenirken, öğrencinin
bireyselleştirilmiş eğitim programından (BEP), müfredat programından, gözlem ve görüşmelerden
yararlanılmaktadır. Başka bir ifadeyle, günlük yaşamında sıkça kullanacağı işlevsel bir hedef davranış
belirlenmelidir (McDonnell, Johnson ve McQuivey, 2008, Özen, 2013, Pretti-Frontczak ve Bricker, 2004).
Başlama düzeyinin belirlenmesi: Özel gereksinimli öğrenci için hedef davranış belirlendikten sonra,
öğrencinin hedeflenen beceriyi ne düzeyde gerçekleştirdiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Öğretmenin,
öğrencinin performans düzeyine ilişkin veri elde etmesi, öğretim fırsatları oluşturmaya fırsat sağlayacaktır
(Özen, 2013).
Hedef davranışa ilişkin öğretim fırsatları oluşturma: Gömülü öğretim ile geleneksel öğretim yöntemlerinin
arasındaki temel fark, öğretim denemelerinin sınıf içerisindeki rutinlere, etkinliklere ve/veya geçişlere
dağıtılmasıdır (McDonnell, Johnson ve McQuivey, 2008). Öğretmen öncelikle, okulöncesi programını dikkate
alarak sınıfta gerçekleştirilen rutin ve etkinliklerin listesi hazırlamalıdır. Daha sonra öğretmenin, hazırlanan bu
listeyi dikkate alarak öğretilmesi hedeflenen davranışın hangi rutinler ve etkinlikler sırasında
gerçekleştirileceğine ilişkin öngörülerde bulunması gerekmektedir. Belirlenen etkinliklerin sayısı, bir anlamda
öğrenciye öğretimi hedeflenen davranışa yönelik gün içerisinde kaç kez öğretim fırsatı sunulacağını ortaya
çıkaracaktır. Öğretim denemelerine karar verirken, öğretimin gerçekleştirileceği ortamın ve öğrencinin
hedeflenen davranışının ortaya çıkmasına olanak sağlayacak araç-gereçlerin de belirlenmesi önemlidir. Bunun
yanı sıra, öğretim denemelerinin sayısına karar verirken, öğrencinin performans düzeyi ve öğretilecek becerinin
özelliği dikkate alınmalıdır (McDonnell, Johnson ve McQuivey, 2008; Özen, 2013; Pretti-Frontczak ve Bricker,
2004; Şahin, 2015).
Gömülü öğretimle birlikte kullanılacak ipucu tekniklerin belirlenmesi: İpucu teknikleri, özel gereksinimli
öğrencilerin yeni beceri öğrenmesinde ve var olan becerisinin geliştirilmesinde kullanılan tekniklerden biridir.
Gömülü öğretimde yardımcı teknik olarak ipucu kullanmak, öğrencinin hata yapma sayısını azaltmaktadır.
Fiziksel ipucu, model ipucu, sözel ve jest ipucu olmak üzere dört tür ipucu vardır. Öğretmenin ipucu türünü
belirlerken, özel gereksinimli öğrencinin performans düzeyine, tercihlerine ve öğretilecek becerinin niteliğine
dikkat etmesi gerekmektedir. İpucu sunma teknikleri, öğrencinin hedeflenen beceriyi, eksiksiz, bağımsız ve hızlı
bir şekilde öğrenmesini sağlar. Ancak öğrenci, hedeflenen beceriyi bağımsız bir şekilde yerine getirmeyi
öğrenirken ipucu sunma tekniklerinin azaltılması ve sonrasında tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir
(McDonnell, Johnson ve McQuivey, 2008, Özen, 2013).
Öğrenci tepkilerine ilişkin geribildirimin sunulması: Öğretmen, özel gereksinimli öğrencinin hedef
davranışı gerçekleştirmesinin hemen ardından, öğrenci tepkisine ilişkin nasıl geribildirimde bulunacağını
belirlemelidir. Öğrencinin doğru tepkilerini mutlaka pekiştirilmeli, yanlış tepki verirse ya da tepkide bulunmazsa
hata düzeltmesi sürecini uygulamalıdır. Gömülü öğretimde doğal pekiştireçlerin kullanılması önerilmektedir.
Dolayısıyla öğretmenin pekiştirece karar verirken, öğrencinin ilgi ve tercihlerini dikkate alarak etkinliğin
kendisini ya da etkinlik sırasında kullandığı araç-gereçleri pekiştireç olarak kullanmalıdır.
Öğretimin değerlendirilmesi/Öğrencinin gelişiminin izlenmesi: Değerlendirme, özel gereksinimli
öğrencinin hedeflenen davranışı bağımsız olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediği ve öğretimde kullanılan
yöntemin etkili olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte özel gereksinimli
öğrencinin gelişimine yönelik veri toplanarak, öğretimde değişiklik ya da uyarlama yapılıp yapılmayacağına
karar vermek amacıyla da gerçekleştirilmektedir. (McDonnell, Johnson ve McQuivey, 2008; Pretti-Frontczak ve
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Bricker; 2004). Bu aşamada, öğretmenin özel gereksinimli öğrencinin gelişimini takip etmek amacıyla günlük ya
da aralıklı olarak değerlendirme yapması gereklilik arz etmektedir.
Gömülü öğretimin okulöncesi dönemdeki özel gereksinimli öğrencilere pek çok beceri/davranışın
ediniminde etkili olduğunu gösteren araştırma bulguları da yer almaktadır (Johnson ve McDonnell, 2004; Kurt
ve Tekin-İftar, 2008). İzleyen bölümde alanyazında konuyla ilgili araştırmalar tartışılmıştır.
İlgili Araştırmalar
Ulusal ve uluslararası alanyazında gelişimsel olarak risk altında olan ya da özel gereksinimli öğrencilerle
gömülü öğretimin etkisini inceleyen pek çok araştırmaya ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalar gözden geçirildiğinde
gömülü öğretim yöntemiyle okulöncesi dönemde farklı gelişimsel düzeydeki özel gereksinimli öğrenciler ile
farklı beceri/davranışın çalışıldığı ve çalışmaların bulguları bu yönteminin etkili olduğunu göstermiştir. Bu
çalışmalar montunu çıkarma, kaşık kullanma ve isteklerini belirtme (Rakap ve Balıkçı, 2016), toplumsal uyarı
işaretlerinin öğretimi (Berkeban, 2013; Şahin, 2015), giysi isimlerini sözel olarak söyleme (Odluyurt, 2011),
hayvan isimlerinin öğretimi (Simpson ve Keen, 2010), kaynaştırmaya hazırlık becerilerinin öğretimi (Odluyur ve
Batu, 2010), nesneleri sayma (Daugherty, Grisham-Brown ve Hemmeter, 2001) ve akranlarını taklit etme (Ven
vd., 1993) gibi sıralanabilir. Okulöncesi eğitim ortamlarında gerçekleştirilen araştırmalar dikkate alındığında,
okulöncesi öğretmenleri özel gereksinimli öğrencileri için gömülü öğretimin bileşenlerini dikkate alarak
öğretimi planladıklarında özel gereksinimli öğrencilerine pek çok davranış ve beceriyi kazandırabilirler. Bu
süreçte genel eğitim ortamındaki öğretmenlere özel eğitimde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin bilgi ve
uygulamaya yönelik destek sunulması son drece önemlidir. Pek çok genel eğitim öğretmeni özel gereksinimli
öğrencilerine yönelik bilgi, beceri ve deneyime sahip olmadan mezun olmaktadır. Bu gereksinim kısa süreli ve
çoğu zamanda teorik bilgiden oluşan ‘personel eğitimi’ ile karşılanmaktadır (Aldemir, 2017). Alan yazında özel
gereksinimli öğrencilerle çalışan okulöncesi öğretmenlerinin/öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerinde
gömülü öğretime dayalı öğretmen eğitiminin sunulduğu çalışmalarda yer almaktadır.
Aldemir (2017), okulöncesi dönemde kaynaştırma eğitimi alan özel gereksinimli öğrencilerin hedef
davranışları edinmeleri üzerinde, okulöncesi öğretmenleri tarafından sunulan gömülü öğretim yönteminin
etkililiğini incelemiştir. Araştırmaya dört okulöncesi öğretmeni ve bu öğretmenlerin sınıflarında öğrenim gören
dört özel gerksinimli öğrenci katılmıştır. Araştırmanın bulguları gömülü öğretime dayalı öğretmen eğitimden
sonra, okulöncesi öğretmenlerinin eşzamanlı ipucuyla öğretimle birlikte sunulan gömülü öğretime ilişkin plan
hazırlayabildiklerini ve plan hazırlama becerisini tek basamaklı farklı bir davranışa genelleyebildiklerini ortaya
koymaktadır. Bunun yanı sıra öğretmenlerin öğretimi gerçekleştirmesi sonucunda, özel gereksinimli öğrencilerin
tümünün hedeflenen davranışları kazandıkları görülmüştür.
Rakap’ın (2017b) okulöncesi eğitim ortamlarında uygulama yapan özel eğitim öğretmen adaylarına gömülü
öğretim ile ilgili sunulan eğitim ve koçluğun etkisini incelemiştir. Araştırmaya, üç okulöncesi öğretmen adayı ve
öğretmen adaylarının yerleştirildikleri sınıflarda öğrenim gören üç özel gereksinimli öğrenci katılmıştır. Bu
araştırmadan elde edilen bulgular, eğitim ve koçluğun bir arada sunulmasının öğretmen adaylarının gömülü
öğretimi yüksek uygulama güvenirliğiyle uygulamalarına yol açtığını göstermektedir. Öğretmen adaylarının
gömülü öğretimi uygulama yüzdeleri arttıkça, özel gereksinimli öğrencilerin hedeflenen becerileriyle ilişkili
olarak doğru tepki yüzdeleri de artmış ve çalışma sona erdikten sonra da edindikleri becerilerde kalıcılığı devam
ettirmişlerdir.
Grisham-Brown, Pretti-Frontczak, Hawkins ve Winchell (2009), okulöncesi öğretmenlerin gömülü öğretim
yöntemini uygulamalarının özel gereksinimli öğrencilerin yazma öncesi becerilerindeki ilerlemelerini belirlemek
amacıyla üç çalışma yürütmüşlerdir. Çalışmaya katılan öğretmenlere, müdahale planı geliştirme ve uygulama
süreci ile ilgili olarak birinci yazar tarafından eğitim verilmiştir. Birinci ve ikinci çalışmaya, okulöncesi eğitime
devam eden ve özel gereksinimli üçer öğrenci, üçüncü çalışmaya ise iki öğrenci katılmıştır. Birinci çalışmada
müdahalenin uygulanmasıyla birlikte, üç öğrencinin de belirlenen yazma öncesi becerilerle ilgili hedef
davranışlarında artışlar gözlenmiştir. İkinci çalışmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, bir öğrencinin
belirlenen yazma öncesi becerilerde ölçütü karşıladığı ve kalıcılığı sağladığı; diğer ikisinin ise ölçütü
karşılayamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Üçüncü çalışmada ise öğrencilerin belirlenen hedef davranışlar için
ölçütü karşıladığı ve kalıcılığı sağladığı belirlenmiştir. Öğretmenlerden elde edilen uygulama güvenilirliği
verilerine bakıldığında ise; müdahale programını yüksek uygulama güvenilirliği ile uygulandığı belirlenmiştir.
Macy ve Bricker (2007), okulöncesi dönemde kaynaştırmaya devam eden özel gereksinimli öğrencilerin
sosyal becerilerini günlük rutinlerin içerisine gömerek, programın etkililiğini araştırmak amacıyla bir çalışma
planlamışlardır. Çalışmaya, özel gereksinimli üç öğrenci ve üniversitede yüksek lisans programına kayıtlı üç
öğretmen katılmıştır. Öğretmenler, ilk yazar tarafından gömülü öğretim süreci ile ilgili iki saatlik eğitime tabi
tutulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin sosyal
yeterlilikleri artmış ve sınıf rutinleri içerisine gömülen sosyal becerileri gelişmiştir. Araştırmadan elde edilen
bulgular, gömülü öğretimin okulöncesi sınıflarında bireyselleştirilmiş sosyal becerilerin öğretilmesinde etkili bir
yöntem olduğunu göstermiştir.
Grisham-Brown, Ridgley, Pretti-Frontczak, Litt ve Nielson (2006), okulöncesi dönemde kaynaştırma
eğitimi gören üç öğrencinin yazma becerilerini (iki öğrencinin isimlerinin tamamını yazması, bir öğrencinin ise
isminin ilk üç harfini yazması) edinmeleri üzerinde, öğretmen ve öğretmen yardımcısı tarafından sunulan
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gömülü öğretim yönteminin etkililiğini incelemişlerdir. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde,
gömülü öğretim fırsatlarının sunulmasıyla birlikte öğrencilerin ikisinde hedeflenen becerilerde ölçüte ulaşıldığı;
ancak bir öğrencide ise başlama düzeyindeki performansına göre ilerleme olduğu belirlenmiştir. Araştırma sona
erdikten bir hafta sonra, yalnızca bir öğrenciden kalıcılığa ilişkin veri toplanmıştır. Kalıcılığa ilişkin tek
oturumdan elde edilen veri incelendiğinde, öğrencinin uygulama sırasında kazandığı hedef davranışı sürdürdüğü
belirlenmiştir.
Horn vd. (2000), erken çocukluk dönemi öğretmenlerinin gömülü öğretime yönelik bakış açılarını
belirlemek, gömülü öğretim uygulamalarını desteklemek ve bu yöntemi nasıl kullandıklarını değerlendirmek için
bir vaka çalışması yapmışlardır. Gerçekleştirilen bu çalışmada, araştırmacılar gömülü öğretim uygulamasının
özel gereksinimli öğrenciler üzerindeki etkisini değerlendirmek için veri toplamışlardır. Araştırmanın
katılımcıları, kaynaştırma eğitimine devam eden dört özel gereksinimli öğrenci ve onların öğretmenleridir.
Çalışmada, öğretmenlerle görüşme yapılarak gömülü öğretim fırsatları değerlendirilmiştir. Öğretmenler,
müdahalenin başarılı bir şekilde uygulandığını, kolay uygulanabilir olduğunu ve öğrencilerde olumlu ilerlemeler
olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, öğretmenlerin hedeflenen becerilere yönelik gömülü öğretim davranışlarını
kullanımında artış olmuştur. Öğrencilerin de hedef becerilerde davranışlarının arttığı gözlemlenmiştir.

Sonuç ve Öneriler
Alanyazınında gömülü öğretim uygulamalarına ilişkin gerçekleştirilen mesleki gelişim çalışmaları
olmasına rağmen; okulöncesi eğitimde özel gereksinimli öğrencilerin davranışları üzerinde gömülü öğretim
uygulamaların etkililiğini desteklemek amacıyla daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır (Özen ve
Ergenekon, 2011). Söz konusu gereksinimlerden hareketle, okulöncesi öğretmenlerinin özel gereksinimli
öğrencilere öğretim sunmalarında gömülü öğretim yöntemini kullanarak mesleki olarak daha donanımlı hale
gelmelerini sağlayacak paket programların hazırlanması, hazırlanan programların ve öğretmenlerin
uygulamalarının öğrencilerde hedeflenen beceriler üzerindeki etkilerinin araştırılmasına gereksinim
duyulmaktadır. Bunu yanı sıra gömülü öğretimin okul ortamı dışında özelikle anne ve babalarla ev ortamında ve
toplumsal ortamlarda kullanım örneklerinin yaygınlaştırılması son derece önemlidir. Ayrıca gerçekleştirilen bu
çalışmalarda kalıcılığa, genellemeye ve sosyal geçerliğe ilişkin verilerin elde edilmesinin önemli olduğu
düşünülmektedir.
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El Sanatları Eğitiminde Yaratıcı Eğitim Sürecinin Planlanması
Dr. Öğr. Üyesi Mine Can, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye, mine_can82@hotmail.com
Öz
Yaşadığımız bilim ve teknoloji çağında etkin öğrenme yöntemleri üzerine yapılan çalışmalar güdülemeyi, aktif katılımı,
araştırmacılığı ve yaratıcılığı öngörmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde ülkemizde yaratıcılığın önündeki en temel
sorunun otoriter eğitim sistemimiz olduğu görülmektedir. Ülkemizde el sanatları eğitimi alanında çeşitli düzenlemeler
yapılmıştır ancak ders planlarının 1940’lı yıllardan kalma Taylor sisteminin devamı niteliğinde olduğu açıktır. 1930’larda
ABD ve Avrupa’daki ev ekonomistleri, fabrikalarda işe yarayan Frederick Winslow Taylor’un endüstriyel verimi arttırmaya
yönelik zaman ve hareket kavramının ev yaşamında da işe yarayacağı düşünmüşler ve dönemin Türk kızlarını ulusal
değerlerle yetiştirmek, onları ev işlerinde daha verimli hale getirmek isteyen zamanın Türkiye Kız Enstitüsü idarecileri ise
Taylor’un kurallarını kolayca benimsemişlerdir. İçinde bulunduğumuz çağda sanat atölyelerinde yapılan çalışmaların amacı,
1940’lı yıllardan beri süregelen bir disiplinle önceki kuşakların yaptıklarını yinelemek değil, temel bilgilerin üzerine yeni bir
şeyler koyabilmek, öğrenciyi tasarıya, yaratıcılığa ve düşünmeye yöneltmek olmalıdır. Bu amaçla çalışmada orta öğretim
düzeyinde el sanatları eğitiminde yaratıcı eğitim sürecinin planlanmasına yönelik bir ders planı taslağı sunulmuştur.
Çalışmanın temel amacı 21. Yüzyılda geleneksel eğitim anlayışından vazgeçilmesinin ve öğretim programlarının bireysel
beceri ve değerler üzerine odaklanmasının gerekliliğini vurgulamaktır. El sanatları eğitimi alanında yeni eğitim modeller
geliştirmek ve diğer örgün sanat eğitimi programlarına örnek oluşturabilmektir. Sonuç olarak sanayi toplumundan bilgi
toplumuna geçtiğimiz bu yüzyılda sadece el sanatları eğitiminin değil, sanat eğitimin her alanında eğitimin yeniden
düzenlenmesi ve bireylerin, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerine sahip, çağın gereklerine uygun yenilikçi ve
yaratıcı bireyler olarak yetiştirilmeleri bir zorunluluktur. Ayrıca eğitimin kalitesini yükseltmek için meslek öğretmenlerinin
yetkinliklerinin artırılması bu kapsamda tekrar ele alınması gereken önemli bir diğer konu olarak görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, el sanatları, tasarım

Abstract
Studies on effective learning methods in the age of science and technology in which we live envisage motivation, active
participation, research and creativity. In this respect, it is seen that the most basic problem in our country is our authoritarian
education system. In our country, various arrangements have been made in the field of handicraft education, but it is clear
that the lesson plans are the continuation of the Taylor system dating from the 1940s. Home economists in the US and Europe
in the 1930s thought that Frederick Winslow Taylor, which works in factories, would also work in home life for the purpose
of increasing industrial efficiency and that it was time to raise Turkish girls with national values and make them more
efficient in domestic work. Turkey Institute for Girls administrators have adopted the rules of the Taylor easily. The aim of
the works carried out in the art workshops in our age should not be to repeat what the previous generations have done with a
discipline that has been going on since the 1940s, but to put something new on the basic knowledge, and to direct the student
to draft, creativity and thinking. For this purpose, a lesson plan for the planning of creative education process in handicraft
education at secondary education level is presented. The main aim of the study is to emphasize the necessity of abandoning
the traditional education approach in the 21st century and focusing on the individual skills and values of the curriculum. To
develop new educational models in the field of handicraft education and to set an example for other formal art education
programs. As a result, in this century, from the industrial society to the information society, it is a necessity to rearrange the
education in every field of art education, not only the training of handicrafts, but also as an innovative and creative
individuals who have the skills of problem solving and critical thinking. In addition, increasing the competencies of
vocational teachers in order to improve the quality of education is another important issue that needs to be addressed in this
context.
Keywords: Education, handicrafts, design.

Giriş
Davranış bilimciler arasında yaratıcılığın doğuştan geldiğini öne süren bir kesim olmakla birlikte yaratıcı
olmanın öğrenilebileceği ve bu yeteneğin eğitimle geliştirilebileceğini savunanlar çoğunluktadır. Gerçek ne
olursa olsun en doğru hareket insanların yaratıcı olmalarının önündeki engelleri kaldırmalarına yardımcı olmak
ve yaratıcılığın ne olduğunu keşfetmelerini sağlamaktır. Günümüz dünyasında bilgi birikimine sahip olmak
önemlidir ancak bilgiyi üretebilmek daha da önemlidir. Bilgiyi üreten ise yaratıcı düşünceye sahip insanlardır.
Yaşadığımız bilim ve teknoloji çağında görülen hızlı değişim ve gelişmeler toplumun yapısını hızla
değiştirmekte, buna bağlı olarak eğitimin amaçlarında ve yöntemlerinde de değişimler kaçınılmaz olmaktadır.
Etkin öğrenme yöntemleri üzerine yapılan çalışmalar güdülemeyi, bilgi vermeyi, öğrenme etkinliklerine aktif
katılımı, araştırmacılığı ve yaratıcılığı öngörmektedir. Aksi halde eğitim sürekli var olan değerleri aktaran,
donuk ve çağ dışı olarak kalacaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde yaratıcılığın önündeki en temel sorunun
otoriter bir toplum ve eğitim sistemimiz olduğu görülmektedir.
Ülkemizde geçmişi Cumhuriyet öncesine dayanan el sanatları eğitimi, Cumhuriyet döneminden bu güne
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kalkınma planlarında, Milli Eğitim Şuralarında ve hükümet programlarında daima yer almıştır. Her dönem
mesleki ve teknik öğretime ağırlık verilmesi öngörüldüğü için önemli kararlar ve birçok yasa çıkartılmıştır
(Alkan, 1993). Ancak alanda yaşanan sorunlar genel olarak değerlendirilmiş ve bu süreçte geleneksel eğitim
anlayışından kaynaklı sorunlar açısından konu ele alınmamıştır. Bu amaçla çalışmada örgün eğitimde el sanatları
eğitiminin geçmişten günümüze durumuna değerlendirmek ve ülkemizde orta öğretim düzeyinde el sanatları
eğitimi sürecinde uygulamalı atölye derslerinde yaşanan sorunlara yaratıcılığı destekleyecek çözüm önerileri
geliştirmek üzere bir çalışma yapma gereği duyulmuştur. Bu temel amaç çerçevesinde çalışmanın alt amaçları;
- 21. Yüzyılda geleneksel eğitim anlayışından vazgeçilmesinin ve öğretim programlarının bireysel beceri
ve değerler üzerine odaklanmasının gerekliliğini vurgulamak,
-

El sanatları eğitimi alanında yeni eğitim modeller geliştirmek,

-

Diğer örgün sanat eğitimi programlarına örnek oluşturabilmektir.

Yöntem
El sanatları eğitiminde yaratıcı eğitim sürecinin planlanmasına yönelik olarak hazırlanan bu çalışma
literatür taramasına dayalı betimsel bir araştırmadır. Çalışmada ayrıca yaratıcı eğitim sürecini desteklemeye
yönelik El Sanatları Teknolojisi programı El İşlemeleri dersi taslak planına yer verilmiştir.
Ülkemizde El Sanatları Eğitiminin Tarihsel Süreci
Teknolojinin ilerlemesi ile yüzyıllar boyu geleneksel yöntemlerle yürütülen el sanatları eğitimi, 19.
Yüzyılın başlarında önemli değişikliklere uğramış ve endüstrileşme sonucunda o zamana kadar loncalarda
devam eden mesleki eğitim hizmetlerinin okul disiplini içerisinde yürütülmesini zorunlu kılmıştır. 19. Yüzyılın
ikinci yarısından itibaren ülkemizde sanayi, ev ekonomisi, sanat v.b. alanlarda eğitim veren okullar açılmaya
başlanmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde kız çocuklarına sanat öğretme düşüncesini ilk olarak Mithat Paşa’nın
başlatmış olduğu bilinmektedir. Tanzimat döneminde hayırsever insanların desteğiyle kimsesiz kız ve erkek
çocukların eğitim almaları, ahlaki gelişimlerinin yanı sıra meslek edinmeleri ve bir sanat dalında yetişmeleri için
ıslahhaneler açılması sağlanmıştır. Mithat Paşa’nın başlangıçta yetimhane fikriyle açtırdığı ıslahhaneler zamanla
Sanayi Mekteplerine dönüşmüş ve bu okullarda mesleki ve teknik eğitim verilmeye başlanmıştır (Akyüz, 2004;
Aslanyürek, 2015).
Mithat paşa, kimsesiz kız çocuklarına iş bulmayı, hem ülkenin bazı küçük sanat ihtiyaçlarını karşılamayı,
hem da orduya gerekli olan kumaş ve giysileri temin etmek amacıyla 1865 yılında Rusçuk’ta ilk Kız Sanayi
Mektebini faaliyete geçirmiştir. Mithat Paşa İstanbul’a geldikten sonra 1869 yılında Yedikule’de ikinci bir Kız
Sanayi Mektebi daha açmıştır. 1879 yılında Ahmet Vefik Paşa Mithat Paşa’nın başlangıçta yetimhane fikriyle
açtırdığı ıslahhaneler zamanla Sanayi Mekteplerine dönüşmüş ve bu okullarda mesleki ve teknik eğitim
verilmeye başlanmıştır tarafından Türk kadınının bir yandan okuyup bir yandan gelir sağlaması için Üsküdar Kız
Mektebini açmıştır. Bu okullarda her gün öğleye kadar o zamanki Rüştiye Mekteplerinin programı uygulanmış,
öğleden sonra ise yalnızca uygulamalı atölye derslerine yer verilmiştir. Masrafı devlet tarafından karşılanan
öğrencilerin hazırladıkları çeşitli giyim ve işleme ürünleri sergilenerek satılmıştır. Kız Sanayi Mektepleri ilk
açıldığında sadece öğrencilerin şahsi giyim ihtiyacını karşılamaları amaçlanmıştır. Ancak daha sonra okulların
öğrencileri siparişe dönük çalışabilme bilgi ve becerisini kazandırması üzerine bu okullarda üretim çalışmalarına
da yer verilmiştir. Bu okullardan mezun olan öğrenciler atölye açmak suretiyle ticari ve mesleki hayata atılırken,
kadın eğitimi ve mesleki eğitim anlamında da büyük bir atılım yaşanmıştır (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki
ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 2018).
Kız Rüştiye okullarında kız ve erkek öğrencilere altı yıllık eğitim süresince ders programlarında din bilgisi,
ahlak, hesap, coğrafya, Arapça, Farsça Osmanlıca gibi dil dersleri okutulmuştur. Bu derslerin yanı sıra kız
öğrencilere haftada iki saat kadına özgü işler olarak kabul edilen, el sanatlarına yönelik terzilik, elbise tamiri,
dikiş ve nakış teknikleri öğretilmiştir (Kurt, 2012).
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde açılan ve I. Dünya Savaşı nedeniyle çoğu kapanan Kız
Rüştiye Mektepleri dönemin en önemli eğitim hamlelerden birisidir. Kız Rüştiyeleriyle beraber Kız Öğretmen
Okulları, ardından Kız İdadileri ve Sultanileri, ardından kızlar için yüksek okul imkanı sağlanmıştır. Bu sürecin
devamı sayılabilecek modern okullar bugün Cumhuriyet kurumlarının en köklü olanları içerisinde yerlerini
almıştır (Kurt, 2012). Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, bir mesleğe yönelme konusuna çok büyük önem verilmiş ve
meslek okullarının açılmasına başlanmıştır. 3 Mart 1924'te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat (öğretim birliği) kanunu
ile tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmış ve bu dönemde Mustafa Kemal Atatürk kadın eğitimine
büyük önem vermiştir. Ancak Cumhuriyetten önce açılan kız sanat okullarının yalnızca dört tanesi Cumhuriyet
dönemine aktif olarak geçiş yapabilmiştir.
1927 yılında Türkiye’ye davet edilen John Dewey gibi Batılı eğitim uzmanlarının tavsiyeleri üzerine 1928-
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1929 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, kız çocuklarının ulusal değerlerle yetişmesi ve ev
işlerinde daha verimli olmaları amacıyla Kız Enstitüleri açılmıştır. Bu dönemde ABD ve Avrupa’daki ev
ekonomistlerinin fabrikalarda işe yarayan Frederick Winslow Taylor’un endüstriyel verimi arttırmaya yönelik
zaman ve hareket kavramının ev ve okul yaşamında da işe yarayacağı düşünülmeye başlanmıştır. Her alanda
yaşanan modernleşme çabalarına paralel olarak Türk kızlarını ulusal değerlerle yetiştirmek ve onları ev işlerinde
daha verimli hale getirmek isteyen zamanın Türkiye Kız Enstitüsü idarecileri Taylor’un “rasyonalite, verimlilik,
düzen” kurallarının okullarda verimliği artırabileceğini öngörerek kolayca benimsemiştir (Yaşın, 2000). Bu
dönemle birlikte Kız Sanat Enstitülerinin atölyelerinde düzen kavramının merkezde olduğu bir modernleşme
anlayışı ile eğitim-öğretime devam edilmiştir. 1963-1964 öğretim yılından itibaren ise Kız Enstitüleri ortaokula
dayalı, üç yıl süreli meslek okulları haline getirilmiştir. Bu liselerde meslek bölümü seçimine dayalı programlar
uygulamaya konulmuş ancak atölye derslerinde Taylorizmin temel prensibi olan düzen ve disiplin anlayışına
dayalı işleyiş hep devam ettirilmiştir.
Ülkemizde El Sanatları Teknolojisi alanında çağdaş eğitim teknolojilerini öğretimde uygulamak üzere
1998-1999 öğretim yılından itibaren Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın kararı ile denenmek ve geliştirmek
üzere yürürlüğe konulmuştur. El Sanatları Teknolojisi modüler programı kapsamında; Dokuma, Deri Aksesuar,
Yapma Bebek, El İşlemeleri ve Makine İşlemeleri Programları açılmıştır. İlerleyen süreçte modüler sisteme
yönelik araştırmalar El Sanatları Teknolojisi alanında yapılan yeniliklerin başarılı olmadığını ortaya koymuştur.
Günceoğlu (2003) çalışmasında El Sanatları Teknolojisi Makine İşlemeleri Meslek Programı’nda ilgili sektörle
işbirliğine gidilememesi ve öğretmenlerin modüller programlara uyum sağlayamayıp, klasik eğitim anlayışını
takip etmelerini başarısızlık nedeni olarak göstermiştir.
El Sanatları Teknolojisi ders modülleri genel olarak incelendiğinde Taylor sisteminin devamı niteliğinde
olduğu açıkça görülmektedir. Şekil 1’de Milli Eğitim Bakanlığı El Sanatları Teknolojisi El ve Makine Nakışı
Meslek Dalı Elde Beyaz İş Ders Modülü, Şekil 2 ise aynı ders modülünün değerlendirme sayfası yer almaktadır.
Modülde dersin amacının sadece bir ürün ortaya koymak olduğu açıkça belirtilmiştir. Eğitim öğretim ortamı
atölye ile sınırlandırılmış, ders araç gerecinden başka hiç bir atölye donanımına yer verilmemiştir. Ayrıca modül
değerlendirme sayfasında yapılan uygulamalı iş ve işlemlerin fabrikalarda kullanılan seri üretimi kontrol
aşamalarından farksız olduğu görülmektedir.
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Şekil 1. M.E.B. El Sanatları Teknolojisi El ve Makine Nakışı Meslek Dalı Elde Beyaz İş Ders Modülü Plan
sayfası (MEGEP, 2010, s. iv).
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Şekil 2. Elde Beyaz İş Dersi Modülü Değerlendirme sayfası (MEGEP, 2010, s. 72).
Sanat atölyelerinde yapılan çalışmaların amacı, 1940’lı yıllardan beri süregelen bir disiplinle önceki
kuşakların yaptıklarını yinelemek değil, temel bilgilerin üzerine yeni bir şeyler koyabilmek, öğrenciyi tasarıya,
yaratıcılığa, düşünmeye, özgünlüğe, meraka, buluşa, araştırmaya yöneltmek olmalıdır. Yaratıcı bir eğitim
ortamı oluşturmak için öncelikle bireysel farklılıklara önem verilerek öğrencilerin farklı düşünceler üretmelerine
izin verilmelidir. Yaratıcılık bir süreçtir ve eğitim yoluyla geliştirilebilir. Eğitimde geleneksel biçimleri
yinelemek yerine çağın kültürüne uygun çalışmalarla yaratıcılığa destek vermek gereklidir. El sanatları
eğitiminde temel teknikleri sıradan ya da görülmüş uygulamalarla tekrarlamak veya kopya etmek sadece
zanaatsal tavrı geliştirecektir. Fakat yaratıcılıkta algı zenginleştirmesi, bellek beslemesi, sezgisel tavrı geliştirici
davranış biçimleri üretmek gerekmektedir. Üstelik çağdaş eğitim sürecinde program geliştirmeyi gerekli kılan
nedenler bulunmaktadır. Bilgi ve teknoloji alanında meydana gelen değişmeler, bireylerin ihtiyaçlarında ya da
öğretmen ve öğrenci rollerinde meydana gelen değişmeler, toplumun ihtiyaçlarında ve yapısında meydana gelen
değişmeler var olan eğitim programlarının yetersiz kalmasına neden olabilmektedir.
El Sanatları Teknolojisi Programı El İşlemeleri Dersi Taslak Planı
Aşağıda El Sanatları Teknolojisi programı El İşlemeleri dersine yönelik, yaratıcılığı destekleyici bir taslak
plana yer verilmiştir. Taslak planda uygulama kısmı üç temel bölümden oluşmaktadır:
1. Araştırma: Bu bölüm gözlem gezisi (Müze, galeri v.b.), yöre araştırması ve kaynak araştırması
aşamalarından oluşmaktadır.
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2. Tasarım Yapma: Eskiz çizimler, desen ve kompozisyon çizimleri, malzeme araştırması ve örnek işleme
parçaları aşamalarından oluşmaktadır.
3. Uygulama ve Değerlendirme: Kullanılacak gereçlerin hazırlanması, teknik uygulamaların yapılması ve
bitmiş ürünün değerlendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır.
Araştırma
Müze, galeri, özel bir yöre v.b. bir yere araştırma gezisi düzenlenmeli ve öğrencilere önceden bilgi
verilerek, nelerin hangi amaçla gözlenmesi gerektiği açıklanmalıdır. Gezi öncesinde öğrencilere gözlenmesi
gerekenler hakkında örnek soru kökleri verilerek tasarım aşamasında faydalanmak üzere materyal toplamaları
sağlanmalıdır. Bu soru köklerine ait örnekler şu şekilde olabilir;
-

Gözlemlediğiniz eserlerin kullanım alanları nedir?
Gözlemlediğiniz eserlerin işlemesinde ne tür renkler kullanılmıştır?
İşlemelerde hangi renk yoğun olarak kullanılmıştır?
Gözlemlediğiniz eserlerde ne tür kumaşlar kullanılmıştır?
Kullanılan kumaşların renk özellikleri nelerdir?
Gözlemlediğiniz eserlerin işlemesinde ne tür iplik kullanılmıştır?
Gözlemlediğiniz eserlerde hangi iğne teknikleri daha yoğun kullanılmıştır?
Gözlemlediğiniz eserlerde ne tür desen özellikleri kullanılmıştır?
Gözlemlediğiniz eserler kompozisyon özellikleri nelerdir?
Gözlemlediğiniz eserlerde yardımcı gereç kullanımına rastladınız mı?

Araştırma sonunda öğrencilerin daha önceki eğitim yaşantılarına ait bilgilere yönelik sorular sorularak
derse hazır bulunuşluk düzeyleri artırılmalıdır. Dersin ana konusunu oluşturan işleme türü hakkındaki tüm
bilgiler görsellerden destek alınarak anlamlı bir sıra ile anlatılmalıdır. İşleme türüne ait teknikler basitten
karmaşığa doğru uygulamalı olarak gösterilmeli, dikkat edilmesi gereken hususlar hatırlatılmalı ve öğrencilerin
uygulama kısmında ustalıkla çalışabilmeleri için denemeler yapmaları sağlanmalıdır.
Tasarım yapma
Zihinde canlandırılan fikirlerin kağıt üzerine döküldüğü ve uygulandığı aşamadır. Bu bölümde öğrencilerin
serbest şekilde çizim yapmaları istenir. El işlemeleri dersinde gezi sonrası yeni bir ürün oluşturma problemini
çözmeye yönelik olarak, öğrencilerin yaratıcı düşünceler geliştirmeleri ve yeni fikirler üretmeleri için tartışma
ortamı yaratılmalıdır. Tüm öğrencilerin gezi ve gözlemler sonucunda hayal güçlerini sınırsızca kullanmaları
sağlanmalıdır. Bu esnada öğrencilerin belirtmiş olduğu yeni fikirler ilkellik düzeyinde bile olsa mutlaka
değerlendirilmeli, desteklenmeli ve tartışma devam ettiği sürece devam ettirilmelidir. Bu aşamada öğrenciler
fikirlerini özgürce ifade ederek uygulama fırsatı elde edecek ve zihinlerinde canlandırdıkları ürünlerin
uygulamaya geçirecektir. Eğitimci tarafından çeşitli sorularla öğrenciler yönlendirilerek sonuca ulaşmaları
desteklenmelidir. Bu soru köklerine ait örnekler şu şekilde olabilir;
-

Gezi, gözlem ve araştırmalarınızda ne tür ürünlere rastladınız?
Belirlenen işleme tekniğini ne tür ürünlere uygulayabiliriz?
Tasarlayacağınız üründe ne tür özellikler ön planda olmalıdır?
Tasarlayacağınız ürünler kime ve hangi yaş grubuna uygun olarak hazırlanabilir?
Ürünün biçimi nasıl olmalıdır?
Tasarlanan ürünün biçimi daha büyük ya da küçük, daha geniş ya da dar, belirli bölümleri abartılabilir
mi v.b. sorularla değişiklikler gözlenir?
Tasarladığınız ürün kullanım amacı dışında başka bir yerde kullanılabilir mi?
Tasarladığınız ürünün hangi kısımlarında işleme motifleri yer alabilir?
Gezi ve araştırmalarınızda ne tür desenlere rastladınız ve hangi desenleri kullanabilirsiniz?
Desenler üzerinde değişiklik yapabilir misiniz (ekleme, çıkartma, büyütme, küçültme v.b.?
Geleneksel desenlerin renk ve düzenlemesinde ne tür değişiklikler yapabilirsiniz?
Tasarladığınız üründe ne tür kumaş ve iplik kullanabilirsiniz?
Tasarımınızda alışılmışın dışında farklı bir malzeme kullanabilir misiniz?

Uygulama ve değerlendirme
Öğrencilerin kağıt üzerinde tasarladıkları ürünü somutlaştırma aşaması olması sebebiyle çok önemlidir. Bu
aşamada öğrencinin farklı malzemeleri test etmelerine izin verilmeli, olumlu sonuç veren denemeleri ürün
üzerinde uygulamasına destek verilmeli, çalışmadan zevk alması sağlanarak eğlenceli hale getirilmeli ve
yeniliklere açık olunmalıdır. Bu aşamada öğrenciler tasarımlarını gerçekleştirirken aynı zamanda yeteneklerinin
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farkına varacaklardır. Öğrencinin hayal ettiği ve zihninde canlandırarak ortaya çıkardığı ürünü her yönü ile
değerlendirmesi sağlanmalıdır. Ayrıca öğrencinin tanımlanan probleme somut olarak çözüm oluşturup
oluşturmadığını yaparak ve yaşayarak görmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda gelecekteki tasarımlarına yeni bakış
açıları geliştirerek yaratıcılığını destekleyecektir. Bu amaçla çeşitli sorular sorularak değerlendirme kısmına
destek olunmalıdır. Bu soru köklerine ait örnekler şu şekilde olabilir;
-

Hangi işleme tekniklerini yan yana kullanabilirsiniz?
Geleneksel renk özelliklerinden faydalanabilir misiniz?
Geleneksel teknikleri farklı bir durumla uygulayabilir misiniz?
Farklı bir tekniği yardımcı olarak kullanabilir misiniz?
Bireysel olarak duygu ve düşüncelerinizi yansıtabildiniz mi?
Uygulamada nelerden etkilendiniz?
Zaman yeterlimiydi?
Ortaya çıkan üründen memnun musunuz?
Ürünü tekrar uygulama imkanınız olsa tasarımda ne gibi değişlikler yapardınız?
Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bugün orta öğretim düzeyinde el sanatları eğitimi alanında modüler sistem doğrultusunda eğitim
verilmektedir. Ancak temelde bir sanat dalına yönelik eğitim verilen bu meslek dalının ders modülleri
incelendiğinde Taylor sisteminin katı kuralları ve disiplinine dayalı, yaratıcılıktan uzak bir içerik izlendiği
görülmektedir. Günümüz sanat atölyelerinde süregelen bir disiplinle önceki kuşakların yaptıklarını yinelemek
yerine öğrenciler meraka, araştırmaya yöneltmeye, düşünmeye, yeniden tasarlamaya ve yaratıcılığa
yöneltilmelidir. Yaratıcılığını artırmak için ise rutin hale gelen uygulamalardan kaçınılmalı, müze, sergi salonu
v.b. yerlere düzenlenecek teknik geziler, ilgili işletmelerle ortaklaşa yürütülecek projeler aracılığıyla öğrenciler
kısıtlı program kıskacından uzaklaştırılarak okul dışı deneyimleri arttırılmalıdır. Öğretim bireyselleştirilmeli ve
eğitim ortamları zenginleştirilmelidir. Öğretim sürecinin merkezinde öğrenci yer almalı, yaparak-yaşayarak
öğrenmesine imkan tanınmalıdır. Öğrencinin ilgi, yetenek ve gereksinimlerine önem verilmeli ve çok yönlü
olarak geliştirilmelidir. Sanat eğitimi alan öğrencinin kültürlü, aktif ve kararlı olması gereklidir. Bu sebeple
öğrencilerin görüşlerine ilkel düzeyde bile olsa değer verilmelidir. Öğretmen merkezli davranılmamalı,
öğrencileri birer robot haline getirecek ve kimliklerini yok edecek yapıda olmamalıdır. Yaratıcı bir eğitim ortamı
oluşturmak için bireysel farklılıklara önem verilmeli, onların farklı düşünceler üretmelerine izin verilmelidir.
Çünkü karar verme sürecini elinde tutan öğretmen öğrencinin zihinsel anlamda gerilemesine neden olacaktır.
İfade özgürlüğü ve çok sesliliğin olmadığı bir ortamda özgürlük ve mutluktan bahsedilemez. Oysa mutluk
özgüveni, özgüvende yaratıcılığı getirir.
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Martin Buber’in Ben-O ve Ben-Sen Temel Kelimelerinden Hareketle
Oluşturduğu İlişki-Diyalog Felsefesinin Eğitim Alanına Yansımaları
Nurten KİRİŞ YILMAZ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye,
nurtenkiris@sdu.edu.tr
Öz
Martin Buber geliştirmiş olduğu Ben-O ve Ben-Sen temel kelime türleri ile dünyanın iki ilişki türüne ayrıldığını iddia
eder. Ben-O ilişki türü nesnel, neden-sonuç ilişkisinin işlediği, deneyime tabi olan dünyayı hedeflerken; Ben-Sen temel
kelimesine dayalı olarak kurulan ilişki türü öznel yaratımı, özgür ve yaratıcı düşünce dünyasını işaret eder. Buradan hareketle
bir felsefe ve aynı zamanda bir eğitim görüşü geliştiren filozof, eğitimin en temel iki organı olan öğrenci ve öğretmen
arasında kurulacak diyalog ilişkisi eğitimini ele alır. Özellikle Between Man and Man adlı eserinde ele aldığı görüşlere göre
modern eğitim politikalarının en büyük açmazı, sadece ‘öğretmen merkezli’ ya da sadece ‘öğrenci merkezli’ olarak ortaya
konulmasıdır. Buber’in düşüncesine bakıldığında öğrenci merkezli yaklaşımı, her bir öğrenciyi aynı seviyeye indirgeyerek
eşitlik vurgusunda bulunmasından ve bu türden bir eşitlik vurgusunun öğrencinin özgürlüğüne ve yaratıcı gelişimine aykırı
olacağından dolayı kabul etmeyeceği görülebilir. Yine Buber düşüncesinde öğrenciyi nesneler dünyasındaki bir nesne
durumuna getiren, adeta şekil verilmesi gereken bir hamur gibi gören ve öğretmeni eğitimin tek yapıtaşı olarak gören
öğretmen merkezli yaklaşımda kabul görmemektedir. Çünkü bu yaklaşım Ben-O temel ilişki türüne uygun yürütülen bir
anlayıştır.
Oysa Buber için, bu taraflardan birinden hareketle ortaya konabilecek bir yaklaşım değil, aksine her iki tarafın ortak
iştiraki ve tecrübesi ile kurulan ve Ben-Sen ilişki türüne uygun olan bir yaklaşım modern eğitimin hedefi olmalıdır. Buber bu
yaklaşımıyla öğretmen ve öğrenci arasında kurulacak diyaloğa dayalı ilişki merkezli bir eğitim önermekte ve bu ilişkiye de
saf diyalog ilişkisi adını vermektedir. Bu saf diyalog ilişkisine hem öğretmen hem öğrenci ortak olarak iştirak etmekte,
taraflar kendi konumlarını koruyarak yani bir diğerinin sınırlarına saygılı davranarak kendi gerçekliğini açığa çıkarmaktadır.
Burada Ben, Sen’ leşmemekte yani öğrenci öğretmen, öğretmen de öğrenci yerine geçmemektedir. Ben-Sen ilişkisine göre
oluşturulan eğitim anlayışında taraflardan birinin ön plana çıkması söz konusu olmadığı için eşitlik oluşacaktır, tarafların
özgür yaratımına izin verildiği için özgürlük ortaya çıkacaktır, eğitimde özgür bir şekilde yaratımını ortaya koyan öğrenci
‘kişi’ olacaktır. Kişi olmayı başaran taraf kendi sorumluluğunu üstlenecektir ve bu sayede de karakter eğitimine imkan
doğacaktır. Çünkü karakterin eğitiminin önkoşulu ancak kendi sorumluluğunu üstlenen ve varoluşsal yaratımını ortaya
koymak için çaba sarfetme cesaretini kazanan kişilerce ortaya konulmasıdır. Buber’in oluşturmaya çalıştığı eğitim modeli
hem öğrenciyi hem öğretmeni merkeze alan ve mevcut eğitim anlayışlarına alternatif bir bakış geliştirmeye çalışan bir model
olarak dikkat çekicidir. Bu sebeple çalışmamızda, Buber’in Ben-O ve Ben-Sen temel kelimelerinden hareketle ele aldığı bu
görüşün detaylarını sunmaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Martin Buber, Diyalog, Özgürlük.

Martin Buber’s Reflections Of Relationship-Dialogue Philosophy To
Education Field Based On Basic Words; I-It And I-You
Abstract
Martin Buber claims that the world is divided into two types of relationships with the basic word types I-It and I-You
that he developed. While I-It relationship type targets objective, cause-and-effect relationship, the world of experience; the
type of relationship which established based on the basic word I-You points to the subjective creation, free and creative
thinking world. From this point of view, the philosopher who develops a philosophy and at the same time an educational
view, deals with the training of dialogue relationship, which will be established between the two basic organs of schooling,
the student and the teacher. In particular, according to his views in his book named Between Man and Man,the biggest
dilemma of modern educational policies, is that it is revealed as only teacher-centered or only the student-centered. In Buber's
view, as the student-centered approach emphasizes equality by reducing each student to the same level and as that such kind
accent on equality would be contrary to the liberty and creative development of the student, it would not be accepted by him.
Again in Buber's thought, it is not accepted in the teacher-centered approach, which brings the pupil to an object in the world
of objects, looks like a dough that needs to be shaped, and sees the teacher as the only building block of education. Because
this approach is an understanding carried out in accordance with I-It basic relationship type.
For Buber, however, it should not be an approach that can be taken from one of these parties, on the contrary, it
should be the target of modern education, which is established with the common ownership and experience of both parties
and which is appropriate to the type of relationship of I-You. Through this approach, Buber proposes a relationship-centered
education based on dialogue between the teacher and the student, and calls this relationship a “pure dialogue relationship.”
The teacher and the student both participate as partners in this pure dialogue, and the parties reveal their own reality by
protecting their position, that is, by respecting the limits of another. Here, ‘I’ do not replace with ‘You’, it means, the student
does not replace with teacher and the teacher does not replace with student. In the sense of education created according to
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the I-You relationship, equality will occur as there is no question of one of the parties coming to the fore. Freedom will arise
as the free creation of the parties is allowed, and the student will be the person who creates his/her free creation in education.
The party who manages to become a person will assume his responsibility and thus the possibility of character education will
be allowed. Because the precondition for the education of the character is only to be put forward by the people who take the
responsibility for their own responsibility and who have the courage to strive to put forward their existential creation. The
educational model of Buber is noteworthy as it is trying to create a model that takes both the student and the teacher to the
center and tries to develop an alternative view of the current educational concepts. For this reason, in this study, we will try to
present the details of this view of Buber, which is based on the basic words of I-It and I-You.
Key Words: Education, Martin Buber, Dialogue, Freedom.

Giriş
Martin Buber 20. Yüzyılın önemli düşün adamlarından biridir. O, 1878 yılında Viyana'da doğmuş ve 1965
yılında Kudüs'te ölmüştür. Kendisinden geriye geliştirmiş olduğu ilişki etiği ve diyalog kavramlarıyla bağlantılı
olarak kurduğu din felsefesi, cemaat öğretisi, etik ve eğitim üzerine görüşleri kalmıştır. Özellikle etik ve eğitim
alanında geliştirdiği görüşler önemlidir çünkü bunlar bizzat kendi yaşantısından hareketle ortaya konan yani
teoride kalmayan ve pratik alandan hareketle oluşturulan görüşlerdir. Onun görüşlerini oluşturmasında en
temelde üç etkenden bahsetmek mümkündür. Birincisi, anne ve babası ayrılmış bir çocuktur ve hem bakımını
sürdüren hem de eğitimi için çaba sarfeden dedesi Solomon Buber’in yanında kalması bu nedenle olmuştur.
İkincisi, Yahudi bir aile de doğan Buber’in Yahudiliği öğrenmesi ve bu alanda önemli katkılar yapması,
Hasidism gibi cemaatleri tanıması onun eğitim alanına bakışını etkilemiştir. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi
ise iki büyük dünya savaşının olduğu zamanda yaşamış olmasıdır. Bu dönemde yaşamış olması önemlidir çünkü
savaşlar, yıkımlar, açlık ve çaresizlikler gibi insan eliyle yapılan kötülükler son tahlilde insan algısının
değişmesine neden olmakta ve insanın eğitimine verilmesi gereken değeri ortaya koymaktadır. Buber eğitim
alanında ortaya koymuş olduğu görüşlerinde mevcut yaklaşımlara karşı bir bakış açısı geliştirir. Öğretmen ya da
öğrenciyi merkeze alan yaklaşımları eleştirerek tarafların insan olduğunu ortaya koyan yaklaşımlar geliştirir.
İkinci olarak da buradan hareketle okul gibi kamusal alana ait bir kurumun ortaya koyduğu toplumsallık ve
topluluk vurgusunu, toplumun ve topluluğun yararına olması fikrini eleştirerek, Dağ’ın aktardığına göre,
“topluluk birbirine kenetlenme değil, bir araya yığılmadır; yalnızca ilerleyen adımı tutuşturacak kadar çok
insandan insana olan yaşamla birlikte, ortaklaşa silahlanmış ve donanmış bireylerin bir araya toplanmasıdır”
(Smith, ty., s. 307) der. Yani topluluğun bir araya gelmiş insanlardan ibaret olduğunu ve sadece bir yanyanalık
fikrinin olduğunu savunur. Buber bu savunusunu yaparken cemaatlerle topluluk arasındaki farkı ortaya koymaya
çalışır ancak biz konumuz açısından bu durumun okulda bir araya gelen, yan yana olan, aynı zamanı ve aynı
mekanı paylaşan bir toplulukla ilişkilendirerek ortaya koymaya çalışacağız. Bu topluluk, bir mekanizmanın
içinde var olmakla birlikte daha çok eğitim veren ve eğitim alan iki taraftan oluşan bir yapıya sahiptir. Burada
öğretmen merkezli bir yaklaşım geliştirildiğinde mekanizmanın bir kefesi ağır basmakta ve o yönlendirici
olmaktadır. Öte yandan öğrenci merkezli bir eğitim modelinde de bu kez yine mekanizmanın tarafları eşit
olmamakta ve mekanizma bozulmaktadır. Buber’in bu durum için sunduğu çözüm yolları ise öncelikle ‘Ben’ ve
‘Sen’ ilişkisini ortaya koymasını gerektirmiştir.
Ben-Sen İlişkisi Kapsamında Yeni Bir Eğitim Modeli
Öncelikle Buber Ich und Du (I and Thou-Ben ve Sen) başlıklı Almanca yazdığı kitabında ‘Ben’ ve ‘Sen’i
ayrıntılı olarak ortaya koymuş ve akabinde de onları birbirine bağlamaya çalışmıştır ve buradan hareketle
bir eğitim modeli geliştirmiştir. Eğitimle ilgili görüşlerini daha çok Between Man And Man (Buber, 2004)
kitabının Education bölümünden ediniyor olmamıza rağmen ‘Ben-Sen’ ve ‘Ben-O’ temel kelime çiftlerini ortaya
koyduğu Ich Und Du isimli eseri de burada dikkate alınacaktır. Bu noktada Buber’in eğitim modeline bakmadan
önce “Ben-O” ve “Ben-Sen” temel kelime çiftlerine ayırmış olduğu dünya ile neyi anlatmaya çalıştığını ortaya
koymak uygun olacaktır.
Martin Buber, “Ben ve Sen” olarak dilimize çevrilmiş olan kitabına, “insan davranışının iki boyutluluğuna
uygun olarak, insanın dünyası da iki boyutludur” tespitiyle başlar. Buber, çok boyutlu olarak ele alınan insanın
ve davranışlarının bütününün aslında en temelde iki boyuta indirilebileceğini göstermeye çalışır. Bu iki boyuta
indirgeyiş insanı rahatlatan bir şeydir. Çünkü çok boyutlu olarak kabul edilen insanın hayatı zordur, karmaşık ve
kargaşa doludur. Ama iki boyuta indirgenirse ve buradan hareketle insan bu boyutlara hâkim olabilirse hayatın
keşmekeşliği ortadan kalkacaktır. Buna göre: (Buber, 2003, s. 47)
Konuşabildiği iki temel kelimeye uygun olarak, insanın davranışı da iki boyutludur. Temel
kelimeler, tek kelimeler değil; kelime çiftleridir.
Temel kelimelerin biri, ‘Ben-Sen’ kelime çiftidir.
Diğer temel kelime ‘Ben-O’ kelime çiftidir; He veya She, It’in yerini aldığında, temel kelime değişmez.
Dolayısıyla, insanın ‘Ben’i de iki boyutludur. Çünkü ‘Ben’-’Sen’in ‘Ben’ temel kelimesi, ‘Ben’- ‘O’daki temel
kelime ‘Ben’den farklıdır.

Buber, dünyayı iki temel ilişkiye ve bu iki temel ilişkiyi de kendi içinde iki temel kelimeye bölmüştür. Bu
temel kelime çiftinden biri ‘Ben-O’, diğeri ise ‘Ben-Sen’ temel kelime çiftidir. Bunlar birbirlerinden mutlak
surette ayrılmalıdır. Aksi takdirde çok önemli bir ayrım göz ardı edilmiş olur ve varoluşun özüne aykırı
davranılmış olur. Bu ayrımları tek tek ortaya koymak 274
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konumlandırdıktan sonra da ‘Ben-Sen’ temel kelimesini ortaya koymak gerekecektir.
Martin Buber sisteminin temelini ‘Ben’in varlığını önceleyerek kurar. Buber için ‘Ben’, algılayan,
hisseden, isteyen, sezen ve düşünen bir varlıktır. (Buber, 2003, s. 48) Öte yandan bu ‘Ben’, felsefe tarihinde
özellikle modern dönemde de aynı değere sahiptir. Ancak Buber için Modern felsefenin yalnız kalan ‘Ben’inden
ayrılmak önemli bir görev olmuştur. O solipsist bir tek ben fikrinden uzaklaşmış olan sisteminde Ben’i tecrübe
dünyasının zeminine yerleştirir. Burada üzerinde tecrübede bulunulanlar için ‘O’ temel kelimesini kullanır. ‘Ben’
ve ‘O’ temel kelimelerinden kurulan dünya nesneler dünyasıdır. Buber, “bir varlığa karşı nesnel bir tavır alışın
ve onu şeyler arasında bir şey olarak düşünmenin olduğu her durumda bir ‘Ben-O’ ilişkisi vardır” (Buber, 2013,
s. 10) diyerek bunu dile getirmiştir. ‘Ben’, ‘O’yu bilmeye çalışan, tecrübe eden bir bilim adamı gibidir. ‘Ben’
aktif bir şekilde, pasif olan ‘O’ üzerinde düşünür. ‘O’, üzerinde düşünülmesi için herhangi bir eylemde ya da
yardımda bulunamaz. Kendisini ‘Ben’e açmak ya da ‘Ben’ tarafından tecrübe edilmek için kendisini göstermek
gibi bir özelliği yoktur. ‘Ben’ ise tecrübe eden ama kendisi tecrübe edilebilen varlık konumuna düşmeyendir.
Yani o bir tecrübe varlığı olamaz çünkü bu durumda ‘O’laşır, nesneleşir (Buber, 2003, s. 48). ‘Ben’, ‘O’ya her
yöneldiğinde dünyanın gizemine ulaşmaya çalışan bir gizem avcısıdır. Amacı dünyanın sırlarına mazhar olmak,
onları keşfetmektir. ‘Ben’ bunu yaparken ‘O’yu bir amaç olarak görmez, bilginin nesnesi ve aracı olarak görür.
‘O’ karşısındaki ‘Ben’, kendi konumunu ve özelliğini korumakla mükelleftir aksi takdirde ‘O’laşır, nesneleşir.
Ancak kendi konumunu koruyan ‘Ben’ bir yandan da yine yalnızlaşır. Tüzer, “bir başka varlığın benim için bir
‘O’ olduğu durumda, ‘Ben’ yalnızdır. Ben, ‘O’ya bir kişi gibi değil bir nesne gibi bakar, ‘O’yu araştırır, sınıflar,
ölçüp biçer, diğer ‘O’larla karşılaştırır” (Buber, 2013, s. 10) diyerek, ‘Ben’in bu anlamdaki yalnızlığını ortaya
koyar. Tüzer bu hususta şu değerlendirmeyi yaparak konuyu oldukça açık hale getirmiştir:
‘Ben-O’ ilişkisinin egemen olduğu bir yaşamın kaçınılmaz sonucu yabancılaşma ve özgürlükten, anlamdan
yoksunluktur. Ve yabancılaşma Buber’in felsefesinde önemli bir kavram olarak karşımıza çıkar. Çünkü o,
modern düşüncenin ve Tanrı hakkında bir ‘O’ olarak konuşan tüm teolojilerin ve felsefelerin kişiyi otantik
benine, diğer kişilere, doğaya ve Tanrı’ya yabancılaştığını, gerçekliği ve anlamı kaçırdığını düşünüyordu.
Çünkü kişi, ancak varlığa katılmak, varlıkta erimek ve nihayet varlık olmak suretiyle kendisinin bilincine
varabilir. Oysa ‘Ben-O’nun ‘Ben’i kendisini ayrı tutarak varlığı terk eder. (Buber, 2013, s. 11)

‘Ben-O’ temel kelime çiftine göre oluşturulan bu dünyada her şey nesneleşir ve ‘Ben-O’ dünyasında yer
alan ‘Ben’ kendisine yabancılaşır. Kendisine yabancılaşan bu ‘Ben’den ‘O’ ile ilişki ya da diyalog kurumasını
beklemek mümkün değildir. Diyalog kuramamak ya da ilişki içinde olamamak son tahlilde varolmayı ortadan
kaldırmaktadır. Çünkü,
Varolma gerçekte bir ilişkiler ağında açığa çıkar. Başka kişilerle diyalog sırasında insan, varoluş katmanlarını
fark eder. Bu fark ediş, ‘olmanın’ parkelerini döşer. Ne var ki Descartesçı ben, nihayetinde solipsizme
mahkûm olacağı için sözünü ettiğimiz farkındalık ve benliğin kendini temaşa etmesi mümkün değildir. İşte
Buber, bu tıkalı damarı açma gayesiyle ‘ben-sen’ ilişkisinden söz etmişti(r). (Çınar, 2006, s. 9-10)

Burada ‘Ben’in yapması gereken şey kendi otantikliğini koruyarak ‘O’lar dünyasından ayrımını
belirlemesidir. Bunu belirlemediği takdirde daha öncede bahsettiğimiz gibi sonsuz bir yalnızlığa düşecektir. Ama
‘Ben’ yalnız değildir, onun ‘Sen’lerle olan ilişkisini kurması gerekmektedir. Bu nedenle Buber, ‘Ben-O’
arasındaki ilişkinin tecrübeye dayalı ve temelde ‘Ben’in kendisini yıkan bir ilişki türü olduğunu gerekçeleriyle
ortaya koyduktan sonra bir diğer kelime çiftinin bağlantısına değinir. Öncelikle ‘Sen’ aleminin temelini ortaya
koymaya çalışan Buber, “‘Sen’ diyen kimse, objesi olarak, bir şeye sahip değildir. Zira, her nerede bir şey varsa,
orada başka bir şeyde vardır; her ‘O’, diğer ‘O’larla sınır komşusudur; O, sadece diğerleri ile sınır komşusu
olması sebebiyle ‘O’dur. Fakat ‘Sen’ denen yerde, bir şey var değildir. ‘Sen’in sınırları yoktur” (Buber, 2003, s.
48) der.
Burada ‘Ben’in ‘Sen’ üzerinde yaptığı bir eylemden bahsedilemez. ‘Ben’, ‘Sen’i bir nesne gibi ele alamaz,
inceleyemez, sınırlarını ya da yasalarını ortaya koyamaz. Onu tecrübe edemez çünkü ‘Sen’ bir nesne değil, bizzat
gayedir. ‘Sen’ tecrübeye açık değildir, bu anlamda tıpkı ‘Ben’ gibidir. Onunla kurulacak bağlantı diyalog ya da
ilişkidir. Dolayısıyla burada tecrübe değil, “ilişki dünyası” kurulur. (Buber, 2003, s. 49) ‘Ben’ her ne zaman
‘Sen’ ile karşılaşırsa bu ilişki kurulmaya başlar. Kurulan ilişki ‘Sen’den hareketle kurulur ama ‘Sen’ üzerine
kurulmaz. ‘Ben’ bu ilişkide ne kendinden sıyrılır, ‘Sen’leşir ne de ‘Sen’i kendinde eriterek ‘Ben’leştirir.
‘Sen’ ile ‘Ben’ arasındaki ilişki aracısız, doğrudandır. ‘Sen’ ile ilişki, aracısızdır demek daha önceden
öğrenilen hiçbir bilginin, deneyimin ya da duygunun ‘Ben’ ve ‘Sen’ arasına giremeyeceğini söylemek demektir.
Hatta Buber tüm bunların ortadan kaldırıldığı anda aracısız karşılaşma gerçekleşir der: “hafıza, kendi
özelliğinden sıyrılıp bütünlüğe daldıkça, değişime uğrar. Her aracı, bir engeldir. Ancak bütün aracıların
parçalanıp dağıldığı yerde, karşılaşmalar vuku bulur.” (Buber, 2003, s. 54) ‘Ben’ ve ‘Sen’ arasındaki ilişki
aracısız ve doğrudandır ancak onların arasındaki ilişkinin bir temeli ve bağlantı noktası vardır, bu da; sevgi ya da
dostluktur. Ansızın karşılaşan, hiçbir aracı olmadan ilişki kuran, ‘Ben’ ve ‘Sen’ birbirine karşı bir sorumluluk
taşır. Bu sorumluluk ise, sevgidir. Buber ‘Ben ve Sen’ arasında kurulan ilişkinin temelinde sevginin olduğunu
söyler ve sevgiyi şöyle tanımlar: “sevgi, kozmik bir güçtür. Zira onun içinde bulunan ve onu içinde müşahede
edenlere göre, insanlar meşgale karmaşaları içinden, birdenbire ortaya çıkarlar ve iyi ve kötü, zeki ve aptal, güzel
ve
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çirkin, birbiri peşine gerçek ve birbirleri için bir ‘Sen’ haline gelirler; yani hürriyete erme, eşsiz bir yüzleşmeye
yöneliş”. (Buber, 2003, s. 57)
Buraya kadar olan bölümde ‘Ben-O’ ve ‘Ben-Sen’ temel kelimeleri ile oluşturulan dünyayı ele almaya
çalıştık. Çalışmamızın asıl konusu ise Buber’in bu diyalog ile ortaya koyduğu eğitim anlayışı olduğu için bu
noktadan itibaren eğitim ile ilgili bazı görüşlerine değinmek uygun olacaktır. Öncelikle bu ‘Ben-O’ ve ‘Ben-Sen’
belirlemelerinden hareketle eğitimde öğretmen ve öğrenci arasında kurulacak ilişkinin bir ‘Ben-O’ ilişkisi
olamayacağı açıktır. Eğitimde temel koşul ‘Ben’ ile ‘Sen’ arasında kurulacak ilişkidir. Onun için çocukta yaratıcı
güçlerin gelişimi için öncelikle kabul edilmesi gereken çocuğun birey olmasından ya da ona toplum tarafından
yüklenen tüm şeylerden bağımsız olarak, onun bir gerçeklik olarak ele alınmasıdır. (Buber, 2004, s. 98) Buber’in
çocuğun bir gerçeklik olduğuna ilişkin ön kabulünü Tüzer şöyle ele alır;
Ben-O temel sözcüğünden hareketle tanınabilecek, nüfuz edilebilecek, tanımlanabilecek, salt kognitif manada
tecrübe edilebilecek, ölçülüp biçilebilecek, kullanılabilecek bir şey değildir. Çocuk sadece ilişkide kendisini
bir bütün olarak gösteren bir gerçekliktir. Çocuğun gerçekliği, Ben-O tarzıyla yaklaşıldığında asla kendisini
muhatabına vermez, teslim etmez. Çocuk kendisini bir gerçeklik olarak sunar. O bize belli somut bir durum
içerisinden hitap eder, biz de ona Sen diyerek cevap verebiliriz. Dolayısıyla çocuk, tanımlanacak, sahip
olunacak, belli amaçlar doğrultusunda işlenecek ve geliştirilecek bir şey değil, iştirak edilecek, karşılıkta
bulunulacak ve etkileşim içerisine girilecek bir gerçekliktir. (Tüzer, 2009, s. 21)

Burada hedef her daim çocuğun gerçekliğine saygı duyacak ve geliştirecek eğitim modelidir. Onu diğer tüm
iç ve dış faktörlerden soyutlayarak adeta askıya alarak gerçekliğini ortaya koymasına yardımcı olunacak eğitim
modeli önceliklidir. Çocuk ancak özgür bir yaratıcılıkla bunu ortaya koyacak ve yaratımının özgürlüğüyle ‘Sen’e
yönelecektir. O önceden belirlenmiş bir doğaya ya da zekâya ve toplumsal hafızaya sahip olduğu su götürmez bir
gerçektir. Ancak sırf bu nedenlerle yeni bir şey söyleyemeyeceği, özgür yaratım ortaya koyamayacağı gibi bir
durumdan bahsedilemez. Aksine çocuk her daim hazırbulunuş durumundadır ama bu hazırbulunuş özgür
yaratımını ortaya koymaya ve başkalarıyla ilişkiye ya da diyaloga girmeye hazırbulunuşluluktur. Okul içinde
öğrenci de öğretmen de kendi gerçekliklerini ortaya koymaya hazır bulunmalıdır. Sadece geçmiş bilgileri
vermeye çalışmak eğitimin yalnızca bir boyutu olabilir ancak gerçekliğin ortaya konulması ve yaratıcılığın keşfi
bu durumla mümkün olamayacaktır.
Gerçekliğin ortaya konulması ve yaratıcılığın keşfi için yapılması gereken şey, insanı içinde bulunduğu
bütün belirlemelerden çıkarıp, onunla diyaloga girmekle ortaya konabilir. Diyalogun olması için muhakkak
sevginin olması gerekir. Buber yaklaşımı açısından baktığımızda öğretmen-öğrenci ilişkisi ‘Ben’ ve ‘Sen’
arasında kurulan ilişkidir. Öğretmen ve öğrenci arasında kurulacak ilişki muhakkak diyalog ilişkisi olmalıdır.
Diyalog ise yalnızca sevgi ile kurulur. Diyalogun olmadığı eğitim modellerinde, dikteci ve aktarmacı sistemlerde
yalnızca monolog vardır. Smith’in aktardığına göre Buber, öğretmen-öğrenci ilişkisini geçmiş bilgileri
aktarmaktan ziyade özel bir zemine dayandırmaktadır. Bu zemin öğrencinin gerçekliğini ortaya çıkarmasına izin
verecek bir sevgi ile kurulan diyalogdur. Çünkü öğretmenin bir görüşü öğrencilerine zorla kabul ettirmesi nasıl
yanlışsa, öğrencinin gerçekliğinden habersizce verilen eğitim hizmetleri de o derece yanlış ve yetersiz olacaktır.
Eğitim, öğretmen ve öğrenci arasında zorlama olmaksızın, karşılıklılık ilişkisi ile oluşturulmalıdır. Buber
"Parmak kaldırılması, soruşturan bakış" gibi sınıf ortamında kullanılan yöntemleri eleştirerek bunların karşılıklı
bir ilişki kurulması gereken modern öğretim yöntemlerinde olmaması gerektiğini ortaya koyar. Ona göre bu “tek
yönlülüğün somut işaretidir.” (Smith, ty., s. 314) Burada öğretmen ve öğrenci ‘Ben’ ve ‘Sen’ ilişkisine sahip
olmalıdır. Çünkü daha öncede bahsettiğimiz üzere ‘Ben’ ve ‘Sen’ arasında kurulan ilişki doğrudandır, aracısızdır
ve o ilişkiye dışarıdan müdahale söz konusu değildir. Adeta mistik bir hava vardır. Öğrenci ve öğretmen
birbirleriyle karşılaşırlar ve birbirlerine karışırlar. Bu tarafların görev ve yetkisine değersizlik atfetmez bilakis
doğru karşılaşma olduğu için öğrencinin kendisini gerçekleştirmesini sağlar. Kutsal öğretmenlik mesleği
kendisini açmayı ve kendisini gerçekleştirmeyi başaran öğrencilerin kişi olmaya başladığı noktada ortaya
çıkacaktır. Tüzer bu nokta’da Buber’den yaptığı alıntılarla şu açıklamayı yapar:
Öyleyse eğitimin bütün amacı çocuğun doğal yeteneklerinin, ilgi ve ihtiyaçlarının keşfi ve geliştirilmesi
değildir. Asıl olan, karşılıklı ilişki ve iştirakten doğan bir güçle çocuğun kendine özgü varoluşunu
gerçekleştirmesi, iç ve dış dünyasıyla birlik oluşturabilmesidir. Kısaca amaç, çocuğun bir kişi olabilmesidir.
Bilginin kazanılması, yaratıcı içgüdünün açığa çıkarılması, entelektüel yetinin geliştirilmesi çocuğun
varoluşunun organik bir parçasıdır. Hatta varoluşla ilişkilenmeyen bir bilgi ya da yaratıcı içgüdüden doğan
bireysel başarı anlamsızdır. Dolayısıyla Buber, eğitimin salt entelektüel bir etkinlik olarak
değerlendirilmesine ya da doğal güçlerin geliştirilmesi olarak görülmesine tümden karşı durur. (Tüzer, 2009,
s. 24)

Burada öğretmen ve öğrenci arasında bir empati kurma durumu yoktur. Öğretmen öğrenci ile empati
kurarak onunla aynılaşma çabasına girmemelidir. Öğretmenin de öğrencinin de yeri bellidir. Geleneksel eğitim
modelinin ön plana çıkardığı öğretmen ve modern eğitim sisteminde karşımıza çıkan öğrenci merkezlilik
başarıya yönelik olarak etkili olsa da bazı problemleri de mevcuttur. Öğretmen merkezli sistemde öğretmen
kendisini merkeze alıp öğrencilerinin gerçekliğini göz ardı ederse burada bir ‘Ben-Sen’ ilişkisi kurulması
mümkün değildir. Burada kurulacak ilişki bir ‘Ben-O’ ilişkisi olacaktır. Öğrenci bu durumda adeta nesneleşecek,
tecrübe varlığı haline gelecektir. Öğrenci merkezli yaklaşım ise Buber sistemi açısından bakıldığında kendini
gerçekleştirmesi ve dünyayı kavraması açısından eksik bir varlığın merkeze alınması olacaktır ki bu durumda da
sorunlar söz konusu olacaktır. Tüzer burada aktarmak istediğimiz düşünceyi şu şekilde ele almıştır:
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Çocuğu bir gerçeklik olarak tanımlarken Buber’in hedef aldığı esas noktalardan birisi, nakilci ve dikteci
olarak nitelendirilen eski/geleneksel eğitime alternatif olarak getirilen yeni/modern eğitimin de eski eğitim
sistemi kadar ciddi açmazlarının ve problemlerinin olduğunu göstermektir. Geleneksel eğitim öğretmen
merkezlidir ve bu eğitimde önceden doğru, iyi ve güzel olarak belirlenmiş eğitim içeriğinin öğrenciye takrirle,
dikteyle, beyin yıkamayla empoze edilmesi ve böylece öğrenciyi yine önceden belirlenmiş ideal bir durum ya
da figüre göre şekillendirme söz konusudur. Amaç toplumun benimsediği, topluma uyumlu bir çocuk
yetiştirmektir. Modern eğitimde ise eğitimin merkezi öğretmenden öğrenciye (öğrenci merkezli) kaymış;
takrir ve diktenin yerini çocuğun kendi ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenecek bir dizi bireysel tecrübeler
yoluyla kendini yaratması ve kendi dünyasını inşa etmesi almış; topluma uyumlu hale getirmenin yerini ise
çocuğun kendi doğal güçlerini keşfedip geliştirmesi ve bir birey olarak kendini yaratması almıştır. Bu
yeni/modern eğitim sisteminde öğretmenin rolü sadece çocuğun kendi entelektüel, ahlaki ve estetik güçlerini
geliştirmesine yardımcı olmaktır. Eğitimin merkezi konumundan öğretmenin alınıp yerine öğrencinin
konmasıyla modern eğitimin temelini oluşturan ana düşünce ve kavram ise “yaratıcı içgüdünün/doğal
güçlerin geliştirilmesi” ve “özgürlük” olmuştur. (Tüzer, 2009, s. 22)

Ancak Buber açısından bu yaratıcı içgüdü ve özgürlük kavramları da problemlidir. Buber yaratıcı içgüdü
kavramı yerine Tüzer’in aktardığına göre “otonom içgüdü ya da meydana getirme içgüdüsü”nü koyar. “Buber’e
göre bu içgüdünün en önemli özelliği, dünyayı elde etme ya da fethetmeye değil kendini dünyaya ifade etmeye
yönelik olmasıdır. Yani bir çocuk eşyanın ortaya çıkarılmasında kendi payının olmasını ister. Bu içgüdünün
diğer önemli özelliği ise, yaratıcı içgüdünün kazandırdığı bireysel başarının hiçbir zaman ulaşamayacağı ve
gerçek bir insani hayat için vazgeçilmez olan bir girişime iştiraki ve karşılıklı ilişkiyi içermesidir. (Tüzer, 2009,
s. 23) Buna göre açıktır ki Buber sistemi bir eğitim modeli olarak; karşılıklılık ilişkisi içinde, tarafların birbirine
eşit mesafede yer aldığı ve diyalog içinde olduğu bir modeli önerir.
İlişki merkezli eğitim anlayışı diyebileceğimiz bu anlayışa Buber, “eğitimde ilişki, saf diyalog ilişkisidir”
(Buber, 2004, s. 116) diyerek son noktayı koyar. Burada öğretmen de öğrenci de karşılıklılık ilişkisi içinde
olmaktan memnun, her ikisi de merkezde ve bu ilişkiyi kurmaya gönüllüdür. Bu ilişki kurma gönüllülüğünün
özünde de sevgi yatmaktadır. Bu eğitim modelinde,
Ben-Sen temel sözcüğünün içerdiği anlam itibariyle öğretmen ve öğrenci bütün varlıklarıyla kendilerini
birbirilerine açarlar, karşılıklı etkileşim içerisine girerler ama öğrenci asla öteki tarafı, yani öğretmenin
gözünden öğretimi tecrübe edemez. Eğer öğrenci de kendisinin dışına çıkıp olayı karşı taraftan tecrübe ederse
eğitim ilişkisi bozulur, dostluğa dönüşür. Burada öğretmenin yaptığı şey, sadece çocuğun bireyselliğini
imgelemesi, onu doğrudan ruhsal bir varlık olarak tecrübe etmesi ve onu tanıması değil, karşı taraftan
kendisini görebilmesi ve böylece başkasıyla sınırlandığını ve karşı taraftan gelen kabulü veya reddi
hissedebilmesidir. Bu ilişkide öğretmen de öğrenci de birbirinden bir şeyler öğrenir. Öğrenci merkezli/aktif
eğitimin aksine, ilişki merkezli eğitimde öğretmenin çocuğun gelişiminde etkin bir rolü vardır. Bir başka
ifadeyle eğitim, temelde eğitimcinin sadece yardımcı olmasını değil pozitif anlamda çocuğun gelişimine
etkide bulunmasını gerektiren bir süreçtir. (Tüzer, 2009, s. 27)

Sonuç
Sonuç olarak Buber’in ‘Ben’ ve ‘Sen’ temel kelime çiftinden hareketle ortaya koyduğu eğitim modeli
öğretmen ve öğrenci ilişkisinin karşılıklılığına ve bu karşılıklılık ile oluşturulan ilişkiye dayanır. Burada taraflar
arasında kurulan diyalog, kişilere sorumluluk yükler. Tarafların birbiri üzerine olan sorumluluğunun nedeni ise
sevgidir. Öğretmen burada yalnızca bilgi aktaran ve öğrenme sürecine yardımcı olan kişi değil, aynı zamanda
öğrencisinin kendisini gerçekleştirmesine katkı sağlayan kişidir. Buber “Bilinçli ve istekli eğitim dediğimiz şey,
insan tarafından etkin dünyanın seçilmesidir” (Buber, 2004, s. 106) diyerek, çocuğun gerçekliğini, otantik
varoluşunu ortaya koymasını sağlayan şey olarak eğitimi görmektedir.
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Öz
II. Meşrutiyet döneminde 12 hükûmet kurulmuştur. Bu bildiride İkinci Meşrutiyet döneminde kurulan
hükümetlerin programlarındaki eğitim konusu ele alınacaktır. Konu hazırlanırken ana kaynak olarak Meclis-i Mebusan Zabıt
Ceridesi kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İkinci Meşrutiyet, Osmanlı Hükümetleri, Eğitim

Abstract
During the Second Constitutional Period, 12 governments were established. In this paper, the subject of education
in the programs of the governments established during the Second Constitutional Period will be discussed. Assembly will be
used as the main source of the Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi.
Key Words: Second Constitutional Monarchy, Ottoman Governments, Education

Giriş
1908-1918 arasındaki II. Meşrutiyet Döneminde 12 hükûmet kurulmuştur. İlk Meşrutiyet hükûmetini
üçüncü defa sadarete getirilen Kâmil Paşa kurmuştur. 5 Ağustos 1908 tarihinde hükûmetini kuran Kâmil Paşa,
13 Şubat 1909 tarihinde Meclis’in verdiği güvensizlik oyuyla iktidardan düşürülünceye kadar yaklaşık 16 ay
iktidarda kalmıştır. Arkasından 14 Şubat 1909 tarihinde Hüseyin Hilmi Paşa Hükûmeti kurulmuştur. Hüseyin
Hilmi Paşa iki ay kadar görevde kalmış ve 31 Mart Olayı üzerine 13 Nisan 1909 tarihinde istifa etmiştir. Hüseyin
Hilmi Paşa’nın istifa ettiği gün Ahmet Tevfik Paşa Hükûmeti kurulmuştur. Bu hükûmet bir ay iktidarda
kalmıştır. Ahmet Tevfik Paşa’nın istifası üzerine, Hüseyin Hilmi Paşa, 5 Mayıs 1909 tarihinde ikinci defa
hükûmeti kurmakla görevlendirilmiştir. Hüseyin Hilmi Paşa’nın ikinci iktidarı 8 ay sürmüş ve Paşa 28 Aralık
1909 tarihinde istifa etmiştir. Sadarete 12 Ocak 1910 tarihinde İbrahim Hakkı Paşa atanmış ve 29 Eylül 1911
tarihine kadar görevde kalmıştır. İbrahim Hakkı Paşa’dan sonra sadarete Said Paşa sekizinci defa tayin
edilmiştir. 30 Eylül 1911 tarihinde görevi devralan Said Paşa, 30 Aralık 1911 tarihinde Kanun-ı Esasi’nin 35.
maddesinin tadilinde Meclisle anlaşmazlığa düşmesini gerekçe göstererek istifa etmiştir. Ertesi gün yine
hükûmeti kurmakla görevlendirilmiştir. Said Paşa, Halaskâr Zabitan Grubu’nun baskısı neticesi, 16 Temmuz
1912 tarihinde istifa etmek zorunda kalmıştır. Said Paşa’nın arkasından görevi 22 Temmuz 1912 tarihinde Gazi
Ahmet Muhtar Paşa devralmıştır. Ahmet Muhtar Paşa, Balkan Harbi’nin başlamasından kısa bir süre sonra, 29
Ekim 1912 tarihinde istifa etmiştir. Aynı gün göreve, dördüncü defa sadarete gelen Kâmil Paşa atanmıştır.
Ancak Kâmil Paşa 23 Ocak 1913 tarihindeki Bab-ı Âli Baskını ile zorla iktidardan düşürülmüştür. Kâmil
Paşa’dan sonra 23 Ocak 1913 tarihinde, Mahmut Şevket Paşa Hükûmeti kurulmuştur. Mahmut Şevket Paşa,
suikastla öldürüldüğü 11 Haziran 1913 tarihine kadar sadarette kalmıştır. Mahmut Şevket Paşa’nın ardından
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girdiği zaman Sadaret koltuğunda oturan ve İkinci Meşrutiyet
Dönemi’nde en uzun iktidarda kalan Said Halim Paşa göreve gelmiştir. Said Halim Paşa 12 Haziran 1913 ve 3
Şubat 1917 tarihleri arasında yaklaşık dört yıl sadrazamlık yapmıştır. Said Halim Paşa’nın ardından İttihat ve
Terakki’nin önde gelen üç isminden olan Talat Paşa hükûmet kurmuştur. Talat Paşa 4 Şubat 1917 ve 8 Ekim
1918 tarihleri arasında görevde kalmıştır.
II. Meşrutiyet dönemine kadar Türk siyasi hayatında “hükümet programı” kavramı yer almamıştır.
Bunun en önemli sebebi Kanun-ı Esasi’de hükümetin meclise karşı sorumlu olduğuna dair net bir ifadenin yer
almamasıydı. Bununla birlikte Kamil Paşa Kanun-ı Esasi’de bir netlik olmamasına rağmen meşruti sisteme
işlerlik kazandırabilmek için bir hükümet programı hazırlayarak bunun basın aracılığıyla kamuoyuna
duyurmuştur. Böylece Türk Siyasal yaşamına hükümet programı girmiştir. Daha sonraki sadrazamlar da
çoğunlukla hükümet programı hazırlamışlar, hatta Mecliste okuyarak güvenoyu istemişlerdir (Güneş, 2012:
186).
II. Meşrutiyet döneminde (1908-1918) 12 hükümet kurulmuştur. 30 Aralık 1911 tarihinde istifa eden
Said Paşa bir gün sonra tekrar hükümet kurmakla görevlendirilmiş, ancak ikinci hükümeti döneminde program
hazırlamamıştır. Dolayısıyla belirtilen dönemde 11 hükümetin programı olması gerekmektedir. Ancak üç
hükümet döneminde program hazırlanıp hazırlanmadığı bilinmemektedir. Dolayısıyla II. Meşrutiyet döneminde
dokuz hükümetin programı bulunmaktadır.
II. Meşrutiyet döneminde hazırlanan hükümet programlarında anayasa, iç güvenlik, yargı, ordu, basın,
maliye, ekonomi, bayındırlık, ziraat, madenler, dış politika yanında bahsedilen konulardan biri de eğitim
olmuştur. Belirtilen dönemdeki mevcut dokuz hükümet programından altısında eğitimden bahsedilmiştir.
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Kâmil Paşa Hükümeti’nin Programında Eğitim
II. Meşrutiyet döneminin ilk programı 05.08.1908 tarihinde göreve gelen Kamil Paşa Hükümeti
tarafından hazırlanmıştır. Ancak program daha Meclis açılmadığı için basın aracılığıyla kamuoyuna
duyurulmuştur.
Kâmil Paşa programında, Osmanlı Devleti’nde refah ve saadetin eğitime önem verilmesiyle mümkün
olacağını belirttikten sonra o ana kadar Osmanlının şanına layık olmayan bir şekilde yapılan eğitimi, anayasal
sınırlar içinde ve imkânlar derecesinde iyileştirilmeye çalışacağını ifade etmiştir: “... Servet ve marifet
yekdiğerinin lazım ve melzumu olup memleketin layık olduğu derece-i saadete isal-i refahı maddî esbabına
terakkiyat-i İlmiyenin dahi terdifıyle hâsıl olacağı bi-iştibahtır. Şimdiye kadar pek nakıs ve şan-ı Osmaniye
gayrilâyık bir vech ile cereyan etmiş olan talim ve terbiye hususat-ı Kanun-ı Esasi’nin tayin eylediği esasa
kâmil-i riayetle imkân derecesinde yevmen fi yevmen tensik ve tanzim edebilmek heyeti cedicece kaviyyen
mutasavverdir.”
Bunun yanında Kamil Paşa, anayasayla getirilen eşitliğin bir gereği olarak askeri okullara gayri
müslim öğrencilerinde alınmasını gerektirdiğini belirttikten sonra buna dair kanunların da hazırlanacağını
açıklamıştır: “Kanun-ı Esasi’de Osmanlılara verilen hakk-ı musavaat hukukça olduğu gibi vezaifçe de mer’i
olmak ve ezcümle hidmet-i mukaddese-i askerîye sınıfı ahalinin cümlesine teşmil edilmek ve mekatib-i askerîyeye
etfal-i gayri Müslime dahi kabul olunmak lazım geldiğinden, icab eden kavaninin ve nizamat layihaları şu esasa
tevfikan derdest nübhe-ü ihzardır." (Yeni Gazete, , 3 Ağustos 1324).
Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti’nin Programında Eğitim
Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti 14.02.1909-13.04.1909 tarihleri arasında 2 ay görevde bulunmuştur.
Hüseyin Hilmi Paşa hükümetinin programında halkı gelişmiş milletler seviyesine çıkarmak, mezhep farklarını
ortadan kaldırmak, vatandaşlar arasındaki birliği temin etmek ve önyargılardan kurtulabilmek için okullar ve
basın yoluyla maarifi geliştirmenin gerekli olduğu, bunun için maddi imkânların elverdiği ölçüde eğitime
gereken önemin verileceği ifade edilmiştir: “Sunuf-ı ahalinin tahsil-i medenîsi, tedricen ikmal ve cümlesini en
müterakki milletler seviyesine isal ile beraber cinsiyet ve mezhebiyetçe olan farkları, vatandaşlar beyninde
mevcut olması lazım gelen rabıta-i uhuvvetle münafi harekât-ı mütecavizane ve taassupkaraneyi şayan-ı teessüf
bir bahane hükmüne koyan zünûn-u bâtıleyi izale etmek için mekatip ve matbuat vasıtasıyla maarifi tamim
eylemek dahi elzem olduğundan, vesait-i maddiye ve mâliyenin müsait olabileceği derecede bu maksada dahi atfı
nazar-ı dikkat edeceğiz” ( MMZC. Devre: 1, İçtima Senesi: 1, I, s. 677-679).
Tevfik Paşa Hükümeti’nin Programında Eğitim
Tevfik Paşa Hükümeti 13.04.1909-05.05.1909 tarihleri arasında 1 ay 22 gün görevde bulunmuştur. 31
Mart Vakası sırasında hükümete gelen Tevfik Paşa’nın hükümet programında eğitimle ilgili bir konuya
değinilmemiştir (MMZC. Devre: 1, İçtima Senesi: 1, III s. 98-99).
Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti’nin Programında Eğitim
Tevfik Paşa’dan sonra 5 Mayıs 1909 tarihinde tekrar Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti kurulmuştur.
Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti 05.05.1909-28.12.1909 tarihleri arasında 7 ay 23 gün görevde bulunmuştur.
Sadece medeniyetin terakkisi için değil, Meşrutiyet yönetiminin en iyi şekilde uygulanabilmesi için
eğitime önem verilmesi gerektiğini, buna karşılık Osmanlı Devleti’ndeki mevcut eğitimin ne bu ihtiyacı
karşılayabildiği ne de Osmanlı medeniyetine uygun olduğunu vurgulayan Hüseyin Hilmi Paşa, eğitimin
gelişmesi için bütçe imkânlar içinde çaba göstereceğini ifade ettiği hükümet programında düşüncelerini şu
cümlelerle ifade etmiştir: “Yalnız medeniyetin terakkisi değil meşrutiyetin en muvafık şekilde devamı da maarifin
tamimine mütevakkıf olduğu düşünülürse, ihtiyacat-ı fikriye ve medeniyetimizle mütenasib olacak dereceye
henüz vasıl olamayan maarifimizin tevsi ve tamimine fevkalade sarfı mesai etmekliğimiz icab eder. Bu emr-i
mühimmin ihtiyacat ve hasail-i kavmiyemize göre husul-i terakkiyatına cidden itina edeceğiz. Şu kadar ki bu
sene maarif için sarf olacak ikdamatı muvazene-i umumîyede münderiç tahsisatın müsait olabileceği derece
dâhilinde kalmak zaruridir. (MMZC. Devre: 1, İçtima Senesi: 1, 3, s. 635-636).
İbrahim Hakkı Paşa Hükümeti’nin Programında Eğitim
İbrahim Hakkı Paşa Hükümeti 12.01.1910-29.09.1911 tarihleri arasında 1 yıl 8 ay 17 gün görevde
bulunmuştur. İbrahim Hakkı Paşa Hükümet programında eğitimle ilgili herhangi bir konuya değinilmemiştir
(MMZC. Devre: 1, İçtima Senesi: 2, I, s. 617-619).
Said Paşa Hükümeti’nin Programında Eğitim
Sait Paşa Hükümeti, 30.09.1911-30.12.1911 tarihleri arasında 3 ay, 31.12.1911-16.07.1912 tarihleri
arasında da 6 ay 15 gün olmak üzere iki defa görevde bulunmuştur.
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Said Paşa hükümet programında ülkenin en acil ihtiyaçlarından biri olarak değerlendirdiği eğitimde,
en öncelikli yapılması gereken şeyin ilköğretimin düzenlenmesi ve yaygınlaştırılması olduğunu ifade edilmiştir.
Bunun yanında orta ve yükseköğretim kurumlarının da ihmal edilmeyeceği belirtilmiştir. Diğer taraftan
öğretmenlerin durumlarının iyileştirileceği, özel okulların himaye edilerek teşvik edileceği kaydedilmiştir:
“Memleketin ıhtiyacat-ı azime-i acilesinden olan maarif-i umumîye hususunda takibine sarf-ı makderet
eyleyeceğimiz mesleğin nikat-ı esasiyesinden biri, belki de birincisi tahsil-i ibtidâîyenin tanzimi ve vesait ve
levazımatın istikmali ve fevaidin tedricen bütün efrad-ı millete tamim- i keyfiyetidir. Bununla beraber tahsil-i tali
ve âli ihmal olunmayıp bu iki dereceye ait müessesat-ı mevcudenin hüsn-ü muhafazasına ve kaimen ta’mir
nev'inden olmak üzere nokaisinin ikmaline ve tedrisattan tullabın kemayenbagi istifadeleri çarelerinin istihsaline
dahi çalışılacaktır. Enzar-ı mütalaanıza vaz olunacak marif-i umumîye layiha-i kanuniyesinsen anlaşılacağı
vech ile derecat-ı selase-i tahsilden her birinin nev 7 ve şümulüne göre büyük küçük birer mikyasta bir cüz-i tam
teşkil etmesi ve muallimlerin meslek ve terakki ve istikbalinin temin edilmesi ve Maarif Nezareti’nin mesaisine
muvaffakiyetle iştirak etmekte bulunan cemaat mektepleriyle mekatib-i hususîyenin mazhar-ı himaye ve teshilat
ve tergibat olması cümle-i makasıdımızdandır.”.
Programda medreselerin ve şer’i mahkemelerin ıslah edileceği, müderrislerin ve adli görevlilerin
durumlarının düzeltilmesinin de hedefler arasında olduğu belirtilmiştir. Ayrıca medrese eğitiminde ve adli
görevlilerin seçiminde liyakate dikkat edileceği de eklenmiştir: “Medaris-i ilmiye ve mehakim-i şeriyenin ıslahı
ve ulema ile kuzatın tarızim-i maişet ve meslekleri de nuhbe-i amalimizdir. Binaen alazâlik gerek merkezde gerek
taşrada mevcut medaris-i İlmiyenin hıfz-ı sıhha kavaidine muvafık bir surette imar ile beraber ders programları
ve tarz-ı tedris bi ’l-ıslah talebenin ulum-ı diniye ile beraber lazımet tahsil olan fünunu da tedris etmelerine ve
müderrisinin maişetlerini teshile ve talebe-i uluma muvenet-i mümküne ifasına ve müstahikin-i İlmiyeye aid
müessesatın hüsn-i tevzi ’ine ve ahalisi cehl içinde bunan bazı mahallere muktedir vaizler izamına ve mehaki-i
şeriye ve usul-ü muhakeme-i şer’iye ıslahıyla beraber hükkam-ı mevcudenin evsaf-ı lâzımeye haiz zevattan
olmalarına vezaif-i mühimme-i kazayı bihakkın ifa edecek hâkimlerin yetiştirilmesine ve ma ’zuliyeti kanunî
ahkâmının memurin-i İlmiyeye de iştimaline ve kendilerine memurin-i saire misüllü harc-ı rah itasına ve taharriyi terekat muamelatının veresenin hukukunu temin edecek surette cereyanına ve emval-ı eytamın hüsn-ı idare ve
muhafazasına ihtimam olunacaktır.” (MMZC. Devre: 1, İçtima Senesi: 4, s. 11-13).
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Hükümeti’nin Programında Eğitim
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Hükümeti 22.07.1912- 29.10.1912 tarihleri arasında 3 ay 7 gün görevde
bulunmuştur. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Hükümet programında eğitimle ilgili herhangi bir konuya değinmemiştir
(MMZC. Devre: 2, İçtima Senesi: 1, I, s. 43).
Kâmil Paşa Hükümeti’nin Programında Eğitim
Kâmil Paşa Hükümeti 29.09.1912-23.01.1913 tarihleri arasında 2 ay 24 gün görevde bulunmuştur.
Kâmil Paşa II. Meşrutiyet dönemindeki bu ikinci hükümeti döneminde program hazırlayıp hazırlamadığı belli
değildir. Bu dönemde Meclisin açık olmamasının bunda etkili olduğu düşünebilir.
Mahmut Şevket Paşa Hükümeti’nin Programında Eğitim
Mahmut Şevket Paşa Hükümeti 23.01.1913-11.06.1913 tarihleri arasında 4 ay 18 gün görevde
bulunmuştur. Mahmut Şevket Paşa’nın bir hükümet programı hazırlayıp hazırlamadığı belli değildir. Bu
hükümet zamanında Meclis-i Mebusan da açık değildir.

Said Halim Paşa Hükümeti’nin Programında Eğitim
Said Halim Paşa Hükümeti 12.06.1913-03.02.1917 tarihleri arasında 3 yıl 8 ay 21 gün görevde
bulunmuştur, II. Meşrutiyet döneminin en uzun süre görevde kalan bu hükümetinde Maarif Nazırlığı görevini
Şükrü Bey yürütmüştür.
Said Halim Paşa Hükümetinin programında, eğitimin gelişmesi için gerekli olan bütün düzenlemelerin
yapılmasına çalışacağı, bu meyanda ilköğretim geçici kanunuyla ilköğretimin tekiden zorunlu hale getirildiği ve
bu konuda önemli tedbirlerin de alındığı belirtilmiştir. Küçük yaştaki çocuklara aile ve vatan sevgisi vermek
üzere ana mekteplerine özel bir önem verilerek İstanbul’da dört mektep açıldığı ve daha da artırılmasına karar
verildiği ifade edilmiştir. Bütün eğitim kademelerinde gelişmiş ülkelerde kabul edilmiş programların
uygulanmasına, bunun yanında akli ve bedeni yetenekleri geliştirecek programlar hazırlanmasına, bunlara göre
kitap ve araç gereç hazırlanmasına başlanacağı kaydedilmiştir. Ülkenin ziraat ve ticarete olan ihtiyacı dikkatte
alınarak özellikle ilköğretim programlarının buna göre tadil edildiği ifade edilmiştir. Eğitimde kızları erkekleri
yan yana bulundurmanın gerekliliğine inadıkları için Darülmullaimatın ıslahına çalıştıkları, kızlar için geçici
olarak açılan tahsil-i ali derslerini de devamlı hale getirerek eylülden itibaren uygulanmasına karar verildiği ifade
edilmiştir: “ “Maarifin temin-i terakkiyatı için elzem olan esasların vaz’ına çalışılmak ve bu meyanda tedrisat-ı
ibtidâîye kanun-ı muvakkatıyla tahsil-i ibtidâîyi te’kiden taht-ı mecburiyete alındığı gibi, bu babda kuvva-i
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te’diye-i müessire vaz ve tesis olunmuştur. Pek küçük yaştaki evlad-ı vatana aile terbiyesini vermek üzere ana
mekteplerine ehemmiyet-i mahsusa atfedilerek İstanbul 'da dört yerde kuşat edilmiş ve seneden seneye teksiri
mukarrer bulunmuştur. Tahsilin gerek ibtidâî gerek tali ve âli derecatı içun memalik-i mütemeddinede kabul
edilmiş olan ve terbiye ile tedrisin aynı kuvvet ve himmetle tatbikinden ve melakat-ı akliyye kadar kuvva-i
bedeniyenin de neşv-u nemasını iltizamdan ibaret bulunan usullere tevfikan programlar yeniden tanzim ve
bunlara göre müsabaka ile kitaplar ve alet ve edavat tedariki içun tedarik-i mahsusa ittihaz ettirilmiştir.
Memleketin ziraat ve ticarete olan ihtiyaç ve istidadı nazar-ı dikkate alınarak bilhassa tedrisat-ı ibtidâîye
programları da buna göre tadil ve tevsi kılınmıştır. Sâha-i marifette de kızlarımızı erkeklerle hem-inân
bulundurmak lüzumuna kail olduğumuzdan Darülmuallimat’ın ıslahına ve kızlarımız içun muvakkaten küşad
olunan tahsil-i âli derslerinin bir şekl-i daimeye ifrağı ile eylülden itibaren tatbikine karar verilmiştir.” (MMZC.
Devre: 3, İçtima Senesi: 1, I, s. 260-264).
Talat Paşa Hükûmeti
Mehmet Talat Paşa Hükümeti 04.02.1917-08.10.1918 tarihleri arasında 1 yıl 8 ay 4 gün görevde
bulunmuştur.
Mehmet Talat Paşa Hükümeti programında, mevcut savaşa vurgu yaparak bu durumda köklü ve esaslı
icraatlar yapmanın mümkün olmadığını, onun için daha çok harbin ortaya çıkardığı problemleri izaleye
çalışacaklarını belirtmiştir. Bununla birlikte “...Emr-i maarifte memleketimizin seviye-i ilim ve irfanını ila edecek
teşebbüsat-ı tezyid emelinde” olduklarını da eklemiştir (MMZC. Devre: 3, İçtima Senesi: 3, II, s. 514-515).
Sonuç
II. Meşrutiyet dönemi farklı açılardan arayışların olduğu bir dönemdir. Genelde cevabı aranan soru
“bu devlet nasıl kurtarılabilir” olmuştur. Bu arayışlardan biri de eğitim olmuş ve birçok farklı eğitim programı ve
politikası uygulanmıştır. Her ne kadar bunlarda tam bir başarı sağlanamamış ise de Cumhuriyet döneminin
eğitim temelleri bu dönemde atılmış ve Cumhuriyet döneminde eğitim II. Meşrutiyet dönemindeki uygulamalar
ve temeller üzerine kurulmuştur.
İkinci Meşrutiyet döneminde eğitim her kesimin az çok ilgilendiği bir alan olmuş ve her siyasi
derneğin ve partinin programında eğitim önemli bir yer tutmuştur. Bunun yanında eğitim bu dönemdeki hükümet
programlarında da yer almıştır.
II. Meşrutiyet döneminde (1908-1918) 12 hükümet kurulmuştur. 30 Aralık 1911 tarihinde istifa eden
Said Paşa bir gün sonra tekrar hükümet kurmakla görevlendirilmiş, ancak ikinci hükümeti döneminde program
hazırlamamıştır. Dolayısıyla belirtilen dönemde 11 hükümetin programı olması gerekmektedir. Ancak üç
hükümet döneminde program hazırlanıp hazırlanmadığı bilinmemektedir. Dolayısıyla belirtilen dönemde dokuz
hükümet programı mevcuttur. Bu dokuz hükümet programının ise altısında eğitimden bahsedilmiştir.
Kâmil Paşa, hükümetinin programında Osmanlı Devleti’nde refah ve saadetin eğitime önem
verilmesiyle mümkün olacağını belirtmiş ve o ana kadar Osmanlının şanına layık olmayan bir şekilde yapılan
eğitimin anayasal sınırlar içinde ve imkânlar derecesinde iyileştirilmeye çalışacağını ifade etmiştir. Bunun
yanında anayasayla getirilen eşitliğin bir gereği olarak askeri okullara gayri Müslim öğrencilerinde alınmasını
gerektirdiğini, bu nedenle buna dair kanunların da hazırlanacağını açıklamıştır.
Hüseyin Hilmi Paşa hükümetinin programında halkı gelişmiş milletler seviyesine çıkarmak, mezhep
farklarını ortadan kaldırmak, vatandaşlar arasındaki birliği temin etmek ve önyargılardan kurtulabilmek için
okullar ve basın yoluyla maarifi geliştirmenin gerekli olduğu, bunun için maddi imkânların elverdiği ölçüde
eğitime gereken önemin verileceği ifade edilmiştir. Hüseyin Hilmi Paşa’nın 31 Mart sonrası kurduğu ikinci
hükümet programında, sadece medeniyetin terakkisi için değil, Meşrutiyet yönetiminin en iyi şekilde
uygulanabilmesi için eğitime önem verilmesi gerektiği, buna karşılık Osmanlı Devleti’ndeki mevcut eğitimin ne
bu ihtiyacı karşılayabildiği ne de Osmanlı medeniyetine uygun olduğu, eğitimin gelişmesi için bütçe imkânlar
içinde çaba gösterileceği ifade edilmiştir.
Said Paşa hükümet programında ülkenin en acil ihtiyaçlarından biri olarak değerlendirdiği eğitimde,
en öncelikli yapılması gereken şeyin ilköğretimin düzenlenmesi ve yaygınlaştırılması olduğunu ifade edilmiştir.
Bunun yanında orta ve yükseköğretim kurumlarının da ihmal edilmeyeceği de belirtilmiştir. Diğer taraftan
öğretmenlerin durumlarının iyileştirileceği, özel okulların himaye edilerek teşvik edileceği kaydedilmiştir. Diğer
taraftan medreselerin ve şer’i mahkemelerin ıslah edileceğini, müderrislerin ve adli görevlilerin durumlarının
düzeltilmesinin de hedefleri arasında olduğu belirtilmiştir. Ayrıca medrese eğitiminde ve adli görevlilerin
seçiminde liyakate dikkat edileceği de eklenmiştir.
Said Halim Paşa’nın programında ise eğitimin gelişmesi için gerekli olan bütün düzenlemelerin
yapılmasına çalışılacağı, bu meyanda ilköğretim geçici kanunuyla ilköğretimin tekiden zorunlu hale getirildiği
ve bu konuda önemli tedbirler alındığı belirtilmiştir. Küçük yaştaki çocuklara aile ve vatan sevgisi vermek üzere
ana mekteplerine özel bir önem verilerek İstanbul’da dört mektep açıldığı ve daha da artırılmasına karar verildiği
ifade edilmiştir. Bütün eğitim kademelerinde gelişmiş ülkelerde kabul edilmiş programların uygulanmasına,
bunun yanında akli ve bedeni yetenekleri geliştirecek programlar hazırlanmasına, bunlara göre kitap ve araç

281

gereç hazırlanmasına başlanacağı kaydedilmiştir. Ülkenin ziraat ve ticarete olan ihtiyacı dikkatte alınarak
özellikle ilköğretim programlarının buna göre tadil edildiği ifade edilmiştir. Eğitimde kızları erkekleri yan yana
bulundurmanın gerekliliğine inandıkları için Darülmuallimat’ın ıslahına çalışıldığı, kızlar için geçici olarak
açılan tahsil-i ali derslerini de devamlı hale getirerek eylülden itibaren uygulanmasına karar verildiği ifade
edilmiştir.
Hükümet programlarında belirtilen hususların birçoğu hayata geçirilememiştir. Bunda hükümetlerin
eksiklikleri olduğu kadar mevcut siyasi şartların da etkisi olmuştur. On yıllık İkinci Meşrutiyet döneminin
neredeyse yarısı savaşlarla geçmiş, hatta Birinci Dünya Savaşı Osmanlının sonunu getirmiştir. Her şeye rağmen
bu hükümetlerin icraatları ve kurdukları sistem Cumhuriyet dönemi sisteminin temeli oluşturmuştur.
Kaynakça
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Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının
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Öz
Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarını belirlemektir. Ayrıca, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyet, öğrenim
görülen lisans programı ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amaçlanmaktadır. Bu
araştırma, tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel
Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ve Sınıf Eğitimi Anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 460 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Üstüner (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği”
ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS istatistik paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmada toplanan verilerin
normal dağılıp dağılmadığının tespiti için normallik testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine karşı olumlu tutuma sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının
kadın ve okul öncesi eğitimi bölümü lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarının sınıf düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik mesleği, öğretmen adayları, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği

Abstract
The purpose of this study was to examine the attitudes of teacher candidates towards teaching profession. Also, in this
research, it was aimed to determine whether the attitudes of the candidates towards teaching profession differ according to
gender, undergraduate program and class level variables. This study utilizes the survey method which is one of the quantitative
research method. The scale was applied to totally 460 teacher candidates who attend to Education Faculty at Afyon Kocatepe
University in Turkey. The data of the research were obtained by "Attitude Scale towards Teaching Profession "the developed by
Üstüner (2006),The obtained data were analyzed with the help of SPSS statistical package program. In order to investigate the
distribution of data, test of normality was applied. As a result of the research, it was determined that the attitudes of the teacher
candidates towards teaching profession were positive.
Keywords: Teaching profession, teacher candidates, Attitude Scale towards Teaching Profession

Giriş
Geçmişten günümüze, bütün toplumlarda öğretmelerin nitelikli toplumlar oluşturmada önemli ögelerden biri
olduğu kabul edilmektedir. Öğretmenlerin niteliği farklı sosyo kültürel ve ekonomik yapıdan gelen öğrenciler
arasındaki farkı azaltmak için siyasi bir araç olarak görülmektedir. Öğretmenlerin niteliğini güvence altına alma, çok
sayıda öğrenciye kamu okullarının demokratik misyonunu yaymak için çok önemlidir (Liston, Borko & Whitcomb,
2008). Ancak, öğrencilerin cinsiyetleri veya geçmişleri ne olursa olsun öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal
anlamda yetişmesinde öğretmenlerin rolü çok önemlidir. Yapılan ulusal ve uluslar arası kanıt temelli araştırmalardan
elde edilen bulgular da nitelikli öğretmenler tarafından yapılan eğitim öğretimin önemli olduğunu göstermektedir
(Rowe, 2003). Bu nedenle öğretmenlerin hem hizmet öncesinde, hem de hizmet içinde nitelikli bir eğitimle
yetiştirilmesi eğitim hizmetlerinin kalitesini oluşturmada önkoşuldur. (Yıldırım, Ünal & Çelik, 2011).
Bireyler zamanla süreç içerisinde mesleklerine karşı bir takım düşünsel ve duygusal açılardan psikolojik
yüklemelerde bulunmaktadırlar. Daha sonra bu yüklemeleri davranışlarına yansıtarak mesleklerine karşı bir tutum
geliştirmektedirler (Korkmaz, 2009). Bir mesleğe yönelik olarak geliştirilen tutum, bireyin o meslekteki başarısının
en önemli belirleyicisi olabilmektedir (Çakır, 2005). Özellikle öğretmenlik mesleğine yönelik geliştirilen tutum
önemli görülmektedir. Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının olumlu veya olumsuz olması
onların mesleki uygulamalarında farklılıklara neden olmaktadır. Mesleğine yönelik olumlu tutuma sahip olan
öğretmenler, öğrencilerin çeşitli alanlarda gelişimine yönelik pek çok uygulamaya sınıflarında yer verebilirler.
Ayrıca mesleğinde daha da gelişebilmek için veren farklı projelerde, hizmet içi eğitimlerde, konferanslarda,
seminerlerde gönüllü olarak yer almak isteyebilirler.
Öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum, öğretmen adaylarının mesleğe atıldıklarında öğretmenlik
mesleği ile ilişkili tüm unsurları da olumlu yönde etkileyecektir (Çakır, 2005). Bu nedenle öğretmen adaylarının
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mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi önemlidir (Semerci & Semerci, 2004). Öğretmen adaylarının hizmet
öncesinde mesleklerine yönelik tutumlarının nasıl olduğunun belirlenmesinin ve olumsuz ise gerekli önemlerin
alınmasının önemli olduğu söylenebilir. Bu bağlamda bu araştırma, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumlarının cinsiyet, öğrenim görülen lisans programı ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını incelemek amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmanın problem cümleleri aşağıda
verilmiştir:
1. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ne düzeydedir?
2. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık
göstermekte midir?
3. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları öğrenim gördükleri lisans programına göre
anlamlı farklılık göstermekte midir?
4. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık
göstermekte midir?
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, tarama modelinde desenlenmiştir. Tarama araştırması, yanıtlayıcıların inançlarını, görüşlerini,
özelliklerini ve geçmişteki ya da şimdiki davranışlarını ortaya çıkarır (Neuman, 2007).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın katılımcılarını Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi
Eğitimi ve Sınıf Eğitimi Anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 460 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Katılımcıların cinsiyetlerine, öğrenim gördükleri lisans programına ve sınıf düzeyine ilişkin bilgiler Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1.
Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin dağılımlar
Değişkenler
Kadın
Cinsiyet
Erkek
Toplam
Okul Öncesi Eğitimi
Öğrenim Görülen Lisans Programı
Sınıf Eğitimi
Toplam
1. Sınıf
2. Sınıf
Sınıf Düzeyi
3. Sınıf
4. Sınıf
Toplam

Toplam
376
84
460
315
145
460
27
213
157
63
460

Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada Üstüner (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği”
kullanılmıştır. 34 maddeden oluşan ölçek 5’li likert tipinde bir ölçektir. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum
Ölçeği’ nden alınabilecek en düşük puan 34 en yüksek puan ise 170’ dir ve bu puanın yüksekliği, öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumun olumlu olması anlamına gelmektedir. “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği’
nin orijinalinin güvenilirlik çalışması kapsamında, ölçeğin iç tutarlığı için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmış ve
34 maddelik ölçeğin iç tutarlık katsayısı .93 olarak belirtilmiştir. Bu araştırmada, yapılan güvenirlik analizi
sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha değeri .76 olarak tespit edilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmada verilerin dağılımının incelenmesi amacıyla tek örneklem Kolmogorov-Smirnov Testi uygulanmış
ve çarpıklık katsayıları incelenmiştir. Tablo 2’de de görüldüğü gibi Kolmogorov–Smirnov testinin anlamlılık değeri
incelendiğinde veriler normal dağılmıyor gibi görünse de çarpıklık katsayıları incelendiğinde verilerin normal
dağılım gösterdiği anlaşılmıştır. Çarpıklık katsayısı -1<ÇK<1 sınırları içerisinde yer alıyorsa puanların normal
dağılımdan önemli bir sapma göstermediği şeklinde yorumlanabilir (Büyüköztürk, 2007). Bu nedenle, verilerin
analizinde parametrik testlere başvurulmuştur. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının
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cinsiyete ve öğrenim görülen lisans programına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Bağımsız
Örneklemler için t-Testi yapılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının sınıf
düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için One-Way ANOVA testi kullanılmıştır.
Tablo 2.
Tek örneklem Kolmogorov-Smirnov testi sonuçları ve çarpıklık katsayısı
Ölçek

n

p

Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum

460

.000

Ç.K.
.569

Bulgular
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla elde edilen verilerin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 3.
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının n, x ve ss değerleri.
Ölçek
N
En az
En çok
X

ss

Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum

13.82

460

79

170

119.20

Tablo 3’ e göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ortalamasının 119.2 olması, Eğitim Fakültesi Temel
Eğitim Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının “çoğunlukla katılıyorum” düzeyinde bir tutuma sahip
olduğunu göstermektedir. Bir başka deyişle, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören öğretmen
adayları öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutuma sahiptir.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Bağımsız Örneklemler için t-Testi
yapılmış ve hesaplanan istatistikler Tablo 4’ te sunulmuştur.
Tablo 4.
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşma
Durumuna Ait t-Testi sonuçları.
Ölçek
Cinsiyet
N
X
S
sd
t
p
Öğretmenlik
tutum

mesleğine

yönelik

Kadın

376

119.99

13.58

Erkek

84

115.65

14.38

458

2.614

.009

Tablo 4’ teki veriler incelendiğinde, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören öğretmen
adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının öğretmen adaylarının cinsiyetine göre kadın öğretmen
adaylarının lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı ortaya çıkmıştır (t(458)=2.614;p<.05). Bir başka deyişle, kadın
öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları erkek öğretmen adaylarınınkinden daha olumludur.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarının öğrenim görülen lisans programına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek
amacıyla Bağımsız Örneklemler için t-Testi yapılmış ve hesaplanan istatistikler Tablo 5’ de sunulmuştur.
Tablo 5.
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Öğrenim Görülen Lisans Programı
Değişkenine Göre Farklılaşma Durumuna Ait t-Testi Sonuçları.
Ölçek
Öğretmenlik
yönelik tutum

mesleğine

Bölüm

N

X

S

t

p

Okul Öncesi Öğretmenliği

315

120.53

13.40

3.074

.002

Sınıf Öğretmenliği

145

116.30

14.31
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Tablo 5’ teki veriler incelendiğinde, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören öğretmen
adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının öğretmen adaylarının öğrenim gördüğü lisans programına
göre okul öncesi öğretmen adaylarının lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı ortaya çıkmıştır (t(458)=3.074; p<.05). Bir
başka deyişle, okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları sınıf öğretmenliği
öğretmen adaylarınınkinden daha olumludur.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarının sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla One-Way
ANOVA Testi yapılmış ve hesaplanan istatistikler Tablo 6’ da sunulmuştur.
Tablo 6.
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Farklılaşma
Durumuna Ait ANOVA Testi Sonuçları.
Ölçek
Öğretmenlik
yönelik tutum

mesleğine

Sınıf Düzeyi
1. Sınıf
2. Sınıf
3. sınıf
4. Sınıf

N
27
213
157
63

X
120.63
120.73
117.15
118.49

S
19.60
14.47
12.13
12.07

F
2.185

p
.089

Tablo 6’ daki veriler incelendiğinde, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören öğretmen
adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının sınıf düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı ortaya
çıkmıştır (F(3-456)=2.185, p>.05). Bir başka deyişle, farklı sınıf düzeylerindeki öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumları birbirine benzerdir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırma, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyet, öğrenim görülen
lisans programı ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemeyi amaçlamaktadır. Elde
edilen bulgular doğrultusunda, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının
“çoğunlukla katılıyorum” düzeyinde bir tutuma sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adayları öğretmenlik
mesleğine karşı olumlu tutuma sahiptir. Yapılan birçok araştırmada da (Şahan & Zöğ, 2017; Ünal & Akay, 2017;
Aksoy, 2016; İpek, Kahveci & Camadan, 2015; Çiğdem & Memiş 2011; Üstüner, Demirtaş & Cömert, 2009)
öğretmen adaylarının mesleğe yönelik olumlu tutuma sahip olduğu belirlenmiştir.
Araştırmada ikinci olarak, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları çeşitli değişkenlere
göre karşılaştırılmıştır. Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumlarının öğretmen adaylarının cinsiyetine göre kadın öğretmen adaylarının lehine anlamlı
düzeyde farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle, kadın öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumları erkek öğretmen adaylarınınkinden daha olumludur. Elde edilen bu sonuç alanda yapılan bazı çalışmalarla
(Durmuşçelebi, Yıldız & Saygı 2017; Şahan & Zöğ, 2017; Ünal & Akay, 2017; Aydın ve Sağlam, 2014; Çiğdem &
Memiş 2011) örtüşmektedir.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarının öğretmen adaylarının öğrenim gördüğü lisans programına göre okul öncesi öğretmen
adaylarının lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle, okul öncesi öğretmen adaylarının
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarınınkinden daha olumludur. Aksoy
(2016) araştırmasında okul öncesi ve sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarının yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarının sınıf düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle, farklı
sınıf düzeylerindeki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları birbirine benzerdir. Çiğdem ve
Memiş (2011) ve Eş (2010) tarafından yapılan çalışmada da öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır.
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Tanin Gazetesi’ndeki Notlara Göre 20. Yüzyıl Başlarında Anadolu’da
Öğrencilerin Eğitim Durumu
Prof. Dr Ahmet Ali GAZEL, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye, agazel@aku.edu.tr
Öz
Ahmet Şerif’in Tanin’de yayımlanan gezi notları, 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’ndeki siyasî, iktisadî ve
toplumsal durumu gerçekçi bir dille anlatması açısından oldukça önemlidir. Ahmet Şerif’in gezdiği yerlerde, özellikle
ilgilendiği konulardan biri de eğitim olmuştur. Hemen hemen her gittiği yerin okullarını gezerek izlenimlerini aktarmıştır. Bu
izlenimler 20. yüzyıl başlarındaki Anadolu’da eğitimin ve öğrencilerin durumunu ilk elden gerçekçi bir fotoğrafını sunması
açısından oldukça önemlidir. Bu bildiride Ahmet Şerif’in Tanin’de yayımlanan notlarına göre Anadolu’daki öğrencilerin
eğitim durumu anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Tanin, Ahmet Şerif

Abstract
The excursion notes of Ahmet Şerif in Tanin are very important in terms of explaining the political, economic and
social situation in the Ottoman Empire in a realistic language in the early 20th century. In the places visited by Ahmet Şerif,
one of the subjects he was particularly interested in was education. He traveled almost every destination where he visited his
schools and shared his impressions. These impressions are very important in terms of presenting a realistic photograph of the
education and students' situation at the beginning of the 20th century in Anatolia. In this paper, the education status of
students in Anatolia will be explained according to the notes of Ahmet Şerif in Tanin.
Key Words: Student, Ahmet Şerif, Tanin

Giriş
İkinci Meşrutiyet dönemi basınının önemli simalarından biri de Ahmet Şeriftir. Tanin gazetesinde
muhabir olarak mesleğe başlayan Ahmet Şerif’in asıl şöhreti, Osmanlı Devleti’nin muhtelif yerlerine yaptığı
geziler ve bu gezilerle ilgili olarak Tanin'e gönderdiği mektuplardan kaynaklanmaktadır. Hatta mezarında bile
“Anadolu'da Tanin Ahmet Şerif” yazmaktadır. Ahmet Şerif’in Bursa'dan yazdığı ilk mektubu Temmuz 1909
tarihinde, Bolu'nun Çerkeş ilçesinden yazdığı son mektubu da 30 Mart 1914 tarihinde "Anadolu'da Tanin"
başlığı altında Tanin'de yayımlanmıştır.
Ahmet Şerif’in gezi notları, 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’ndeki siyasî, iktisadî ve toplumsal
durumu gerçekçi bir dille anlatması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca Tanin gazetesi sahibi İttihatçı Hüseyin
Cahit'in isteği üzerine bu geziyi yapmış olmasına rağmen, zaman zaman İttihat ve Terakki yönetimini
eleştirebilecek kadar tarafsız ve düşündüklerini çekinmeden söyleyebilecek kadar cesur olması da gezi notlarının
önemini bir kat daha artırmaktadır. Ahmet Şerif, gittiği yerlerdeki idareye, eğitime, adalet sistemine ve
hapishanelere dair gözlemlerini aktarmıştır.
Ahmet Şerif’in gezdiği yerlerde, yukarıda da belirtildiği gibi özellikle ilgilendiği konulardan biri
okullar ve eğitim olmuştur. Hemen hemen her gittiği yerin okullarını gezerek izlenimlerini aktarmıştır. Ahmet
Şerifin gezi notlarında yaklaşık 41 kadar şehrin eğitim ve okullarına ait izlenimleri yer almaktadır. Bu izlenimler
20. yüzyıl başlarındaki Anadolu’da eğitimin ve okulların durumunu ilk elden gerçekçi bir fotoğrafını sunması
açısından oldukça önemlidir.
Ahmet Şerif’in gözlemlerine göre 20. Yüzyıl başlarında Anadolu’da eğitimin ve okulların durumu hiç
de iç acıcı değildir. Balıkesir’i dolaşırken yazdıkları Anadolu’nun eğitim durumunu açık bir şekilde ifade
etmektedir: “Vatanın her köşesini tahrip etmekte, tabiatının göğsünde gömülü bulunan hazinelerin
zenginliğinden faydalanma yollarını kapamakta olan cehalet, burada da hükmünü sürdürmekte, ya mektep var,
öğretmen yok yahut var olan genç bir öğretmen, görevini yerine getirirken, birçok engelle karşılıyor. İdadi
mektebinde, öğrenci pek kalabalık olduğu hâlde, zaten yetersiz olan, beş-altı öğretmenin iktidarsızlıkları, amacı,
bütün bütün sonuçsuz bırakıyor. Öğrenmeye istekli olan millet çocukları, daima, bulundukları noktada
kalıyorlar. Büyük bir öğrenmek, ilerlemek hevesi, fakat ötede, bu hevesi kıracak, birçok engeller!” (Ahmet Şerif
1999: 9).
Onun gözlemlerine genel olarak bakıldığında, okul ve sınıf ortamları sağlıksız ve elverişsiz, okullarda
öğretmen yok, olanları da ilgisiz ve bilgisiz, öğretmenlerin özlük hakları yetersiz, veliler ve idareciler ilgisiz,

288

öğretim metodu yanlış, maarif nezaretinin politikaları yanlış, öğrencilerin kitapları eksik, öğrenci bilgisiz, halk
eğitime karşı duyarsız ve her şeyi devletten beklemektedir. Buna karşın gayri Müslimlerin okulları ve eğitimleri
daha iyi durumdadır.
Ahmet Şerif gezdiği birçok yerdeki öğrencilerin aldıkları eğitimden memnun değildir. Buralarda
öğrencilerin yazı yazamadıklarını, Osmanlının başkenti gibi basit sorulara cevap veremediklerini, sorulan
soruların cevabının genelde “daima susma” olduğunu belirtmektedir. Birkaç okul dışında öğrencilerin genelde
utangaç ve mahcup bir vaziyette olduklarını kaydetmektedir.
Bu olumsuzluklarda öğretmen faktörü kadar, velilerin ilgisizliği ve kitap yokluğunun da etkili
olduğunu belirtmektedir. Diğer taraftan öğrencilerin ailelerinin işlerini yapmaktan okula devam edemediklerini
belirtmektedir. Ahmet Şerif’in öğrencilerin durumunun beğenmediği yerlerden bazıları şöyledir:
Beyşehri: “Öğretmen, bu sene, iptidai mektebinden pekiyi derece ile diploma alarak, buraya gelen, üç
yavruyu çağırdı. Bunlara imlâ yazdırdı, hiçbiri başarı gösteremedi. Her üçüne, vilâyetlerinin, başşehirlerinin
neresi olduğunu sordum, cevap veremediler.” (Ahmet Şerif 1999: 46).
Bolu: “Çeşitli sınıflara bölünen öğrencinin sayısı seksendir. Kendilerini, dershanelerinde ziyaret,
nezâkete o kadar aykırı olmaz. Başlıyoruz: Dördüncü sınıfta Fransızca dersi var. Şerefimize olacak, öğretmenin
en iyi öğrencisini tahtaya çekmesine rağmen, ziyafet, o kadar nefis değil, çünkü hemen yarı yarıya, öğretmenin
ağzından çıkanı tekerliyor.
Üçüncüde, coğrafyanın, dinler konusuna tesadüf ediyoruz. Çocukların elinde kitap yok. Öğretmen
efendi, sahip olduğu biricik kitaptan, onlara yazdırıyor. Doğrusu, burasının havası da bize ferahlık nefesi
veremedi. Az çok memnun olmayarak çıktık. İkinci sınıfı, okuma ve imla dersinde bulduk. Çocuklar pek boş
değil... Birinciye, yani, en küçük efendilere gidinceye kadar, onlar, teneffüse çıkmışlardı. Bunun için,
kendilerini göremedik.
Dershanelerini gezdik, hiçbir şey yok… Bir şey sorulunca, çocuklar, hilekâr gözlerle, size bakıyorlar.
Çünkü hiçbir şey öğretilmemiş... Ziyaretçiler, okulu terk ederken, her şeye, kızmış bir durumda bulunuyorlar.”
(Ahmet Şerif 1999: 450-451).
Akyazı: “Kayıtlı öğrenci seksen ise de ancak yarıdan fazlası düzenli devam ediyor. Çünkü bazı
babalar, tarlayı, hayvan otlatmayı, araba sürmeyi okula bin kere tercih ediyorlar. Çocukların çoğunun sarı
benizlerinden, sıtma ile uğraştıklarını anlıyoruz. Öğretmen efendi, ana, babaları tarafından itina edilen
küçüklerin, sıtmadan korkuları olmadığını, bu sarı benizlerin, ilgisizlikten, dikkatsizlikten, tembellikten
meydana geldiğini söylüyor. Zaten, babaların, evlatlarına karşı durumlarını, bir kere okula gelip görmemeleri,
nerede oturduklarını düşünmemeleri, yeter derecede anlatılıyor” (Ahmet Şerif 1999: 378).
Çerkeş: “Çerkeş'in okullarını da hiç iyi bulmuyoruz. Pek zeki olan bir-iki efendi ayrı tutulmalıdır ve
bunlar, okulun yüzünü güldüremez. Bir çiçekle yaz da olmaz. Diğer efendiler, birer papağan, makine gibidir.
Ezberlemişler, fakat düşünmeye ait bir şey sorulunca, hemen şapa oturuyorlar.” (Ahmet Şerif 1999: 468).
Bu olumsuz örnekler yanında Ahmet Şerif birçok yerde de bütün olumsuz şartlara rağmen
öğrencilerin durumlarının umut verici olduğunu ifade etmektedir. Bu olumlu örnekleri şöyle sıralayabiliriz:
Seydişehir: “Bununla birlikte, Ilgın'ın İbtidai Mektebi, kalbime ferahlık verdi. Gelecek için ümitler
verdi. Yedişer-sekizer yaşlarındaki yavrucukların, düzgün imlâ yazdıklarını, yazdıklarının pek güzel
okunduğunu gördüm. Bu, ufak gayretlerle, ne büyük işler görülebileceğine, gerçek bir ölçü idi. Gezdiğim
yerlerde gördüğüm, rüştiye mektebinde bile, çocukların doğru imlâ yazamadıkları hâlde, bu küçükleri, bu
derece yetiştirmeyi başardığından dolayı, bu genç öğretmene teşekkür ettim.” (Ahmet Şerif 1999: 52).
Mihalıççık: “Ziyaretim sırasında, öğretmenlerden biri, tarih dersinde idi. Peygamberler tarihinden
olan sorulara, çocuklar, ateş gibi, cevap veriyorlardı. Çocukların ezberciliğe alıştırılmaması da, teşekküre değer.
Hepsi birinci sınıf olan çocuklara parçalar okuttuk, imlâ yazdırdım. Hataları pek az idi, gayret sahipleri var
olsun... Hocalar, çocukları, istenilen derecede, eğitememişler, tahta başına çekilen son sınıftan bir çocuk,
toplama işlemiyle, bir türlü başa çıkamadı” (Ahmet Şerif 1999: 102).
Beypazarı: “Buradan çıktıktan sonra, özel bir metot takip ettiğini işittiğim, Nuri Efendinin
idaresinde, yeni açılan, "Mekteb-i Terakki’ye gittim, öğrenci yüze yakın erkek ve elli kadar kızdan meydana
geliyor. Okul, her çocuktan, haftada, yirmi para alınmak suretiyle idare ediliyor. Hoca efendi, sevimli bir çehre
ile okulunu gezdirmek, eserlerini göstermek istiyordu. Henüz, hece ile uğraşan, on kadar yavru, yanımıza geldi,
bunların kendilerine mahsus bir ahenkle, hep bir ağızdan okumaları garip gibi geliyorsa da, heceyi tamamlayıp,
okumaya başlayan diğerleri, bu inancı düzeltti. Çünkü bu küçükler, Kuran-ı Kerim'i pek güzel okuyabiliyordu.
Hoca, gayretli, görevini anlamış bir adam, sonra, sanatına aşkı var. Bunun için, bu okulun, iyi ürünler vereceği
tahmin olunabilir.” (Ahmet Şerif 1999: 82-83).
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Ulukışla: “… Sarı benizli, zayıf bünyeli öğretmenin, kendisine ve çocuklara güvendiği anlaşılıyordu.
Çocuklardan birkaçını kaldırdık, bütün okuduklarından sorular sorduk, hepsine pek doğru ve serbest cevaplar
aldık. En çok hoşa giden, bu köylü çocuklarının, hiç sıkılmamaları ve gayet serbest olmaları idi. Çocukların,
vatan ve memleket, devlet ve hükümet gibi kelimeler hakkında da, basit bilgileri vardı. Soruları masum
düşüncelerle, cevapsız bırakmıyorlardı. Açılışı bir sene olmayan bu okuldaki ciddiyet ve ilerlemeyi, gezdiğim
rüştiye mekteplerinde bile görememiştim. Bunun için, bir köyde, yapılış zamanı bilinmeyen bir kervansarayın
karanlık ve kuytu köşeciğinde okutan ve okuyan bu öğretmene ve çocuklara karşı, kalbimde büyük bir saygı
duygusu olduğu hâlde, buradan çıktım. Öğretmen efendi, bence, artık saygıya değer ve kutsal insanlardan
biridir.” (Ahmet Şerif 1999: 228).
Adapazarı (Sabiha Hanım Kız Okulu): “Hanım öğretmen, bizi, salonda oturttu. Küçükler, düzenli
takımlarında, dizilerinde, yerlerini bilen neferler gibi, sıra ile yerlerinden kalkıyorlar. Hepsi ayni biçimde ve
temiz giyinmişler; önlükler hepsini aynî kıyafette gösteriyor. Saçlar taranmış, hanımlar, tam birer küçük okullu
tuvaletini almıştır. Aralarında çeşitli örnekler ayırabilirsiniz. Saçlar, gözler, yüz, vücudun biçimi ve hareketler,
size, bu çiçeklerin, hangi saksılardan yetiştiğini açığa vuruyor. Bu çiçeklerde, henüz, eski topraklarının kokusu
var. Bu hayat dokularının, hangi yüzlere, hangi topraklara ait olduğunu pek güzel anlıyorsunuz. Teşekküre
değer ki, aralarında hiç sakat, tabii bir noksan ile bakışları geri dönmeye mecbur edecek, hiçbir tane yok.
Şimdi, küçükler, hiçbir falsosuz, sağlık ve düzenle, beden hareketi yapıyor. Bayan öğretmenler,
şefkatli bakışlarla, en ufak hareketleri kaçırmıyorlar. Anadolu'da, terkedilmiş ve unutulmuş, bir kız okulunda,
jimnastik, benim için hayret verici bir görünüş! Küçüklerin elleri, ayakları ve vücutları, bütün organları sağlık
ve düzenle, hiç yorulmaksızın, hemen, yirmi dakika kadar, hareket etti. Bundan sonra, bir halka meydana
getirdiler. Ortaya, küçük, fakat varlığından taşan bütün bir ağırbaşlılıkla, pek büyük bir hanım çıktı. Bize,
ruhumuzun en ince tellerine dokunan, en duygulu organı kanatan, millî bir şiir okudu. Bundan sonra, üç-dört
hanım daha, sahnede göründü. Hepsinde aynî ağır başlılık, aynî serbestlik... Fakat bu yeni millî şiirler, hele,
böyle, küçük kızların ağzında, ne kadar yüksek anlamlar taşıyor! Küçükler, yeni şairlerin, millî şiirlerini,
özellikle, Aka Gündüz’ünki gibi olanları, bizden daha iyi anlıyor, duyuyorlar. Bu şiirler, küçüklerin ellerinde,
bazen şefkatli ve koruyucu, bazen sevimli, avutucu ve teselli verici, bazen da o kadar zalim ve insafsız birer
mızrap oluyorlar ki, siz, bunların huzurunda, manyetize edilmiş bir şey gibi kalıyorsunuz. Hele, bu küçük
ağızların, bize, biz erkeklere, geçmişi, yeni felâketleri, milliyetimizi ve görevlerimizi öyle bir hatırlatışları,
şiirleri okurken, vaziyet alışları, kendi mini mini ruhlarından, bir şeyler ilâve edişleri var ki, beni titretti.
Küçüldüğümü duydum ve farz ettim ki, bütün bu felâketlere sebep olan benim. Şimdi, bütün bu sorumluluk
yükü karşısında, burada, hiç kimse görmesin diye, gizlice akıttığım, birkaç damla gözyaşı, bilmem, bir günahın
itirafı, bir kurtuluş akçesi yerine geçti mi?
Taşralarda, hemen, genellikle, bir durum vardı. Küçükler, her vakit, gereksiz yerlerde bile, pek
utangaç, pek mahcup oluyorlar. Birkaç kelime söyleseniz, önemsiz bir şey sorsanız, kıpkırmızı kesilir, bütün
bildiklerini unuturlar. Burada ise, aksi bir durum karşısında bulunuyorsunuz. Konuştuğunuz kimse, o kadar
ağırbaşlı ve serbest, o kadar aceleci ve heyecanlı ki, "Ah, bize bir şey sorsalar!" diye sizi gözleriyle yemek
istiyorlar. Sorduğunuza, karşınızda bütün hukukunu savunmaya güçlü bir durumda, tereddütsüz, cevap
veriyorlar. Başlar önde, omuzlar düşük, burunlar sümüklü değil!
Tam bir hayretle, fakat tecrübeyle, bunu da anladıktan sonra, el işlerini gördük. Diğer okullarda
görmeye alışmadığımız şeyler... Hanım öğretmen, örnekleri, modelleri, ismini söylediği bir fabrikadan
getiriyorlarmış. Bunun için, ayrıca ödenek yok. Bazı küçükler, haftada on para gibi küçük bir şey veriyorlar.
Hanım öğretmen de, kendisinden ekliyor. İşte modeller bu şekilde sağlanıyor.
Odada bir de piyano olduğunu söylemiştim. Hanım öğretmen, yavrularını, elinden geldiği kadar,
bundan da yoksun bırakmamış, hiç olmazsa, genç ruhlarda bir sanat zevki uyandırmak istiyor. Ne kadar olsa kız
kalbi… İşte, küçüklerin gözlerinden pekiyi anlıyorum ki, mini mini kalpleri, o köşeye doğru akıp gidiyor ve o
koca müzik aletine karışıyor Pekiyi, işte her şey uygun, ne için olmuyor? Çünkü yine karşıya, o kazma dişli
acuze çıkıyor. Hem bu defa, gözleri daha fazla kanlanmış, yumrukları daha fazla sıkışmış, tırnakları daha keskin
olmuştur. Mutlak, ısırmak, paralamak, öldürmek niyetindedir. Bir tarafta görevinin temizliğini ve kutsallığını
anlamış, fakat yalnız, bir hanım öğretmen, en sonunda zayıf, güçsüz bir kadın... Öbür tarafta, bütün bir tarihin
günahlarıyla gıdalanmış, arkasına, bütün bu küçüklerin ana ve baba, akrabasını almış ve yüzyıllar görmüş
acuze....” (Ahmet Şerif 1999: 358).
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Sonuç
Tanin Muhabiri Ahmet Şerif 1909 ile 1914 yılları arasında Anadolu’yu dolaşmış ve gezdiği yerlere
dair gözlemlerini Tanin’e göndermiştir. Ahmet Şerif’in gezdiği bölgelerde özellikle ilgilendiği alanlardan birisi
eğitim olmuştur. Ahmet Şerif, Anadolu’da 41 yerleşim yerinin eğitim durumuna ait gözlemlerini aktarmıştır.
Ahmet Şerif’in gözlemlerine göre 20. Yüzyıl başlarında Anadolu’da eğitimin ve okulların durumu hiç
de iç acıcı değildir. Ona göre “Anadolu’da bir okulu ziyaret etmek elem çiçekleri toplamak demektir. Ahmet
Şerif’e göre okul binaları harap, köhne, sağlıksız, “çoktan emeklilik dilekçesini vermiş”, “hayatını zorlukla
kazanan bir aileye sığınma yeri” olabilecek türden binalardır. Bütün bu olumsuz izlenimleri yanında nispeten iyi
olduğunu ifade ettiği okullar da bulunmaktadır. Örneğin bunlardan biri Silifke’deki Abidin Paşa’nın rüştiyeye
dönüştürülen özel konağıdır.
Ahmet Şerif gezdiği birçok yerdeki öğrencilerin aldıkları eğitimden memnun değildir. Buralarda
öğrencilerin yazı yazamadıklarını, Osmanlının başkenti gibi basit sorulara cevap veremediklerini belirtmektedir.
Bunda öğretmen faktörü kadar, velilerin ilgisizliği ve kitap yokluğunun da etkili olduğunu belirtmektedir. Bu
olumsuz örnekler yanında Ahmet Şerif birçok yerde de bütün olumsuz şartlara rağmen öğrencilerin durumlarının
umut verici olduğunu ifade etmektedir.
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Okul Özerkliğine İlişkin Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. İbrahim ÇANKAYA, Uşak Üniversitesi. ibrahim.cankaya@usak.edu.tr
Prof. Dr. Aycan Çiçek SAĞLAM, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
aycancicek70@gmail.com
Öz
Bu çalışmanın amacı okul özerkliğinin nedenlerine ilişkin okul yöneticilerinin görüşlerini tespit etmektir. Çalışma nitel
araştırma yönteminde ve olgubilim deseninde bir çalışmadır. Çalışma evrenini Muğla il Merkezinde görev yapan ilkokul
yöneticileri oluşturmaktadır. Çalışma evreni içerisinde görev yapan tüm ilkokul yöneticilerine görüşme formları eş
zamanlı olarak dağıtılmıştır. 21 yöneticiden geri dönen görüşme formlarından 19’su değerlendirilmeye uygun bulunmuştur.
Bulgular OECD tarafından kabul edilen standartlardan oluşan ve Türkçe’ye Fındık (2017) tarafından uyarlanan yarı
yapılandırılmış okul özerkliği görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Nitel görüşme formu üzerindeki yöneticilerin
yazılı görüşleri betimsel analizle değerlendirilmiştir. Okullara öğretmen seçimi, ücretlerin belirlenmesi, okul bütçesi ve gelir
kaynaklarının belirlenmesi, okul disiplin ve sınıf geçme yönetmelikleri ile ders kitaplarının seçimi konularında okul
özerliğine ilişkin yöneticilerin görüşleri alınmıştır. Bazı yöneticiler okullara öğretmen seçimi ve ücretlerin belirlenmesi
konusunda karar verme yetkisinin okullarda olması gerektiğini, bazı yöneticiler ise bu konularda merkezi yönetimin yani
bakanlığın yetkili olması gerektiğine ilişkin görüş bildirmişlerdir. Ancak yöneticilerin çoğunlukla okulların bu konularda
yetkili olması gerektiği hususunda görüş bildirdikleri görülmüştür. Okul disiplin yönetmeliği ve sınıf geçme yönetmeliği,
okul bütçesi, okul gelir kaynağı kalemlerinin belirlenmesi ve ders kitaplarının seçiminde ise karar verme yetkisinin tamamen
okullarda olması gerektiği hususunda görüş bildirmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Okul özerkliği, okula dayalı yönetim, yönetici görüşleri.

Evaluation of Administrators’ Opinions about School Autonomy
Abstract
The objective of this study is to reveal the opinions of school administrators about the reasons of school autonomy.
This is a qualitative research in phenomenology pattern. The population of the study consists of primary school
administrators in Muğla provincial center. The study has been carried out by using the semi-structured school autonomy
interview form adapted to Turkish by Fındık (2015), which consists of standards accepted by OECD. The interview form has
been distributed simultaneously to the entire population, while 19 of the 21 returned forms were suitable for evaluation.
Written opinions of the school administrators have been taken into descriptive analysis. Administrators’ opinions were asked
about teacher recruitment, compensation, fixing school budget, finding income sources, grade level passing and disciplinary
regulations, and determining textbooks. While some administrators have expressed their opinions as the ministry should be
responsible for teacher recruitment and compensation, the majority has agreed upon schools being responsible on these
issues. The administrators have stated opinions in favor of schools being responsible for grade level passing and disciplinary
regulations, fixing school budget, finding income sources, and determining textbooks.
Keywords: School autonomy, School Based Administration, Administrator Opinions

Giriş
Eğitime yönelik kamu harcamalarının finansal açıdan yeterli olmadığı bunun yanısıra eğitim örgütleri
yapısal olarak ta değişmelidir. Birçok ülkedeki politika yapıcıları eğitim sistemlerinde yeni düzenlemelere
gitmektedir. Bu düzenlemelerin yansıması olarak geleneksel merkeziyetçi bir okul yönetim anlayışına sahip
birçok ülke okullarda belli uzmanlık alanlarında okul özerkliğini ve yerelleşmeyi düşünmektedir (Woessmann et
al. 2009). Okulun kendini yönetmesi olarak da ifade edilen okul özerkliği veya okula dayalı yönetim, son 30
yıldan beri eğitim politikalarının odağında olan bir yaklaşımdır (Brown & Chooper, 2000; Caldwell, 2005;
Cheng, 1996). İngiltere, Yeni Zelanda, Avusturalya, Birleşik Devletler ve Kanada gibi ülkelerde kurumsallaşan
okula dayalı yönetim; okulun hedefleri, amaçları, politikaları, programı, standartları ve hesap verebilirliği
çerçevesindeki görevleri ile ilgili önemli konularda karar alma yetki ve sorumlulukların okul düzeyinde
sistematik yerelleşmesidir.
Okula dayalı yönetim, okul düzeyinde yetki ve sorumluluğun artırılması olarak görülmektedir. Okula
dayalı yönetimin en önemli uygulaması öğretmen liderliğini geliştirmektir (Caldwell, 2005). Okula dayalı
yönetim eğitim, finansal, personel seçme gibi konularda okulların tam özerklik sahibi olmaları anlamına geldiği
gibi okulların belli başlı işlerinde özerklik sağlaması olarak da görülebilir (Gertler, Patrinos & Rubio-Codina,
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2007). Okula dayalı yönetim yaklaşımının dünya genelinde kabul görmesiyle birlikte Türkiye’de de okul temelli
yönetim ve okul özerkliği bağlamında alan yazında ve kamuoyunda tartışmalar ve farklı öneriler olmasına
rağmen eğitim bürokrasisinden vazgeçilememiştir. Bu durumun dikey (bürokratik) ve yatay (toplumsal)
nedenlerin saptanması ve değerlendirilmesi gereklidir. Okula dayalı yönetim konusunda kamuoyundaki
tartışmalar yerine okul yöneticilerinin ve paydaşlarının yaklaşımlarının ve önerilerinin saptanması tartışmaların
çözüme kavuşmasını kolaylaştırmış olacaktır. Bu çalışmada okul özerkliğinin nedenlerine ilişkin okul
yöneticilerinin görüşlerini tespit etmek ve değerlendirmek amaçlanmıştır.
Yöntem
Çalışma nitel araştırma yönteminde olgubilim deseninde bir çalışmadır. Nitel araştırma yaklaşımı,
araştırmacının esnek olmasını, toplanan verilere göre araştırma sürecini yeniden biçimlendirmesini ve gerek
araştırma desenini gerekse toplanan verilerin analizinde tümevarıma dayalı bir yaklaşım izlemesini
gerektirmektedir. Olgubilim ise farkında olunan ancak hakkında derinlemesine ve ayrtıntılı bilgi sahibi
olunmayan olgulara odaklanmadır. Toplanan veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Betimsel analiz; elde
edilen verilerin, daha önceden belirlenen başlıklar altında özetlenmesi ve yorumlanmasıdır (Balcı,2013; Şimşek
& Yıldırım, 2015).
Çalışma evreni Muğla il Merkezinde Görev yapan ilkokul yöneticilerinden oluşmuştur. Tüm ilkokul
yöneticilerine görüşme formu eş zamanlı dağıtılmıştır. 21 yöneticiden geri dönen görüşme formlarından 19’su
değerlendirilmeye uygun bulunmuştur.
Veri Toplama Aracı
Veriler OECD tarafından kabul gören ve Türkçe’ye Fındık (2015) tarafından uyarlanan okul özerkliği
standartlarından oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Veriler, nitel
görüşme formu üzerindeki yöneticilerin yazılı görüşleri üzerinden betimsel analizle değerlendirilmiştir.

Bulgular
Çalışmada, toplam 19 ilkokul yöneticisi görüşülmüştür. Yöneticilerden 7’si müdür, 12’si müdür
yardımcısıdır. Yöneticilerden 6’sı bay, 13’ü bayandır.

Tablo 1.
Okul Özerkliğine İlişkin Yönetici Görüşlerinin Dağılım.

Okula öğretmen seçiminde yetki kimde olmalıdır
Öğretmen maaşlarının belirlenmesinde yetki kimde
olmalıdır
Okul bütçesinin oluşturulmasında ve okulun
gelirlerinin belirlenmesinde yetki kimde olmalıdır
Öğrenci disiplin yönetmeliklerinin
oluşturulmasında ve sınıf geçme yönetmeliklerinin
oluşturulmasında yetki kimde olmalıdır

Okul
Öğretmenler
Kurulunda
olmalıdır
13
14

İl Milli Eğitim
Müdürlüğünde
olmalıdır

Milli Eğitim
Bakanlığında
olmalıdır

1

5
5

12
14

Ders kitaplarının seçiminde yetki kimde olmalıdır

17

7
1

4

2

Toplam 19 ilkokul yöneticisinden; 13’ü okula öğretmen seçiminde karar vermede yetki okul öğretmenler
kurulunda olmalı, 14’ü öğretmen maaşlarının belirlenmesinde yetki okul öğretmenler kurulunda olmalı, 12’si
okul bütçesinin belirlenmesi ve okulun gelir kaynaklarının belirlenmesinde yetki okul öğretmenler kurulunda
olmalı, öğrenci disiplin ve sınıf geçme yönetmeliklerinin belirlenmesinde yetki okul öğretmenler kurulunda
olmalı, 17’si ders kitaplarının seçilmesinde karar verme yetkisi okul öğretmenler kurulunda olmalı görüşünü
paylaşmışlardır.
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Yukarıda sayılarla ifade edilen yönetici görüşlerinin nedenlerine ilişkin görüşler aşağıdaki tablolarda
betimsel olarak doğrudan aktarım şeklinde ifade edilmiştir.
Tablo 2.
Okula Öğretmen Seçiminde Yetkinin Kimde Olmasına Ilişkin Yönetici Görüşleri

Okula öğretmen
seçiminde yetki
kimde olmalıdır

Okul Öğretmenler Kurulunda olmalıdır.
Çünkü

Milli Eğitim Bakanlığında olmalıdır.
Çünkü

“Okul kültürüne uygun eleman gelir”
(Md.Yrd Bay).

“Öğretmen yeterliklerinin belirlenmesinde
uzman kişilerin bakanlıkça yetkili kişiler
olması gerekir” (Md. Bay).

“Okulun ihtiyaçlarını en iyi o okulun
öğretmenleri bilir” (Md. Bay).
“Öğretmenler,
kendileriyle
çalışacak
arkadaşlarını kendilerinin belirlenmesi
daha verimli olmalarını sağlar”(Md. Bay).
“Bölgeye göre seçilmeli ancak her zaman
öğretmen seçim kriterlerinin değişmesi
gerektiğini düşünüyorum” (Md. Bayan).

“Öğretmen seçiminde daha etkin ve doğru
karar verilebileceği için” (Md.Yrd. Bay).
“Daha nesnel seçim yapılır” (Md. Bay).
“Torpil az olur” (Md. Bay).
“Adaletsizlik daha az olur” (Md. Bayan).

Okula öğretmen seçiminde yetki okul öğretmenler kurulunda olmalıdır çünkü; “Okul kültürüne uygun
eleman gelir” (Md.Yrd Bay). “Okulun ihtiyaçlarını en iyi o okulun öğretmenleri bilir” (Md. Bay).“Öğretmenler,
kendileriyle çalışacak arkadaşlarını kendilerinin belirlenmesi daha verimli olmalarını sağlar”(Md.
Bay).“İhtiyaç ve aranan koşullara göre öğretmen seçilmeli ancak her zaman öğretmen seçim kriterlerinin
değişmesi gerektiğini düşünüyorum”.
Okula öğretmen seçiminde yetki Milli Eğitim Bakanlığında olmalıdır çünkü; “Öğretmen yeterliklerinin
belirlenmesinde uzman kişilerin bakanlıkça yetkili kişiler olması gerekir” (Md. Bay). “Öğretmen seçiminde daha
etkin ve doğru karar verilebileceği için” (Md.Yrd. Bay).“Daha nesnel seçim yapılır” (Md. Bay). “Torpil az
olur” (Md. Bay). “Adaletsizlik daha az olur” (Md. Bayan).
Görüldüğü gibi yöneticilerin bir kısmı öğretmen seçiminde okulun daha fazla belirleyici olması konusunda
hem fikirken, yöneticilerin bir kısmı ise merkezi ölçütlerden vazgeçilmemesini ve bu konuda bakanlığın
belirleyici olmaya devam etmesi gerektiği görüşünü savunmaktadırlar. Bu durumda eğitimde yerel unsurların
çok fazla işlevsel olmamasına ve yerel kurumlara duyulan düşük düzeyde güvene bağlanabilir.
Tablo 3.
Okula Öğretmen Maaşlarının Belirlenmesinde Yetkinin Kimde Olmasına Ilişkin Yönetici Görüşleri

Öğretmen
maaşlarının
belirlenmesinde
yetki kimde olmalı

Okul Öğretmenler Kurulunda olmalıdır.
Çünkü

Milli Eğitim Bakanlığında olmalıdır.
Çünkü

“Daha realist bir sonuç elde edilir”.
“Öğretmenlerin ihtiyaçları, görüşleri dikkate
alınmalıdır”.
“Objektif ve adaletli olacağını düşünüyorum”.
“En azından öğretmenler kurulu teklifini
yapabilmeli. Kendi yaşam koşullarını en iyi
onlar bilirler”.
“Çalışan kendi ücretini kendi belirlemeli”.
“İhtiyaçlarımıza göre daha doğru karar
verebiliriz”.
“Öğretmen maaşları bence okul öğretmenler
kurulunun önerisi ve öğretmenlerin eğitime
katkıları göz önünde bulundurularak yapılmalı”

“Daha doğru bir karar verileceğini
düşünüyorum”.
“Bakanlık ortak ve adil bir
değerlendirme yapacaktır”.
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Öğretmen maaşlarının belirlenmesinde yetki okul öğretmenler kurulunda olmalıdır çünkü; “Daha realist
bir sonuç elde edilir” (Md.Yrd, Bay). “Öğretmenlerin ihtiyaçları, görüşleri dikkate alınmalıdır” (Md, Bayan).
“Objektif ve adaletli olacağını düşünüyorum” (Md, Bayan). “En azından öğretmenler kurulu teklifini
yapabilmeli. Kendi yaşam koşullarını en iyi onlar bilirler” (Md, Bayan). “Çalışan kendi ücretini kendi
belirlemeli” (Md, Bay). “İhtiyaçlarımıza göre daha doğru karar verebiliriz” (Md, Bayan). “Öğretmen maaşları
bence okul öğretmenler kurulunun önerisi ve öğretmenlerin eğitime katkıları göz önünde bulundurularak
yapılmalı” (Md, Bayan).
Öğretmen maaşlarının belirlenmesinde yetki Milli Eğitim Bakanlığında olmalıdır çünkü; “Daha doğru bir
karar verileceğini düşünüyorum” (Md.Yrd, Bay). “Bakanlık ortak ve adil bir değerlendirme yapacaktır”. (Md,
Bay).
Yöneticilerin çoğunluğu, maaşların belirlenmesinde çalışanların görüşlerinin belirleyici yada dikkate
alınması gerektiğinden yana görüş bildirirken, iki yönetici ise maaşların belirlenmesinde merkeziyetçi yönetimin
belirleyici olmasını ve standartların belirleyici olacağı görüşündedir. Burada yöneticilerin görüşleri açısından
çalışma performansı ve standartlar öne çıkmaktadır.
Tablo 4.
Okul Bütçesinin Oluşturulmasında Yetkinin Kimde Olmasına Ilişkin Yönetici Görüşleri
Okul Öğretmenler Kurulunda olmalıdır.
Çünkü
Okul bütçesinin
oluşturulmasında ve okulun
gelir kaynaklarının
belirlenmesinde yetki kimde
olmalı

“Okul öğretmenler kurulu ile belirlenmesi ve kullanılması boşa harcamaları
önleyecektir” (Md, Bayan).
“Okulun ihtiyaçlarını öğretmenler daha iyi bildiği için”(Md.Bayan).

Okul bütçesinin oluşturulmasında ve okulun gelir kaynaklarının belirlenmesinde yetki okul öğretmenler
kurulunda olmalıdır çünkü; “Okul öğretmenler kurulu ile belirlenmesi ve kullanılması boşa harcamaları
önleyecektir” (Md, Bayan). “Okulun ihtiyaçlarını öğretmenler daha iyi bildiği için”(Md, Bayan).
Bu yaklaşıma açıklama yapan yöneticilerin tamamı okulun gelir kaynaklarının belirlenmesinde ve
bütçesinin oluşturulmasında okulun yetkili olması gerektiği konusunda görüş bildirmişlerdir. Yöneticilerin
görüşlerine göre ekonomik olarak okulun kendini besleyebilen sistem olması vazgeçilmez kabul edilmektedir.
Tablo 5.
Okul Disiplin Yönetmeliği Hazırlanmasında Yetkinin Kimde Olmasına Ilişkin Yönetici Görüşleri
Okul Öğretmenler Kurulunda olmalıdır.
Çünkü
Öğrenci disiplin
yönetmeliklerinin
oluşturulmasında ve sınıf
geçme yönetmeliklerinin
oluşturulmasında yetki kimde
olmalı

Her okulun içinde bulunduğu çevre ve koşullar farklıdır bunu da en iyi o
okulun içindekiler bilir (Md Yrd.Bay).
Öğrencileri en iyi tanıyan öğretmenlerdir. Bu nedenle öğretmenler kurulu
karar vermeli (Md.Bayan).

Öğrenci disiplin yönetmeliklerinin oluşturulmasında ve sınıf geçme yönetmeliklerinin oluşturulmasında
yetki okul öğretmenler kurulunda olmalıdır çünkü; Her okulun içinde bulunduğu çevre ve koşullar farklıdır
bunu da en iyi o okulun içindekiler bilir (Md Yrd.Bay). Öğrencileri en iyi tanıyan öğretmenlerdir. Bu nedenle
öğretmenler kurulu karar vermeli (Md.Bayan).
Burada açıklama yapan yöneticiler disiplin yönetmeliğinin ve sınıf geçme ölçütlerinin okulun
sorumluluğunda ve karar yetkisinde olması gerektiği konusunda görüş bildirmişlerdir. Yönetici görüşleri
açısından okulun varlığını sürdürebilmesi ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için okul
merkezli denetim açısından okulun yetkili kılınması gerektiği öne çıkmaktadır.
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Tablo 6.
Ders Kitaplarının Seçiminde Yetkinin Kimde Olmasına Ilişkin Yönetici Görüşleri
Okul Öğretmenler Kurulunda olmalıdır.
Milli Eğitim Bakanlığında olmalıdır.
Çünkü
Çünkü
Ders kitaplarının
seçiminde yetki
kimde olmalıdır

“Öğretmenler öğrencilerini daha iyi
tanıdığı için onların seviye ve
ihtiyaçlarına
uygun
kitapları
seçebilirler” (Md. Bay).
Müfredatı öğretmen uyguladığına göre
kitabını da öğretmen seçmelidir (Md.
Bayan).

“Ortak birlik için gerekli” (Md Yrd. Bay).

Okul kitaplarının seçiminde yetki okul öğretmenler kurulunda olmalıdır çünkü; “Öğretmenler öğrencilerini
daha iyi tanıdığı için onların seviye ve ihtiyaçlarına uygun kitapları seçebilirler” (Md. Bay). Müfredatı
öğretmen uyguladığına göre kitabını da öğretmen seçmelidir (Md. Bayan).
Yöneticilerin çoğu ders kitaplarının, yardımcı kitapların belirlenmesinde seçme yetkisinin okulda olmasını,
okulların materyal seçiminde daha yetkili olması görüşündedirler
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada okullara öğretmen seçimi, öğretmen ücretlerinin belirlenmesi, okul bütçesi ve gelir
kaynaklarının belirlenmesi, okul disiplin ve sınıf geçme yönetmeliği ile ders kitaplarının belirlenmesi
konularında karar verme yetkisinin kimde olmasına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri alınmıştır. Yöneticiler
okullara öğretmen seçimi ve ücretlerin belirlenmesi konusunda birbirinden farklı görüşler ifade etmişlerse de
çoğunlukla okulların bu konularda yetkili olması gerektiği hususunda görüş bildirmişlerdir. Yöneticiler, okul
disiplin yönetmeliği ve sınıf geçme yönetmeliği, okul bütçesi ve gelir kaynaklarının belirlenmesi ve ders
kitaplarının belirlenmesi konusunda tamamen karar verme yetkisinin okullarda olması gerektiği hususunda görüş
bildirmişlerdir. Bu durum okul otonomisi ve okul dinamizmi bakımından gerekli ve önemli olarak kabul
edilebilir. OECD (2013) raporunda yer alan bulgularla karşılaştırıldığında okul özerkliğinin bileşenleri
konusunda karar verme yetkisinin okullarda olması gerektiğine ilişkin Türk Eğitim Sistemi içerisinde görev
yapan okul yöneticilerinin görüşleri ile diğer OECD ülkelerindeki okul yöneticilerinin görüşlerinin paralellik
gösterdiği söylenebilir.
Türk Eğitim Sistemi ve okullar üzerinde yapılacak olan reform girişimlerinin okullar merkeze alınmadan
gerçekleştirilmeye çalışılması değişim girişimi karşısında eğitimde iç paydaş kaynaklı sorunların orya çıkmasına
ve okul reformların sürdürülebilir olmamasına neden olabilir.
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Öğretmen Adaylarının Günlük Hayatta Kullanılan Eşyaları Matematik
Kavram Öğretmede Kullanmaya İlişkin Düşünceleri
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Öz
Matematik, günlük hayatta hemen her yerde var olan bir disiplindir. Hayatın önemli bir gerekliliği olan
matematiğin; bireyin düşünme ve problem çözme becerilerinin oluşumunda, toplumların gelişmişlik düzeylerinin
belirlenmesinde önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu bağlamda okullarda görülen matematik dersinin önemi apaçıktır.
Matematiğin günlük hayatta kullanımı hakkındaki bilgiler ve öğrencilere dersin gerekli olduğu düşüncesini öğrencilere
vermek gerekir. Bununla birlikte matematik kavramları öğretme-öğrenme sürecinde günlük hayatta kullanılan eşyalardan
örnekler vermek, öğrencilerin matematiği günlük hayat ile ilişkilendirmesi için önemlidir. Bu gereklilik ve önemi vermek ise
matematik öğretmenlerine düşmektedir. Bu bilgiler ışığında, öğretmen adaylarının günlük hayatta kullanılan eşyaları
matematik kavram öğretmede kullanmaya ilişkin düşüncelerini belirlemek amacıyla bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu
amaç doğrultusunda 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul ilindeki bir Eğitim Fakültesi matematik öğretmenliği
programında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Katılımcılardan, bir
matematik kavramı öğretmek için günlük hayatta kullanılan eşyalar-materyaller ile ilgili örnekler vermelerine dair açık uçlu
sorular yardımıyla görüş alınmıştır. Nitel araştırma deseni kullanılarak yürütülen bu çalışmada öğretmen adaylarının yazılı
olarak ifade ettikleri cevaplar içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Bulgular, literatür eşliğinde tartışılarak bu araştırma ve
ilgili araştırmacılara yönelik öneriler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler:: Matematik, günlük hayat, matematik kavram.

Teachers' Thoughts on Using the Things Used in Daily Life in Teaching Mathematics Concept
Abstract
Mathematics is a discipline that exists almost everywhere in everyday life. Mathematics is an important necessity
of life; have an important role in thinking and problem solving skills of individuals and determining the level of society. In
this context, the importance of mathematics in schools is clear. Students should be informed about the use of mathematics in
daily life and the idea that the lesson is necessary. Inaddition, mathematics concepts are important in teaching-learning
process in order to give examples of items used in daily life and to associate mathematics with daily life. This requirement
and importance is given to mathematics teachers. In the light of this information, this research was carried out to determine
the thoughts of the teacher candidates about using the items used in daily life in teaching mathematics. For this purpose, in
the 2017-2018 academic year, prospective teachers who were studying in mathematics teaching program in a Faculty of
Education in Istanbul constituted the study group of this study. In order to teach a mathematical concept, participants were
given open-ended questions about giving examples of items and materials used in daily life. In this study, which was
conducted by using qualitative research design, teacher candidates' responses in writing were evaluated with content analysis.
The findings were discussed in the light of the literature and suggestions were given for this research and related researchers.
Keywords: Mathematics, daily life, math concept.

Giriş
Matematik, düşünmeyi geliştirdiği bilinen en önemli araçlardan biridir. Düşünebilme ise insanı diğer
canlılardan ayıran temel özellik olup, bu yeteneğin gelişmesinin ve eyleme dönüşmesinin aracı sözel ve sayısal
dildir. Bu bağlamda, matematik eğitimi temel eğitimin önemli yapı taşlarından birini, daha doğrusu en
önemlisini oluşturmaktadır (Umay, 2003).
Bireyin düşünme, problem çözme becerilerinin oluşumunda ve toplumların gelişmişlik düzeylerinin
belirlenmesinde matematik büyük bir yer teşkil emektedir. Yani matematik, hayatın önemli bir gerekliliğidir
(Güven, 1998). Gerçekten de günümüzde hemen hemen her türlü meslek az ya da çok matematik ve özellikle de
matematiksel düşünmeyi gerektirmektedir (Olkun ve Toluk, 2007). Bir yandan da matematik becerilerinin
kazanılması ve matematik öğretiminin dünyanın düzen ve organizasyonu için öğrenilmesi gereken en önemli
unsurlar olduğu bilinmektedir Bindak (2005).
Tüm zenginliği ve uygulamadaki çeşitliliği ile matematik, dünyayı anlamayla ilişkili olarak kullanılan
örüntüler, problem çözme ve mantıksal düşünme ile ilgili bir insan aktivitesidir. Matematiği anlamanın dil,
semboller ve sosyal etkileşimler ile bireye dünyayı ve insan hayatını açıklamayı, fikir geliştirmeyi ve ispat
yapmayı öğrettiği bilinmektedir (Özgen ve Bindak, 2008). Matematik, yapısı ve fonksiyonları nedeniyle hayatın
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hemen her noktasında bireylerin yaşamında vazgeçilmez bir yeri olan disiplindir. Matematiğin öğretimi ve
öğreniminde matematiğe yönelik gelişen olumlu ya da olumsuz tutumlar önemli unsurlardır. Bu bağlamda,
bireylerde matematiğe yönelik oluşturulan ilk izlenimlerin, onların gelecekte de matematiğe olan bakış açılarını
önemli ölçüde etkileyeceği söylenebilir (Çakmak, 2005). Çünkü matematik, insan zihninin dış ortamdan aldığı
ilk etki ve girişimle, soyutlama yaparak ürettiği bilgi olarak nitelendirilmektedir (Altun, 2005).
Bu bağlamda okullarda görülen matematik dersinin önemi apaçıktır. Matematiğin günlük hayatta
kullanımı hakkındaki bilgiler ve öğrencilere dersin gerekli olduğu düşüncesini öğrencilere vermek gerekir.
Bununla birlikte matematik kavramları öğretme-öğrenme sürecinde günlük hayatta kullanılan eşyalardan
örnekler vermek, öğrencilerin matematiği günlük hayat ile ilişkilendirmesi için önemlidir. Bu gereklilik ve
önemi vermek ise matematik öğretmenlerine düşmektedir. Bu bilgiler ışığında, öğretmen adaylarının günlük
hayatta kullanılan eşyaları matematik kavram öğretmede kullanmaya ilişkin düşüncelerini belirlemek amacıyla
bu araştırma gerçekleştirilmiştir.
Yöntem
Araştırma Modeli
Yapılan çalışmada bilimsel sorulara cevap aramada kullanılan ayırt edici bir yaklaşım olarak nitel
araştırma modellerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışmalarında derinlemesine bilgi
toplayabilmek için bir grup içinden bilgi toplanabilecek anahtar bireyler seçilir. Dolayısı ile derinlemesine
çalışılabilmek için, bir grup içindeki tüm katılımcılara odaklanmak yerine grubun küçük seçilmesinin büyük
gruplarla yüzeysel olarak çalışmaktan daha iyi olduğu bilinmektedir (Büyüköztürk ve arkadaşları, 2014).
Çalışma Grubu
Araştırmada sınırlandırılmış evren kullanılmıştır. Buna çalışma, araştırmalar evreni de denilmektedir
(Arseven, 1993; Karasar, 1991). Çalışma evreni ulaşılabilen evren olup çalışma evreni üzerinde yapılır ve
sonuçları da yalnızca bu sınırlı evrene genellenir (Karasar, 1991). Bu çalışmanın evrenini matematik
öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır.
Veriler, 2017-2018 bahar öğretim yılında İstanbul ilinde bulunan bir üniversitede matematik
öğretmenliği programı ikinci sınıfında öğrenim gören öğretmen adaylarından elde edilmiştir. Amaçlı örnekleme
yöntemlerinden “kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” kullanılarak seçilen 32 öğrenci “Matematik ve Yaşam”
seçmeli dersini almaktadır. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi, araştırmacıya hız ve pratiklik
kazandırır. Çünkü bu yöntemde araştırmacı, yakın olan ve erişilmesi kolay olan bir durumu seçer (Yıldırım &
Şimşek, 2005).
Veri toplama aracı
Nitel araştırmada görüşme, veri toplama araçlarındandır. Görüşmenin birçok türü ve kullanımı olduğu
bilinmektedir. Görüşmenin en çok bilinen türü bireysel, yüz yüze, söz alış verişi şeklinde yapılan görüşme olup;
görüşme yüz yüze grup görüşmesi, posta yoluyla, kendi başına yanıtlanan soru formu veya telefon görüşmesi
şeklinde de olabilir (Punch, 2005).
Bu çalışmada “Günlük hayatta kullandığınız eşyaları-materyalleri düşünün. Bir matematik kavramı
öğretmek için örneklerinizi yazınız. ( Örneğin; Kalem-vektör; tabak- daire; vb…)” açık uçlu sorusu veri toplama
aracı kullanılarak katılımcıların bu formu yazılı olarak yanıtlamaları istenmiştir. Ölçme aracındaki sorunun
geçerlik çalışması için, kapsam geçerliğine bakılmış ve uzman görüşlerine başvurulmuştur.
Verilerin Analizi
Öğretmen adaylarının önerdiği günlük hayatta kullanılan eşyalar-materyaller ile ilişkilendirdikleri
matematik kavramlar gruplandırılmış ve frekans dağılımları yapılmıştır. Ayrıca, bu analiz sonuçlarını
destekleyen, öğrenci görüşlerine de yer verilmiştir.

Bulgular
Önerilen kavramlar ve bu kavramlara dair öğretmen adaylarının ilişkili olduğunu ifade ettikleri eşyalarmateryalleri içeren bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Bazı kavramlar için bir katılımcının cevabı birden
fazla kategoriye girebilmektedir. Katılımcıların görüşleri ortak kategoriler altında toplanarak frekans değerleri ile
bu kategorilere ilişkin örnek ifadelere ilgili tablolarda yer almaktadır.
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Tablo 1.
Önerilen matematik kavramlar ve dağılımı
Verilen Örnekler

f

Dikdörtgen prizma

17

Silindir

16

Küre

12

Çember

12

Daire

10

Dikdörtgen

7

Küp

7

Açı

5

Kare

5

Pi Sayısı

3

Geometrik cisim

3

Olasılık

2

Düzlem

2

Koni

2

Sayı doğrusu

1

Doğru

1

Işın

1

Beşgen

1

Üçgen prizma

1

Tablo 2.
Önerilen matematik kavramlara ilişkin günlük hayatta kullanılan eşyalar-materyaller
Dikdörtgen prizma

f

Kibri kutusu

3

Buzdolabı

2

Bina

2

Kalemlik

2

Dolap

2

Silgi

2

Uç kutusu

1

Televizyon

1

Oda

1
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Kitap

1

TOPLAM

17

Silindir

f

Su şişesi

3

Konserve

3

Bardak

3

Kapaklı çöp kutusu

2

Rulo havlu kağıt

2

Pil

1

Kavanoz

1

Kola şişesi

1

TOPLAM

16

Küre

f

Top

10

Bilye

1

Para

1

TOPLAM

12

Çember

f

Bilezik

4

Hulahop

3

Yüzük

2

Bileklik

2

Bant

1

TOPLAM

12

Daire

f

Saat

6

Düğme

1

Frizbi

1

Bant

1

Su şişesi kapağı

1

TOPLAM

10

Dikdörtgen

f

Kara tahta

2

Defter yaprağı

1

Kitap

1
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A4 kağıdı

1

Telefon

1

TOPLAM

7

Küp

f

Zar

3

Zeka küpleri

3

Lego

1

TOPLAM

7

Açı

f

Akrep-yelkovan

2

Pencere kenarı

1

Makas

1

Kapı

1

TOPLAM

5

Kare

f

Masa

3

Zarf

1

Fayans

1

TOPLAM

5

Pi sayısı

f

Tabak

1

Saksı

1

Şişe kapağı

1

TOPLAM

3

Geometrik cisim

f

Kutular

3

TOPLAM

3

Olasılık

f

Zar

1

Madeni para

1

TOPLAM

2

Düzlem

f

Kağıt yüzeyi

1

Halı

1
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TOPLAM

2

Koni

f

Külah

1

Şapka

1

TOPLAM

2

Sayı doğrusu

f

Termometre

1

TOPLAM

1

Beşgen

f

Mektup zarfı

1

TOPLAM

1

Doğru

f

Şarj aleti kablosu

1

TOPLAM

1

Işın

f

TV anteni

1

TOPLAM

1

Üçgen prizma

f

Ev çatısı

1

TOPLAM

1

Örnek alıntılar:
K17: Bir tabağın çevresi bir ip yardımıyla ölçülüp çapı da iple ölçülüp birbirlerine bölündüklerinde çıkan sayının
aynı işlemleri, şişe kapağı, saksı gibi eşyalara da uyguladığımızda çıkan sayıların birbirine eşit ve bu sayının Pİ
sayısına eşit olduğu öğretilebilir.
K6: Akrep ile yelkovan arasındaki açıklıkla açıları öğretebiliriz.
K15: Bir kare veya dikdörtgenler prizmasını anlatırken odanın duvarlarından anlatabiliriz.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırma kapsamındaki öğretmen adaylarının önerdikleri kavramlar; dikdörtgen prizma (17), silindir
(16), küre- çember (12), daire (10), dikdörtgen-küp (7), açı-kare (5), pi sayısı-geometrik cisim (3), olasılıkdüzlem-koni (2), sayı doğrusu-doğru- ışın-beşgen- üçgen prizma (1) şeklindedir. Buna göre öğretmen
adaylarının günlük hayatta kullanılan eşyaları matematik kavram öğretmede kullanmaya ilişkin önerilerinin
sınırlı sayıda olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, önerilen kavramlara dair öğretmen adaylarının ilişkili
olduğunu ifade ettikleri eşyalar-materyalleri içeren bulguların da (bakınız tablo2) sınırlı sayıda olduğu
görülmektedir. Çünkü araştırmaya 32 öğretmen adayı katılmıştır ve gerek önerilen kavram sayısına gerekse bu
kavramlar altında ilişkilendirilen eşya-materyaller sayısına bakıldığında önerilerin oldukça az sayıda olduğu
görülmektedir. Bu bağlamda, öğretmen adaylarının günlük hayatta kullanılan eşyaları matematik kavram
öğretmede kullanmaya ilişkin düşüncelerinin geliştirilmesi yönünde ihtiyaç olduğu söylenebilir.
Bilindiği üzere soyut ifadeler ve öğrenilenlerin teoride kalması nedeniyle matematiğe yönelik önyargılı
yaklaşım söz konusudur ve matematiği gerçek hayatla ilişkilendirememeye neden olmaktadır. Oysaki kural,
formül ve işlemlerin yerine kavram ve ilişkilere yer verildiğinde öğrencilerin matematiksel düşünme
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becerilerinin gelişebildiği bilinmektedir. Dolayısıyla kendi çevresinden yani gerçek hayatından problemi
örneklendirmek, öğrencilerin dersi somutlaştırmasını sağlayacaktır (Korkmaz & Tutak, 2017).
Bireyin yaşadığı çevreyi öğrenmesinde ve kontrol etmesinde, kısaca hayatın tüm kesiminde matematiği
görmek mümkündür (Hacısalihoğlu, Mirasyedioğlu ve Akpınar, 2004). O halde öğretme etkinliklerinin,
öğrencinin öğrenmeye ilişkin tüm beklenti ve gereksinimlerini uyumlu bir biçimde karşılayacak yeterlik ve
zenginlikte olması gerekir (Aydın, 2008). Buna göre de geleceğin matematik öğretmeni olacak öğretmen
adaylarının henüz mesleğin başındayken günlük hayat ve matematik konusunda bilinçlenmeleri önem arz
etmektedir.
Araştırmada elde edilen bulgular ışığında şu öneriler getirilebilir:
Tüm sınıfları kapsayacak ve farklı programları da içeren benzer araştırmalar yapılabilir.
Bu araştırma, farklı değişkenler de göz önüne alınarak ve daha geniş örneklemle nicel olarak
yapılandırılabilir.
Öğretmen adaylarının eğitimi sürecinde günlük yaşam dikkate alınacak çalışmalar yapılabilir.
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Öz
Öğrencilerin okul başarısında ve akademik-eğitim-öğretim yaşamlarında, öğrenme sorumluluğu anahtar bir yapı olması
itibariyle önemlidir. Çünkü sorumlu öğrenenler, öğrenmeye yönelik sorumluluk davranışını okul başarısını sağlamak ve uzun
vadeli bireysel kariyer hedefleri için bir araç olarak görmektedir. Dolayısıyla öğrenme sorumluluğunun eğitim-öğretimde
ulaşılmak istenen başarıda önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Temel eğitimin önemli yapı taşlarından birisi
matematiktir. Matematik, bilimde olduğu kadar günlük yaşantıdaki problemlerin çözülmesinde kullanılan önemli araçlardan
biridir. Hayatın önemli bir gerekliliği olan matematiğin, düşünmeyi geliştirdiği ve toplumların gelişmişlik düzeylerinin
belirlenmesindeki önemi açıkça bellidir. Bu bağlamda matematik dersi ile ilgili öğrenme sorumluluklarının da önemli olduğu
düşüncesinden hareketle bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin öğrenmeye
yönelik sorumluluğunun matematik dersi ve bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaçla ortaokul 5. sınıf
öğrencilerinin öğrenmeye yönelik sorumluluğunun; cinsiyete, anne-baba eğitim durumuna, matematik öğretmenini ve
matematik dersini sevme durumuna, matematik dersinden özel ders alma veya kursuna gitme durumuna göre farklılık
gösterip göstermediği incelenmiştir. Bununla birlikte, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin öğrenmeye yönelik sorumluluğunun
düzeyi ve ders çalışmayla ilişkili durumları da araştırmada sorgulanmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında
İstanbul ilindeki ortaokul 5. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, “Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk
Ölçeği” ve demografik bilgi formu aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 21.0 İstatistik Paket Programından
yararlanılmıştır. Bulgulardan çıkan sonuçların yeni araştırmalara kaynak olacağı düşünülmektedir. Çıkacak sonuçlar, alan
yazına önemli bir katkı sağlayarak yeni yapılacak çalışmalara ışık tutacak niteliktedir. Bulgular, literatür eşliğinde tartışılarak
araştırma ve araştırmacılara yönelik öneriler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme sorumluluğu, ortaokul 5.sınıf öğrencileri, matematik dersi.

Investigation of the students 'responsibility for learning 5th grade students in mathematics course and
some variables

Abstract
Responsibility for learning is a key structure for students’ academic achievement and academic-educational life
because responsible learners perceive the responsibility for learning as a tool for achieving school success and for long-term
individual career goals. Therefore, it is thought that learning responsibility has an important role in the success desired in
education. One of the important building blocks of basic education is mathematics.. Mathematics is one of the important tools
used in solving problems in daily life as well as in science. It is clear that mathematics, which is an important necessity of
life, is important in terms of determining the level of development of societies. In this context, this research has been carried
out considering that learning responsibilities related to mathematics lesson are also important. The aim of the study is to
examine the responsibility of learning in terms of mathematics lesson and some variables. For this purpose; gender, parental
education, mathematics teacher and the liking of mathematics course, whether mathematics from taking a private course or
the course were examined. On the other hand, the level of responsibility for learning and the study-related status of the 5th
grade students in the secondary school were questioned in the study. The research was carried out with the 5th grade students
in the middle school in Istanbul in 2017-2018 academic year. The research data were obtained by using the ‘’Responsibility
for Learning Scale ”and demographic information form. SPSS 21.0 Statistical Package Program was used to analyze the data.
The results of the findings are thought to be the source of new research. The results will make a significant contribution to the
literature and will shed light on the new works. The findings were discussed in the light of the literature and suggestions were
given to the researches and researchers.
Keywords: Learning responsibility, middle school 5th grade students, mathematics lesson.

304

International Congress on Science and Education

Afyonkarahisar, 2018

Giriş
Bireylerin ya da canlıların bilgi, duygu, davranış ve diğer tüm boyutlarda yaşadığı bütünsel değişimler olan
öğrenme; kaçınılmaz, çok boyutlu ve bütünsel bir yapı olarak hayatta önemli bir yere sahiptir (Yakar &
Saracaloğlu, 2017). Öğrenme sürecinin amacına ulaşması için öğrenen, öğretim yöntemi ve öğrenilen konu
gerekli koşulları sağladıklarında kalıcı öğrenmelerin gerçekleşeceği bilinmektedir. Bunlar içinde en önemli olan
olup, öğrenen dışındaki diğer öğelerin gerekli koşulları sağlamaması durumunda telafi edilmesi olasıdır. Ancak
motivasyonu düşük, yorgun, ilgisiz, kaygılı, yoğun stres yaşayan, psikolojik ve fizyolojik açıdan hazır olmayan
bireyin öğrenme sürecinde başarılı olması mümkün değildir (Engin vd., 2016). Bu bağlamda, öğrenme sürecinin
öznesi konumundaki öğrencilerin, kendi öğrenmeleri konusundaki sorumluluklarını ve söz konusu
sorumlulukları içeren davranışları hangi ölçüde yerine getirdiklerinin belirlenmesi önem arz etmektedir (Erişti,
2017).
Öğrenme sorumluluğu, öğrencilerin okul başarısında ve akademik-eğitim-öğretim yaşamlarında ve
yaşamındaki diğer sorumlulukları öğrenmenin de temelini oluşturması açısından anahtar bir yapı olması
itibariyle ayrı bir öneme sahiptir (Yeşil, 2013; Yakar & Saracaloğlu, 2017). Çünkü sorumlu öğrenenler,
öğrenmeye yönelik sorumluluk davranışını okul başarısını sağlamak ve uzun vadeli bireysel kariyer hedefleri
için bir araç olarak görmektedir. Dolayısıyla öğrenme sorumluluğunun eğitim-öğretimde ulaşılmak istenen
başarıda önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Temel eğitimin önemli yapı taşlarından birisi matematiktir.
Matematik, bilimde olduğu kadar günlük yaşantıdaki problemlerin çözülmesinde kullanılan önemli araçlardan
biridir. Hayatın önemli bir gerekliliği olan matematiğin, düşünmeyi geliştirdiği ve toplumların gelişmişlik
düzeylerinin belirlenmesindeki önemi açıkça bellidir. Bu bağlamda matematik dersi ile ilgili öğrenme
sorumluluklarının da önemli olduğu düşüncesinden hareketle bu araştırma gerçekleştirilmiştir.
Amaç
Bu araştırmanın amacı ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin öğrenmeye yönelik sorumluluğunun matematik dersi
ve bazı değişkenler açısından incelenmesidir.
Araştırma Problemleri
1.

Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin öğrenmeye yönelik sorumluluğu ne düzeydedir?

2.

Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin öğrenmeye yönelik sorumluluğu;
a.

Cinsiyete göre farklılık göstermekte midir?

b.

Annenin eğitim durumuna göre farklılık göstermekte midir?

c.

Babanın eğitim durumuna göre farklılık göstermekte midir?

d.

Matematik Dersinden özel ders alma veya kursuna gitme durumuna göre farklılık göstermekte
midir?

e.

Ders çalışmaya okul dışında günlük kaç saat ayırmaya göre farklılık göstermekte midir?

f.

Ders çalışmak için kendine ait bir odası olup olmamaya göre farklılık göstermekte midir?

g.

Matematik öğretmenini sevme düzeyine göre farklılık göstermekte midir?

h.

Matematik dersini sevme durumuna göre farklılık göstermekte midir?
Yöntem

Araştırma, var olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçladığından tarama (betimsel-survey)
modeli niteliğindedir (Karasar, 2005).
Çalışma Grubu
Araştırmaya 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul ilinde öğrenim gören 114 ortaokul 5. Sınıf
öğrencisi katılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri, “Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Ölçeği” (Yakar & Saracaloğlu, 2017) ve demografik
bilgi formu aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 21.0 İstatistik Paket Programından
yararlanılmıştır.
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“Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Ölçeği”
Yakar ve Saracaloğlu (2017) tarafından geliştirilen “Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Ölçeği’’ 5’li likert
tipi 35 sorudan oluşmakta olup α=.94’tür. Bu çalışma için α=0,918 bulunmuştur. Ölçekten alınabilecek
minimum puan 35 olurken, alınabilecek Maksimum Puan 175 tir. Örneğin, bir katılımcı tüm ölçekten 95.00 puan
aldığında “orta düzeyde”; başka bir katılımcı 150.00 puan aldığında “çok yüksek düzeyde” öğrenme
sorumluluğuna sahiptir şeklinde yorum yapılabilir.
Verilerin Analizi
Araştırma sorularını cevaplamadan önce, verilerin gerekli varsayımları sağlayıp sağlamadığı incelenmiştir.
Öncelikle, elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediği incelenmiştir. Normal dağılım, yapılacak
olan test türlerinin, parametik veya parametik olmayan testler, belirlenmesinde önem arz etmektedir. Test
edilecek puan türlerinin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek üzere, verilerin çarpıklık ve basıklık
katsayıları incelenmiştir. Ayrıca, verilerin dağılımları, elde edilen histogramlar üzerinden de incelenmiştir.
Lomax & Hahs-Vaughn (2012) çarpıklık ve basıklık değerleri ±2 aralığında kalan verilerin normal dağılım
gösterdiğini belirtmişlerdir.Yapılan analizler sonucunda, verilerin normal dağılım gösterdiği görülmektedir.
Ayrıca, histogramlar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, verilerin normal dağılım gösterdiği saptanmıştır.
Bulgular
Araştırmanın ilk probleminde, ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinin öğrenmeye yönelik sorumluluk düzeyleri
belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 1’de, araştırmaya katılan 5. Sınıf öğrencilerinin öğrenmeye yönelik sorumluluk
düzeylerini gösteren istatistiksel bilgilere yer verilmiştir.
Tablo 1.
Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumluluk düzeyleri.
Öğrenmeye
Yönelik
Sorumluluk
Düzeyi

Min

Çok
düşük
düzey

Max

Düşük
düzey

Orta
düzey

Yüksek
düzey

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)
145.57
(19.02)

59

169

Çok
yüksek
düzey
N (%)

1 (0.9)

1 (0.9)

12 (10.5)

35 (30.7)

65 (57)

Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumlulukları incelendiğinde, 65 öğrencinin çok yüksek
düzeyde, 35 öğrencinin yüksek düzeyde ve 12 öğrencinin orta düzeyde öğrenmeye sahip olduğu gözlenmiştir.
Yalnız iki öğrenci düşük veya çok düşük düzeyde öğrenmeye yönelik sorumluluk düzeyinde bulunmuştur.
Araştırmanın diğer bir alt probleminde, araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumluluklarının
cinsiyete göre değişip değişmediği saptanmaya çalışılmıştır. Farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t testi sonuçları Tablo 2’te gösterilmiştir.
Tablo 2.
Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Düzeylerinin “Cinsiyet” Değişkenine Göre
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları.
Grup

N

SS

x

Kız

59

151.41

13.33

Erkek

55

139.31

22.11

t testi
T

df

P

3.508

87.431

.001

Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumluklarının cinsiyete göre değişip değişmediği
incelendiğinde, kız ve erkek öğrenciler arasında kızlar lehine anlamlı bir fark saptanmıştır, t (87.431) = 3.508,
p<.01. Ayrıca öğrenmeye yönelik sorumluluğun anne eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı
incelenmiştir. Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda, tablo 3’te görülebileceği gibi, öğrenmeye yönelik
sorumluluğun anne öğrenim durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır [F(4-109)=2.555; p=.043].
Tablo 3.
Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Düzeylerinin Anne Öğrenim Durumuna Göre
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları.
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Var.K.

K.T.

df

K.O.

G.Arası

3502.88

4

875.72

G.İçi

37355.06

109

342.71

Toplam

40857.94

113

F

P

2.555

.043

Elde edilen anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan post-hoc testi sonuçlarına
göre, ilkokul ( x = 146.7), ortaokul ( x = 150.21) ve lise ( x = 146.85) mezunu anneye sahip öğrencilerin
öğrenmeye yönelik sorumluklarının üniversite mezunu ( x = 132.75) anneye sahip öğrencilerin öğrenmeye
yönelik sorumluluklarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır. Benzer şekilde, öğrenmeye yönelik
sorumluluğun baba eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Yapılan tek yönlü varyans
analizi sonucunda, tablo 4’te görülebileceği gibi, öğrenmeye yönelik sorumluluğun baba öğrenim durumuna göre
anlamlı düzeyde farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır [F(4-109)=2.414; p=.053].
Tablo 4.
Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Düzeylerinin Baba Öğrenim Durumuna Göre
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları.
Var.K.

K.T.

df

K.O.

G.Arası

3325.31

4

831.33

G.İçi

37532.63

109

344.34

Toplam

40857.94

113

F

P

2.414

.053

Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumluklarının özel ders alma veya kursuna gitme
durumuna göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Tablo 5’te yapılan bağımsız grup t-testi sonuçlarına
göre, özel ders alan veya kursa katılan öğrenciler ile herhangi bir özel ders almayan veya kursa katılmaya
öğrenci grubu arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır, t (112) = .646, p = .520.
Tablo 5.
Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Düzeylerinin “Özel Ders Alma Veya Kursuna
Gitme Durumuna” Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan İlişkisiz Grup t
Testi Sonuçları.
Grup

N

x

SS

Evet

26

147.69

15.98

Hayır

88

144.94

19.86

t testi
T

df

P

.646

112

.520

Araştırmanın diğer bir alt probleminde, öğrencilere günlük kaç saat ders çalıştıkları sorulmuş ve gruplardan
birini seçmeleri istenmiştir. Öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumluluğun ders çalışmaya okul dışında günlük
ayırdıkları süreye göre farklılık farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Yapılan tek yönlü varyans analizi
sonucunda, tablo 6’da görülebileceği gibi, öğrenmeye yönelik sorumluluğun ders çalışmaya okul dışında günlük
ayırdıkları süreye göre anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır [F(4-109)=11.51; p<.001].
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Tablo 6.
Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Düzeylerinin Ders Çalışmaya Okul Dışında
Günlük Ayırdıkları Süreye Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans
Analizi (ANOVA) Sonuçları
Var.K.

K.T.

df

K.O.

G.Arası

12132.79

4

3033.2

G.İçi

28725.15

109

263.53

Toplam

40857.94

113

F

P

11.51

.000

Elde edilen anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan post-hoc testi sonuçlarına
göre, günlük 4 saat ve üstü ( x = 154.63), üç saat ( x = 157.65), iki saat ( x = 149.32), bir saat ( x = 144.5) ders
çalışan öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumlulukları günlük bir saatten daha az ( x = 129.95) ders çalışan
öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumluluklarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumluklarının ders çalışma odalarının olup olmamasına
göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Yapılan bağımsız t-testi sonuçlarına göre (tablo 7) kendisine ait
odası olan öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumlulukları kendisine ait odası olmayan öğrencilerin öğrenmeye
yönelik sorumluluklarına göre odası olanlar lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır, t (112) = 2.058,
p<.05.
Tablo 7.
Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Düzeylerinin “Çalışma Odasına Sahip Olma”
Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan İlişkisiz Grup t Testi Sonuçları
Grup

N

x

SS

Evet

88

147.53

16.44

Hayır

26

138.52

25.18

t testi
T

df

P

2.058

112

.042

Son olarak, öğrencilere matematik öğretmenini ve matematik dersini sevme düzeylerini belirtmeleri istenmiştir.
Tablo 8’de verilen sonuçlara göre, yapılan Spearman Korelasyon Analizi sonuçları öğrencilerin matematik
öğretmenini sevme düzeyleri ile öğrenmeye yönelik sorumlukları arasında bir ilişki olup olmadığı incelemek
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, öğrencilerin matematik öğretmenini sevme düzeyleri
ile öğrenmeye yönelik sorumlukları arasında positif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r =.314, p<.05).
Benzer şekilde, öğrencilerin matematik dersini sevme düzeyleri ile öğrenmeye yönelik sorumlukları arasında
positif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r =.209, p<.05). Ayrıca matematik öğretmeni sevme ile matematik
dersini sevme arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r =.572, p<.05).
Tablo 8.
Araştırmaya katılan öğrencilerin Öğrenmeye Yönelik Sorumlulukları, Matematik Dersini Sevme Düzeyi ve
Matematik Öğretmenini Sevme Düzeyi Arasındaki İlişki İçin Yapılan Spearman Korelasyon Analizi Sonuçları
Öğrenmeye
Yönelik
Sorumluluk

Matematik
Öğretmenini
Sevme Düzeyi

Öğrenmeye Yönelik
Sorumluluk

1

Matematik Öğretmenini
Sevme Düzeyi

.314*

1

Matematik Dersini Sevme
Düzeyi

.209*

.572*
*p<.05
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumlulukları incelendiğinde, 65 öğrencinin çok
yüksek düzeyde, 35 öğrencinin yüksek düzeyde ve 12 öğrencinin orta düzeyde öğrenmeye sahip olduğu
gözlenmiştir. Yalnız iki öğrenci düşük veya çok düşük düzeyde öğrenmeye yönelik sorumluluk düzeyinde
bulunmuştur. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun öğrenmeye yönelik sorumluluğunun yüksek ve orta düzeyde
olduğunun görülmesi olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir. Öğrencilerin öğrenmeye yönelik
sorumluluklarının yüksek olması öğrenci merkezli eğitimin hayata geçirilmesini kolaylaştırıcı bir durum olmakla
birlikte Türk eğitim sistemine sık sık ezbercilik eleştirisi yapıldığına tanık olunmaktadır. Bulgular özellikle ilk
yıllarda öğrenciler sınıf öğretmenlerinin de desteği ve yayığı alıştırmaların sorumluluk duygusunu olumlu
etkilemesine rağmen daha sonraki yıllarda öğrenci öğrenme (öğretme) sorumluluğunu öğretmene bırakıyor
olabilir.
Yeşil (2013) yaptığı çalışmada dış yönelimli öğrenmeye yönelik sorumluluk puanlarının öz yönelimli
Öğrenmeye yönelik sorumluluk puanlarından daha yüksek olduğunu bulmuştur. Buna karşın öz yönelimli
öğrenmeye yönelik sorumluluğunda orta düzeyde yüksek olduğunu saptamıştır. Bu bağlamda Yeşil (2013)’in
bulguları ile bu çalışmanın bulguları birbirini destekler niteliktedir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumluklarının cinsiyete göre değişip değişmediği
incelendiğinde, kız ve erkek öğrenciler arasında kızlar lehine anlamlı bir fark saptanmıştır t (87.431) = 3.508,
p<.01. Alanla ilgili yapılan çalışmalara (Hughes, 2001; Senemoğlu, 2011; Yeşil, 2013) bakıldığında benzer
sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir.
Öğrenmeye yönelik sorumluluğun anne eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik yapılan
tek yönlü varyans analizi sonucunda, öğrenmeye yönelik sorumluluğun anne öğrenim durumuna göre anlamlı
düzeyde farklılaştığı saptanmıştır. Ancak öğrenmeye yönelik sorumluluğun baba öğrenim durumuna göre
anlamlı düzeyde farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır. Günümüzde aslında ailelerin büyük çoğunluğu
çocuklarının okulda başarılı olması konusunda daha çok duyarlılık ve çaba göstermektedirler. Ailelerin
duyarlılığı bir yandan olumlu bir durum olmakla birlikte, bu duyarlılık ve ilginin çocuğun insiyatif ve
sorumluluk almasını ikinci plana itmek şeklinde bir sonuca da neden olabilir. Bu durumda özellikle eğitim
düzeyi yüksek aileler çocuklarına daha fazla müdahale ediyor olabilir. Ve bu durumda kendi öğrenme
sorumluluklarını edinme konusunda bu öğrencilerde bir gecikme yaşanıyor olabilir. Öte yandan babaların eğitim
düzeyinin durumu pek etkilememesinin nedeni çocukların eğitimleri ile annelerin daha çok ilgileniyor
olmasından kaynaklanıyor olabilir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumluklarının özel ders alma veya kursa gitme
durumuna göre farklılık gösterip göstermediği incelendiğinde, özel ders alan veya kursa katılan öğrenciler ile
herhangi bir özel ders almayan veya kursa katılmayan öğrenci grubu arasında anlamlı bir farklılık
saptanmamıştır. Bir diğer taraftan, günlük 4 saat ve üstü üç saat, iki saat, bir saat ders çalışan öğrencilerin
öğrenmeye yönelik sorumlulukları günlük bir saatten daha az ders çalışan öğrencilerin öğrenmeye yönelik
sorumluluklarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir.
Kendisine ait odası olan öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumlulukları kendisine ait odası olmayan
öğrencilerin öğrenmeye yönelik sorumluluklarına göre odası olanlar lehine anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.
Bunun yanı sıra öğrencilerin matematik öğretmenini sevme düzeyleri ile öğrenmeye yönelik sorumlukları
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Benzer şekilde, öğrencilerin matematik dersini sevme
düzeyleri ile öğrenmeye yönelik sorumlukları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca
matematik öğretmeni sevme ile matematik dersini sevme arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır.
Araştırmada elde edilen bulgular ışığında şu öneriler getirilebilir:
- Bu araştırma, farklı değişkenler de göz önüne alınarak nitel olarak yapılandırılabilir.
- Erkeklerin Öğrenmeye yönelik sorumluluğunun daha düşük olmaması için erkek öğrencileri motive etme
konusunda yöntemlerin bulunması yararlı olabilir.
- Veliler öğrencilerin öğrenme faaliyetlerini izlemeli, çocukları ihtiyaç duyduğunda yanında olduğu
mesajını vermeli, ancak çok fazla müdahale ederek onların kendi sorumlulukları konusunda insiyatif almasına
engel olmamalıdır.
- Kurslar ve özle dersler öğrencilerin dış kaynaklı desteklerdir. Asıl önemli olan ise iç kaynaklı itici
güçlerdir. Öğrencileri kursa, özel derse göndermekten ziyade doğru çalışma ve öğrenme alışkanlıkları kazanma
ve kendi öğrenme sorumluluklarını alma konusunda özendirilmelidir.
- Odası olan öğrencilerin öğrenme sorumluluğunun daha yüksek olması, öğrencilerin evde sahip olduğu
ortamın İyileştirilmesinin durumu olumlu etkileyeceği düşünülebilir.
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Öz
Dil öğrenirken dört temel beceriden iki tanesi algılayıcı beceriler yani okuma ve dinleme, diğer ikisi de üretken
becerilerdir yani konuşma ve yazmadır. Üretken becerilerde kişinin öğrendiklerinin kendisinin ortaya koyması beklenir. Bu
açıdan ülkemizde sadece yabancı dilde konuşmaya odaklanılmışken yabancı dilde yazma konusu da üretken beceriler
açısından araştırmaya değer önemli bir konudur. Bu çalışmada öğrencilerin öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinden mektup
yazma etkinliğinin öğrencilerin başarıları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu çalışma Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesinde 2017-2018 öğretim yılında bir ortaöğretim kurumunun 10.
sınıfında yabancı dil dersi gören 38 kız (% 54,3) ve 32 erkek (% 45,7) toplam 70 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada yarı
deneysel modellerinden eşitlenmemiş kontrol gruplu model kullanılmıştır. Deney grubundaki öğrencilere konular
anlatıldıktan sonra konuyla ilgili 9. sınıfta okuyan öğrencilere yönelik mektup yazdırılırken, kontrol grubundaki öğrencilere
ise geleneksel yöntem ile ders işlenmiştir. Verileri toplamak için İncirci (2016) tarafından geliştirilen çoktan seçmeli “Simple
Past Tense Başarı Testi” kullanılmıştır. Test 25 maddeden oluşmaktadır.
Sonuç olarak ortaöğretim 10.sınıf öğrencilerine ön test olarak uygulanan Simple Past Tense Başarı Testine göre hem
deney hem de kontrol gurubu öğrencilerinin başarıları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Fakat deney grubunda öğrenme
amaçlı yazma etkinliği uygulandıktan sonra yapılan son testte, öğrencilerin başarılarının deney grubu lehine puanların arttığı
görülmüştür ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık meydana gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme amaçlı yazma, mektup yazma, İngilizce.

Abstract
While learning a language, two of the four basic skills are reading and listening skills, the other two are productive
skills, speech and writing. In productive skills, one is expected to reveal what he / she has learned. In this respect, while
focusing on speaking only foreign languages in our country, writing in foreign languages is an important subject to research
in terms of productive skills. In this study, it was tried to determine whether writing to learn activities is statistically
significant on students' achievements. Datas gathered from the 70 high school students (38 girls (54,3% ) and 32 boys
(45,7%) who are studying 10th class in Bolvadin, 2017-2018 academic year. In this work quasi experimental model is used.
Experimental group students write a letter to the 9th class students about what they learn that lesson, control group students
do normal studies. The data is colected through multiple choice test “Simple Past Tense Başarı Testi” which is developed by
İncirci (2016). The test has got 25 questions.
As a result, according to the pre-test of Simple Past Tense Test which is applied to 10th grade students, there is no
significant difference between the success of both experimental and control group students. However, in the last test after the
writing to learn activity for the purpose of learning is applied in the experimental group, it is seen that the achievement of the
students increased in favor of the experimental group and a statistically significant difference is observed.
Key Words: Wrintg to learn, writing a letter, English.

Giriş
Dil öğrenimi her çağda var olmuştur ve ulusların diğer uluslar ile iletişimi için önemlidir. Yirminci yüzyıl
ile birlikte iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler milletler arası ilişkileri de inanılmaz derecede artırmıştır.
İlişkilerin bu denli hızlanması neticesinde insanlar arasında ortaya çıkan iletişim sorunu doğal olarak bazı
dillerin hızla yayılmasını sağlamıştır. Bunun en tipik örneği İngilizcedir (Er, Biçer ve Bozkırlı, 2012).
İngilizce okullarımızda birinci yabancı dil olarak öğretilmektedir. Tabi bunun doğal sonucu olarak
İngilizcenin nasıl etkili bir şekilde öğretilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yabancı dil öğretiminde 10 temel ilke
bulunmaktadır. Bunlar:
1. Dört temel beceriyi geliştirmek (Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma),
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2. Öğretim etkinliklerini önceden planlama,
3. Basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru öğretme,
4. Görsel ve işitsel araçları kullanma,
5. Ana dili sadece gerekli durumlarda kullanma,
6. Bir seferde tek bir yapıyı sunma,
7. Verilen bilgilerin günlük yaşama aktarılmasını sağlama,
8. Öğrencilerin derse etkin olarak katılımını sağlama,
9. Bireysel farklılığı dikkate alma
10. Öğrencileri güdüleme ve cesaretlendirme(Can ve Can, 2014).
Bu on temel ilkeden birincisi olan dört temel beceriden iki tanesi algılayıcı becerileri yani okuma ve
dinleme, diğer ikisi de üretken becerilerdir yani konuşma ve yazmadır. Üretken becerilerde kişinin
öğrendiklerinin kendisinin ortaya koyması beklenir. Bu açıdan ülkemizde sadece yabancı dilde konuşmaya
odaklanılmışken yabancı dilde yazma konusu da üretken beceriler açısından araştırmaya değer önemli bir
konudur.
Yabancı dilde yazma geleneksel anlamda sadece edinim, öğretme veya değerlendirme yetenekleri değil
bunun yanında hem dili hem de yazmayı öğrenmeye temeldir (Manchon, 2011). Bu durumda yazma ile ilgili iki
durum ortaya çıkmaktadır. Bunlar; Öğrenme amaçlı yazma ve yazma amaçlı öğrenmedir. Bu araştırmada
Öğrenme Amaçlı Yazma ele alınacaktır.
Öğrenme Amaçlı Yazma
Kişi en iyi yazdığını en iyi şekilde öğrenir ya da bu iki süreci birleştirirsek yazma öğrenmeyi destekler
çünkü yazma öğrenme hızıyla eşleşir (Emig, 1977). Öncesinde yazma sadece not alma, özetleme gibi
kullanılırken Emig'in atmış olduğu bu fikirle yazmanın öğrenme amaçlı olarak kullanılabileceği ortaya çıktı.
Yazma becerisinin gelişmesi ile birlikte bireylerin bilgiyi transfer etme, kendi düşünceleri ile bilgiler
arasında bağlantı kurma ve metnin yapısında tutarlılık sağlama imkânlar artmaktadır(Ungan, 2007).
Yazma becerisinin şu hedeflerin elde edilmesine yardımcı olduğu düşünülmektedir:
a. Öğrenme sürecini kontrol etmeye,
b. Öğrencilerin seviyelerini belirlemeye,
c. Öğretilen yapıların veya kelimelerin pekiştirilmesine,
d. Dil yanlışlarının görülmesine ,
e. Noktalama işaretlerinin öğretilmesine,
f. Diğer becerilerin daha iyi öğrenilmesine,
g. Öğrencilerin dil yetilerinin gelişmesine,
h. Öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine,
i. Öğrenilen konuların kısa dönem bellekten uzun dönemli belleğe aktarılmasına,
j. Öğrencilerin yetilerini (competence) performansa dönüştürmelerine(Çakır, 2010).
Problem Durumu
Ortaöğretim 10. sınıf İngilizce dersi öğretim programında yer alan “ Simple Past Tense” konusunun,
öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinden mektup yazma etkinliğini gerçekleştiren öğrencilerin İngilizce dersi
akademik başarıları nasıldır?
Alt Problemler
1. Deney grubunun ve kontrol gruplarına uygulanan akademik başarı testi ön test puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır?
2. Öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinden mektup yazma uygulaması yapılan deney grubu ile geleneksel
öğretim yapılan kontrol gruplarına uygulanan akademik başarı testinin son test puanlarının deney grubu
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır?
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Yöntem
Yarı deneme modellerinden eşitlenmemiş kontrol gruplu model kullanılmıştır. Modelde, yansız atama
yoluyla eşitlenmeleri için özel bir çaba harcanmıyor. Ancak katılanların benzer nitelikte olmalarına olabildiğince
özen gösterilir. Ayrıca bunların hangisi deney, hangisi kontrol grubu olacağı da yansız bir seçimle kararlaştırılır
(Karasar, 2015, s.102). Deney grubundaki öğrencilere konular anlatıldıktan sonra konuyla ilgili 9. sınıfta okuyan
öğrencilere yönelik mektup yazdırılırken, kontrol grubundaki öğrencilere ise geleneksel yöntem ile ders
işlenmiştir.
Katılımcılar
Katılımcılar Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesinde bulunan bir ortaöğretim kurumunda 2017-2018 yılında
10. sınıflarda eğitim gören 38 kız (% 54,3) ve 32 erkek (% 45,7) toplam 70 öğrenciden toplanmıştır.
Veri Toplama Araçları
Verileri toplamak için İncirci ve Parmaksız (2016) tarafından geliştirilen çoktan seçmeli “Simple Past Tense
Başarı Testi” kullanılmıştır. Test 25 maddeden oluşmaktadır.
Verilerin Analizi
Grup büyüklüğünün 50’den küçük olması durumunda Shapiro-Willks, büyük olması durumunda
Kolmogorov- -Smirnov (K-S) testi, puanların normalliğe uygunluğunu incelemede kullanılan iki testtir (
Büyüköztürk, 2015, s. 42). Testlerden elde edilen verilerin normal dağılıp dağılmadığını test etmek için
normallik testi yapılmıştır. Normallik testi sonucunda verilerin normal dağılmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden
parametrik olmayan testler kullanılmıştır.

Bulgular
Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum
Tablo 1.
Başarı Ön Testi Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları.
Grup

N

X

sd

Deney

48

73,00

22,51

Kontrol

22

66,00

25,85

Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin simple past tense başarı testi ön test pualarının ortalamaları
verilmiştir. Bu puanların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test etmek için Mann- Whitney U testi
analizi yapılmış ve sonuçlar aşağıda verilmiştir.
Tablo 2.
Simple Past Tense Başarı Testi Ön Test Deney ve Kontrol Grupları Puanlarının Mann- Whitney U Testi
Karşılaştırması.
Grup

N

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

Deney

48

37,21

1786,00

Kontrol

22

31,77

699,00

U

p*

446,00

,298

*p<,05

Tablo incelendiğinde Mann- Whitney U Testi sonuçları çoktan seçmeli test sorularının toplam puanda p<
0,05 anlamlılık düzeyinde deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını ve
grupların bilgi düzeyleri birbirlerine denk olduğunu göstermektedir.
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İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum
Tablo 3.
Başarı Son Testi Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları.
Grup

N

X

sd

Deney

48

81,83

18,77

Kontrol

22

69,27

26,13

Tablo incelendiğinde deney grubu öğrencilerin son test başarı puan ortalaması kontrol grubundan yüksek
görünmektedir. Bu fazla puanın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test etmek için Mann- Whitney U
testi analizi yapılmış ve sonuçlar aşağıda verilmiştir.
Tablo 4.
Simple Past Tense Başarı Testi Son Test Deney ve Kontrol Grupları Puanlarının Mann- Whitney U Testi
Karşılaştırması.
Grup

N

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

Deney

48

38,81

1863,00

Kontrol

22

28,27

622,00

U

p*

369,00

,043

*p<,05

Simple Past Tense son testi sonuçları Mann- Whitney U testi analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Buna
göre çoktan seçmeli son test puanlarına göre p<0,05 anlamlılık düzeyinde deney ve kontrol grupları başarı
puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Bu fark deney gruplarının lehinedir.
Öğrenme amaçlı mektup yazan deney grubu öğrencilerinin son başarı testi puanlarının kontrol grubu
öğrencilerinin puanlarına oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak ortaöğretim 10.sınıf öğrencilerine ön test olarak uygulanan Simple Past Tense Başarı Testine
göre hem deney hem de kontrol gurubu öğrencilerinin başarıları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Fakat
deney grubunda öğrenme amaçlı yazma etkinliği uygulandıktan sonra yapılan son testte, öğrencilerin
başarılarının deney grubu lehine puanların arttığı görülmüştür ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık meydana
gelmiştir. Bu bulgular göstermiştir ki derslerde öğrenme amaçlı yazma etkinliklerini uygulayan öğrenciler,
mevcut yöntemlere öğrenim gören öğrencilere göre daha başarılıdır. Araştırmada ulaşılan bu sonuç; İncirci
(2016), Karaçağıl (2014) ve Bozat (2014)’ün öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri ile yapmış olduğu
çalışmalarının sonuçları ile benzerlik göstermektedir.
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6. Sınıf Öğrencilerinin Günlük Yaşamda Karşılaştıkları Problemlerinin
Kısa Hikâye ve Senaryolardan Oluşan Fen Etkinlikleriyle İncelenmesi
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Öz
Fen insan ve doğayla ilgili olayların anlaşılmasında ve karşılan problemlere çözümler üretilmesinde önemli bir yere
sahiptir. Öğrenciler ancak fen dersinde öğrendikleri konuları karşılaştıkları herhangi bir durumda kullanabildikleri zaman
hazırlanan programlar amaçlarına ulaşmış olacaklardır. Bu bağlamda bu çalışmada 6. sınıf öğrencilerinin günlük yaşamda
karşılaştıkları bazı problemler ele alınarak bu problemler, kısa hikâyelerden oluşan fen etkinlikleriyle incelenmiştir. Çalışmada
öğrencilere günlük yaşamda karşılaştıkları problemlerle ilgili kısa hikâyelerle etkinlikler oluşturulmuştur. Öğrenciler bu
hikâyeleri okuyarak, ilgili soruları yanıtlamışlardır. Bu sırada onların soru ve cevaplarını ayrıntılı incelemek için kavram
karikatürleri de kullanılmıştır. Öğrencilerin verilen hikâyelere karşı nasıl tepki verdikleri ya da bir çözüm oluştururken bilgi ve
deneyimlerini nasıl kullandıkları incelenmiştir. Etkinlik sonrasında araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorulardan
oluşan bir test uygulanmıştır. Çalışma iki ders saati sürmüştür. Öğrenciler uygulama boyunca aktif olarak problemi tespit
etmişlerdir. Çalışma araştırmacı sorgulayıcı öğretim modeli temelinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonrası elde edilen veriler
nitel araştırma analizleri ile değerlendirilerek betimsel analize tabi tutulmuştur. Öğrencilerin kısa hikâyeleri daha ilgi çekici ve
eğlenceli buldukları, fen dersini ve günlük yaşam deneyimlerini problemlere çözüm arayışında kullandıkları tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Fen eğitimi, kısa hikâye, senaryo, kavram karikatürü, 6. sınıf öğrencileri

Abstract
Science has an important that understanding human and nature-related events and providing solutions to problems.
Students will be able to reach the objectives of the curriculum prepared only when they are able to use the subjects they have
learned in science in any situation they encounter. In this context, in the present study, some problems encountered by the 6thgrade students in daily life were examined and these problems were examined with short story stories. In the study, activities
were organized with short stories about the problems they encountered in daily life. Students read the stories and answered the
questions. In the meantime, concept cartoons were used to examine their questions and answers in detail. How students react
to the given stories or how they use their knowledge and experiences in creating a solution is examined. After the activity, a
test consisting of open-ended questions prepared by the researchers was applied. The study lasted two hours. Students have
actively identified the problem throughout the application. The study was conducted on the basis of the investigative inquiry
model. The data obtained after the application were analyzed by qualitative research analysis and subjected to descriptive
analysis. It was found that the students found short stories more interesting and entertaining, and used science lessons and daily
life experiences to find solutions to problems.
Keywords: Science education, vignette, scenario, concept cartoons, 6th-grade students

Giriş
Fen yaşamla iç içe bir disiplin olup insan ve doğayla ilgili olaylara odaklanır. Bu olayların anlaşılmasında ve
karşılan problemlere çözümler üretilmesinde fenin önemli bir yeri vardır. Bu önem doğrultusunda Fen Bilimleri
Öğretim Programı, bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen,
girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. nitelikleri
taşıyan bireyler yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır (MEB, 2018). Bu sebeple günümüzde bilimsel ve teknolojik
gelişmelere ayak uydurabilme; günlük yaşamdaki olayları bilimsel olarak anlayabilme ve açıklayabilme; fen
bilimleri dersinin gerekliliği ve önemini kavrayabilme becerileri ön planda değerlendirilmektedir. Ancak
öğrenciler Fen Bilimleri dersinde öğrendikleri konu ve kazanımları karşılaştıkları herhangi bir durumda ya da
yaşantıda kullanabildikleri zaman hazırlanan programlar ya da etkinlikler amaçlarına ulaşmış olacaklardır. Bu
çalışmada 6. sınıf öğrencilerinin günlük yaşamda karşılaştıkları bazı problemler ele alınarak bu problemlerin, kısa
hikâyelerden oluşan fen etkinlikleriyle incelenmesi amaçlanmıştır. Ele alınacak günlük yaşam problemlerinden
bazıları şu şekilde sıralanabilir: Dağa tırmanırken kulaklarımızda neden çınlama olur? Kar yağarken hava neden
yumuşar? Buzlu yollara neden tuz atılır? Nilüfer bitkisinin yaprakları neden büyüktür? Sıkışan kavanoz kapakları
nasıl açılır? Bu örneklerden belirli kazanımlar dâhilinde, hal değişimi ve genleşme konuları seçilerek iki adet kısa
hikâye etkinliği oluşturulmuştur. Farklı biçim ve türleri olsa da hikâyelerden genel eğitim alanında, sosyal
bilimlerde ve sağlık bilimleri alanında yararlanılmaktadır. Ayrıca kavram karikatürleriyle ya da bilişim
teknolojileriyle zenginleştirilerek hazırlanan kısa hikâyelerin uygulandığı araştırmalarda akademik başarının ve
tutumların olumlu yönde yükseldiği sonuçlar elde edildiği ifade edilmektedir (Korkut ve Ören, 2018; Pekmezci,
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2014; Polat, 2011). Diğer yandan öğretmen eğitimi araştırmalarında uzun süredir kısa hikâyelerin veri toplama
amacıyla ya da öğretim ve değerlendirme aşamalarında kullanıldığı bilinmektedir (Kaya ve Kaya, 2013; Polat,
2011).
Yöntem
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışmaları, güncel bir
olguyu kendi var olduğu gerçek biçimi içerisinde çalışan, sınırların kesin ayrıntılarla belirgin olmadığı ve birden
fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Çalışmada
öğrencilere günlük yaşamda karşılaştıkları problemlerle ilgili kısa hikâyeler barındıran etkinlikler oluşturulmuştur.
Öğrenciler fen ile ilgili bu hikâyeleri okuyup ilgili soruları yanıtlayarak ya da hikâyelerin eksik bırakılan yerlerini
kendileri tamamlayarak çalışmaya katılmışlardır. Bu sırada onların soru ve cevaplarını ayrıntılı incelemek için
kavram karikatürleri de kullanılmıştır. Öğrencilerin verilen hikâyelere karşı nasıl tepki verdikleri; bir cevap ya da
çözüm oluştururken bilgi ve deneyimlerini nasıl kullandıkları incelenmiştir. Kısa hikâye etkinliği sonrasında
araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan bir test öğrencilere uygulanmıştır. Uygulama
sonrası elde edilen veriler nitel araştırma analizleri ile değerlendirilmiş ve betimsel analizine tabi tutulmuştur.
Betimsel analizde önceden belirlenen temalara göre veriler değerlendirilerek yorumlanır. Çalışmada önceden
hazırlanan hikâye ve açık uçlu test soruları birer tema olarak belirlenmiş ve sonuçlar düzenlenerek yorumlanmıştır
(Yıldırım ve Şimşek, 2013). Literatürde farklı tanımlamalar olsa da kısa hikâyeler gerçek yaşamda
karşılaşılabilecek bir durumun, problemin üzerine basit ve anlaşılır biçimde yazılmış metinler olarak
tanımlanabilir. Burada, tartışmaya ya da çözüm arayışına teşvik etme maksadıyla hazırlanan kısa metinlerin söz
konusu olduğu söylenmektedir (Jeffries ve Maeder, 2005). Kısa hikâyeler gerçek yaşam durumlarına, belirli
araştırma sonuçlarına ya da hazırlayanın deneyimlerine göre oluşturulabilir. Kısa hikâye hazırlanırken önce konu
belirleme çalışmaları yapılmaktadır. Sonra gerçeğe uygun şekilde bir durum metni oluşturulur, son olarak da
uygulama grubuna benzer bir grup üzerinde hikâyeler test edilerek kısa hikâye hazır hale getirilmektedir (Jeffries
ve Maeder, 2005; Kaya ve Kaya, 2013).
Katılımcılar
Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde Aksaray ilinde bir devlet okulunda 14 6. sınıf
öğrencisi ile Fen Bilimleri dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Uygulama 6. sınıf öğrencileri ile yapılacağından
5. sınıf öğretim programı kazanımlarına yönelik hal değişimi ve genleşme konuları seçilmiş ve bunlarla ilgili kısa
hikâyeler oluşturulmuştur.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak bir kısa hikâye etkinliği ve etkinlik sonrası açık uçlu sorulardan oluşan
bir ölçme aracı kullanılmıştır. Kısa hikâye metinleri hazırlanırken fen bilimleri dersi 2018 yılı öğretim programı
kazanımları dikkate alınmıştır. Kazanımlar belirlendikten sonra bu konularla ilgili uygulanmış kazanım testleri ve
bursluluk sınavı soruları ile fen bilimleri ders kitapları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Tüm bunların ışığında
metinler hazırlanmıştır; metinler ile ölçme aracı soruları 5 Fen bilimleri öğretmeni, 2 Türkçe dil uzmanı ve
araştırmacılar tarafından gözden geçirilmiştir. Asıl uygulamaya başlanmadan önce başka bir öğrenci grubu ile ön
uygulama yapılmış ve öğrenci cevapları doğrultusunda düzenlemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda kullanılacak
metin ve açık uçlu test sorularının geçerli ve güvenilir olmasının sağlandığı düşünülmektedir. Çalışma 2 ders saati
sürdürülmüştür. Öğrenciler uygulama boyunca aktif olarak problemi tespit etmeye ve çözüm yolu belirlemeye
yönelik olarak çalışmaya katılmışlardır. Çalışma araştırmacı sorgulayıcı öğretim modeli temelinde
gerçekleştirilmiştir.
Bulgular
Araştırmanın iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada kısa hikâyeler etkinliği ikinci aşamada ise açık
uçlu sorulardan oluşan ölçme aracı uygulanmıştır. Kısa hikâyelerin ve açık uçlu testin soruları betimsel analize
tabi tutularak değerlendirmeye alınmıştır. Kısa hikâyelerde metin sonrasında öğrencilere kısa hikâyede yer alan
problemin nedeni ve bu duruma günlük hayattan örnekler temalı iki soru sorulmuştur. Öğrencilerin cevaplarının
dağılımı Tablo 1 ve Tablo 2’de sunulmaktadır.
Tablo 1.
Kısa Hikâye 1’e Verilen Cevaplar.
Problemin Nedenine Yönelik Soru
Günlük Hayattan Örnek Vermeye
Yönelik Soru

Doğru Cevap
2
1
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Yanlış Cevap
12
13

Toplam
14
14
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Tablo 2.
Kısa Hikâye 2’ye Verilen Cevaplar.
Problemin Nedenine Yönelik Soru
Günlük Hayattan Örnek Vermeye
Yönelik Soru

Doğru Cevap
9
5

Yanlış Cevap
5
9

Toplam
14
14

Araştırmada kullanılan 1. kısa hikâye hal değişimi konusu ile ilgilidir. 2. kısa hikâye ise genleşme konusu ile
ilgilidir. Öğrencilerin genleşme konusu ile ilgili sorulara daha çok doğru cevap verdikleri tespit edilmiştir. Burada
2. kısa hikâyede kullanılan kavram karikatürünün olumlu yönde etkisi olduğu söylenebilir.
Kısa hikâye etkinliği soruları daha çok teorik bilgi içerirken etkinlik sonrasında uygulanan açık uçlu sorular
daha çok öğrencilerin cevaplarının biçimlenmesinde etkili olan unsurların ve cevapların kaynağının
sorgulanmasına yönelik sorulardan oluşmaktadır. İlk olarak öğrencilerin cevaplarından emin olup olmadıkları
temasına yönelik olan sorunun değerlendirmesi Tablo 3’te sunulmaktadır.
Tablo 3.
Açık Uçlu 1. Soruya İlişkin Bulgular
Sorulara verdiğiniz cevaplardan emin misiniz? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.
(a) Evet eminim. Çünkü sıkışan kapak sıcak suya koyunca genleşir ve açılır.
(b) Evet eminim. Çünkü sorular kolaydı.
(c) Evet eminim. (Açıklama yok)
(d) Hayır, emin değilim. Çünkü sorular zordu.
(e) Evet eminim. Çünkü kendime güveniyorum.
(f) Emin değilim. Kararsız kaldım.
(g) Evet eminim. Çünkü ailemden de görmüştüm.
Toplam

f
7
2
1
1
1
1
1
14

Öğrenciler çoğunlukla verdikleri cevaplardan emin olduklarını söylemişler fakat açıklama kısmında yetersiz
kalmışlardır. Katılımcıların yarısı açıklama yaparken kısa hikâye metninden teorik bilgiler kullanarak cevaplarının
nedenlerini dile getirmişlerdir (Tablo 3).
Tablo 4.
Açık Uçlu 2. Soruya İlişkin Bulgular
Bu etkinliklerde olduğu gibi fen dersinin kısa hikâyelerle yürütülmesini ister misiniz?
Nedenlerini açıklayınız.
(a) Evet. Hikâyelerle ders akar gider.
(b) Evet. Çünkü eğlenceli ve güzel.
(c) Evet. İsterim güzel ve kolaydı.
(d) Evet. Çünkü daha eğlenceli ve aklımda daha iyi kalıyor.
(e) Evet. Çünkü güzel ve daha iyi.
(f) Evet. Hikâye sonrası soruları çok seviyorum. Tekrar tekrar yapmak
istiyorum. Çok güzel ve çok eğlenceli.
(g) Evet. Daha eğlenceli ve akıllıca.
(h) Evet. Çünkü ben başarılı, çalışkan ve zeki olduğum için.
(i) Evet. (Açıklama yok)
(j) Hayır. (Açıklama yok)
(k) Hayır. Hikâyeler daha iyi olmalı.
(l) Hayır. Bu şekilde az şey öğreniriz.
Toplam

f
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
14

Tablo 4’ te görüldüğü gibi, öğrenciler kısa hikâye metinlerinde teorik bilgi bakımından yetersiz kalsalar da
kısa hikâye ile yürütülen fen derslerine daha sıcak ve istekli yaklaşmışlardır. Öğrenciler bu şekilde derslerin daha
eğlenceli, kolay, güzel ve kalıcı olduğunu düşünmektedirler. Bu doğrultuda öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini derse
çekme konusunda hikâyelerin etkili olduğu söylenebilir.
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Tablo 5.
Açık Uçlu 3. Soruya İlişkin Bulgular
Sorulara verdiğiniz cevaplar için hangi kaynaklardan elde ettiğiniz bilgileri
kullandınız? Açıklayınız.
(a) Metindeki verilenlerle cevapladım.
(b) Aklımdakilerle cevapladım.
(c) Fen dersinden öğrendiklerimle.
(d) Günlük yaşamımdan.
(e) Annemden öğrendiklerimle.
(f) Kitaplardan ve televizyondan.
(g) Annem demişti bir de dayım yaparken gördüm.
(h) 5. Sınıfta öğrendiklerimle ve tahminlerimle yaptım.
Toplam

f
4
3
2
1
1
1
1
1
14

Katılımcılar soruları metinde yer alan bilgileri kullanarak ya da sahip oldukları var olan bilgileriyle
cevaplamışlardır. Bunların yanı sıra metinde verilen örnek problem durumları ile günlük hayattan, yaşantılarından
ya da çevrelerinden ve ailelerinden kaynaklı bilgileriyle yanıt arayışına girmişlerdir. Fen bilimleri dersinin ve
derste öğrenilenlerin burada yeterince ön plana çıkmadığı görülmektedir (Tablo 5).
Tablo 6.
Açık Uçlu 4. Soruya İlişkin Bulgular
Günlük hayatımızda bilimsel bilgiyi sizce ne kadar kullanıyoruz? Açıklayınız.
(a) Her zaman kullanırız.
(b) Okulda ve bazı yerlerde.
(c) Çok kullanırız. Çünkü bilimi sevdiğimiz için.
(d) Evde kullanıyoruz. İşimize yarıyor.
(e) Çok kullanıyorum. Çok yerde.
(f) Çoğu zaman gerektiği yerlerde kullanıyoruz.
(g) Annemin öğrettiklerini kullanıyorum.
(h) Bütün gün kullanıyorum. Çünkü derslerde bilimsel düşünmek istiyorum.
(i) Çok kullanıyoruz. En çok fen dersinde.
(j) Bazen işime yarıyor.
(k) Birazcık kullanıyoruz.
(l) Az kullanıyoruz. Çünkü insanoğlu bilimden uzaklaşmaya başladı.
(m) Az kullanırız.
Toplam

f
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
14

Katılımcılar genellikle bilimsel bilgiyi günlük yaşamda kullandıklarını dile getirmişler fakat hangi alanda
hangi düzeyde ya da hangi durumda kullandıklarını açıklayamamışlardır. Bir katılımcının bilimden uzaklaşıldığını
düşünmesi ve bu yüzden bilimsel bilginin de az kullanıldığına dikkat çekmesi kayda değer nitelikte görülmektedir.
Öğrencilerin bilimsel düşünme ve bilimsel bilginin ayrımı ya da kullanımı konusunda donanımlı olmadıkları
görülmektedir (Tablo 6).
Tablo 7.
Açık Uçlu 5. Soruya İlişkin BulgularOkuduğunuz kısa hikâyelerin hangi bölümleri
bilimsel olarak kabul edilebilir? Metin içerisinden alıntılar yapıp göstererek
açıklayınız.
(a) Bilimsel ifadeleri gösterebilen katılımcılar
(b) Bilimsel ifadeleri gösteremeyen katılımcılar
Toplam

f
9
5
14

Tablo 7’de görüldüğü gibi katılımcılar verilen hikâye metinlerinde yer alan bilimsel ifade ve cümleleri
diğerlerinden ayırt ederek yazabilmişlerdir.
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Tablo 8.
Açık Uçlu 6. Soruya İlişkin Bulgular
Günlük yaşamda karşılaştığımız problemlerin çözümünde Fen Bilimleri dersi etkili midir?
*Cevabınız evet ise nasıl bir etkiden bahsedilebilir? Açıklayınız.
*Cevabınız hayır ise nedenlerini açıklayınız.
(a) Evet. Çünkü fen dersinde deneyler ve projeler yapılıyor.
(b) Evet. Çünkü fen dersinde gördüklerimle günlük hayatımda karşılaşırım.
(c) Evet. Çünkü keşifler ve gözlemler fen sayesine yapılır.
(d) Evet. Çünkü etrafımızdaki her şeyi bize fen anlatır.
(e) Evet. Çünkü hikâyelerdeki problemleri fen sayesinde çözdük.
(f) Evet. Başarılı olursak fen daha etkili olabilir.
(g) Evet. Çünkü günlük hayatımda fen ile ilgili olaylar var.
(h) Hayır, her şey fenle ilgili değildir.
(i) Hayır, ben hiç denemedim.
(j) Cevap yok.
Toplam

f
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
14

Öğrenciler Fen Bilimleri dersini günlük yaşamda karşılaşılan problemlere çözüm getirme konusunda etkili
bulmaktadırlar. Fakat bu etkiyi örneklendirmede sorun yaşamaktadırlar. Çevremizdeki her şeyin ya da günlük
hayatta karşılaştığımız konuların fenle ilgili olduğunu söylerken bu ilgiyi ortaya koyamadıkları açıklayamadıkları
görülmektedir (Tablo 8). Açık uçlu sorulardan oluşan testin bulguları ‘Öğrencilerin verdikleri cevaplardan emin
olup olmadıkları ile ilgili düşünceleri, Öğrencilerin fen dersinin kısa hikâyelerle yürütülmesi konusundaki
düşünceleri, Öğrencilerin soruları cevaplarken hangi kaynakları kullandıklarına dair düşünceleri, Öğrencilerin
bilimsel bilginin günlük hayatta kullanımına dair düşünceleri, Öğrencilerin bilimsel ifade veya cümleleri
diğerlerinden ayırt edebilme durumları, Öğrencilerin günlük problemlerin çözümünde fen dersinin etkisi üzerine
düşünceleri’ temaları dâhilinde incelenmiştir. Kısa hikâyelerin öğrencilerin dikkatlerini, ilgilerini çekme
konusunda etkili olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra öğrenciler fen dersini hem günlük yaşam ile bağlantılı
görmektedirler hem de karşılaşılan problemlerin çözümünde bir etken olarak algılamaktadırlar. Bilimsel ifadeleri
diğer cümlelerden ayırt edebilmektedirler. Var olan teorik bilgiyi problem durumuna aktarma, kullanma
konusunda yetersiz kalan öğrenciler fen dersinin yanı sıra aile çevre ya da günlük yaşantılarını da problemleri
çözmek konusunda dikkate alarak çözüm önerileri sunmaya çalışmışlardır.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Kısa hikâyelerin, gerçek yaşam durumları içermesi, uzun ve detaylı değil konunun özünü barındıran basit ve
anlaşılır biçimde düzenlenmiş olması, daha verimli tartışmalara imkân tanıması ile diğer hikâye türlerinden
ayrılmakta olduğu ifade edilmektedir (Kaya ve Kaya, 2013). Çalışmada da bu bağlamda iki konu seçilerek kısa
hikâye metinleri oluşturulmuş ve katılımcılara sunulmuştur. Kısa hikâye metninin birinde öğrencilerin dikkatlerini
daha çok çekmek ve metni zenginleştirmek amacıyla kavram karikatürü kullanılmıştır. Kavram karikatürleri biçim
ve görsel dizayn açısından, kısa hikâye metinleri ise problemi hikâye eştirdiği için öğrencilerin ilgilerini daha çok
yoğunlaştırmalarına yardımcı olduğu ve dikkatlerini daha çok çektiği söylenebilir. Yapılan çalışmalar da kavram
karikatürleri ile desteklenen etkinlik ortamlarının başarıyı arttırdığını ifade etmektedirler (Akamca, Ellez ve
Hamurcu, 2009; Özüredi, 2009). Kısa hikâyeler kullanılarak yapılan uygulamalar barındıran çalışmalar ise
hikâyelerin yine akademik başarı üzerinde olumlu etki gösterdiğini söylemektedirler (Coşkun, Akarsu ve Kariper,
2012; Gümüş, 2009). Araştırmada akademik başarıdan öte öğrencilerin feni algılama ve günlük yaşamla
ilişkilendirme, feni yaşantıda temel bir destek unsuru olarak görebilme, bir probleme çözüm getirirken fen bilimleri
dersi içeriğini kullanabilme açısından öğrenci cevapları incelenmiştir. Bu amaçla da uygulamada etkisi belirgin
olan tekniklerin kullanıldığı söylenebilir. Nitekim öğrenciler de teorik bilgi isteyen soruları yeterli düzeyde
cevaplayamasalar da fen dersinde kısa hikâye metinlerini tercih ettikleri yönünde fikirlerini beyan etmişlerdir.
Sonuç olarak hikâyelerin hayal gücü ve yaratıcılığın etkisiyle öğrencileri yeni ve parlak fikirler ya da çözümler
üretmeye teşvik etmesi bakımından bilim ve edebiyatın ortak bir karakteristik uygulama tekniği olduğu bakış
açısıyla da uygulamalarda yer verilebilmesi önerilmektedir.
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Öz
Bu çalışmada ders çalışmaya olumlu tutum geliştirmemiş olan, çalışmaya odaklanmada problem yaşayan, planlama
yapmayı ilke edinememiş ve bu nedenlerden dolayı başarıyı yakalamadıkları düşünülen 7. sınıf öğrencilerini, Pomodoro tekniği
ile tanıştırarak fen bilimleri dersinde verimli çalışma ortamlarının hazırlanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Pomodoro
tekniği ile öğrenciler, verimli bir şekilde çalışmayı öğrenecekleri için oyalanmalarının azalması, bir işe başlamadaki
motivasyonlarının artması, yaptıkları çalışmaların ne kadar süreceğini tahmin etme yeteneklerinin gelişmesi ve bu sayede
zaman yönetimlerinin iyileşmesi beklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin farkındalıklarının da artması umulmaktadır. Çalışma
nitel bir çalışma olup uygulamanın 7. sınıfta yer alan Güneş Sistemi ve Ötesi ünitesinde kapsamındaki 10 kazanım ve 16 ders
saati süresince yürütülmesi planlanmaktadır. Öğrencilerden Pomodoro tekniğinin kullanımına ilişkin görüş almak amacıyla
uygulama sonrasında yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, pomodoro tekniği, 7. sınıf öğrencileri

Abstract
In this study, it is aimed to provide the 7th grade students with Pomodoro technique, who have problems in focusing on
the study, have problems in focusing on the study, do not take the principle of planning, and are not able to achieve success
due to these reasons. With the Pomodoro technique, students are expected to learn how to work efficiently, to decrease their
distraction, to increase their motivation to start a work, to develop their ability to predict how long they will work, and thus to
improve their time management. It is also hoped that students' awareness will also increase. The study is a qualitative study
and it is planned to carry out the application within the scope of the Solar System and Beyond Unit in the 7th grade and for 10
gain and 16-course hours. Semi-structured interviews were carried out after the application to get the opinions of the students
about the use of Pomodoro technique.
Keywords: Science education, pomodoro technique, 7th-grade students

Giriş
Gelişen teknoloji ile birlikte insan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan ve yaşamı kolaylaştıran teknolojik
ürünler, faydalarının yanında bir takım olumsuz uyarıcılarında oluşmasına neden olmaktadır. Bu şekilde çevrede
olumsuz anlamdaki bu tür uyarıcıların artması insanların işlerini yapmalarına veya odaklanmalarına engel
oluşturmaktadır. Bu durum en çok da gelişim çağındaki bireylerde olumsuzluklara neden olmaktadır. Günümüzün
en büyük problemlerinden biri olan zaman yönetimi ise her alanda kendisini hissettirmektedir. Özellikle çok küçük
yaşlarda başlayan bu problemde teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere pek çok mesaj ve uyaran amaçların
gerçekleştirilmesine engel olmakta, zincirleme olarak devam edip olumsuzluklara zemin hazırlamaktadır.
Çocukların büyük bir bölümü derslerini dinlerken, çalışma ortamlarını hazırlarken ve ders çalışırken isteksizlik
duymaktadırlar. Kısaca hedef belirleme, plan yapma ve odaklanmada problem yaşamaktadırlar. Özellikle ev
ortamında öğrencileri olumsuz uyarıcılardan uzak tutarak çalışmaya motive edecek, kaygıyı azaltacak ve planlı
olmalarını sağlayacak yöntem ve tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır (Subaşı, 2000). Son yıllarda öğretimde okul
dışı ortamların kullanımının, öğrencilerin başarılarını olumlu yönde etkilediğine yönelik çok sayıda çalışma da
dikkate alındığında farklı yöntem ve tekniklerin işe koşulmasının gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Pomodoro
tekniği ile öğrenciler, verimli bir şekilde çalışmayı öğrenecekleri için oyalanmalarının azalması, bir işe
başlamadaki motivasyonlarının artması, yaptıkları çalışmaların ne kadar süreceğini tahmin etme yeteneklerinin
gelişmesi ve bu sayede zaman yönetimlerinin iyileşmesi beklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin farkındalıklarının da
artması umulmaktadır.
Pomodoro Tekniği
Bu teknik Francesco Cirillo adlı bir İtalyan tarafından geliştirilmiştir. Pomodoro tekniğinde 25 dakikalık
çalışma sürelerini 5 dakikalık kısa dinlenme takip etmektedir. Burada 30 dakikalık süreç 1 (bir) pomodoro olarak
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tanımlanmaktadır. 4 (dört) pomodoro tamamlandığında ise 15-30 dakikalık uzun molalar uygulanmaktadır.
Uygulamaya başlarken şu aşamalar takip edilir:





Yapılacak çalışma belirlenir ve tahmini bir süre öngörülerek pomodoro sayısı belirlenir.
Çalışma yapılacak yerdeki dikkat dağıtıcı tüm uyaranlar (telefon, tablet, bilgisayar vb.) ortadan kaldırılır.
Başladıktan sonra 25 (yirmibeş) dakikalık süreçte çalışmayı bırakmamak ve süre bittiğinde 5 (beş)
dakikalık molayı kesinlikle kullanmak gerekir. Çalışma bittiğinde pomodoro kutucukları işaretlenir.
4 (dört) Pomodoro sonrasında 15-30 dakikalık molayı çalışma haricinde kullanmak gerekir (Cirillo,2006).

Pomodoro tekniğinde kurallar ise şu şekilde sayılabilir:





Pomodoro ayrılmaz. Yarım ya da çeyrek Pomodoro yoktur.
Pomodoro başladıktan sonra eğer süre bitmeden kesilirse geçersiz sayılır, kutucuğa X kaydedilemez.
Pomodoro başladıktan sonra bir aktivite süre tamamlanmadan biterse, zamanlama tamamlanana kadar aynı
aktiviteyi gözden geçirmeye devam edilir.
Pomodoro sayısı 7 den fazla olursa karmaşık olan bu aktiviteyi çeşitli faaliyetlere bölerek yapılır
(Cirillo,2006).
Yöntem

Bu çalışma nitel araştırma yöntemine sahiptir. Nitel araştırmada tespit edilip incelenen durum ya da olguyla
alakalı derinlemesine bilgi toplamak, ayrıntılı bir anlayış geliştirmek ve ortaya konan durumu kendi ölçütleri
açısından açıklamayı amaçlar (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Araştırma yapılacak olan durum doğal ortamdaki
bireylerin bakış açısıyla yorumlanır (Ayberk, 2015). Bu çalışmada uygulama sonrasında yarı-yapılandırılmış
görüşme formu uygulanarak öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşme soruları araştırmacı
tarafından hazırlanarak süreç içerisinde etkileşimler sonucunda değişiklikler olabileceği öngörülür (Sönmez ve
Alacapınar, 2011). Uygulama aşamasında öncelikle öğrencilere Pomodoro tekniği ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bu
tekniğe ait çalışma kağıdı örnek olarak sunulup Güneş Sistemi ve Ötesi ünitesi kapsamındaki 10 kazanım ve 16
ders saati süresince çalışmalarını bu kağıtlara yapmaları istenmiş ve yürütülmesi planlanmıştır.
Katılımcılar
Çalışma 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde Aksaray Merkez’de bir devlet okulunda öğrenim gören 29
ortaokul öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmada öğrenciler (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4) şeklinde kodlanmıştır.
Veri Toplama Araçları
Görüşmelerde veri toplama aracı olarak, öğrencilerin gönüllülük esasına dayalı olarak yarı-yapılandırılmış
görüşme formları kullanılmıştır. Araştırma sürecinde katılımcı öğrencilerle gerçekleştirilen görüşmeler, ses kayıt
cihazıyla, katılımcıların onayı alınarak kaydedilmiştir. Görüşmelerden sonra kaydedilen veriler olduğu gibi Word
programıyla yazılı metne dönüştürülmüş, bu metinler katılımcılara tek tek gösterilmiş ve kendi görüşleri olduğu
onaylatılmıştır. Araştırmanın verileri betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu analiz türünde temel amaç
elde edilmiş olan bulguların okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek,
2016). Pomodoro çalışma kâğıdı örnekleri aşağıda sunulmaktadır:

Şekil 1. Pomodoro çalışma kâğıdı örnekleri
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Bulgular
Tablo 1.
Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersini Seviyor Musunuz? Niçin? Sorusuna İlişkin Görüşleri
İfadeler
Seviyorum
Çok seviyorum
Toplam

Yüzde
65.5
34.5
100

Frekans
19
10
29

Öğrencilerin fen dersini sevdikleri olumsuz görüş bildiren öğrenci olmadığı görülmektedir. Bazı öğrencilerin
cevapları şu şekildedir:
Ö1: “Seviyorum. Çünkü fen bilimleri dersinde dünyamız yani geleceğimiz için yeni ve güzel bilgiler öğreniyorum.”
Ö8: “Evet seviyorum çünkü hocamız kendini sevdiriyor ve dersi çok iyi bir hale getiriyor.”
Ö13: “Evet fen bilimleri dersinde bilgi alıyorum. Bilmediğim şeyleri öğreniyorum fen bilimleri dersini çok
seviyorum.”
Tablo 2.
Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Ne Kadar Çalışıyorsunuz? Çalıştığın Sürenin Yeterli Olduğuna İnanıyor
Musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri
İfadeler
0-30 dakika arası çalışıyorum
30-60 dakika arası çalışıyorum
60dk ve üzeri çalışıyorum
Toplam

Yüzde
62
24
14
100

Frekans
18
7
4
29

Fen dersine çalışma süresinin 0-30 dakika arasında yoğunlaştığı uzun süre çalışanların sayısının daha az olduğu
tablodan anlaşılmaktadır. Bazı öğrencilerin ifadeleri aşağıdaki gibidir.
Ö5: “Toplam 5 saat çalışıyorum ve bunun yeterli olduğuna inanıyorum.”
Ö9: “Evet çalışıyorum. 1 saat fene çalıştığım için yeterli olduğunu düşünüyorum.”
Ö14: “Araştırmalarımda 5dakika ya da 6dkakika okumalarda 20 dakika çalışıyorum. İnanıyorum.“
Ö20: “Eğer hoca uzun bir konu verdiyse 50 dakika falan sürer ama az verdiyse 15-20 dakika sürebilir ve bu
süreler bana yetiyor.”
Tablo 3.
Öğrencilerin Daha Önce Planlı Çalışma Adına Herhangi Bir Çaban Oldu Mu? Sorusuna İlişkin Görüşleri.
İfadeler
Evet oldu
Hayır olmadı
Evet, oldu ama istediğim gibi uygulayamadım
Toplam

Frekans
15
11
3
29

Yüzde
51.7
37.9
10.4
100

Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde planlı çalışma adına katılımcıların %48.3’lük kısmı istenilen düzeyde
olamadıklarını belirtmişlerdir.
Ö2: “Yok olmadı.”
Ö8: “Evet çok oldu ama doğru dürüst uymadım son zamanlarda. Bu sene daha iyi olacağına inanıyorum”
Ö9: “Evet oldu Rehberlikten çalışma planı almıştım.”
Ö25 : “Evet çok defa denedim. Ama 1. veya 2. günden sonra düzenimi bozdum.”
Tablo 4.
Öğrencilerin Pomodoro tekniğini beğendin mi? Neden? Sorusuna İlişkin Görüşleri
İfadeler
Frekans
Yüzde
Evet beğendim
28
96.6
Hayır beğenmedim
1
3.4
Toplam
29
100
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Uygulanan Pomodoro tekniğinin katılımcılar üzerinde büyük oranda etki ettiği görülmektedir. Katılımcıların
vermiş oldukları bazı cevaplar şu şekildedir;
Ö1: Beğendim çünkü bizim sorumlu ve verimli çalışmamızı sağlıyor.
Ö2: Evet çok beğendim çünkü düzenli çalışmama çok yardımcı oluyor.
Ö7: Evet ne yapacağımı neye çalışacağımı biliyorum.
Ö22: Evet çok beğendim. Pomodoro sayesinde düzenli ve çalışkan oldum. Sorumlu biri oldum.
Ö14: Beğenmedim biraz zor, süreyi ayarlayamıyorum.
Tablo 5.
Öğrencilerin Bu Tekniği Kullanmadan Önceki ve Kullandıktan Sonraki Durumunu Nasıl Açıklarsınız? Sorusuna
İlişkin Görüşleri
İfadeler
Zamanımı daha iyi ayarlıyorum
Çalışma tempomu arttırdı
Daha dikkatli çalışıyorum
Planlı ve düzenli olmamı sağlıyor
Herhangi bir değişim yok
Toplam

Frekans
5
11
6
6
1
29

Yüzde
17.3
37.9
20.7
20.7
3.4
100

Tablo 5. incendiğinde öğrencilerin zamanlamalarını daha iyi yaptıkları, çalışma tempolarının arttığı planlı ve daha
dikkatli oldukları görülmektedir.
Ö2: Kullanmadan önce düzenli çalışmıyordum. Pomodoro kullanmaya başladıktan sonra düzenli çalışmaya
başladım ve ne kadar zamanda yaptığımı anladım.
Ö20: Kullanmadan önce iyi değildim, düzenli çalışmıyordum. Pomodoro tekniğini kullandıktan sonra konuları
daha çabuk anlıyorum.
Ö22: Bu tekniği kullanmadan önce ödevlerimi yaparken daha fazla zaman harcardım ama şimdi daha az zaman
harcıyorum.
Ö25: Önce düzenli ve planlı değildim. Zamanında çalışmazdım ama artık planlı,düzenli ve zamanında çalışmaya
çalışıyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor.
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada öğrencilerin verimli çalışma anlamında önemli ölçüde farkındalıklarının oluşup geliştiği ve
büyük bir çoğunluğunun kendi potansiyellerini keşfetmeye başladığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin okulu ve fen
dersini sevdikleri, uygulama öncesinde çalışma ritimlerini pek ayarlayamadıkları, ev ortamında çalışmayı
engelleyen birçok faktörün ( TV, telefon, tablet, gürültü, anne baba baskısı vb.) varlığından haberdar olmalarından
dolayı planlama yapamadıkları ortaya çıkmıştır. Pomodoro tekniğinin öğretimi ile artık bahaneler üretmeden
öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun düzenli, planlı ve sorumlu bir şekilde çalışmaya başladıkları görülmektedir.
Hatta bu tekniği her alanda kullanmak istediklerini dile getirmektedirler. Çocuklarımıza vizyon kazandırma adına
başarılı bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Ders çalışmayı engelleyen faktörlerin etkisinin azaldığı bu durumda,
daha bilinçli bireyler ortaya çıkacağı için tüm öğretmenlerin okul rehberlik birimi tarafından bu teknikle ilgili
bilinçlenmesi için adımlar atılmalıdır. Bu ve bunun gibi teknikler farklı ünite ve farklı derslerde kullanılabilir.
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Okullarda Teknoloji Entegrasyonunu Engelleyen Faktörler: Bilişim
Teknolojileri Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Görüşleri
Erhan ÜNAL, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye, eunal@aku.edu.tr
Öz
Bu araştırmanın amacı, bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin teknoloji
entegrasyonunu engelleyen faktörlere ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya
bir devlet üniversitesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 4. sınıfında okuyan ve Öğretmenlik
Uygulaması dersini tamamlayan 50 öğretmen adayı ve farklı illerde görev yapan 44 bilişim teknolojileri öğretmeni
katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak orijinali Brush ve arkadaşları tarafından (2003) oluşturulan Çakır ve
Yıldırım (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Okullarda Teknoloji Entegrasyonunu Etkileyen Faktörler anketi
kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistikten yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, bilişim
teknolojileri öğretmen adayları okullarda teknoloji entegrasyonunu engelleyen faktörler olarak daha çok öğretmenin teknoloji
kullanma becerisi ve teknoloji kullanımına yönelik düşüncesini belirtirken, bilişim teknolojileri öğretmenleri ise öğretmenin
teknoloji kullanma bilgi, becerisi ve teknolojiye karşı tutumunun yanında teknoloji kullanırken gerekli desteğin sağlanması,
sınıftaki öğrenci sayıları, gerekli araçların sınıflarda yer alması gibi faktörleri belirtmişlerdir. Araştırmadan çıkan sonuçlara
göre birtakım öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji entegrasyonu, bilişim teknolojileri, öğretmen, öğretmen adayı.

Abstract
The purpose of this study is to examine the views of preservice and in-service Information Technologies (IT) teachers
about technology integration barriers. Survey method was used in the study. 50 preservice IT teachers who were in the 4th
year at the department of Computer Education and Instructional Technology in a state university and taking the Teaching
Practice course and 44 IT teachers working in different provinces participated to the study. In this study, Technology
Integration Barriers questionnaire was used which was developed by Brush et al. (2003) and was adapted into Turkish by
Çakır and Yıldırım (2009). Descriptive statistics were used to analyze the collected data. According to the results, pre-service
IT teachers expressed technology integration barriers as teachers’ technology use skills and views about technology use.
However IT teachers expressed technology integration barriers as not only teachers’ technology use skills, views about
technology use and attitude toward technology, but also number of students in class, support from administration, necessary
technological tools. According to the results, suggestions are presented.
Keywords: Technology integration, information technologies, teacher, preservice teacher.

Giriş
Günümüzde yaşanan değişimler ve dönüşümler ışığında okullarda teknoloji entegrasyonu ülkelerin önemli
hedeflerinden birisidir. Teknoloji entegrasyonu, masaüstü bilgisayarın, laptopun, avuç içi bilgisayarın,
yazılımların ve internet gibi bilgisayar araçlarının okullarda öğretimsel amaçlar için kullanımıdır (Hew & Brush,
2007). Bir diğer tanıma göre, teknoloji entegrasyonu sadece teknolojinin sınıf ortamlarına yerleştirilmesi değil
aynı zamanda öğrenme-öğretme sürecinde kullanılmasıdır (Earle, 2002). Dolayısıyla teknoloji entegrasyonu
sadece teknolojinin fiziksel olarak sınıflara yerleştirilmesinden ziyade öğrenme-öğretme sürecini etkili verimli
ve çekici kılmak için teknolojinin kullanımıdır. Teknoloji entegrasyonunda başarıya ulaşılabilmesi için ortaya
çıkan engellerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Alanyazında farklı araştırmacılar benzer engelleri ifade
etmişlerdir. Ertmer (1999) teknoloji entegrasyonunu engelleyen faktörleri birincil düzey (bilgisayar ve yazılım
eksikliği, öğretimi planlarken yaşanan zaman sıkıntısı, yetersiz teknik ve yönetim desteği) ve ikincil düzey
(öğretmenin öğretim hakkındaki inancı, bilgisayar ve sınıftaki uygulamaları hakkındaki düşüncesi, değişime
karşı direnç gösterme) olarak açıklamıştır. Earle (2002) alanyazından derleyerek teknoloji entegrasyonunu
engelleyen faktörleri, donanım ve yazılıma erişim imkanı, planlama için zaman sıkıntısı, kaynaklar, teknik ve
yönetim desteği, gerekli eğitimler ve uzmanlık, okul kültürü, değişime direnç gösterme, vizyon ve liderlik,
teknoloji entegrasyonu için gerekli destek olarak sıralamıştır. Brinkerhoff (2006) ise teknoloji entegrasyonunu
engelleyen faktörleri, kaynaklar, kurumsal ve yönetimsel destek, gerekli eğitim ve uzmanlık, kişisel faktörler
olarak ifade etmiştir. Ancak özellikle teknoloji entegrasyonu sürecinde önemli bir paya sahip bilişim
teknolojileri öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonunu engelleyen faktörlere ilişkin
görüşlerinin araştırıldığı çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu çerçevede araştırmanın amacı bilişim teknolojileri
öğretmen adaylarının ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonunu engelleyen faktörlere
ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaç kapsamında aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır:
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1. Bilişim teknolojileri öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi sonunda okullarda teknoloji
entegrasyonunu engelleyen faktörlere ilişkin görüşleri nelerdir?
2. Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin okullarda teknoloji entegrasyonunu engelleyen faktörlere ilişkin
görüşleri nelerdir?
Yöntem
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama metodu, mevcut bir durumu var olduğu şekilde
betimlemeyi amaçlayan araştırma yöntemidir (Karasar, 2005).
Katılımcılar
Araştırmaya bir devlet üniversitesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 4. sınıfında
okuyan ve Öğretmenlik Uygulaması dersini tamamlayan 50 öğretmen adayı ve farklı illerde görev yapan 44
bilişim teknolojileri öğretmeni katılmıştır.

Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak orijinali Brush ve arkadaşları tarafından (2003) oluşturulan Çakır ve
Yıldırım (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Okullarda Teknoloji Entegrasyonunu Etkileyen Faktörler anketi
kullanılmıştır. Anket, katılımcıların teknoloji entegrasyonunu etkileyen faktörleri en azdan en çok etkili olana
doğru 5’li likert şeklinde derecelendiren 27 ifadeden oluşmaktadır. Toplanan verilerin analizinde betimsel
istatistikten yararlanılmıştır.

Bulgular
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi sonunda teknoloji entegrasyonunu
engelleyen faktörlere ilişkin görüşlerine ait aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Tablo 1.
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonunu Engelleyen Faktörlere İlişkin
Görüşlerine Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Madde
N

SS

1.

Öğretmenin teknoloji bilgisi

50

4.38

.78

2.

Öğretmenin teknolojiye karşı tutumu

50

4.48

.83

3.

Teknik problemlerin çözülmesi

50

4.12

.98

4.

Öğretilecek konu-içerik

50

3.86

1.01

5.

Kullanılan teknolojinin dersin hedeflerine göre seçilmesi

50

4.20

.94

6.

Kullanım sırasında teknik desteğin sağlanması

50

4.18

1.08

7.

Okul idarecilerinin teknolojiye karşı tutumu

50

4.18

.96

8.

Öğrenme hedeflerinin belirlenmesi

50

4.20

.72

Öğretmenin hangi konuda hangi teknolojik araç gereci kullanılacağına dair
yeterli bilgiye sahip olması
10. Kullanılan öğretim metodlarının öğrenci merkezli hale getirilmesi

50

4.28

.90

50

3.88

1.00

11. Teknoloji uyarlanmış bir dersin sunumunda bir yardımcının bulunması

50

3.70

.99

12. Teknolojik araç-gereçlerin kullanılmasına ilişkin öğretmenin aldığı hizmet
öncesi dersler

50

3.62

1.10

9.
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13. Teknolojik araç gereçlerin kullanılmasına ilişkin öğretmenlere verilen hizmet
içi eğitim
14. Öğretmenin teknoloji entegrasyonuna uygun ders planı hazırlanması

50

3.98

.93

50

3.94

1.03

15. Sınıftaki öğrenci sayısı

50

4.36

.87

16. Bilgisayar laboratuvarlarına ve diğer teknolojik araç gereçlere erişim

50

4.34

.74

17. Teknoloji tabanlı dersi uygularken yeterli zamanın sağlanması

50

4.34

.82

18. Öğretmenin teknolojiyi kullanma becerisi

50

4.48

.76

19. Derste kullanılacak teknolojinin çeşitliliği

50

4.22

.88

20. Öğrencinin teknolojiye karşı tutumu

50

4.04

1.00

21. Öğrencinin teknoloji kullanma becerisi

50

3.70

.97

22. Öğrencilerin seviyeleri (1. sınıf. 2.sınıf. 3. sınıf vs.)

50

3.80

1.08

23. Okuldaki bilgisayar labaratuarı ve bilgisayar sayısı

50

4.14

1.03

24. Sınıflardaki teknolojik araçların (Bilgisayar. tepegöz vs. ) bulunması

50

4.40

.96

25. Okullarda bulunan yazılımların çeşitliliği

50

4.16

.81

26. Velilerin teknoloji kullanımını desteklemesi

50

3.92

1.06

27. Teknolojik araç gereçlerin yeni ve kullanılabilir olması

50

4.04

1.02

Bilişim teknolojileri öğretmen adayları okullarda teknoloji entegrasyonunu engelleyen en önemli faktör
olarak öğretmenin teknolojiye karşı tutumu ( = 4.48) ve öğretmenin teknoloji kullanma becerisini ( = 4.48)
görmektedirler. Daha sonra önemli faktör olarak sınıflardaki teknolojik araçların bulunması ( = 4.40)
bulunmuştur. Ayrıca öğretmenlerin teknoloji bilgisi ( =4.38) bilişim teknolojileri öğretmen adaylarına göre
teknoloji entegrasyonunu engelleyen bir diğer önemli faktör olarak ifade edilmiştir.
Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin okullarda teknoloji entegrasyonunu engelleyen faktörlere ilişkin
görüşlerine ait aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 2.
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Teknoloji Entegrasyonunu Engelleyen Faktörlere İlişkin Görüşlerine Ait
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Madde
N
SS
1.

Öğretmenin teknoloji bilgisi

44

4.23

.83

2.

Öğretmenin teknolojiye karşı tutumu

44

4.30

.85

3.

Teknik problemlerin çözülmesi

44

4.16

.88

4.

Öğretilecek konu-içerik

44

3.82

.97

5.

Kullanılan teknolojinin dersin hedeflerine göre seçilmesi

44

4.07

.87

6.

Kullanım sırasında teknik desteğin sağlanması

44

4.27

.75

7.

Okul idarecilerinin teknolojiye karşı tutumu

44

4.27

.94

8.

Öğrenme hedeflerinin belirlenmesi

44

3.93

1.06
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Öğretmenin hangi konuda hangi teknolojik araç gereci kullanılacağına dair
yeterli bilgiye sahip olması
10. Kullanılan öğretim metodlarının öğrenci merkezli hale getirilmesi

44

4.45

.73

44

3.89

1.01

11. Teknoloji uyarlanmış bir dersin sunumunda bir yardımcının bulunması

44

3.09

1.19

12. Teknolojik araç-gereçlerin kullanılmasına ilişkin öğretmenin aldığı hizmet
öncesi dersler
13. Teknolojik araç gereçlerin kullanılmasına ilişkin öğretmenlere verilen hizmet
içi eğitim
14. Öğretmenin teknoloji entegrasyonuna uygun ders planı hazırlanması

44

3.73

.94

44

3.82

.94

44

3.68

1.15

15. Sınıftaki öğrenci sayısı

44

4.30

.90

16. Bilgisayar laboratuvarlarına ve diğer teknolojik araç gereçlere erişim

44

4.14

1.06

17. Teknoloji tabanlı dersi uygularken yeterli zamanın sağlanması

44

4.09

1.07

18. Öğretmenin teknolojiyi kullanma becerisi

44

4.45

.82

19. Derste kullanılacak teknolojinin çeşitliliği

44

3.50

1.00

20. Öğrencinin teknolojiye karşı tutumu

44

3.98

1.00

21. Öğrencinin teknoloji kullanma becerisi

44

3.91

.88

22. Öğrencilerin seviyeleri (1. sınıf. 2.sınıf. 3. sınıf vs.)

44

3.59

1.22

23. Okuldaki bilgisayar labaratuarı ve bilgisayar sayısı

44

4.09

1.30

24. Sınıflardaki teknolojik araçların (Bilgisayar. tepegöz vs. ) bulunması

44

4.45

.90

25. Okullarda bulunan yazılımların çeşitliliği

44

3.80

1.21

26. Velilerin teknoloji kullanımını desteklemesi

44

3.89

1.22

27. Teknolojik araç gereçlerin yeni ve kullanılabilir olması

44

4.14

1.06

9.

Bilişim teknolojileri öğretmenleri okullarda teknolojiyi engelleyen faktörlerin başında öğretmenin hangi
konuda hangi teknolojik araç gereci kullanılacağına dair yeterli bilgiye sahip olmasını ( == 4.45), öğretmenin
teknolojiyi kullanma becerisini ( = 4.45) ve sınıflardaki teknolojik araçların bulunmasını ( = 4.45) ifade
etmişlerdir. İkinci olarak öğretmenin teknolojiye karşı tutumunu ( = 4.30) ve sınıftaki öğrenci sayısını ( = 4.30)
önemli faktör olarak görmektedirler. Diğer taraftan bilişim teknolojileri öğretmenleri okul idarecilerinin
teknolojiye karşı tutumunu ( = 4.27) ve kullanım sırasında teknik desteğin sağlanmasını ( = 4.27) teknolojiyi
engelleyen faktörler olarak görmektedirler.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin okullarda teknoloji
entegrasyonunu engelleyen faktörlere ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre bilişim
teknolojileri öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi sonrasında okullarda teknoloji entegrasyonunu
engelleyen faktörlere ilişkin görüşlerinde öne çıkan maddeler daha çok öğretmenin teknoloji kullanma becerisi,
teknoloji kullanımına yönelik düşüncesi gibi kişisel faktörlere ilişkindir. Ancak bilişim teknolojileri
öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonunu engelleyen faktörlere ilişkin görüşlerinde öne çıkan maddeler ise
teknoloji kullanma bilgi, becerisi ve teknolojiye karşı tutumunun yanında teknoloji kullanırken gerekli desteğin
sağlanması, sınıftaki öğrenci sayıları, gerekli araçların sınıflarda yer alması gibi faktörlere ilişkindir. Bilişim
teknolojileri öğretmen adaylarının daha çok kişisel faktörlerin teknoloji entegrasyonunu engellediğine ilişkin
görüşleri öğretmenlik uygulaması dersinden etkilenmiş olabilir. Çünkü öğretmen adayları bu derste gözlem
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yapmaktan ziyade bir dersi işlemektedirler. Dolayısıyla bilişim teknolojileri öğretmen adayları dersleri
planlarken ve işlerken teknolojiyi kullanma noktasında yaşadıkları kişisel faktörleri teknoloji entegrasyonunda
engel olarak görmüş olabilirler. Bilişim teknolojileri öğretmenleri ise daha çok gerekli teknik destek ve
altyapının teknoloji entegrasyonu etkilediği yönünde görüş bildirmeleri okulun genelinde teknoloji entegrasyonu
ile ilgili diğer sıkıntıları bilmelerinden etkilenmiş olabilir. Çünkü bilişim teknolojileri öğretmenleri okullarda
teknoloji entegrasyonu konusunda öncülük etmektedir. O nedenle okullarda teknoloji entegrayonunu engelleyen
faktörler olarak okuldan kaynaklı engelleri de ifade etmiş olabilirler. Benzer araştırmalar çıkan bu sonucu
destekler niteliktedir (Yıldırım, 2007; Çakır & Yıldırım, 2009). Araştırmadan çıkan sonuçlara göre ilk olarak
araştırma farklı örneklemler üzerinde tekrarlanabilir. İkinci olarak yapılacak araştırmalarda diğer branş
öğretmenleri ve öğretmen adayları ve aynı zamanda okul idarecilerinin görüşleri araştırılabilir.
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Öğretmen Adaylarının Web 2.0 Teknolojileriyle Öğretim Materyali
Tasarım Yeterliklerinin İncelenmesi
Erhan ÜNAL, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye, eunal@aku.edu.tr
Öz
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretim materyali tasarımında kullanılan web 2.0 araçları kullanma
yeterliklerini incelemektir. Bu kapsamda çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada veriler araştırmacı tarafından
geliştirilen anket ile toplanmıştır. Bunun için öncelikle ilgili öğretim materyali tasarımında kullanılabilecek olan web 2.0
araçları araştırılmıştır. Bu çerçevede sunum, eğitsel animasyon, video, ses, infografik, değerlendirme, web sitesi oluşturma
gibi farklı web 2.0 araçları belirlenmiştir. Belirlenen bu araçlara dayalı olarak web 2.0 teknolojileri destekli materyal tasarımı
yeterlik anketi geliştirilmiştir. Çalışmaya bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 212 öğretmen adayı
katılmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistikten yararlanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğretmen
adaylarının genel olarak öğretim materyali tasarımında web 2.0 araçları kullanma yeterliklerinin orta düzey olduğu
bulunmuştur. Öğretmen adaylarının web 2.0 araçlarından sunum araçları kullanma yeterliklerinin diğer araçlara göre yüksek;
infografik araçları kullanma yeterliklerinin ise düşük olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Web 2.0 teknolojileri, öğretmen adayı, öğretim materyali, yeterlik.

Abstract
The purpose of this study is to examine the pre-service teachers’ competencies of web 2.0 tools used in instructional
material design. In this regard, survey method was used in the study. The data were collected by the questionnaire developed
by the researcher. For this purpose, web 2.0 tools which can be used for instructional material design have been searched.
Different web 2.0 tools such as presentation, animation, video, audio, infographic, evaluation, website creation were
determined. Based on these tools, web 2.0 technology supported material design competency questionnaire was developed. A
total of 212 pre-service teachers from faculty of education at a public university participated to the study. Descriptive
statistics were used to analyze the collected data. As a result, it was found that preservice teachers' competencies of web 2.0
tools use was at medium level. Pre-service teachers' competency of presentation tools has the highest mean as well as
competency of infographic tools has the lowest mean.
Keywords: Web 2.0 technology, teacher candidate, instructional material, competency.

Giriş
Eğitimde teknoloji kullanımı sadece derslerde teknolojik araç kullanma değil, teknolojinin öğrenmeöğretme sürecine entegre edilmesidir. Bu açıdan bakıldığında, günümüz öğrenme ortamlarına sadece bilgisayar,
projeksiyon, akıllı tahta gibi gerekli donanımları sağlamak yeterli değildir. Aynı zamanda gerekli öğretim
materyallerinin üretilerek öğrenme öğretme sürecinde kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle öğretmen
adaylarına çeşitli dijital öğretim materyalleri üretmelerini sağlayacak fırsatlar verilmelidir. Çünkü öğretmen
adaylarının alanlarıyla ilgili güncel teknolojileri takip etmeleri sahip olması gereken önemli yeterliklerden
birisidir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2017). Dolayısıyla öğretmen adaylarının materyal tasarımı ve geliştirmede web
2.0 teknolojilerini kullanma konusunda yeterli olmaları beklenir.
Öğretmen adaylarının dijital öğretim materyali üretmelerini sağlayacak güncel teknolojilerden birisi de web
2.0 teknolojileridir. Web 2.0 teknolojileri, kullanıcı tarafından kontrol edilen uygulamalar olarak tanımlanmıştır
(O’Reilly, 2005). Web 2.0 teknolojileri kullanıcıların içeriği oluşturmada aktif katılımcı olmalarına imkan
sağlamaktadır. Bu teknolojiler kullanıcıların iletişim olanakları artırmakta ve kullanıcıların içeriği oluşturmasını,
paylaşmasını ve yeniden düzenlemesini sağlamaktadır (Jimoyiannis, Tsiotakis, Roussinos, & Siorenta, 2013).
Dolayısıyla web 2.0 teknolojilerinin içerik üretmede sağladığı kolaylıklar eğitim ortamlarında da kullanılabilir.
Alanyazındaki çalışmalara bakıldığında, Palaigeorgiou ve Grammatikopoulou (2016) öğretmenlerin web
2.0 araçları sayesinde öğrenme sürecinin öğrenci merkezli olmasını sağladığını, öğrencilerin nasıl işbirliği
yapacaklarını ve dijital içerik üreteceklerini öğrendiklerini, öğrencilerin motivasyonlarının arttığı gibi yönlerden
faydalı olduklarını ifade ettiklerini bulmuşlardır. Şendağ, Erol, Sezgin ve Dulkadir (2015) öğretmen adaylarının
web 2.0 teknolojileri kullanım yeterlikleri ve eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişkiyi araştırdıkları
çalışmalarında öğretmen adaylarının web 2.0 teknolojileri kullanımları, becerileri, farkındalıkları ve internet
kullanımlarının orta düzey olduğunu ve web 2.0 teknolojileri kullanım yeterlikleri ve eleştirel düşünme becerileri
arasında anlamlı bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. Kapucu, Eren ve Yurtseven-Avcı (2014) fen bilgisi öğretmen
adaylarının GoAnimate aracı ile eğitsel animasyon hazırlama süreçlerini ve bu aracın fen eğitiminde kullanımına
ilişkin görüşlerini araştırmışlardır. Araştırmada öğretmen adayları GoAnimate aracını kullanmayı öğrenmişler ve
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animasyon hazırlamışlardır. Araştırma sonunda öğretmen adaylarıyla görüşme yapılmıştır ve görüşme
sonucunda GoAnimate aracıyla hazırlanan animasyonların ilgi çekici ve öğrencilere fen ve teknoloji dersini
sevdirebileceği bulunmuştur. Özellikle öğretmen adaylarının web 2.0 teknolojileri kullanarak öğretim materyali
tasarlama ve geliştirme yeterliklerine ilişkin çalışmaların sınırlı olduğu göze çarpmaktadır. Bu nedenle bu
çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretim materyali tasarımında kullanılan web 2.0 araçları kullanma
yeterliklerini incelemektir.
Yöntem
Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır.
Katılımcılar
Çalışmaya bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 212 öğretmen adayı
katılmıştır. Bu sınıflarda öğrenim gören öğretmen adaylarının seçilme sebebi ise müfredatta yer alan öğretim
teknolojileri ve materyal tasarımı dersini almış olmalarıdır. Çünkü öğretmen adayları bu derste öğretim materyali
tasarımı ve geliştirmesi ile ilgili olarak kuramsal temeli öğrenmekte ve çeşitli öğretim materyalleri
geliştirmektedirler. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının sınıfa ve cinsiyete göre dağılımları Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1.
Katılımcıların Sınıfa ve Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyet / Sınıf
3

4

Toplam

f

%

f

%

f

%

Kız

102

48.1

64

30.2

466

78.3

Erkek

27

12.7

19

9.0

46

21.7

Toplam

129

60.8

83

39.2

212

100

Veri Toplama Araçları
Çalışmada veriler araştırmacı tarafından hazırlanan olan yeterlik anketi ile toplanmıştır. Anket alanyazın
taranarak farklı amaçlarla kullanılabilecek olan web 2.0 araçları incelendikten sonra hazırlanmıştır. Ankette
demografik bilgiler ve öğretmen adaylarının web 2.0 araçlarını kullanarak öğretim materyali tasarlama ve
geliştirme yeterliklerine ilişkin maddeler yer almaktadır. Ankette öğretmen adayları yeterlik durumlarını 1’den
5’e doğru derecelemektedirler. Anketin kapsam geçerliği konusunda iki alan uzmanından görüş alınmıştır.
Ayrıca anketin güvenirliği için Croanbach Alfa katsayısı .95 olarak hesaplanmıştır. Bu değer anketin güvenilir
bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistikten yararlanılmıştır.

Bulgular
Öğretmen adaylarının öğretim materyali tasarımında kullanılan web 2.0 araçları kullanma yeterliklerine
ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2.
Öğretmen Adaylarının Web 2.0 Araçları Kullanma Yeterliklerine İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Maddeler
Min. Max.
SS
1.

Görsel oluşturma ve düzenleme (Pho.to, Sumopaint, Pixlr vb. )

1

5

2.62

1.14

2.

Çizim yapma (Google Sketchup, Artpad, Slimber vb.)

1

5

2.34

1.07

333

International Congress on Science and Education

Afyonkarahisar, 2018

3.

Kavram haritası oluşturma (Mind42, Buble.us, Cmap, Mindmeister vb.)

1

5

2.67

1.26

4.

İnfografik oluşturma (Infogr, Piktochart vb.)

1

5

2.08

1.04

5.

Zaman çizelgesi oluşturma (Timetoast, Timeglider, vb.)

1

5

2.18

1.07

6.

Ses kaydetme ve düzenleme (Vocaroo, Speakpipevb. )

1

5

2.70

1.21

7.

Video kaydetme ve düzenleme (Moviemakeronline, Clipchampcreate

1

5

2.87

1.22

8.

Sunum hazırlama (Prezi, Google slides, Slideshare vb.)

1

5

3.36

1.12

9.

Etkileşimli kitap oluşturma (Storyjumper, Storybird,vb.)

1

5

2.32

1.18

1

5

2.20

1.13

1

5

2.42

1.17

Değerlendirme yapma (Kahoot, Quizstar vb.)

1

5

2.56

1.23

13. Web sitesi oluşturma (Google sites, Wix, Weebly vb.)

1

5

2.15

1.08

14. Blog (Wordpress, blogger vb.)

1

5

2.30

1.12

15. Wiki (Wikispaces, pbworks vb.)

1

5

2.11

1.04

Toplam

1

5

2.45

.88

vb.)

10.

Çizgi roman oluşturma (Tondoo, Pixton, vb.)

11. Eğitsel animasyon oluşturma (Goanimate, Powtoon vb.)
12.

Tablo 2’ye göre öğretmen adaylarının genel olarak öğretim materyali tasarımında web 2.0 araçları
kullanma yeterliklerinin orta düzey olduğu bulunmuştur. Özellikle öğretmen adayları sunum hazırlama araçlarını
diğer araçlara göre daha iyi kullanabildiklerini ifade etmişlerdir. Diğer taraftan öğretmen adayları video
kaydetme ve düzenleme, ses kaydetme ve düzenleme, kavram haritası oluşturma, görsel oluşturma ve
düzenleme, değerlendirme yapma ve eğitsel animasyon oluşturma araçlarını kullanma bakımından orta düzeyde
yeterli oldukları söylenebilir. Ancak öğretmen adayları infografik oluşturma araçları başta olmak üzere wiki,
web sitesi oluşturma, zaman çizelgesi oluşturma, çizgi roman oluşturma, blog, etkileşimli kitap oluşturma, çizim
yapma araçlarını kullanma yeterliklerinin ise düşük olduğu bulunmuştur.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada öğretmen adaylarının web 2.0 teknolojileriyle dijital materyal geliştirme yeterliklerinin
araştırılmıştır. Buna göre öğretmen adaylarının genel olarak web 2.0 teknolojileriyle dijital materyal geliştirme
yeterlikleri orta düzey olarak bulunmuştur. Alanyazında öğretmen adaylarının web 2.0 teknolojileri kullanma
yeterliklerinin orta düzeyde olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (Balkan-Kıyıcı, 2012; Şendağ, Erol, Sezgin
& Dulkadir, 2015). Diğer taraftan öğretmen adaylarının sunum araçları kullanma yeterliklerinin diğer araçlara
göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bunun sebebi olarak öğretmen adayları derslerde, bireysel ve grup
çalışmalarında bu araçlardan yararlandıkları şeklinde yorumlanabilir. Benzer şekilde video kaydetme ve
düzenleme, ses kaydetme ve düzenleme, kavram haritası oluşturma, görsel oluşturma ve düzenleme,
değerlendirme yapma ve eğitsel animasyon oluşturma araçlarını orta düzeyde kullanabildikleri görülmüştür.
Sunum araçlarında olduğu gibi bu araçları da derslerinde veya öğretmenlik uygulaması sürecinde çeşitli dijital
öğretim materyali (video, resim, animasyon, kavram haritası vb.) hazırlamak için kullanıyor olabilirler. Diğer
araçları kullanma yeterliklerinin düşük olmasının sebebi ise bu araçlarla herhangi bir dijital öğretim materyali
hazırlamamalarından kaynaklanabilir. Dolayısıyla öğretmen adaylarının bu araçları kullanabilme yeterlikleri
düşük çıkmış olabilir.
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Araştırmadan çıkan bu sonuçlara göre öncelikle öğretmen adaylarına derslerinde web 2.0 teknolojileriyle
dijital öğretim materyali geliştirmeye dönük bilgi ve becerilerin kazandırılmasında fayda vardır. Çünkü bu
teknolojiler ücretsiz, kullanımı kolay ve herkese açık teknolojilerdir. Dolayısıyla bu teknolojilerin kullanımıyla
ilgili bilgi ve beceriler Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde veya seçmeli derslerde verilebilir.
İkinci olarak bu çalışmada öğretmen adaylarının web 2.0 teknolojileriyle dijital öğretim materyali geliştirme
yeterlikleri öz değerlendirme yoluyla belirlenmiştir. Buna alternatif olarak öğretmen adaylarının gerçek yeterlik
durumları yukarda bahsedilen derslerde ürün değerlendirme yoluyla da ölçülebilir.
Kaynakça
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının Bazı
Değişkenlere Göre İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa UĞRAŞ, Fırat Üniversite, Türkiye, mugras@firat.edu.tr
Öz
Günümüz şartlarında büyük öneme sahip olan FeTeMM eğitiminin sınıflarda doğru bir şekilde kullanılması için
öğretmen ve öğretmen adaylarının bu eğitime yönelik farkındalıklarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda
çalışmanın amacını, fen bilimleri öğretmen adaylarının FeTeMM farkındalıklarının bazı değişkenlere göre incelenmesi
oluşturmaktadır. Araştırmada nicel yöntem kapsamında olan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi seçkisiz
olmayan örnekleme yöntemlerinden olan uygun örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Fırat
Ünivesitesinde okuyan 108 fen bilgisi öğretmenliği öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Buyruk
ve Korkmaz (2016) tarafından geliştirilen ‘FeTeMM Farkındalık Ölçeği’ kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının FeTeMM
farkındalıklarının cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılmasında t-testi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlara göre öğretmen
adaylarının cinsiyet değişkenine göre FeTeMM farkındalık düzeylerinde anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Öğretmen
adaylarının farkındalık düzeylerinin sınıf düzeyi değişkenlerine göre karşılaştırılmasında ANOVA testi kullanılmıştır.
Yapılan analiz sonucunda anlamlı farklılık bulunmuş. Yapılan Tukey-HSD analizi sonucuna göre bu farklılığın 1. ve 4. Sınıf
öğrencileri ile 2. ve 4. Sınıf öğrencileri arasında olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: FeTeMM Farkındalık Düzeyleri, STEM Eğitimi, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Öğretmen Eğitimi

Abstract
In this context, it is important to determine the awareness of teacher and teacher candidates for this education in order
to use the education in the classroom which is of great importance in today's conditions. In this context, the purpose of the
study is to examine the science teachers' FeTeMM awareness according to some variables. In the research, scanning model
which is within the scope of quantitative method is used. The sample of the study was determined by the appropriate
sampling method, which is one of the random sampling methods. The sample of the study consisted of 108 science teacher
students studying at Fırat University. FeTeMM Awareness Scale ‘developed by Buyruk and Korkmaz (2016) was used as
the data collection tool in the study. The t-test was used to compare the pre-service teachers. According to the results of the
analysis, it was determined that there was a significant difference in the level of STEM awareness among the teacher
candidates according to the gender variable. ANOVA test was used to compare teacher candidates' awareness levels
according to class level variables. A significant difference was found in the results of the analysis. According to the results of
Tukey-HSD analysis, it was determined that this difference was between 1st and 4th year students and 2nd and 4th grade
students.
Keywords: STEM awareness levels, stem education, prospective science teachers, teacher training

Giriş
Sanayi devrimi ile ortaya çıkan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki eğitimde iyileştirme
çabaları uzun bir süre devam etmiş ve 1950’lerden sonra önemli ilerlemeler gösterdiği görülmektedir. Bu
alanlara dönük uzmanlaşmış bir ekip oluşturma ve alan uzmanı yetiştirme amacı, bu alanlar ayrı birer branş
olarak eğitimde yerini almışlardır. Ancak Bilgi ve Teknoloji Çağı’nın ihtiyacına dönük olarak bu alanların
ayrılmasından ziyade, birbirine entegre (STEM) olması bir ihtiyaç halini almıştır (Aslan Tutak, Akaygun ve
Tezsezen, 2017; Gülhan ve Şahin, 2016). Bilgi ve teknolojinin arasındaki olumlu etki ile gelişen ve değişen
dünyanın nüfusunun artması ile birlikte artan ihtiyaçlarının tedariki ve değişimlerin temposuna yetişmesi,
yeniliklerle ve yeni alanlarla mümkün olabilir (Hacıömeroğlu ve Bulut, 2016; Buruk ve Korkmaz, 2014).
Modern çağa ayak uydurabilmek için ülkelerin eğitim sistemlerinden beklenen; eldeki bilgiler ile yeni bilgiler
arasında ilişkisel bir bağ kurma, yeni bilgilere ulaşma becerisi kazandırılma, bilginin bireyler tarafından
yapılandırılması, edinilen bilgilerin günlük hayatta kullanılmasına imkan sağlaması gibi temel unsurlar olarak
düşünülmektedir (Baran, Canbazoğlu-Bilici ve Mesutoğlu, 2017). Eğitim sistemlerinin temel girdisi olan
öğrencilerin bahsedilen yeterliliklere ulaşması ve bunları etkin bir şekilde kullanması, içinde bulunduğumuz
çağın ihtiyaçlarını bilen ve bu alanda gerekli yeterliliğe sahip öğretmenler ile mümkün olduğunun bilinmesi
gereken en önemli ayrıntıdır (Çevik, Şanlıtürk ve Yağcı, 2017). Bundan dolayı, bu alanda etkin rol alacak olan
öğretmenlerin, gereken eğitimi alarak mesleki hayata başlamaları önemli olduğu düşünülmektedir. Bunu ile
birlikte, öğretmenlerin bu alana ilişkin yeterliliğe sahip olup olmamaları, STEM eğitiminin uygulanması
açısından önemli bir noktaya temas ettiği görülmektedir (Uğraş, 2017).
STEM eğitimi, bireye zihnini en iyi şekilde kullanabilme yeterliliğin kazandırma, farklı alanları bir birine
entegre edecek şekilde kullanma, öz yeterlilik, cesaret ve organize edilmiş olan bilgileri kullanabilme becerisine
ulaşmada bir yöntem olarak ifade edilebilir (Deveci, 2018). Bu eğitim sürecinde öğretmen adaylarının STEM
etkinlikleri sonucunda edindikleri bilgiler, etkinliklerin en önemli kısımları ile ilgili belirttikleri noktalar daha
sonra gerçekleştirilecek benzer eğitimlerin yapılandırılmasına da katkı sağlayacaktır (Tarkan Çelikkran ve Aydın
Günbatar, 2017).
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Eğitim programlarına STEM ile ilgili konu alanları ve kazanımlar getirilmişken öğretmenlerin konu ile ilgili
farkındalıklarını belirlenmesi önem arz etmektedir. Ancak alanyazında fen bilimleri öğretmenlerinin STEM
yaklaşımına yönelik farkındalıkları ve bu farkındalıkları etkileyen faktörlerin belirlendiği yeterli çalışmanın
olmadığı belirlenmiştir. Bu araştırma, fen bilimleri öğretmen adaylarının FeTeMM yaklaşımına yönelik
farkındalıklarına etki eden bazı faktörlerin belirlenmesi bakımından alanyazına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Yöntem
Araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının FeTeMM farkındalıklarının bazı değişkenlere göre
incelenmesinin amaçlandığı için nicel yöntem kapsamında olan tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri
var olan durumu betimlemeyi sağlamak için uygun bir modeldir (Karasar, 2012).
Araştırmanın Örneklemi
Araştırmaya katılan fen bilgisi öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre FeTeMM farkındalık düzeylerinin
karşılaştırılması Tablo1’ de sunulmuştur.
Tablo1.
Örneklem Grubuna İlişkin Bilgiler
Bölüm

f

%

Sınıf Öğretmenliği

128

46,72

Okul Öncesi Öğretmenliği

146

53,28

Kadın

203

74,10

Erkek

71

25,90

Toplam

274

100

Cinsiyet

Veri Toplama Aracı ve Analizleri
Araştırmada veri toplama aracı olarak Buyruk ve Korkmaz (2016) tarafından geliştirilen ‘FeTeMM
Farkındalık Ölçeği’ kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının FeTeMM farkındalıklarını belirlemek amacıyla
toplanan verilerin analizlerinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve t testi kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırmaya katılan fen bilgisi öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre FeTeMM farkındalık
düzeylerinin karşılaştırılması Tablo1’ de sunulmuştur.
Tablo 1.
Fen Bilgisi Öğretmen
Karşılaştırılması
Gruplar
N

Adaylarının FeTeMM Farkındalık Düzeylerinin
X

Ss.

Erkek

40

3,62

,25

Kadın

68

3,30

,17

Cinsiyet Değişkenine Göre

sd

t

p

106

7,883

,00

Öğretmen adaylarının FeTeMM farkındalıklarının cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılmasında t-testi
kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlara göre öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre FeTeMM
farkındalık düzeylerinde erkeklerin lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (t(106)=7,883, p<0.05).
Tablo 2.
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalık Düzeylerinin Okudukları Sınıf Değişkenine Göre
Karşılaştırılması
Varyansın
Kareler
sd
Kareler
F
p
Anlamlı Fark
Kaynağı

Toplamı

ortalaması

Gruplar arası

,851

3

,284

Grup içi

6,222

104

,060

4,740
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,004

1-4, 2-4

Toplam

7,072

107

Öğretmen adaylarının FeTeMM farkındalıklarının ortalamalarının ilişkisiz örnekleler için tek yönlü varyans
analizi ile karşılaştırılmış, Test sonucunda birinci sınıfta okuyan öğrencilerin (X=3,31), ikinci sınıfta okuyan
öğrencilerin (X=3,34), üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin (X=3,49) ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencilerin
(X=3,52) ortalamaları arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (F(3-104)= 4,740, p<0,05). Yapılan Tukey
çoklu karşılaştırma testi sonucunda, anlamlı farkın 1. ve 4. Sınıf ile 2. ve 4. Sınıf arasında olduğu belirlenmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Fen bilimleri öğretmenlerinin üniversite yaşamlarında STEM eğitimi ile ilgili etkinlikleri içerecek
deney, etkinlik gibi süreçlerin içinde yer almadıkları fakat meslek yaşamlarında öğrencilerine STEM eğitimi ile
ilgili derslerinde deney, etkinliklere yer verilmesi öğretmen adaylarının dikkatlerini çekmesini, dersin daha
verimli geçmesini ve konuların daha akılda kalıcı olmasını sağlayacak, öğretmelerin bu alanda bilinç düzeyi
olgunlaşmış olarak sahada olmalarını sağlayacaktır (Timur ve İnançlı, 2018). Bireylerin STEM’i daha iyi
anlamaları ve derslere entegre etmeleri kolaylaştırılması için her kademe düzeyinde araştırma sorgulamaya
dayalı STEM temelli olarak tasarlanmış sınıflara ihtiyaç duyulmaktadır (Gökbayrak ve Karışan, 2017). Bilgi ve
teknolojinin hızla değişip geliştiği günümüzde, nitelikli insan gücüne sahip bireylerin matematik ve fen
alanlarındaki bilimsel yeterliklere sahip olmalarını da sağlayacaktır (Çevik, Şanlıtürk ve Yağcı, 2017). STEM
eğitimi alanında yapılacak olan bu etkinlikler lisans eğitimi boyunca öğretmen adaylarının hem STEM konusunu
daha iyi anlamaları hem de bu alanı öğretmenlik hayatlarına daha rahat taşımaları konusunda yardımcı olacaktır.
Fen Bilimleri öğretmenlerinin STEM yaklaşımına yönelik farkındalıkları cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından
incelenmiştir. Yapılan analiz sonuçlara göre öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre FeTeMM
farkındalık düzeylerinde erkeklerin lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu durumun nedenleri
arasında FeTeMM alanına giren konuların erkekler tarafından daha ilgi çekici olması gösterilebilir.
Öğretmen adaylarının sınıf düzeyine göre FeTeMM farkındalık değerlerinde anlamlı bir farklılık olduğu
belirlenmiştir. Yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda, anlamlı farkın 1. ve 4. Sınıf ile 2. ve 4. Sınıf
arasında olduğu belirlenmiştir. Sınıf düzeyi arttıkça STEM eğitimine ilişkin algının olumlu yönde gelişmesi,
öğretmen adaylarının lisans eğitimi süreci içerisinde aldıkları eğitim oranı ve uygulamalı öğretim dersleri görme
oranı arttıkça algılarının geliştiği şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca öğretmen adayların lisans eğitimi süreci
içerisinde bu alana ilgilerinin olumlu yönde geliştiği sonucu çıkarılabilir. Timur ve İnaçlı (2018) yaptığı
çalışmada; öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde üniversite yaşamlarında STEM eğitim
etkinliklerini destekleyici projelerin, çalışmaların olması gerektiğini belirtmişleridir. Ayrıca, Bakırcı ve Kutlu
(2018) yaptıkları çalışma sonucunda; FeTeMM yaklaşımının etkili uygulanabilmesi için eğitim kurumlarının
laboratuvar ve teknolojik araç gereç ihtiyaçlarının giderilmesi ve öğrencilerin bu uygulama ortamlarında
öğrenim görmesi gerektiğini önermişlerdir. Yapılan bu çalışmaların sonuçları ile kendi çalışmamızda elde
ettiğimiz öğretmen adaylarının lisans öğretimi boyunca aldıkları uygulamalı dersler arttıkça STEM ilişkin
algılarının geliştiği verisi ile örtüşmektedir.
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Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine Yönelik ÖzYeterlik İnançlarının Belirlenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa UĞRAŞ, Fırat Üniversite, Türkiye, mugras@firat.edu.tr
Arş. Grv. Erdal ZENGİN, Fırat Üniversite, Türkiye, ezengin@firat.edu.tr
Öz
Okul öncesi ve sınıf eğitimi bireylerin ilk eğitim aldıkları ilk kademelerdir. Bu dönemlerde öğrencilere kazandırılacak
doğru beceriler sonraki kademelerde istenilen davranışlara temel oluşturacaktır. Ancak sınıf içinde öğretmenlerin tutumları,
inançları, farkındalıkları eğitim öğretim süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Çevre eğitiminde de öğretmenlerin çevre
eğitimine yönelik öz yeterlik inançları eğitim öğretim sürecini doğrudan etkileyecektir. Çalışmanın amacını, sınıf ve okul
öncesi öğretmen adaylarının çevre eğitimine yönelik öz-yeterlik inançlarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda araştırmada nicel yöntem kapsamında olan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, uygun
örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, bir devlet üniversitesinde okuyan 128 sınıf ve 146 okul
öncesi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özlü (2012) tarafından geliştirilen “Çevre
Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizleri için t-testi ve ANOVA uygulanmıştır. Yapılan
analiz sonuçlarında çevre öz-yeterlik inançlarının sınıf öğretmen adaylarının okul öncesi öğretmen adaylarına göre, kadın
öğretmen adaylarının da erkek öğretmen adaylarına göre yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının
okudukları sınıf düzeyi arttıkça çevre öz-yeterlik inançlarının da arttığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik İnancı, Sınıf Öğretmen Adayları, Okul Öncesi Öğretmen Adayları, Çevre
Eğitimi, Öğretmen Eğitimi

Abstract
In environmental education, teachers' self-efficacy beliefs related to environmental education will directly affect the
educational process. Therefore, it is important to determine the self-efficacy beliefs of teacher and teacher candidates. In this
context, the aim of the study is to determine the pre-service teachers' self-efficacy beliefs related to environmental education.
For this purpose, the scanning model which is within the scope of the quantitative method has been used. The sample of the
study was determined according to the appropriate sampling method. The sample of the study consisted of 128 classrooms
and 146 pre-primary teacher candidates in a state university. In the study,) Environmental Education Self-Efficacy Scale
Eğitim developed by Özlü (2012) was used as the data collection tool. In the study, t-test and ANOVA were applied for data
analysis. In the results of the analysis, it was determined that the pre-service teacher candidates of the environment selfefficacy beliefs were higher than the pre-school teacher candidates and the female pre-service teachers were higher than the
male pre-service teachers. In addition, it was determined that the self-efficacy beliefs of the teachers increased as the grade
level they read increased.
Keywords: Environmental education self-efficacy beliefs, pre-service teachers, preschool teacher candidates, environmental
education, teacher training

Giriş
Çevrenin suni müdahalelerle değiştirilmesi veya zarar görmesi, o alanda bulunan bütün varlıkları aynı
oranda etkilemekte ve bunun sonucu olarakta çevrenin doğası hızlı bir dönüşüme şahitlik etmektedir (Şahin ve
diğerleri, 2004). Sanayi devrimine kadar insanların çevreye müdahalesi çok sınırlı bir durumda iken, daha
sonraki süreçte bu durum insanoğlunun doğaya müdahalesi sonucu değişmiştir. Bundan sonraki yıllarda nüfus
yoğunluğunun giderek artması ve tıptaki ilerlemeler, dünya genelinde insan sayısının artmasına ve toplumların
doğa üzerinde olumsuz etkisinin artmasına neden olmuş ve bu olumsuz etkilerin artmasına bağlı olarak da doğal
çevrenin değişimi hızlanmıştır (Güler, 2010).
Doğal çevrenin korunması ve doğal dengenin yeniden oluşturulması için önemli çalışmalar ve bu
çalışmalar için farklı yöntemler geliştirilmeye başlanmıştır. Fakat, çevresel sorunların algılanmasında ve bu
sorunların giderilmesi için yapılacak olan çalışmaların gereken etkiyi göstermesi için bu alanda önemli bir yeri
teşkil eden eğimin işe koşulması gerekmektedir (Şimşek, 2007). Başka bir ifade ile toplumun gereken bilinç
düzeyine gelmesi ve bu bilincin olgunlaşması için istenilen davranış şekillerinin oluşturulması, doğal çevrenin
korunması ve olumsuz olarak değişim ve dönüşüme uğramış alanların tekrar elde edilmesi için, çevre bilinci
kazandıracak gerekli çevre eğitimin verilmesi ciddi önem arz etmektedir (Uzun ve Sağlam, 2007).
Çevre eğitimi için ilk olarak ele alınacak konu doğal çevreyi ve doğal alanları tehlikelerden uzak tutmaktır.
Bu alanda gereken bilginin verilmesi dışında insanlarda bu konuya dair farkındalık uyandıracak olumlu davranış
değişiklikleri de gereklidir (Şimşek, 2007; Tanrıverdi, 2010). Olumlu ve kalıcı davranış değişikliklerinin
edinilmesi ve sorunun nihayete ermesi için bireylerin aktif olarak bu süreçte rol alması çevre eğitiminin temel bir
hedefidir (Şimşek, 2007). Eğitimin temel hedefi olmasının verdiği bir sonuç olarak, çevre eğitiminin erken
kademelerinden başlayarak tüm eğitim kademelerinde zorunlu olması gerekmektedir. Eğitimin her kademesinde
çevre eğitiminin mevcut olan eğitim müfredatlarında yer alması, konunun daha iyi ve derinlemesine işlenmesi,
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yol gösterici bir sorumluluk alması, çevre eğitimi konusunun hedefine ulaşmasında önemli bir katkı
sağlayacaktır (Gülay ve Ekici, 2010). Bu da çevre eğitimi verecek olan öğretmen adaylarının lisans düzeyinde bu
konuda gereken eğitimleri almaları ve çevre eğitimi alanında olgunlaşmış fikirler ile alana inmeleri
gerekmektedir. Ancak duyarlı ve bilinçli eğitimciler çevre ile ilgili konularda öğrencilere gerekli sorumluluğu
kazandırabilirler. Ayrıca dersin verimliliğini arttırmak için öğrenciyi eğitim öğretim sürecine dahil eden
yaklaşımların kullanılması önemlidir (Şahin ve diğerleri, 2004).
Yöntem
Araştırmada sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının çevre eğitimine yönelik öz-yeterlik inançlarının
belirlenmesi amaçlandığından dolayı nicel yöntem kapsamında olan tarama modeli kullanılmıştır. Tarama
modelleri var olan durumu betimlemeyi sağlamak için uygun bir modeldir (Karasar, 2012).
Araştırmanın Örneklemi
Bu çalışmanın amacına uygun olarak amaçlı örnekleme tekniklerinden uygun örnekleme tercih edilmiştir.
Araştırmaya Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümlerinde
okuyan 274 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır.
Tablo1.
Örneklem Grubuna İlişkin Bilgiler
Bölüm

f

%

Sınıf Öğretmenliği

128

46,72

Okul Öncesi Öğretmenliği

146

53,28

Kadın

203

74,10

Erkek

71

25,90

Toplam

274

100

Cinsiyet

Veri Toplama Aracı ve Analizleri
Araştırmada veri toplama aracı olarak Özlü, Özer Keskin ve Gül (2013) tarafından geliştirilen “Çevre
Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. “Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeği” toplam 24 maddeden
oluşmaktadır ve Cronbach α katsayısı .97 olarak hesaplanmıştır. Sınıf öğretmenliği ve okul öncesi
öğretmenlerinin çevre eğitimi öz yeterliklerini belirlemek amacıyla toplanan verilerin analizlerinde tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) ve t testi kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının çevre eğitimine yönelik öz yeterlik değerlerinin bölümlere göre
dağılımları Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo 2.
Öğretmen Adaylarının Bölüm Değişkenlerine Göre Çevre Eğitimi Öz Yeterlik Değerlerinin Karşılaştırılması
Gruplar
N
X
Ss.
sd
t
p
Sınıf

128

65,9691

9,39

146

63,9772

9,25

Öğretmenliği
Okul Öncesi

272

1,766

,130

Öğretmenliği
Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz yeterlik değerlerinin okudukları bölüm değişkenine göre
karşılaştırılmasında t-testi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlara göre öğretmen adaylarının okudukları bölüm
değişkenine göre çevre eğitimi öz yeterliliklerinde anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (t(272)=1,766,
p>0.05).
Tablo 3.
Öğretmen Adaylarının Cinsiyet Değişkenlerine Göre Çevre Eğitimi Öz Yeterlik Değerlerinin Karşılaştırılması
Gruplar
N
X
Ss.
sd
t
p
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Erkek

71

62,91

10,53

Kadın

203

65,61

8,83

272

-2,105

,251

Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz yeterlik değerlerinin cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılmasında ttesti kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlara göre öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre çevre eğitimine
yönelik öz yeterlik inanç değerlerinde anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (t(272)=-2,105, p>0.05).
Tablo 4.
Öğretmen Adaylarının Okudukları Sınıf Değişkenlerine Göre Çevre Eğitimi Öz Yeterlik Değerlerinin
Karşılaştırılması
Varyansın
Kareler
sd
Kareler
F
p
Anlamlı
Kaynağı

Toplamı

ortalaması

Gruplar arası

19554,838

3

6518,279

Grup içi

4305,565

270

15,947

Toplam

23860,403

273

Fark
408,758

,000

1-2, 1-3, 1-4,
2-3, 2-4, 3-4

Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz yeterlik değerlerinin ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans
analizi ile karşılaştırılmış, test sonucunda birinci sınıfta okuyan öğrencilerin (X=53,12), ikinci sınıfta okuyan
öğrencilerin (X=60,87), üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin (X=70,53) ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencilerin
(X=74,70) ortalamaları arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (F(3-270)= 408,758, p<0,05). Yapılan Tukey
çoklu karşılaştırma testi sonucunda, anlamlı farkın 1. ve 2. Sınıf, 1. ve 3. Sınıf, 1. ve 4. Sınıf, 2. ve 4. Sınıf, 3. ve
2. sınıf arasında olduğu belirlenmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Öğretmen adaylarının, çevre sorunlarına yönelik tutumlarını ölçmeye yönelik çeşitli çalışmalar
bulunmaktadır. Bu çalışmalarda çevre bilincine sahip ve çevre konusunda duyarlı bireyler yetiştirecek öğretmen
ve öğretmen adaylarının çevre eğitimine verdikleri önem tespit edilmiş ve ilköğretimde öğrencilere çevre
bilincinin kazandırılmasında örnek uygulamalar geliştirilmiştir. Bu amaçla, önce çevre bilinci üzerinde
durulmuş, daha sonra öğrencilere çevre bilincinin kazandırılmasında gerekli bilgiler örnek uygulamalar ile
birlikte açıklanmıştır. Araştırmaların sonucunda genel olarak, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının çevre
eğitimine ilişkin olumlu bir algı geliştirdikleri ve aldıkları eğitimler arttıkça çevre bilinçlerinin geliştiği
sonuçlarına ulaşılmıştır (Kıyıcı Balkan, Aydoğdu, Doğru, Aslan, Özkaya, 2005; Hacıeminoğlu, Alp, Ertepınar,
2006; Uzun ve Sağlam, 2007).
Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz yeterliklerinin orta düzeyde ve olumlu olduğu tespit edilmiştir.
Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının çevre eğitimine yönelik öz yeterlik inanç değerlerinin
ortalamalarının sınıf düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Sınıf düzeylerine paralel olarak öz
yeterlilik değerlerinin arttığı belirlenmiştir. Bu durum sonucunda sınıf düzeylerinin ve öğretmen adaylarının
uygulamalı ders sayısının artmasına bağlı olarak çevre eğitimi konusunda öz yeterliklerinde olumlu yönde arttığı
düşünülmektedir. Ayrıca, anlamlı farkın 1. ve 2. Sınıf, 1. ve 3. Sınıf, 1. ve 4. Sınıf, 2. ve 4. Sınıf, 3. ve 4. sınıf
arasında olduğu belirlenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bu veri, sınıflar arası çevre öz yeterlilik inançlarının
sınıf düzeyine göre değiştiğini göstermektedir. Gürbüz ve arkadaşlarını (2013) yaptıkları çalışmada;
“Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Bilinçlilik” ve “Sürdürülebilir Çevre Eğitimine Yönelik Gönüllülük” alt boyut
ölçeğinden alınan puanların 5.sınıf öğretmen adaylarının lehinde anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur.
Sınıflar ilerledikçe öğretmen adaylarının aldıkları eğitime paralel olarak çevre konularında bilinçli olma ve
bunları davranışa dönüştürdükleri verisi bizim çalışmamızın bu sonucu ile örtüşmektedir.
Ayrıca, öğretmen adaylarının çevre eğitimine yönelik öz yeterlik inançlarının cinsiyet değişkenine göre
karşılaştırılmasında öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre çevre eğitimine yönelik öz yeterlik inanç
düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç, Kahyaoğlu (2009) ve Timur ve Yılmaz
(2011) yaptıkları çalışmaların sonuçlarıyla örtüşmektedir.
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Öz
Bu çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin duygularını yönetme becerileri ile mizah tutumları arasındaki ilişkinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar İl
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi öğretmenleri arasından tesadüfi olarak seçilen ve gönüllülük esasına dayalı
olarak 138 öğretmen oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak öğretmenlerin ve çocukların demografik
özelliklerini belirleyebilmek için araştırmacılar tarafından oluşturulan "Genel Bilgi Formu", Çeçen (2006) tarafından
geliştirilen "Duyguları Yönetme Becerileri Ölçeği" ve Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray ve Weir (2003) tarafından
geliştirilen ve Yerlikaya (2003) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan "Mizah Tarzları Ölçeği" kullanılmıştır. Çalışmanın
veri analizinde, öğretmenlerin duygu düzenleme ile mizah tarzları arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için Pearson Korelasyon
Katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Duygularını Yönetme Becerileri Ölçeği ve Mizah Tarzları Ölçeği alt ölçekleri
incelendiğinde; sözel olarak ifade edebilme ile katılımcı (sosyal) mizah arasında, olumsuz bedensel tepkilerini kontrol
edebilme ile saldırgan mizah arasında; başa çıkma ile katılımcı (sosyal) mizah ve kendini geliştirici mizah arasında ve öfke
yönetimi ile kendini geliştirici mizah arasında pozitif yönlü bir ilişki; sözel olarak ifade edebilme ile kendini yıkıcı mizah
arasında; duygularını olduğu gibi gösterebilme ile kendini yıkıcı mizah arasında ve başa çıkma ile saldırgan mizah arasında
negatif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmeni, duyguları yönetme, mizah tarzları

Abstract
In this study, it is aimed to investigate the relationship between preschool teachers' emotional self-regulation skills
and humor styles. For this purpose, the study group consisted of 138 teachers who were randomly selected among the
preschool teachers of Afyonkarahisar Provincial Directorate of National Education in the 2016-2017 academic year. In this
study, "General Information Form" which was created by the researchers to collect demographical data about the teachers
and the children, “Emotional Self-Regulation Skills Scale” which was developed by Çeçen (2006) and “Humor Styles Scale”
developed by Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray and Weir (2003) and adapted to Turkish by Yerlikaya (2003) were used. In
the data analysis of the study, Pearson Correlation Coefficient was used to determine the relationship between teachers'
emotional self-regulation and humor styles. As a result of the research, when Emotional Self-Regulations Skills Scale and
Humor Styles Scale subscales were examined; a positive relation was found between verbal expression and affiliative (social)
humor, between the ability to control negative bodily reactions and aggressive humor, between coping and affiliative (social)
humor and self-enhancing humor, between anger management and self-defeating humor; and negative relation was found
between verbal expression and self-defeating humor and showing emotions as they are and self-defeating humor, coping and
aggressive humor.
Keywords: Preschool teacher, emotional self-regulation, humor styles

Giriş
Öğretmenlik mesleği, toplumsal yaşamın sürdürülmesinde oldukça önemli bir yere sahip olan meslekler
arasında bulunmaktadır. Öğretmenlere, eğitim aracılığı ile bireylere bilgi, beceri, tutum ve davranışlar
kazandırılmasında, nitelikli bireyler yetiştirilmesinde önemli görevler düşmektedir. Bu yeterliliklere sahip
bireylerin yetiştirilmesinde öğretmenlerin sadece öğretim sürecini iyi yönetmesi etkili olmamaktadır (Özkan &
Arslantaş, 2013). Çünkü öğretmen sınıfın en önemli ve çocukların her yönden model aldığı kişisidir (Aslan &
Köksal Akyol, 2006). Özellikle öğretmen- çocuk arasındaki iletişimin niteliği, öğretmenin niteliği ile doğrudan
ilişkilidir (Tekmen, 2005). Çocuklarla her an iletişim ve etkileşim halinde olan etkili bir öğretmenin hangi
niteliklere sahip olması gerektiği farklı başlık ve gruplamalarda bulunulsa da içeriklerinin aynı olduğu
görülmektedir. Örneğin, MEB (2006) nitelikli öğretmende bulunması gereken özellikleri “kişisel ve meslekî
gelişim, öğrenciyi tanıma, öğrenme ve öğretme süreci, öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme, okul-aile
ve toplum ilişkileri, program ve içerik bilgisi” başlıkları altında vermiştir. Tatar (2004), mesleki yeterliliklerinin
yanında, kişisel olarak istekli, sıcak, teşvik edebilen ve mizahı kullanabilen olarak, Çelikten, Şanal ve Yeni
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(2005) ise bunlara ek olarak sabırlı davranabilen, olaylar karşısında dayanıklı olabilen ve duygularını
yönetebilen kişiler olarak belirtmişlerdir.
Nitelikli bir öğretmen ile çocuğun gelişimi ve eğitimi üzerinde pek çok olumlu etki sağlanmaktadır.
Özellikle nitelikli öğretmenin davranışı ile erken dönemden itibaren çocuklarda, duygularını yönetebilme
becerisinin gelişimi, sosyal, duygusal ve kişiliğinin gelişimi olumlu yönde etkilenmektedir (Rentzou &
Sakellarion, 2011). Duygu yönetimi kavramı, “duyguları daha iyi tanıyıp bu duygularla akılcı yöntemlerle başa
çıkmak amacıyla bilinçli bir çaba sergilemek bastırılmış bilinçaltında yer alan duyguların zararsız olmasını
sağlamak ve anı yaşama yetisi kazanmak” olarak tanımlanmaktadır (Çeşitçioğlu, 2003). Duyguları yönetme,
bireylerin sahip oldukları duyguları, bu duyguları nasıl yaşadıklarını ve nasıl ifade ettiklerini etkileyen süreçleri
(Gross, 2008; Rottenberg & Gross, 2003), duygularını yönetebilme becerisi ise özgür ve bağımsız olarak kendi
başına düşünebilme, kendi hakkında karar verebilme ve bu karara dayanan bir eylemde bulunabilme
yetkinliklerini ifade etmektedir (Goleman, 2011). Duygularını yönetebilme aynı zamanda fizyolojik, bilişsel ve
davranışsal süreçlerden oluşmakta ve olumlu ve olumsuz duyguların ifade edilmesini de içermektedir (Eisenberg
& Spinrad, 2004). Duygular, genel olarak bireylerin kararlarını ve davranışlarını etkilemekte ve dolayısıyla
bireylerin gelecekteki davranışlarının şekillenmesinde belirleyici rol oynamaktadır. İçinde bulunulan duygusal
duruma bağlı olarak duygular, bireyleri başarılı veya başarısız olarak nitelenmesine neden olabilmektedir
(Sizemore, 2018). Bu nedenle çocuklarla en çok iletişime giren öğretmenlerin duygularını ve kendini yönetebilen
bir eğitimci olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda öğretmenin çocuklarla etkili bir iletişim kurabilmesi için
çocukların doğasında var olan mizahı kullanabilmesi önemlidir. Moran (1994) mizahı, “Olaylara gülerek
yaklaşım ve bu yaklaşımın da sanatlı bir biçimle ifade edilmesiyle ortaya çıkan sanat dalı” olarak ifade etmiştir
(Akt. Oruç, 2010). Mizahın en önemli işlevlerinden birisi, öğretmenin mizahı kullanarak pozitif bir sınıf ortamı
yaratması ve çocukların öğrenmeden zevk almalarını sağlamaktır (Oruç, 2006). Aynı zamanda mizah, çocukların
bilişsel gelişimlerine de katkı sağlamaktadır. Özellikle mizahın okul öncesi dönemde çocuklara hem bilişsel hem
de duygusal yönden katkı sağlayacağı belirtilmektedir (Saracaloğlu, Gündoğdu, Çelik & Altın, 2013; SemrudClikeman & Glass, 2010). Bu bağlamda okul öncesi öğretmenleri çocukluk yıllarının ilk ve en önemli unsurudur.
Okul öncesi öğretmenleri gün boyu, her an çocuklarla birlikte olan kişilerdir ve bu dönemdeki çocuklar
kendileri ile iletişimde olan, kendi coşkularını paylaşan öğretmene güven duyarlar. Öğretmen sınıfta kendi
duygularını yönetebiliyorsa, kendine ve çocuklara gülebiliyorsa ortamda iyi bir atmosfer geliştirebilmeyi ve
stresi hafifletmeyi başarabilir. Öğretmen olumsuz davranışlar sergileyen çocuklara mizah yoluyla yüzleştirme
yapabilirse bu çocukların öfke ve düşmanlık duygularını azaltabilir. Duygularını iyi ifade etme ve duygularını
yönetme konusunda onlara yardımcı olabilir (Çoruk, 2012; Oruç, 2010). Duyguları tanıma ve yönetme
becerisinin okul öncesi dönemden itibaren geliştiği (Eisenberg & Valiente, 2004) düşünüldüğünde, çocukların
yaşamında önemli bir yere sahip olan okul öncesi öğretmenlerinin de bu becerilere sahip olması gerekmektedir.
Çünkü çocuklar aile bireylerinin yanında öğretmenlerinden duygusal deneyimleri anlamaya ve yorumlamaya
yönelik bakış açısı kazanmakta (Sala, Pons & Molina, 2014) ve kazandıkları duygu düzenleme becerileri ile
akran ilişkilerine, sosyal becerilerine ve akademik başarılarına önemli katkılar sağlayabilmektedir (Bronson,
2000). Aynı zamanda okul öncesi öğretmeni çocuklarla iletişim halinde oldukları eğitim ortamlarında kullandığı
mizahi etkinlikler ve davranışlar yoluyla, çocukların problem çözme, akıl yürütme, eleştirel düşünme ve sosyal
becerilerini de güçlendirebilir (Altınkurt & Yılmaz, 2011). Yapılan mizah araştırmalarında da çevresi ile olumlu
ilişkiler kuran bireylerin psikolojik yapılarının da olumlu ve sağlıklı olduğu ortaya konmuştur (Abel, 2002; Ford,
Lappi & Holden, 2016; Kugler & Kuhbandner, 2015; Leist & Müller, 2012; May, 2000; Yerlikaya 2007;
Yerlikaya, 2009). Mizah becerisi ayrıca sosyal destek sağlama becerisi ve çatışma yönetimine de katkı
sağlamakta aynı zamanda olumsuz durumlar karşısında düzeltici etkiye sahip olmaktadır (Lefcourt, 2003;
Samson ve Gross, 2012; Yılmaz, 2011). Görüldüğü gibi erken dönemden itibaren çocukların olumlu mizah
tutumu ve duygularını yönetme becerisini geliştirmelerinin desteklenmesi nitelikli bir okul öncesi eğitim
programı ve okul öncesi öğretmenleri ile mümkündür (İnal, Can Yaşar, Uyanık & Kaya, 2012; Mathews, 2016).
Bu nedenle okul öncesi öğretmenlerinin duygularını yönetebilmesi ve mizahı eğitim ortamlarında etkili bir
şekilde kullanabilmesi öğretmen çocuk iletişimini olumlu yönde desteklemektedir. Bu noktadan hareketle
araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin duygularını yönetme becerileri ile mizah tutumları arasındaki ilişkinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin duygularını yönetme becerileri ile mizah tutumları arasındaki
ilişkiyi incelemek için genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama
modelinin bir türü olan ilişkisel tarama modeli, iki ya da daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim
varlığını ve/veya derecesini incelemek, neden-sonuç ile ilgili ipuçları elde etmek ve incelenen olguları daha iyi
anlayabilmek amacıyla kullanılan araştırma modelidir (Karasar, 2013).
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Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubuna, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar İl Merkezindeki İl
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim kurumları arasından basit rastgele örnekleme yöntemi ile
seçilen okullarda görev yapan gönüllülük ilkesi esas alınarak 138 okul öncesi öğretmeni dâhil edilmiştir.
Çalışma grubuna dahil edilen okul öncesi öğretmenlerinin demografik özellikleri incelendiğinde;
%54,4'ünün 30-39 yaş, %35,5'inin 29 yaş ve altı, %10,1'sinin 40-49 yaş aralığında olduğu; %73,3'ünün 11-20
yıl, %22,4'ünün 1-10 yıl, %4,3'ünün 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip olduğu; %55,8'inin 19 ve altı,
%44,2'sinin 20 ve üzeri sınıf mevcuduna sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin 5
(%3,6) tanesinin hiç hizmet içi eğitime katılmadığı, 33 (%24,0) tanesinin duygularını yönetme becerileri ile
ilişkili (iletişim, çocuklarda uyum ve olumlu davranış geliştirme, okula uyum ve kaynaştırma, yaratıcılık, oyun
ve drama gibi) hizmet içi eğitime katıldıkları, 100 (%72,4) tanesinin ise farklı konularda (okul öncesi eğitim
programları, anne baba eğitimi, okuma yazmaya hazırlık becerileri, fen ve matematik etkinlikleri ve kurum
seminerleri gibi) hizmet içi eğitimlere katıldıkları saptanmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama amacıyla, Genel Bilgi Formu ve Çeçen (2006) tarafından geliştirilen
"Duyguları Yönetme Becerileri Ölçeği (DYBÖ)" ve Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray ve Weir (2003)
tarafından geliştirilen ve Yerlikaya (2003) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Mizah Tarzları Ölçeği
(Humor Styles Questionnaire)” kullanılmıştır.
Genel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından oluşturulan formda; öğretmenlerin yaş, mesleki kıdem,
sınıfındaki çocuk sayısı ve katıldıkları hizmetiçi eğitim seminerlerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır.
Duyguları Yönetme Becerileri Ölçeği (DYBÖ): Çeçen (2006) tarafından geliştirilen "Duyguları
Yönetme Becerileri Ölçeği (DYBÖ)" bireylerin duygularını yönetme becerilerini ölçmeyi amaçlayan (1) Bana
Hiç Uygun Değil ile (5) Bana Tamamıyla Uygun arasında değişen 5'li Likert tipinde 28 maddeden oluşan
(olumlu-olumsuz ifadelerden) kendini değerlendirme ölçeğidir. Ölçek, Sözel Olarak İfade Edebilme, Duyguları
Olduğu Gibi Gösterebilme, Olumsuz Bedensel Tepkileri Kontrol Edebilme, Başa Çıkma ve Öfke Yönetimi alt
ölçeklerinden oluşmaktadır. Ölçek puanlanırken olumsuz ifade edilmiş olan maddeler tersine çevrilerek
puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 140, en düşük puan ise 28'dir. Alınan yüksek puanlar
bireyin duygularını yönetme becerilerinde yetkin olduğuna işaret etmektedir. Duyguları Yönetme Becerileri
Ölçeğinin her bir alt ölçeğine ilişkin Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları; tüm ölçek için .83, Sözel Olarak İfade
Edebilme için .79, Duyguları Olduğu Gibi Gösterebilme için .67, Olumsuz Bedensel Tepkileri Kontrol Edebilme
için .65, Başa Çıkma için .64 ve Öfke Yönetimi için .62 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik
katsayısı toplam için .81, alt ölçekler için ise sırasıyla .79, .77, .75, .73 ve .74 olarak hesaplanmıştır (Çeçen,
2006).
Mizah Tarzları Ölçeği (Humor Styles Questionnaire): Mizahın günlük kullanımındaki bireysel
farklılıklara ilişkin dört farklı boyutu ölçmek amacıyla Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray ve Weir (2003)
tarafından geliştirilmiş ve Yerlikaya (2003) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılmış kendini değerlendirme
ölçeğidir. Mizah Tarzları Ölçeğinde; ikisi uyumlu, ikisi uyumsuz olmak üzere dört farklı mizah tarzını ölçmeyi
hedefleyen, dört alt ölçek bulunmaktadır. Bu alt ölçekler; Katılımcı Mizah, Kendini Geliştirici Mizah, Saldırgan
Mizah ve Kendini Yıkıcı Mizah olarak adlandırılmaktadır. Ölçekte “Kesinlikle Katılmıyorum” ile “Tamamıyla
Katılıyorum” arasında değişen yedili Likert tipi bir derecelendirme kullanılmakta ve alt ölçeklerin her biri 8’er
maddeden oluşmaktadır. Her bir alt ölçekte yer alan sorular bireylerin sahip olduğu mizah duygusunun belirtilen
boyutlar açısından nasıl farklılaştığını ölçmeye yöneliktir. Mizah Tarzları Ölçeğinde ters yönde puanlanan on bir
madde bulunmaktadır. Böylece her bir alt ölçekten alınabilecek en düşük ve en yüksek puanlar 7 ile 56 arasında
değişmektedir. Alt ölçeklerden alınan puanların yüksekliği, ilgili mizah tarzının kullanım sıklığını
göstermektedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışmasında her bir alt ölçeğe ilişkin elde edilen Cronbach alfa iç
tutarlık katsayıları; Katılımcı Mizah için .74, Kendini Geliştirici Mizah için .78, Saldırgan Mizah için .69 ve
Kendini Yıkıcı Mizah için .67 olarak belirlenmiştir. Alt ölçeklerin zamana karşı güvenirlik katsayılarının ise
sırasıyla; .88, .82, .85, .85 olduğu saptanmıştır (Yerlikaya, 2003).
Verilerin Analizi
Araştırmada, okul öncesi öğretmenlerine ait demografik özelliklerin değerlendirilmesinde frekans ve
yüzde gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin Duyguları Yönetme Becerileri ile
Mizah Tarzları arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için Pearson Korelasyon Katsayısı testi kullanılmıştır.
Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular
Okul öncesi öğretmenlerinin duygularını yönetme becerileri ile mizah tutumları arasındaki ilişkinin
incelenmesi amacıyla yapılan araştırmada elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
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Tablo 1.
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Duyguları Yönetme Becerileri Ölçeği ve Mizah Tarzları Ölçeği’nden Aldıkları
Puanlara İlişkin Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları
DUYGULARI YÖNETME
BECERİLERİ ÖLÇEĞİ
Sözel Olarak İfade Edebilme
Duygularını Olduğu Gibi
Gösterebilme
Olumsuz Bedensel Tepkilerini
Kontrol Edebilme
Başa Çıkma
Öfke Yönetimi

r
p
n
r
p
n
r
p
n
r
p
n
r
p
n

Katılımcı
(Sosyal) Mizah
,206
,015*
138
,126
,140
138
-,029
,734
138
,203
,017*
138
,092
,281
138

MİZAH TARZLARI ÖLÇEĞİ
Kendini Geliştirici
Saldırgan
Mizah
Mizah
,161
,040
,059
,640
138
138
,041
-,066
,633
,444
138
138
,017
,289
,842
,001*
138
138
,265
-,191
,002*
,025*
138
138
,178
-,063
,036*
,462
138
138

Kendini Yıkıcı
Mizah
-,171
,045*
138
-,292
,001*
138
-,156
,068
138
-,060
,485
138
-,093
,279
138

*p<.05
Tablo 1incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin Duygularını Yöneltme Ölçeği’ne ait alt ölçekleri ile
Mizah Tarzları Ölçeği’ne ait alt ölçeklerinin karşılaştırması sonucunda;
Sözel olarak ifade edebilme alt ölçeğinin; katılımcı (sosyal) mizah (r= .206, p=.015) ile kendini yıkıcı
mizah (r= -.171, p=.045) alt ölçeği arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<.05). Buna göre, sözel
olarak ifade edebilme ile katılımcı (sosyal) mizah arasında pozitif yönde bir ilişki, kendini yıkıcı mizah arasında
ise negatif yönde bir ilişki olduğu söylenebilir.
Duygularını olduğu gibi gösterebilme alt ölçeği ile kendini yıkıcı mizah (r=-.292, p=.001) alt ölçeği
arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<.05). Buna göre, duygularını olduğu gibi gösterebilme ile
kendini yıkıcı mizah arasında negatif yönde bir ilişki olduğu söylenebilir.
Olumsuz bedensel tepkilerini kontrol edebilme alt ölçeği ile saldırgan mizah (r=.289, p=.001) alt ölçeği
arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<.05). Buna göre, olumsuz bedensel tepkilerini kontrol
edebilme ile saldırgan mizah arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu söylenebilir.
Başa Çıkma alt ölçeği ile katılımcı (sosyal) mizah (r=.203, p=.017), kendini geliştirici mizah (r=.265,
p=.002, p<.05) ve saldırgan mizah (r=-.191, p=.025) alt ölçekleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir
(p<.05). Buna göre, başa çıkma ile katılımcı (sosyal) mizah ve kendini geliştirici mizah arasında pozitif yönde
bir ilişki, saldırgan mizah arasında ise negatif yönde bir ilişki olduğu söylenebilir.
Öfke yönetimi alt ölçeği ile kendini geliştirici mizah (r=.178, p=.036) alt ölçeği arasında anlamlı bir
ilişki olduğu belirlenmiştir (p<.05). Buna göre, öfke yönetimi ile kendini geliştirici mizah arasında pozitif yönde
bir ilişki olduğu söylenebilir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Okul öncesi öğretmenlerinin duygularını yönetme becerileri ile mizah tutumları arasındaki ilişkinin
incelenmesi amacıyla yapılan araştırma sonucunda; sözel olarak ifade edebilme ile katılımcı (sosyal) mizah
arasında pozitif yönde bir ilişki, kendini yıkıcı mizah arasında ise negatif yönde bir ilişki, duygularını olduğu
gibi gösterebilme ile kendini yıkıcı mizah arasında negatif yönde bir ilişki, olumsuz bedensel tepkilerini kontrol
edebilme ile saldırgan mizah arasında pozitif yönde bir ilişki, başa çıkma ile katılımcı mizah ve kendini
geliştirici mizah arasında pozitif yönde bir ilişki, saldırgan mizah ile negatif yönde bir ilişki, öfke yönetimi ile
kendini geliştirici mizah arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
İlk olarak araştırmada, sözel olarak ifade edebilme ile katılımcı (sosyal) mizah arasında pozitif yönde
bir ilişki, kendini yıkıcı mizah arasında ise negatif yönde bir ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Katılımcı mizah
tarzına sahip olan bireyler dışa dönük, neşeli, komik özelliklere sahiptir. Başkalarını eğlendirmekten hoşlanır ve
bireyler arası gerilimi azaltmaya çalışırlar (Martin et al., 2003). Bu özellikleri ile kendilerini rahatça ifade
edebilir, olumlu duygu ve ilişkiler kurabilirler. Kendini yıkıcı mizah tarzına sahip olan bireyler ise başkalarını
eğlendirmek için sürekli kendileri ile alay eder, küçük düşürür ve gerçek duygularını bastırarak mutluymuş gibi
görünme çabasına girerler (Çeçen, 2007). Yip ve Martin (2006), katılımcı (sosyal) mizah tarzına sahip olan
bireylerin olumlu ilişkileri başlatma, geliştirme ve sürdürmede etkili olduklarını, olumsuz mizah tarzlarından
olan kendini yıkıcı mizah tarzına sahip olan bireylerin ise sosyal ilişkilerde dikkat çekmek amacı ile kendilerini
farklı göstermeye çalıştıklarını ancak bu çabaların sosyal ilişkileri zedelediğini ve olumsuz duygular
yaşadıklarını belirtmektedir. Literatür bulgularına paralel olarak araştırma sonucunda, katılımcı (sosyal) mizah

347

International Congress on Science and Education

Afyonkarahisar, 2018

tarzına sahip bireylerin kendilerini rahatça ifade edebildikleri, kendini yıkıcı mizah tarzına sahip olanların ise
kendilerini olduğundan farklı göstermeye çalıştığı ve gerçek duygularının tersi bir davranış sergiledikleri
söylenebilir.
Araştırmada ikinci olarak, duygularını olduğu gibi gösterebilme ile kendini yıkıcı mizah arasında
negatif yönde bir ilişki belirlenmiştir. Benzer şekilde Akça Erdoğan (2018) yaptığı araştırmada, duygularını
olduğu gibi gösterebilme ile kendini yıkıcı mizah tarzı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu belirlemiştir.
Yerlikaya (2009) da yaptığı araştırmada, kendini yıkıcı mizah tarzına sahip olan bireylerin gerçek duygularını
gizleme eğiliminde olduklarını, gerçekte bu bireylerin bu davranışlardan rahatsız olduklarını ortaya koymuştur.
Hampes (2006) ise mizah tarzları ve utangaçlık arasındaki ilişkiyi incelediği araştırma sonucunda, utangaçlık ile
katılımcı mizah arasında negatif yönlü bir ilişki, kendini yıkıcı mizah ile pozitif yönlü bir ilişki olduğunu
saptamıştır. Araştırma sonuçları, bu araştırmadan elde edilen duygularını olduğu gibi gösterebilme ile kendini
yıkıcı mizah arasında negatif yönde bir ilişkinin olması sonucunu destekler niteliktedir.
Üçüncü olarak araştırmada olumsuz bedensel tepkilerini kontrol edebilme ile saldırgan mizah arasında
pozitif yönde bir ilişkisi olduğu belirlenmiştir. İnsan bedeni, kendi dilini kullanarak duygu durumuna uygun
olumlu ya da olumsuz tepkiler verir. Duygular, fizyolojik tepki, içsel işlemler, algısal bilgi ve davranışsal tepki
art arda gerçekleşir. Akça Erdoğan'a (2018) göre, olumsuz bedensel tepkileri kontrol etmede, daha çok içsel
kaynakların etkili olduğu ifade edilmektedir. Kendini kabul etme, zayıf ve güçlü yanların bilinmesi ya da
potansiyelin geliştirilmesi; bireyin anlık fiziksel tepkilerini kontrol etmede yetersiz kalabilir. Bu durumda
bireyin, olumsuz bedensel tepkilerini kendini geliştirici mizah yerine saldırgan mizahı kullanarak kontrol etme
yoluna gittiği söylenebilir. Akça Erdoğan (2018) da yaptığı araştırmada, rehber öğretmenlerin duygu yönetme
becerilerinden olumsuz bedensel tepkileri kontrol edebilme alt boyutuyla mizah tarzlarından kendini geliştirici
mizah tarzı alt boyutu arasında düşük düzeyde bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Bununla birlikte Martin et al.
(2003) göre saldırgan mizah, bireyin mizahı kendisine katkıda bulunmak amacıyla diğerlerinin aleyhine ve
onların zarar görmesi pahasına da kullanabildiği durumdur. Saldırgan mizah tarzına sahip bireyler, düşmanlık
öfke gibi olumsuz özellikleri olan aynı zamanda bu duygularını karşısındaki bireyi incitecek, küçük düşürecek
şekilde kullanırlar (Yerlikaya, 2009). Aynı zamanda bu bireyler kendi üstünlüğünü artırmak, haz duygularını
tatmin etmek gibi kendi duygularını ve gereksinimlerini gidermek için mizahı başkalarına karşı kullanmaya
çalışırlar.
Ayrıca araştırmada, başa çıkma ile katılımcı mizah ve kendini geliştirici mizah arasında pozitif yönde
bir ilişki, saldırgan mizah ile negatif yönde bir ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Katılımcı mizah ve kendini
geliştirici mizah, mizah tarzları arasında olumlu- uyumlu duygularla ilişkili olan alt ölçeklerdir. Saldırgan mizah
ise olumsuz duyguların hakim olduğu alt ölçektir (Yerlikaya, 2009). Özellikle kendini geliştirici mizah, bireyin
kendi kişilik özelliklerini kapsamakta ve stresle başa çıkmada, sorunlar üzerindeki bakış açısını değiştirmede ve
olumsuz duygularını azaltmada kullandığı mizah türünü ifade etmektedir (Reisoğlu, 2014). Başa çıkma;
duygusal bir durumla başa çıkabilme, sorunları bulabilme ve bu sorunları giderebilme becerilerini
gerektirmektedir. Bireyler duygularını yönetmede, duygularını daha iyi tanımaya ve bu duygularla akılcı ve
sağlıklı yöntemlerle başa çıkmaya çalışmaktadır (Martin et al., 2003). Araştırmanın bulgularından hareketle,
bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları olumsuz durumları, kendisini ve çevresindeki bireyleri dikkate alarak,
stres ve olumsuz durumlar karşısında bile eğlenme eğilimi sergiledikleri aynı zamanda bunu yaparken de mizahı
kullanabildikleri söylenebilir. Benzer bir şekilde Erickson ve Feildstein (2007) ile Özdemir, Sezgin, Kaya ve
Recepoğlu (2011) yaptıkları araştırmalarında başa çıkma ile katılımcı ve kendini geliştirici mizah arasında
pozitif, saldırgan ve kendini yıkıcı mizah arasında ise negatif ilişki olduğunu, Akça Erdoğan (2018) ise başa
çıkma ile kendini geliştirici mizah arasında anlamlı bir ilişki, kendini yıkıcı, saldırgan ve katılımcı mizah
arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığını belirlemişlerdir.
Son olarak araştırmada, öfke yönetimi ile kendini geliştirici mizah arasında pozitif yönde bir ilişkisi
olduğu belirlenmiştir. Bireyin doğasında bulunan öfke duygusu, kontrol edilmediğinde içe atma ya da saldırgan
bir tutumla karşı tarafa yansımakta ve bu tutumun sonunda birey, kendisine veya karşısında bulunan kişiye zarar
verebilmektedir (Erkek, Özgür & Babacan, 2006). Bu anlamda öfke yönetimi duyguları yönetebilmede önemli
yer tutmaktadır. Araştırmanın bulgularından hareketle, öfke yönetimini sağlayabilen bireylerin olumsuz duygu
durumlarında bile öfke duygularını sağlıklı ve doğru ifade edebildikleri, mizah anlayışını koruyarak, olumsuz
durumdan kolayca uzaklaşabildikleri söylenebilir. Bu sonucu destekler nitelikte Akça Erdoğan (2018) ve
Soyaldın (2007) yaptıkları araştırmalarında öfke yönetimi ile kendini geliştirici mizah arasında pozitif yönde bir
ilişkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Araştırma sonuçları doğrultusunda duygu yönetimi ve mizah tarzları ile ilgili aşağıdaki öneriler
sunulabilir:
 Duygularını yönetme ve mizah becerilerinin okul öncesi dönemde gelişiminin desteklenmesinin önemi
düşünüldüğünde, okul öncesi öğretmenlerinin iletişimin en önemli unsurlarından biri olan sözel olarak
kendini ifade edebilme becerilerinin desteklenmesi için, etkili iletişim becerileri ve mizahın eğitim
ortamlarında kullanılmasına yönelik eğitim programları hazırlanabilir.
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Okul öncesi dönemde çocukların, duygusal deneyimleri anlamaya ve yorumlamaya yönelik bakış açısı
kazanmasında okul öncesi öğretmenlerinin doğru rol model olması çok önemlidir. Bu nedenle
öğretmenlerin eğitim ortamlarında, duygularını olduğu gibi gösterebilmede daha çok psikolojik olarak
iyi olma durumu açısından olumlu ve sağlıklı mizah (kendini geliştirici, katılımcı mizah) tarzlarını
kullanması gerekmektedir. Bu noktada özellikle hizmet öncesi eğitim programlarında öğretmenlerin
duygu yönetimi konusunda teorik ve uygulamaya dönük derslerle desteklenmesi sağlanabilir.
Etkili iletişimde sözlü dilin yanında olumlu beden dilinin kullanılması eğitim ortamlarında olumlu
atmosferin oluşturulmasında önemlidir. Olumlu beden dilinin kullanılması, çocukların kendisi ve
karşısındaki bireylerin duygularını daha kolay anlamalarını sağlayacaktır. Bu noktada öğretmenler,
eğitim programlarında tüm bedenin etkin olarak harekete geçirildiği drama yöntemini kullanmaları
konusunda desteklenebilir.
Özellikle çocuklarla iletişim ve etkileşim halinde olan okul öncesi öğretmenlerine, okul yöneticilerine
ve okul öncesi eğitim kurumlarında hizmet veren yardımcı personele yönelik öfke yönetimi ve olumsuz
duygu durumları ile nasıl baş edilebilecekleri konularında farkındalık eğitimleri verilebilir.
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Öz
Öğrenme-öğretme sürecinin farklı evrelerinde kullanılabilen dijital içerikler ve materyaller (video, sunu, animasyon,
kavram haritası, e-kitap gibi) masaüstü yazılımlarla hazırlanacağı gibi, ücretsiz, herkesin internet üzerinden erişim sağlayıp
kullanabileceği web 2.0 araçlarıyla da kolayca tasarlanıp geliştirilebilmektedir. Bu çerçevede öğretmen adaylarına bu
araçların nasıl kullanılacağının öğretilmesi, bu araçları kullanma yeterliklerin kazandırılması ve gelecekte bu araçları
kullanmaları önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının gelecekte web 2.0 teknolojilerini
öğretim materyali geliştirme amaçlı kullanma niyetlerini belirlemektir. Bu kapsamda çalışmada nitel araştırma yöntemi
benimsenmiştir. Çalışmaya bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Matematik eğitimi bölümünde öğrenim gören 54
öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada öğretmen adaylarına web 2.0 teknolojileri ile içerik ve materyal oluşturma sürecine
ilişkin gerekli bilgi ve beceriler Öğretim Teknolojiler ve Materyal Tasarımı dersinde sunulmuştur. Dersin sonunda öğretmen
adaylarına araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu uygulanmıştır. Görüşme sonuçlarına göre, öğretmen
adaylarının büyük bir çoğunluğu derste gösterilen web 2.0 araçlarını öğrenmeyi kolaylaştırması bakımından gelecekte
kullanmak istediklerini belirtmişlerdir. Ancak öğretmen adaylarının bir kısmı bazı web 2.0 araçlarının arayüzünün karmaşık
olması, dilinin İngilizce olması gibi sınırlılıklarından dolayı kullanmak istemediklerini ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, dijital materyal, web 2.0 araçları, tasarım.

Abstract
Digital content and materials (video, presentation, animation, concept map, e-book etc.) that can be used in different
stages of the learning-teaching process can be prepared both with desktop software, and web 2.0 tools that everyone can
access and use on the internet. In this context, it is important to teach pre-service teachers how to use these tools, to equip
with necessary skills of these tools and to use these tools in the future. Therefore, the purpose of this study is to determine
preservice teachers' intention to use web 2.0 technologies in the future for instructional material development. In this context,
qualitative research method has been used in the study. A total of 54 pre-service teachers from the department of mathematics
education at the faculty of education in a state university participated in the study. In the study, the knowledge and skills
about content and material design and development process with the web 2.0 technologies are presented in Instructional
Technologies and Material Design course. At the end of the course, preservice teachers were interviewed. According to the
results, a large majority of teacher candidates stated that they wanted to use the web 2.0 tools in the feature in order to
facilitate learning. However, a number of preservice teachers stated that they did not want to use some web 2.0 tools because
of the complexity of their interface and language issues.
Keywords: Preservice teacher, digital material, web 2.0 tools, design.

Giriş
Günümüz öğretmenlerinin sahip olması gereken yeterlikler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından meslek bilgi,
mesleki beceri ve tutum ve manevi değerler olarak sınıflandırılmıştır. Bu yeterlik alanları incelendiğinde mesleki
beceri kategorisinde öğretmenlerin kazanımlara uygun öğretim materyalleri hazırlaması ifade edilmektedir
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 2017). Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın teknolojinin
eğitimde kullanımı ile ilgili uyguladığı FATİH Projesi’nde öğretmenlerden sergilemesi beklenen birtakım
beceriler vardır. Bu projenin 5 bileşeninden birisi de eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesidir (Milli Eğitim
Bakanlığı, 2018). Bu kapsamda öğretmenlerin sınıf içinde kullanabilecekleri e-içerikleri ve materyalleri tasarım
ve geliştirmesiyle ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması için hizmet içi eğitimler verilmektedir. Böylelikle
öğretmenlerin e-içerik tasarlama ve geliştirme yeterliklerine sahip olması hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu
projenin başarılı bir şekilde uygulanması için öğretmenlerin dijital içerik ve materyal üretebilme becerisine sahip
olması gerekmektedir.
Öğrenme-öğretme sürecinin farklı evrelerinde kullanılabilen dijital içerikler ve materyaller video, sunu,
animasyon, kavram haritası, e-kitap gibi farklı formatlarda olabilmektedir. Bu türden dijital içeriklerin ve
materyallerin hazırlanması sürecinde masaüstü yazılımlar kullanılabileceği gibi ücretsiz, herkesin internet
üzerinden erişim sağlayıp kullanabileceği web 2.0 araçları da kullanılabilir. Web 2.0 araçları kullanıcıların aktif
olarak yeni içerikler oluşturmasını sağlayan teknolojilerdir. Bu açıdan bakıldığında günümüz öğrenme
ortamlarında öğretmenlerin web 2.0 araçlarını sadece kişisel amaçlar için değil öğrenmeyi desteklemek ve
zenginleştirmek için nasıl kullanacağını bilmesi önemli hale gelmiştir (Jimoyiannis, Tsiotakis, Roussinos, &

351

International Congress on Science and Education

Afyonkarahisar, 2018

Siorenta, 2013). Dolayısıyla eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının web 2.0 teknolojilerini kullanarak dijital
içerikler üretmesini sağlamak için bu teknolojilerin nasıl kullanılacağına ilişkin gerekli bilgi ve becerilerin
kazandırılması gerekmektedir.
Web 2.0 teknolojileri kullanıcılara bilgiyi işbirliği, iletişim, yayınlama ve yorumlama yaparak paylaşmaya
ve bilgiyi dinamik olarak yeniden oluşturmaya izin veren teknolojilerdir (Kale, 2014). Çünkü web 1.0
teknolojileri ile kullanıcılar sadece bilgiyi tüketen konumdayken web 2.0 teknolojilerinin sağladığı işbirliği,
paylaşım, geliştirme gibi süreçlerle aktif katılımcı pozisyonuna geçmiştir (Thomas & Li, 2008). Web 2.0
teknolojilerinin sağladığı faydalar dikkate alındığında bu teknolojilerin öğrenme ortamlarında kullanımı
gündeme gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında günümüz öğrenme ortamlarında web 2.0 destekli içeriklerin ve
materyallerin kullanılarak öğrenme ortamları tasarlanması önemli görünmektedir. Dolayısıyla yetiştirilen
öğretmen adaylarının bu teknolojileri kullanabilme yeterliklerinin kazandırılması gerekmekte ve böylelikle ilerde
kullanabilmelerinin önü açılmış olacaktır. Bu çerçevede bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının gelecekte
web 2.0 teknolojilerini öğretim materyali geliştirme amaçlı kullanma niyetlerini belirlemektir.
Yöntem
Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının gelecekte web 2.0
teknolojilerini öğretim materyali geliştirme amaçlı kullanma niyetlerini belirlemeye dönük görüşmeler
yapılmıştır. Bunun için çalışma Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde yürütülmüştür. Bu ders
öğretmen yetiştirme müfredatında yer alan iki saat teorik iki saat uygulaması olan meslek bilgisi derslerinden
birisidir. Bu dersin teorik kısmında öğretim teknolojileri ile ilgili kuramsal bilgiler, materyal tasarım ve
geliştirme ilkeleri, farklı materyaller ve kullanımına ilişkin bilgiler verilmiştir. Dersin uygulama kısmında ise
sunum, eğitsel animasyon, eğitsel oyun, kavram haritası, çevrimiçi depolama, eğitsel video gibi farklı öğretim
materyali geliştirmek için uygun web 2.0 araçları tanıtılmıştır. Dersin sonunda öğretmen adaylarının bu araçları
gelecekte öğretim materyali geliştirme amaçlı kullanma niyetlerine yönelik görüşmeler yapılmıştır.
Katılımcılar
Araştırmaya bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi matematik eğitimi anabilim dalında öğrenim gören
ve ÖTMT dersini alan 54 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyete göre
dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 1.
Araştırmaya Katılan Öğretmen Adaylarının Cinsiyete Göre Dağılımları
N

%

Kız

46

15

Erkek

8

85

Toplam

54

100

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu kız olup erkeklerin oranı daha düşüktür.

Veri Toplama Araçları
Veri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda, araştırmacılar
tarafından hazırlanan ÖTMT dersinde gösterilen web 2.0 araçlarıyla ilgili gelecekte kullanma niyetleri,
beğenilen ve beğenilmeyen yönlerine dair sorular sorulmuştur. Hazırlanan görüşme formu ders bitiminde
öğrencilere yazılı olarak uygulanmıştır.
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Verilerin Analizi
Toplanan veriler betimsel analizi ile incelenmiştir. Betimsel analiz, toplanan verilerin daha önceden
belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür (Yıldırım &
Şimşek, 2011). Bu kapsamda araştırmacılar öğretmen adaylarının web 2.0 araçlarını kullanma niyetleri temasına
göre görüşme verilerini okumuş ve düzenlemişlerdir.

Bulgular
İlk olarak öğretmen adaylarının web 2.0 teknolojilerini öğretim materyali geliştirme amaçlı kullanma
niyetlerine ilişkin frekans tablosu aşağıda verilmiştir.
Tablo 2.
Öğretmen Adaylarının İlerde Kullanmak İstedikleri Web 2.0 Araçlarına İlişkin Frekans Tablosu
Web 2.0 Aracı

f

Bubbl.us

27

Prezi

22

Powtoon

8

Google Drive

6

Youtube

5

Cmap

4

Scratch

4

Mind42

4

Tablo 2’ye göre, öğretmen adaylarının ilerde en çok öğretim materyali geliştirme amaçlı kullanmak
istedikleri web 2.0 aracı kavram haritası aracı olan Bubbl.us aracıdır. Ardından etkili sunum hazırlamaya
yarayan Prezi gelmektedir. Powtoon, Google Drive, Youtube, Cmap, Scracth ve Mind42 araçları da öğretmen
adaylarının kullanmak istedikleri diğer web 2.0 aracıdır.
İkinci olarak öğretmen adaylarının web 2.0 teknolojilerini öğretim materyali geliştirme amaçlı kullanma
nedenlerine ilişkin frekans ve yüzdeler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Tablo 3.
Öğretmen Adaylarının İlerde Web 2.0 Araçlarını Kullanma Nedenlerine İlişkin Frekans ve Yüzde Tablosu
Kullanma nedenleri

f

%

İlgi çekici

13

32.5

Öğrenmeyi kolaylaştırma

7

17.5

Zamandan tasarruf

3

7.5

Erişim

3

7.5

Güdüleme

1

2.5

Çoklu öğrenme ortamı sağlama

1

2.5

Öğretmen adaylarının ilerde web 2.0 araçlarını öğretim materyali geliştirme amaçlı kullanma nedenleri
incelendiğinde ilk olarak bu araçların öğrencilerin derste dikkatlerini çekmesi ve daha ilgi çekici olmaları
bakımından kullanmak istediklerini ifade etmişlerdir. İkinci olarak yeni bilgiyi kolayca kavrama, soyut bilgiyi
somutlaştırma, öğrenilen bilgiyi hatırlama gibi hususlardan dolayı öğrenmeyi kolaylaştırabilmesi bakımından bu
araçları ilerde öğretim materyali geliştirme amaçlı kullanmak istedikleri bulunmuştur. Ayrıca bu araçların
öğrenme sürecinde zamandan tasarruf sağlaması, istenilen yerden erişim kolaylığı, öğrenciyi derse karşı
güdüleme ve çoklu öğrenme ortamı sağlamaları öğretmen adaylarının bu araçları ilerde öğretim materyali
geliştirme amaçlı kullanma nedenleri arasında yer almaktadır.
Son olarak öğretmen adaylarının web 2.0 araçlarını gelecekte öğretim materyali geliştirme amaçlı
kullanmama nedenlerine ilişkin frekans ve yüzdeler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 4.
Öğretmen Adaylarının İlerde Web 2.0 Araçlarını Kullanmama Nedenlerine İlişkin Frekans ve Yüzde Tablosu
Kullanmama nedenleri

f

%

Teknik

6

46.2

Branşla ilgili olmama

6

46.2

Dikkat dağıtma

1

7.7

Öğretmen adaylarının ilerde web 2.0 araçlarını öğretim materyali geliştirme amaçlı kullanmama nedenleri
olarak bazı araçlarının bazılarının dilinin İngilizce olması, arayüzünün karmaşık olması ve öğretmen adaylarının
branşıyla ilgili etkili materyaller hazırlama sınırlılığı en fazla ifade edilen nedenler olarak bulunmuştur. Ayrıca
web 2.0 aracının dikkat dağıtıcı unsurlar içermesi en az ifade edilen ilerde kullanmama nedeni olarak
bulunmuştur.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada öğretmen adaylarının web 2.0 teknolojilerini öğretim materyali geliştirme amaçlı kullanma
niyetleri araştırılmıştır. İlk olarak öğretmen adaylarının gelecekte öğretim materyali geliştirme amaçlı web 2.0
araçlarından en çok kullanmak istedikleri aracın Bubbl.us olduğu bulunmuştur. Bu araç etkili kavram haritası
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oluşturmak için kullanılmaktadır. Ardından etkili sunum hazırlamak için kullanılan Prezi gelmektedir. Prezi’nin
sağladığı dikkat çekici öğeler öğretmen adaylarının ilgisini çekmiş olabilir. Powtoon, Google Drive, Youtube,
Cmap, Scracth ve Mind42 araçları da öğretmen adaylarının gelecekte kullanmak istedikleri araçlar arasındadır.
İkinci olarak öğretmen adayları gelecekte öğretim materyali geliştirme amaçlı web 2.0 araçlarını kullanma
nedenleri olarak başta ilgi çekici materyal oluşturmada faydalı olacağı için kullanmak istedikleri bulunmuştur.
Diğer taraftan bu araçlarla üretilen materyallerle öğrenmenin kolaylaşacağı, zamandan tasarruf sağlanacağı,
erişim kolaylığı, güdüleme, çoklu öğrenme sağlama nedenleri öğretmen adaylarının gelecekte bu araçları
kullanma nedenleri arasındadır. Son olarak, öğretmen adaylarının gelecekte web 2.0 araçlarını öğretim materyali
geliştirme amaçlı kullanmama nedenleri arasında teknik sorunlar, branşla ilgili olmama ve dikkat dağıtıcı
unsurların olması sonucu çıkmıştır.
Çalışmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda diğer bölümlerde de öğretmen adaylarına branşlarına uygun web
2.0 araçları tanıtılmalı ve öğretmen adaylarının bu araçları kullanmaları sağlanmalıdır. Ayrıca her bir öğretim
materyali için en az iki farklı web 2.0 aracı tanıtılmasında fayda vardır. Çünkü bazı araçlarda olan sınırlıklar
diğerinde olmayabilir. Böylece öğretmen adaylarının bu araçları kullanma istekleri artacaktır.
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Three Body Problem in Electron Impact Ionization of Atoms and Molecules
Zehra Nur Özer, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye, zehraerengil@aku.edu.tr

Öz
Atomların ve moleküllerin tekli iyonlaşması, bir elektronun bir atom ve molekülden koparılması olayı, fizikteki temel
süreçlerden biridir ve geniş bir uygulama alanında büyük öneme sahip olduğu için kapsamlı bir şekilde çalışılmıştır. Hedef
yapının ve etkileşim dinamiğinin ayrıntılı analizi, çarpışmadan sonra çıkan parçacıkların analizi ile elde edilebilir. Elektron
çarpışma çalışmaları hem deneysel hem de teorik zorluklara sahiptir. Özellikle etkileşim potansiyelini ve dalga fonksiyonunu
teorik anlamda ifade etmek önemli bir problemdir. Elektron etkisi ile tekli iyonlaşma durumunda, çarpışmadan sonra üç
yüklü parçacık birbiriyle uzun mesafelerde etkileşir. Bu, üç cisim probleminin kuantum mekanik karşılığıdır ve analitik
çözüm henüz mevcut olmamasına rağmen; bazı yaklaşımlar ile sayısal olarak çözülmeye çalışılmaktadır. Moleküler
hedeflerin elektronlarla etkileşimi için kullanılan teorik modellerin geliştirilmesi için, basit molekülleri incelemek ve aynı
zamanda teknolojik ve bilimsel olarak değerli moleküllerin etkileşim dinamiklerini anlamak için çarpışma deneyleri önem
kazanmaktadır. Temel ve uygulamalı bilimlerde tesir kesiti ölçümlerinin birçok araştırma ve uygulama alanı vardır. Bu
çalışmada, çarpışma fiziğinde üç cisim probleminin çözümü ile ilgili güncel teorik ve deneysel gelişmeler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çarpışma fiziği, tekli iyonlaşma, elektron etkisi, tesir kesiti.

Abstract
Single ionization of atoms and molecules, the ejection of one electron from an atom and molecule, is one of the basic
process in physics and has been extensively studied since it has major importance in a wide field of applications. Detailed
analysis of target structure and interaction dynamics can be obtained by analyzing the outgoing particles after the collision.
Electron collision studies have both experimental and theoretical difficulties. Particularly, expressing the interaction potential
and the wave function in the theoretical sense is an important problem. In the case of single ionization by electron impact, the
three charged particles after the collision interact with each other at long distances. This is the quantum mechanical
counterpart of the three body problem, and although the analytical solution is not yet available. Some approaches are
attempted to solve it numerically. In order to develop the theoretical models used for the interaction of molecular targets with
electrons, collision experiments become important for studying simple molecules and also to understand the interaction
dynamics of technologically and scientifically valuable molecules. There are many research and application areas of cross
section measurements in basic and applied sciences. In this work, recent theoretical and experimental developments on the
solution of the three body problem in collision physics will be presented.
Keywords: Collision physics, single ionization, electron impact, cross section.

Giriş
Yüklü parçacıklarla atom veya moleküllerin çarpıştırılmasının modern fiziğin temelinin anlaşılmasında
önemli bir yeri vardır. Atmosferdeki moleküler yapıları ve güneş ışığı ile etkileşim sonucu açığa çıkan
fotokimyasal süreçlerden kaynaklanan değişimleri incelemek de çarpışma fiziği ile ilişkilidir. Bu çalışmalar
paralelinde; uzaydaki diğer gezegen ve yıldızlardaki atom ve moleküllerin belirlenmesi, biyomoleküllerin
oluşumunda temel yapı taşlarının bulunabilmesi ve yerküre dışında hayatın var olup olmadığı ile ilgili
araştırmalar yapılabilmektedir. Ayrıca; biyolojik organizmaların radyasyon ile etkileşiminde, tıp alanında ortaya
çıkan ışın tedavisi yöntemi sayesinde hem tanısal (X ışını tetkiki) hem de tedavi edici olarak (kanser tedavisi)
kullanımında, yavaş elektronlarla moleküller arasında gerçekleşen çarpışmalarda özellikle çift zincirli yapıya
sahip DNA molekülünün ağır iyon etkisi ile kırılmasında çarpışma fiziği çalışmaları önemli bir rol
oynamaktadır.
Atom ve moleküllerin yapısı hakkındaki ayrıntılı bilginin yanında, dinamik süreçlere ilişkin birçok problem
günümüzde halen çözülememiştir. Atom fiziğinde, üç parçacıktan oluşan bir sistem, analitik olarak
çözülememekte ve birçok yaklaşıma dayanan teorik modellemelere ve süreci tanımlayan bilgisayara dayalı
hesaplamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Çarpışma teorisine genel bakış ilk kez Mott ve Massey (1933) tarafından
atomik çarpışmaların genel olarak formülleştirilmesi ile olmuştur.
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Çarpışma deneyleri ilk olarak 1910’lu yıllarda Rutherford’un saçılma deneyi ile başlamıştır. Bu deneyden
sonra elektron-atom, iyon-atom, foton-atom gibi farklı tür çarpışma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Dedektör
teknolojisinin gelişmesi sonucunda çarpışma deney düzenekleri ile daha karmaşık deneyler yapılabilir hale
gelmiştir. Diğer yandan teorik hesaplamalar için teknik alt yapıdaki gelişmelerle birlikte çarpışma fiziğinin geniş
bir uygulama alanına sahip olmasını sağlamıştır. Geiger et al.’ın (1912) elastik saçılma deneyinden yola çıkılarak
her türlü elastik olmayan (inelastik) saçılma olayları (uyarılma, çoklu iyonlaşma, yakalama, vb.) üzerine
çalışmalara başlanmıştır.
Fiziğin birçok alanındaki geniş uygulaması sebebiyle etkileşme tesir kesiti ölçümleri ve hesaplamalarının
önemli bir yeri vardır. Ayrıca gelen ve saçılan elektron demet akılarının hesaplanması ile hedef atomun kuantum
durumlarındaki değişim olasılıklarının belirlenmesi dalga fonksiyonlarının içerdiği bilgilerin anlamlı hale
getirilebilmesini sağlamaktadır. Genel olarak, gelen elektron demet akısının, hedef atom başına saçılan dalga
fonksiyonun akısına oranı diferansiyel tesir kesiti olarak adlandırılır. Tesir kesiti (cross section), belirli şartlar
altında bir çarpışma olayının meydana gelme olasılığının bir ölçüsüdür. Tesir kesitinin değeri, çarpışan
parçacıklara ve çarpışma sırasında meydana gelen etkileşmelere bağlıdır.
Elektron–atom çarpışmalarında meydana gelen olayların tanımlanabilmesi sistemin toplam dalga
fonksiyonlarının çarpışmadan önce ve sonra belirlenmesine bağlıdır [Joachain, 1983]. Bunun için öncelikle
sistemin Schrödinger dalga denkleminin çözülmesi gerekmektedir. Çarpışma zamana bağlı olmasına rağmen,
etkileşmeler sadece konuma bağlı olduğundan zamandan bağımsızdır. Saçılma bilgileri bu sebeple zamandan
bağımsız Schrödinger denkleminin çözülmesi ile elde edilir [McCarty and Weigold, 1995]. Elektron ile
atom/molekül arasındaki etkileşim; elektronun hızına olduğu kadar, saçılma açısına da bağlıdır. Bu nedenle, bir
reaksiyon tipinin gerçekleşme olasılığını veren tesir kesiti, gelen ve koparılan elektronların enerjilerine ve
açılarına bağlıdır.
Elektron etkisiyle iyonlaşma olayı, teorik modellerin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Elektron
etkisiyle iyonlaşma olayında çarpışmadan sonra birbirleriyle uzun mesafeli Coulomb etkileşmesi içinde olan en
az üç parçacık bulunmaktadır. İyonlaşma mekanizmasının tanımlanması, çok parçacık probleminin çözülmesini
gerektirmektedir. Parçacıkların hepsinin enerji ve momentumlarının belirlenmesi iyonlaşma olayının tam olarak
tanımlanmasını sağlayacaktır. İyonlaşma olayında geliştirilen teoriler ile hedef atomun bağlı durumlarından ilk
ve son durumlarındaki dalga fonksiyonları arasındaki ilişkinin kurulması amaçlanmaktadır.
Teorik Yaklaşımlar
Elektron etkisi ile iyonlaşma olayı, elektron ve hedef parçacığın çarpışmasına bağlı olarak hedef
parçacıktan bir veya daha fazla elektronun koparılmasıdır. Farklı şekillerde iyonlaşma olayı gerçekleşebilir.
Bunlardan bazıları; doğrudan, rezonans (kendiliğinden iyonlaşma- autoionization), tekli ve çoklu, iç ya da dış
kabuktan iyonlaşmalardır. Yüksek enerjilerde, birden fazla elektronun koparılması durumunda çoklu iyonlaşma
veya Auger olayları meydana gelebilir. İyonlaşma olayının en çok gerçekleştiği durum hedef parçacığın
doğrudan tekli iyonlaşması sürecidir. 20. yüzyılının başlarından itibaren saçılma tekniği, atomik ve moleküler
yapılar hakkında bilgi edinmede en başarılı teknik olmuştur. Atom ve moleküllerin elektron etkisi ile
iyonlaşması atom ve molekül fiziğinde en temel saçılma olaylarından birisidir.
Elektron çarpışma deneyleri hem deneysel hem de teorik olarak zorluklar içermektedir. Örneğin, teorik
anlamda etkileşme potansiyelinin ve dalga fonksiyonunun ifade edilmesi önemli bir problemdir. Elektron
etkisiyle tekli iyonlaşma olayında; çarpışmadan sonra açığa çıkan üç yüklü parçacık, birbiriyle uzun menzilde
etkileşmektedir. Bu durum, üç cisim probleminin kuantum mekaniksel karşılığıdır ve analitik çözümü halen
bulunmamakla birlikte bazı yaklaşımlarla nümerik olarak çözülmeye çalışılmaktadır. Doğada en basit atomik
sistem olan hidrojen atomunun deneysel saçılma tesir kesitlerinin anlaşılması dahi ancak 2000’li yılların
başlarında gerçekleşebilmiştir [Rescigno et al. 1999, Bray 2002]. Daha karmaşık çok elektronlu atomik ve
moleküler hedefler kullanılarak yapılan deneysel ve teorik çalışmalar, son yıllarda yoğun çalışılan konulardan
olmuştur [Al-Hagan et al. 2009]. Moleküler hedeflerin elektronlarla etkileşmesi için kullanılan teorik modellerin
geliştirilmesi için basit yapılı moleküllerin çalışılması, ayrıca teknolojik ve bilimsel değeri olan moleküllerin
etkileşim dinamiklerinin anlaşılması önem kazanmıştır.
İyonlaşma sürecinin tamamı teorik olarak hesaplanamadığı için çözüm olarak kullanılan yaklaşımlar Tmatrisini kullanmaktadır. Birinci Born yaklaşımında (First Born Approximation- FBA), çarpışmanın dinamikleri
önemli derecede basite indirgenir. Son durumda, saçılan parçacıkla açığa çıkan diğer parçacıklar arasındaki
etkileşmeler ihmal edilir ve Born yaklaşımı ile elde edilen dağılım fonksiyonunun sadece ilk terimi
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hesaplamalara dahil edilir. İkinci Born yaklaşımında (Second Born Approximation- SBA) ise saçılan elektrona
ait bilgiler hesaplamalara dahil edilir [Dürr et al. 2006, 2008].
Born yaklaşımları, çarpışma sürecinde yer alan tüm etkileşmeleri tam anlamı ile tanımlamakta zorluk
çektiği için Schrödinger denkleminin çözümüne açıklık getirememektedir. Bu nedenle TDCS hesaplamalarında
temel bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin en önemlileri, çarpışma sonrası artçıl etkileşimler (Post
Collisional Interaction- PCI), polarizasyon ve elektron değiş tokuş etkileridir. PCI etkileri, çarpışma sonrası
açığa çıkan iki elektron arasındaki Coulomb etkileşmesinden oluşan etkilerdir. Bu etkiler TDCS hesaplamalarına
Gamow faktörü ile çarpım şeklinde dahil edilir. Bu metot ile hesaplanan TDCS sonuçları He ve H için yüksek
elektron enerjilerinde deneysel sonuçlarla uyumlu iken, düşük ve orta enerjilerde uyumsuzluk göstermektedir.
Bununla birlikte Brauner et al. (1989), gelen elektron için düzlem dalga, çarpışma sonrası ortaya çıkan iki
elektron içinse son durum dalga fonksiyonu olarak Coulomb saçılma fonksiyonunun kullanıldığı BBK metodunu
geliştirmişlerdir [Jones et al., 1993].
Daha sonraları ise Jones (1993), tarafından bu model, elektron-elektron korelasyon faktörünün de dahil
edildiği, gelen ve çarpışma sonrası açığa çıkan iki elektron için bozulmuş dalga fonksiyonunun tanımlanması ile
geliştirilmiştir. Bu yaklaşım ile elde edilen TDCS sonuçları orta dereceli elektron enerjilerinde uyumlu sonuçlar
verirken, düşük elektron enerjilerinde ileri saçılma pikinin konumunu belirlemede uyumsuzluk göstermiştir.
Jones and Madison (1994), ilk ve son durum dalga fonksiyonlarına kısa süreli elektron-hedef etkileşmelerini
dâhil ederek, düşük ve orta dereceli elektron enerjilerinde başarılı bir model sunmuşlardır.
Ayrıca polarizasyon etkilerinin elektron ile çarpışma olaylarına dâhil edilmesi, özellikle düşük enerjilerde
hedef orbitalin yük yoğunluğunun kutuplanma sonucu güçlü statik alan oluşturması açısından önemlidir. Bu
konu ile ilgili yapılan çalışmalar H ve He için TDCS sonuçlarına dâhil edilmiştir [Padial and Norcross, 1984].
Yukarıda bahsedilen metotların dışında Schrödinger denkleminin toplam dalga fonksiyonları üzerinden
çözümlendiği yakınsak çiftlenim (Convergent Close Coupling- CCC) yaklaşımı bulunmaktadır. CCC metodu ile
elde edilen sonuçlar, düşük enerjilerde hafif atomlar ve moleküller için başarılı sonuçlar sunmaktadır [Bray and
Stelbovics, 1992; Bray and Fursa, 2002].
Çarpışma Deneyleri
Çarpışma deneyleri, belirli enerjiye ve momentuma sahip elektron ve fotonların bir hedef ile etkileşmesi
sonucu oluşan parçacıkların sayımı ile ilgilenir. Deneysel olarak elde edilen sayımlar, tesir kesiti kavramı ile
ilişkilendirilerek, olasılık dağılım sonuçlarını kuantum mekaniksel olarak tanımlar.
Elektron ile atom/molekül arasındaki etkileşim; elektronun hızına olduğu kadar, saçılma açısına da bağlıdır.
Bu nedenle, bir reaksiyon tipinin gerçekleşme olasılığını veren tesir kesiti, gelen ve koparılan elektronların
enerjilerine ve açılarına bağlıdır.
Elektron etkisiyle iyonlaşma olayı, teorik modellerin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Elektron
etkisiyle iyonlaşma olayında çarpışmadan sonra birbirleriyle uzun mesafeli Coulomb etkileşmesi içinde olan en
az üç parçacık bulunmaktadır. İyonlaşma mekanizmasının tanımlanması, çok parçacık probleminin çözülmesini
gerektirmektedir. Parçacıkların hepsinin enerji ve momentumlarının belirlenmesi iyonlaşma olayının tam olarak
tanımlanmasını sağlayacaktır. İyonlaşma olayında geliştirilen teoriler ile hedef atomun bağlı durumlarından ilk
ve son durumlarındaki dalga fonksiyonları arasındaki ilişkinin kurulması amaçlanmaktadır. Tesir kesiti
ölçümlerinin temel ve uygulamalı bilimlerde birçok araştırma ve uygulama alanı bulunmaktadır. Ölçülen tesir
kesitleri plazmaların anlaşılmasında, uzay çalışmalarında, kimyasalların ve malzemelerin yapılarının
belirlenmesinde, biyolojik maddelerin, bazı uydu ve gezegenlerin atmosfer bileşenlerinin radyasyon ve yüklü
parçacıklar ile etkileşiminin modellenmesinde önemli bir rol almaktadır. Özellikle organik moleküllerin
elektronlarla etkileşmeleri, bazı biyolojik ve kimyasal süreçlerin anlaşılmasında önemlidir.
Elektron – atom/molekül çarpışma deneyleri temelde iki amaçla yapılmaktadır. Bunlardan birincisi hedef
atom/molekülün kuantum yapısının incelenmesi, diğeri ise elektron ile hedef arasındaki etkileşme dinamiklerinin
anlaşılmasıdır. Deneysel olarak çarpışma sonucu ortaya çıkan elektron sayımları, tesir kesiti kavramı ile
ilişkilendirilerek, olasılık dağılımları kuantum mekaniksel olarak tanımlanır.
Elektron-atom/molekül çarpışmalarında, önceden belirlenmiş bir kinetik enerjiye sahip elektron, durgun
hedefle çarpışarak birkaç farklı türde saçılmaktadır. Saçılmanın türünü gelen elektron ve hedefin kuantum
durumundaki değişiklikler belirler. Gelen elektronun enerjisinin değişmeden saçılması durumunda elastik
çarpışma gerçekleşmiş olur. Bu durumda, hedefe enerji aktarılmamıştır ve hedefin iç kuantum yapısında bir
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değişim yoktur, enerji ve momentum korunmuştur. İnelastik çarpışma sonucu gelen elektron, hedefe enerji
aktarır ve hedefin içyapısında bir değişim meydana gelir. Momentum korunur fakat etkileşmeye giren
parçacıklar sisteminin toplam kinetik enerjisi korunumsuzdur. Çarpışma sonucunda molekül gibi bileşik bir
sistem ayrışmaya uğrayabilir, reaksiyon adı da verilen bu etkileşime genel olarak ayrışma adı verilmektedir.
Süperelastik çarpışmada ise, uyarılmış haldeki hedef, gelen elektrona enerji aktarır.
Tablo 1. Elektron-molekül çarpışması sonucu meydana gelebilecek etkileşme olayları ve elastik, inelastik,
ayrışma ve süperelastik etkileşme olaylarının gösterimleri:

Elastik

İnelastik

Ayrışma

Süperelastik

Etkileşme olayları

Gösterim

Elastik saçılma

e -+ A → A + e -

Dönüsel uyarılma

A(j) + e - → A(j') + e -

Titreşimsel uyarılma

A(v) + e - → A(v') + e -

Elektronik uyarılma

A + e - → A* + e -

Tekli iyonlaşma

A + e - → A+ + 2e -

İkili iyonlaşma

A + e - → A++ + 3e -

Elektron yakalama ile ayrışma

AB + e - → A- + B

Rekombinasyon ayrışma

AB+ + e - → A + B

Nötral ayrışma

AB + e - → A + B + e -

Süperelastik saçılma

e - + A* → A + e -

Elektron çarpışma deneylerinde saçılma olaylarının anlaşılması, elektron-atom/molekül ve elektronelektron etkileşmelerinin kütle merkezinde, Shrödinger dalga denklemi ile doğru ifade edilmesine bağlıdır. Tek
elektronlu atomlarda bile etkin potansiyelin tam olarak belirlenememesinden kaynaklanan problemden dolayı
sistemin dalga fonksiyonu, tam olarak elde edilememektedir. Bu problem atom ve molekül fiziğinde çok
parçacık (many–body) problemi olarak isimlendirilmektedir (Csanak et al. 1971).
Tartışma ve Sonuç
Elektron-molekül çarpışma deneyleri ile kuantum mekaniksel olarak moleküllerin dinamik yapıları (e,2e)
deneyleri ile anlaşılır hale gelmektedir. Saçılan elektronun açısal değişim grafiği elde edildiğinde, önemli bazı
kuantum mekaniksel bilgiler elde edilir. Aynı şekilde çarpışma sonucunda iyonlaşma olayı meydana gelmesi
durumunda, çarpışma sonrası molekülden koparılan elektronların eş zamanlı (coincidence) olarak dedekte
edilmesi aynı tür detay bilgileri sunacaktır. Temel fizikte çarpışan parçacıkların çarpışmadan önceki momentum
ve enerjileri biliniyorsa, bu çarpışma sonucunda enerji değişimleri ve momentum transferleri belirlenebilir.
Atomik seviyede bu çarpışmada çıkan her bir parçacığın enerji ve momentumlarının belirlenebilmesi, kuantum
mekaniksel olarak oldukça önemlidir. Bu, özellikle molekülün dinamik yapısının anlaşılabilmesini sağlayacak
temel teorilerin oluşmasına yardımcı olmaktadır. Deneysel olarak bir molekülün farklı kinematik durumları için
tesir kesitlerinin ölçülmesi, kuantum mekaniğinde sistemin dalga fonksiyonunun belirlenmesi ile eş anlamlı hale
gelmektedir. Bu durumda belirli enerji seviyeleri için Schrödinger dalga denkleminin çözümü sonucunda
bulunma olasılık durumları teorik olarak hesaplanıp deneysel sonuçlarla karşılaştırmalar yapılabilmektedir.
Çarpışma olayını anlamak için deneyi doğası gereği mutlak olarak ölçülemeyen çeşitli türden tesir kesiti
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ölçümlerinin yapılması deney düzeneğinin test edilmesi için önemlidir. Çarpışma sürecinin deneysel ve teorik
olarak aydınlatılmasının, plazma fiziği, astrofizik, atmosfer fiziği radyasyon kimyası ve biyoloji gibi birçok
alanda yeri vardır. Atom-molekül fiziğinde bu çalışmalar, özellikle kuantum teorisinin ve deteksiyon
tekniklerinin gelişmesi ile saçılma olaylarının anlaşılmasında önemli katkılar sağlamıştır. Bu çalışmalar
sayesinde temel seviyedeki çok parçacıklı sistemlerin dinamikleri hakkında bilgi edinmek mümkündür.
This work is supported by BAPK the grant No 17.KARİYER.217.
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Öz
Işıkta ve çift yarık deneyinde Young tipi girişim olayının gözlenmesi kuantum mekaniğinin gelişiminde dönüm noktası
olmuştur. Atomik seviyede ise çift yarık deneyi eş iki atomlu molekülün foton veya yüklü parçacık etkisi sonucunda ortaya
çıkan elektronların dağılımına bakılarak incelenebilir.
Son 50 yılda, Young tipi girişim etkileri iki atomlu moleküllerin elektron veya iyon etkisi ile iyonlaşma tesir kesitleri
üzerinden incelenmektedir. Bir takım deneysel ve teorik çalışma elektron-iki atomlu molekül çarpışma deneyleri, özellikle H2
molekülü üzerine yapılmıştır. Literatürdeki bu çalışmalardan hareketle, iki eş atomlu moleküller olan H2 ve N2’nin elektron
etkisi ile iyonlaşma olayının girişim olayı açısından incelenmesine yönelik çalışmalar yaptık (Ozer, Z. N., et al. Physical
Review A, 2013, 87.4: 042704, Chaluvadi, H., et al. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 2015,
48.15: 155203) ve olası girişim etkilerini her iki molekül için de gözlemledik. Bu çalışmada, elektron etkisi ile iyonlaşma
sonucu oluşan tesir kesitlerinin girişim olayı açısından; iki atomlu moleküle karşılık gelen atomik tesir kesiti ile
ilişkilendirilerek değerlendirilmesi yapılacaktır. Ayrıca sonuçlar saçılan elektron açısına, gelen ve koparılan elektron
enerjilerine göre incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Young tipi girişim, elektron etkisi, iki atomlu moleküller, tesir kesiti.

Abstract
Young type interference event observed with light and single electron in a double slit experiment have been a milestone
in the foundation of quantum mechanics. In the atomic scale, double slit experiment could be probable by looking into
electron emission from two center homonuclear diatomic molecules ionized by photon or charged particle impact.
In the last 50 years, Young type interference effects are investigated in the ionization cross sections of diatomic
molecules by electron or ion impact. Couple of experimental and theoretical studies is done to search feasibility of
interference effects in electron-diatomic molecule collision experiments especially on H2 molecule. Motivated to the
arguments on the observability of interference effects in literature, we have presented experimental and theoretical
collaboration to better understand the physics of this type interference for electron impact ionization of two diatomic
molecules of H2 (Ozer, Z. N., et al. Physical Review A, 2013, 87.4: 042704) and N2 molecule (Chaluvadi, H., et al. Journal of
Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 2015, 48.15: 155203) and presented the observation of such effects in the
triple differential cross section spectra. In this work, we examine possible interference effects for diatomic molecules in the
ionization cross sections in comparison with the electron impact ionization of corresponding atom and discuss the results
depending on scattering electron angles and initial or ejected electron energies.

Keywords: Young type interference, electron impact, diatomic molecules, cross section.

Giriş
İngiliz fizikçi Thomas Young, ışığın dalgaların bileşiminden oluştuğundan yola çıkarak, iki ışık dalgasının
bir araya gelmesi ile bir tür etkileşim oluşacağını düşünmüştür. Bu durum birbirine yakın olarak yerleştirilmiş
iki yarıktan geçen eşfazlı ışık dalgalarının nasıl etkileşime girdiğini göstermektedir.
1924 yılında Einstein’ın ışığın parçacık karakteri gösterebileceğini ileri sürmesinden sonra de Broglie,
parçacıkların da uygun koşullarda dalga davranışı gösterebileceğini savunmuştur. Dalga-parçacık ikilemi,
kuantum mekaniğinin gelişmesinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Parçacıkların dalga özellikleri göstermesi
Young deneyinin elektronlardan fullerenlere kadar çeşitli parçacıklar için uygulanabilirliği fikrini doğurmuştur
[Davisson, 1965; Arndt et al., 1999]. Momentumlu bir parçacık, de Broglie dalgaboyu (λ=h/p) ile aynı
mertebede yarık aralığı olan iki yarıktan geçince girişim deseni oluşturmaktadır. Şekil 1’de iki merkezden eş
fazlı saçılan parçacıkların oluşturduğu girişim deseni görülmektedir [Canton et al., 2011]. Koparılan elektron
dalgalarının dedektöre ulaşma yolları arasındaki fark, Rsinθ, Young deneyinde olduğu gibi girişim etkisinin
oluşmasına neden olur.
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Elektron-H2 çarpışma deneylerinde, iyonlaşan elektron kimyasal bağda etkin ise iyonlaşması da farklı tür
dinamik yapıda olacaktır (özellikle H2 molekül yapısının, He atomundan farklı ve benzer yönlerinin
belirlenmesinde). He atomu sonuçlarıyla H2 sonuçları karşılaştırıldığında bu molekülün yapısı hakkında bilgi
alınabilecektir. Deneysel olarak gözlenen bu açısal değişim tesir kesitleri moleküler simetrilerin farklılıklarını
ortaya çıkaracak, aynı zamanda iyonlaşma olaylarının dinamik yapısı ile ilgili detaylı ve moleküle özel bilgilerin
elde edilmesi mümkün olacaktır. Yapılan deneysel çalışmalarda He atomundan ve H2 molekülünden koparılan
elektronun açısal değişim tesir kesitlerinde gözlenen farklılıklar ve benzer durumların belirlenmesi diatomik
moleküllerin dinamik yapısı hakkında detaylı bilgi vermesi açısından önemlidir. Literatürde doğal girişim etkisi
oluşturması nedeni ile saçılan ve koparılan elektronlar arasındaki korelasyon, He atomu ve H2 molekülü için
alınan üçlü diferansiyel tesir kesiti ölçümleri sayesinde yapılabilmektedir.
Son yıllarda, iki atomlu moleküllerin yüklü parçacık etkisi ile iyonlaşması olayında gözlemlenmesi
beklenen kuantum mekaniksel girişim etkilerinin incelenmesi üzerine çok sayıda çalışma yapılmaktadır
Çarpışma etkisi ile iyonlaşma tesir kesitlerinde girişim etkisinin ortaya çıkacağı fikri ilk kez 1966 yılında Cohen
ve Fano tarafından belirtilmiştir. Cohen ve Fano, eş çekirdekli iki atomlu molekülden koparılan elektronların iki
çekirdekten eş fazlı olarak saçılması sonucu girişim etkisinin oluşacağını belirtmişlerdir. Çalışmaları sonucunda,
hidrojen molekülü iyonu üzerinde girişim etkilerinin iyonlaşan elektronun enerjisine ve yönelimine bağlı
olduğunu göstermişlerdir [Cohen and Fano, 1966].

Şekil 1. İki atomlu molekülden foton etkisiyle iyonlaşan elektronların iki çekirdekten saçılması sonucu oluşan
girim deseni. ρo çekirdekler arası mesafeyi, D molekül düzlemi ile dedektör arasındaki mesafeyi göstermektedir
[Canton et al., 2011].
(e,2e) çalışmaları son yıllarda hem deneysel hem de teorik olarak moleküler iyonlaşma dinamikleri
üzerine odaklanmıştır. Bu çalışmalar özellikle hidrojen ve nitrojen moleküllerinin yüklü parçacıklarla
iyonlaşması üzerine olmaktadır [Milne-Brownlie et al., 2006; Casagrande et al., 2008, Ozer et al., 2013;
Chaluvadi et al. 2015]. Belirli kinematiklerdeki He atomundan alınan TDCS sonuçlarıyla H2 sonuçları
karşılaştırıldığında bu molekülün yapısı hakkında bilgi alınabilmektedir. Deneysel olarak gözlenen bu açısal
değişim tesir kesitleri moleküler simetrilerin farklılıklarını ortaya çıkarmakta, aynı zamanda iyonlaşma
olaylarının dinamik yapısı ile ilgili detaylı ve moleküle özel bilgilerin elde edilmesi sağlamaktadır. Yapılan
deneysel çalışmalarda He atomundan ve H2 molekülünden koparılan elektronun açısal değişim tesir kesitlerinde
gözlenen farklılıklar ve benzer durumların belirlenmesi iki atomlu moleküllerin dinamik yapısı hakkında detaylı
bilgi vermesi açısından önemlidir. Literatürde doğal girişim etkisi oluşturması nedeni ile saçılan ve koparılan
elektronlar arasındaki korelasyon, He atomu ve H2 molekülü için alınan üçlü diferansiyel tesir kesiti ölçümleri
sayesinde yapılabilmektedir.
Teorik olarak, üçlü diferansiyel tesir kesiti (TDCS) hesaplamaları ile elektron saçılma dinamiklerinin
moleküler hizalanmaya bağlılığı incelenmiştir. Açısal dağılıma bağlı olarak gözlenen beklenmedik azalmalar ise
hidrojen molekülünün iki merkezli doğası nedeni ile girişim [Canton et al., 2011] olarak adlandırılmıştır. Bu
çalışmalarda, girişim olayının rastgele hizalanmış moleküllerin ikili ve üçlü tesir kesitlerinde gözlenebileceği
belirtilmiştir.
Stia and Rivarola (2003)’nın modellemesine göre, iki eş atomlu bir molekül (homomolekül) için üçlü
diferansiyel tesir kesiti (H2 molekülü için), üçlü diferansiyel tesir kesiti cinsinden (H) için,
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şeklinde ifade edilebilir. Burada

momentumu,

momentum transferi ve

koparılan elektronun

ise iki çekirdek arasındaki mesafeyi gösteren vektördür.

terimi, girişim faktörüdür ve I ile gösterilir [Stia and Rivarola,2003].
Deney Düzeneği
Elektron çarpışma deneyleri, iyi odaklanmış bir elektron demetinin dik doğrultuda gönderilen bir gaz
demeti ile çarpıştırılması (cross beam type) sonucu oluşan parçacıkları enerji ve açılarına göre eş zamanlı olarak
dedekte edilmesi, elde edilen sinyallerin işlenip bilgisayar ortamında analiz edilmesi ile gerçekleştirilir.
Elektron tabancasıyla enerjisi ve momentumu belirlenen elektron demeti, kendisine dik yönde gönderilen
gaz demeti ile çarpışmaktadır. Çarpışma sonucunda saçılan ve kopan elektronlar enerji analizörleri ile enerjisine
göre ayırt edildikten sonra elektron çoğaltıcıya ulaşmaktadır. Buradan da sinyal ve veri işleme ünitelerine ve
bilgisayara aktarılmaktadır. Analizörler dışarıdan kontrol edilebilen döner tablalar üzerinde hareket etmektedir.
Bu sayede açıya bağlı tesir kesiti ölçümleri alınabilmektedir.
(e,2e) deneylerinde, bir atomun iyonlaştırılması sonucunda ortaya çıkan saçılan ve koparılan iki
elektronunun detektörde eş zamanlı olarak ölçülmesi söz konusudur. Bu ölçüm, elektronların detektöre varış
sürelerinin analizi ile mümkündür. Prensip olarak, aynı iyonlaşma olayında oluşan elektronlar zaman olarak bir
korelasyona sahip olacaktır. Analizörden biri saçılan elektronları, diğeri ise koparılan elektronları detekte
etmektedir. Çarpışmadan sonra gelen elektron enerjisinin bir kısmı iyonlaşma potansiyeline harcanmış ve kalan
enerji saçılan ve koparılan elektronlar arasında paylaşılmaktadır. Saçılan ve koparılan elektronları deneysel
olarak ayırt etmek mümkün olmamakla birlikte; genellikle küçük açılarda saçılan (hızlı) elektron demeti, büyük
açılarda ise koparılan (yavaş) elektronlar detekte edilir. Enerji kaybeden elektron θa, koparılan elektron ise θb
açısı ile etkileşme bölgesinden ayrılır. Her iki elektron, belirlenen düzlem üzerinde farklı açılarda enerji
analizörleri ile eş zamanlı olarak detekte edilirler. Bu elektronlar arasındaki açısal ilişki, analizörlerin farklı
açılarda yerleştirilmesi ile ölçülür. Böylece tüm elektronların enerji ve momentumları belirlenmiş olur.
Bulgular
İki atomlu ve eş merkezli H2 molekülünün elektron etkisi ile iyonlaşması sonucu tesir kesitlerinde
gözlenmesi beklenen Young tipi girişim etkileri, geri saçılma pikinde basıklık ya da artış şeklinde olmaktadır.
Literatürde yapılan çalışmalar aynı zamanda girişim etkisinin iki hidrojen atomu için elde edilen tesir kesitleri ile
molekül için elde edilen tesir kesitlerinin oranı ile daha etkin şekilde görülebileceği doğrultusundadır. Ayrıca
girişim etkilerinin molekülün yöneliminden bağımsız olarak gözlemlendiği teorik ve deneysel olarak
araştırılmıştır.
Ölçümler için kinematik durumlar belirlenirken öncelikle farklı enerji değerleri için girişim faktörünün
koparılan elektronun saçılma açısına bağlı olarak değişimi incelenmiştir. Aynı zamanda belirlenen bu E0 ve Eb
değerleri için saçılan elektronun açısı değiştirilerek girişim faktörünün nasıl değiştiğine bakılmıştır. Literatürde
girişim etkilerinin gözlemlenip gözlemlenemeyeceği üzerine bir tartışma yer almaktadır. Bu nedenle birbirinden
farklı kinematiklerde açıya ve enerjiye bağlı olarak ve literatürdeki tartışmaları irdelemek kapsamında çalışmalar
yapılmıştır.
Girişim faktörü sabit E0 enerjili demet için, farklı Eb değerlerinde saçılan elektronun açısına bağlı olarak
değişmektedir. Deneysel kinematik durumlar belirlenmeden önce, girişim faktörünün farklı enerjiye sahip
elektron demeti için farklı Eb değerlerinde ve farklı saçılma açılarındaki davranışlarına bakılmalıdır (Şekil 2). İki
pik arasındaki oran oldukça belirgin bir şekilde görülmektedir. İleri saçılma bölgesinde ise pikin konumu saçılma
açısı arttıkça spektrumun sağına doğru kaymaktadır.
Girişim faktörü koparılan elektronun enerjisine de bağımlı olduğu için belirli E0 enerjilerinde farklı
koparılma enerjileri için sabit saçılma açısında girişim faktörü incelenmiştir. Şekil 3’te 150 eV enerjisinde 30 o
saçılma açısında farklı elektron enerjilerinde girişim faktörünün değişimi görülmektedir. Bu enerji değerinde
girişim faktörü, geri saçılma bölgesinde 20 eV koparılan elektron enerjisinde bir minimum verirken daha büyük
enerjilerde bu bölgede bir pik gözlenmekte ve bu pikin değeri enerji arttıkça artmaktadır.
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Şekil 2. 150 eV enerjili elektronlar için ve koparılan elektron enerjisi 50 eV iken açıya bağlı değişimi.

Şekil 3. 150 eV enerjili elektronlar için saçılan elektron açısı 30o iken koparılan elektron açısına ve enerjisine
bağlı değişimi.
Şekil 4’te He ve H2 hedef gazları için alınan önceden belirlenen kinematiklerde alınmış iyonlaşma tesir
kesiti sonuçları verilmiştir. İleri saçılma bölgesinde her iki hedef için alınan tesir kesiti spektrumları birbirleri ile
oldukça benzerdir. Geri saçılma bölgesinde ise -15o saçılma açısı hariç uyumlu bir yapı görülmektedir. Stia’nın
teorik modellemesine göre bu bölgede girişime dair etkiler saçılma açısına ve kopan elektron enerjisine göre
gözlemlenmelidir. Bu durumda her iki hedef için de farklı saçılma açılarında geri saçılma bölgesinde dalgalanma
gözlenmektedir. Girişim etkilerinin varlığını araştırmanın bir diğer yolu da benzer yapılar olan bu hedeflerle elde
edilen yapıları karşılaştırmaktır. Aynı zamanda seçilen kinematiklerde elde edilen sonuçlar düşük tesir kesiti
değerleri vermiştir. Girişim etkilerinin daha ayrıntılı incelenmesi için geri saçılma bölgesinde alınan sonuçların
kendi içerisinde incelenmesi girişim etkileri açısından önemlidir.
Tartışma ve Sonuç
Deney kinematiklerinin belirlenmesinde teorik olarak girişim faktörünün açıya ve enerjiye bağlı
değişiminin etkin olduğu kinematik durumları seçilmiştir. İleri ve geri saçılma bölgesindeki girişim etkisinin
olup olmadığını belirleyebilmek için genellikle bu bölgedeki tesir kesitlerinin oranlarına bakılmaktadır. Girişim
faktörü teorik olarak hesaplandığında ileri ve geri saçılma bölgelerinde dikkate alınır derecede değişmektedir. Bu
durumda gerçekleştirilen normalizasyona bağlı olarak geri saçılma pikinde bir basıklık ya da artma gözlenmesi
beklenmektedir. Ayrıca geri saçılma bölgesinde gözlemlenen değişimlere farklı açı ve enerjilerde bakılmıştır.
Açıya bağlı değişimlerin enerjiye bağlı değişimlerden daha hassas olduğu görülmüştür. Bu sonuç dikkate
alınarak girişim etkilerinin gözlenmesine yönelik yeni veriler alınmaya başlanacaktır.
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Şekil 4. H2 ve He için farklı saçılma açılarında 7,15,30o ve 50 eV koparılan elektron enerjisinde alınan
TDCS ölçümleri.
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Düşük Enerjili Modüler Elektron Hızlandırıcısı Tasarımı
Zehra Nur Özer, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye, zehraerengil@aku.edu.tr
Murat Yavuz, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye, muratyavuz@live.com
Öz
Elektron demeti ile ışınlama, hedef malzemenin odaklanmış yüksek enerjili elektronlarla işlenerek, fiziksel ve kimyasal
özelliklerinin endüstriyel fayda sağlanacak şekilde değiştirildiği ileri teknoloji bir işlemdir. Günümüzde; medikal ürünlerin
sterilizasyonu, polimerlerin çapraz bağlama ile güçlendirmesi, ısıya dayanıklı kablo üretimi, gıda ışınlama ile raf ömürlerinin
uzatılması ve patojen kontrolü, atık su ve baca gazı arıtma, litografi, değerli taş ışınlama, kargo/posta güvenliği gibi alanlarda
kullanılmaktadır. Diğer iyonlaştırıcı radyasyon ile ışınlama yöntemlerine göre elektron demeti kullanmanın önemli
üstünlükleri bulunmaktadır. Demet enerjisinin ve dozun hassas bir şekilde kontrol edilebilir olması, istenilen dozun çok daha
hızlı bir şekilde aktarılabilmesi, kullanılan sistemin uzun ömürlü olması ve radyasyon sızıntı riskinin olmaması, bu tekniği
son yıllarda sıkça tercih edilen ışınlama yöntemi haline getirmiştir. Endüstriyel uygulamalarda kullanılan elektron
hızlandırıcıları 100keV’den 10MeV’e kadar enerjilerde elektron demeti üretebilmektedir. Düşük enerjili elektronların
giriciliğinin az olmasına rağmen, yalnızca yüzey ışınlaması gerektiren uygulamaların önemi ve çeşitliliği nedeniyle, düşük
enerjili elektron hızlandırıcılarına olan ilgi son yıllarda giderek artmaktadır. Bu çalışmada, 100-300 keV enerji aralığında
çalışabilen kompakt ve modüler bir elektron hızlandırıcı tasarımı sunulacaktır. Elektronların vakum ortamı içinde lineer
filamentten termoiyonik olarak üretilip elektrostatik olarak hızlandırıldığı ve anot penceresinden geçirilerek atmosfer
ortamında ışınlamanın yapıldığı bir tasarım yapılmıştır. Üretilen elektron demeti 100-300 keV enerji aralığında ve afokal
yapıdadır. Hedef malzemede 0,1-0,4 mm derinliğe kadar homojen ışınlama yapmaktadır. Bu tasarımla elektron
hızlandırıcısının taşınabilir olması, sanayi tesisleri ve üretim bantları gibi uygulama ortamlarına entegre edilebilir olması
sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Elektron demeti, elektron hızlandırıcı, ışınlama.

Abstract
Electron beam irradiation is a high-tech process whereby the target material is processed with focused high-energy
electrons, and its physical and chemical properties are altered to provide industrial benefit. Today; it is used in areas such as
sterilization of medical products, strengthening of polymers with cross-linking, production of heat resistant cables, extension
of shelf life with food irradiation and pathogen control, waste water and flue gas treatment, lithography, precious stone
irradiation, cargo / mail security. There are important advantages of using electron beam according to other irradiation
methods. Sensitive control of its energy and dose, transfer of the desired dose much faster, long service life of the system and
the risk of radiation leakage have been made this irradiation method preferred in recent years. Electron accelerators used in
industrial applications can produce electron beam in energies from 100keV to 10MeV. Although low-energy electrons have a
low degree of penetration, interest in low-energy electron accelerators has been increasing in recent years due to the
importance and diversity of applications requiring only surface irradiation. In this study, a compact and modular electron
accelerator design that can operate in the 100-300 keV energy range will be presented. Electrons are produced in a vacuum
environment in a thermocouple from a linear filament and electrostatically accelerated and passed through the anode window
and a design in which the atmosphere is irradiated. The produced electron beam is in the energy range of 100-300 keV and
has an afocal structure. It makes homogenous irradiation of the target material to a depth of 0.1-0.4 mm. Using this design, it
is ensured that the electron accelerator is portable and can be integrated into application environments such as industrial
plants and production lines.
Keywords: Electron beam, electron accelerator, irradiation.

Giriş
Parçacık hızlandırıcıları, günümüzün en önemli cihazlarından biri olmuştur. Teknolojinin gelişmesi ile
birlikte hızlandırıcılar günümüzde tüm dünyada gerek temel bilimlerin, gerekse uygulamalı bilimlerin her
alanına girmiştir. Hızlandırıcılar tıbbi kullanımdan (görüntüleme, kanser tedavisi, ilaç yapımı v.b.),askeri
teknolojilere ve nükleer yakıt yapımına kadar çok geniş bir alanda kullanılmaktadır.
Hızlandırıcılar yüklü taneciklere enerji kazandırmak için kullanılan cihazlardır. Hızlandırıcıların çalışma
prensibi; elektrik alanının, yüklü taneciklere etki etmesi ile ve hızlandırma aralığındaki gerilim farkına eşit enerji
vermesidir. Örnek olarak yüklü tanecik 1 V’luk bir gerilim farkından geçirildiğinde 1eV’luk enerji kazanır.
Elektrik alan, doğrudan yüksek voltaj elektrotlarından veya dolaylı olarak manyetik alanın değiştirilmesinden
elde edilebilir. Farklı hızlandırıcı tipleri arasındaki en büyük fark, elektrik akımının nasıl elde edilebildiği ile
ilgilidir. Elektrik alanının, doğrudan elde edildiği hızlandırıcılar, d.c elektrostatik hızlandırıcılar (Van de Graaf,
Cockroft -Walton, vb.), dolaylı olarak elde edildiği hızlandırıcılar ise a.c doğrusal hızlandırıcılar (radyofrekanslı,
mikrodalga, vb.) olarak isimlendirilir [Zimek and et al. 1993].
Elektron hızlandırıcılar, elektronları elektrik alan kullanarak yüksek hızlara çıkaran ve manyetik alan
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kullanarak demet halinde bir arada tutan cihazlardır. Yüksek enerjili elektronlar (beta radyasyonu), ışınlanan
malzeme atomlarının elektronları ile doğrudan etkileşerek ara ürünlerin (iyonlar, uyarılmış atom veya
moleküller, serbest radikaller, vb.) oluşturdukları için doğrudan iyonlaştırıcı radyasyon olarak bilinmektedir.
Işınlama süreci uzun yıllardır endüstride kullanılmaktadır. Elektron demeti ile ışınlama, iyonize enerji
açısından gama radyasyonuna çok benzer olup, doz oranları ve penetrasyon açısından farklıdır. Gama ışınları ile
karşılaştırıldığında, elektron ışını işlemesinin birçok avantajı vardır. Özellikle, elektron ışını teknolojisi güvenli
ve ucuz bir teknoloji olarak adlandırılmaktadır. Elektron demeti ile ışınlamada enerji kullanımı oldukça
yüksektir. Bu sistemde kataliz gerekmez çünkü enerji doğrudan malzemeye verilir. Elektron demeti kolayca
yönlendirilebilir ve işleme performansı yüksektir [London et al. 2013, Auditore et al. 2005].
Elektron demeti ile ışınlama, bir hızlandırıcı tarafından üretilen enerjik elektronlarla malzemelerin
işlenmesi için kullanılan bir işlemdir. Elektron demeti hızlandırıcıları geniş bir ürün yelpazesi üretmek için geniş
aralıktaki demet akımı ve enerjisini içerir. Elektron demeti ile ışınlama kullanılarak, malzemelerin kimyasal ve
fiziksel özellikleri değiştirilir ve ürün kalitesi artırılır.
Elektron demeti ile ışınlamanın geniş kullanım alanı bulunmaktadır. Yüksek kaliteli elektron demetleri
yüksek enerjili serbest elektron lazerlerinin elde edilmesinde kullanılır. Elektron demetinin kullanımı ile metaller
bir araya getirilerek doğrudan üretim yapılabilir. Bu sayede havacılık endüstrisi ve askeri uygulamalarda
birleştirmeli üretim yolu elde edilmiş olur. Elektron demeti ile eritme yapılarak ham madde olan metal tozlardan
çok sağlam parçalar ve malzemeler üretilebilir. İki metalin birleşme yüzeyi eritilerek kaynak yapılabilmektedir.
Metal endüstrisi yanında işleme, basım ve tekstil endüstrisinde kullanılır. Yarı iletken malzemeler kullanılarak
tümleşik devreler üretilebilir. Cilt kanserinde olduğu gibi tümörlü hücrelerin yakılmasında ve tedavisinde
kullanılabilir. Elektron demeti yine gıdaların içindeki mikroorganizmaları yok ederek raf ömrünün uzatılması
yanında sterilizasyon gibi uygulamalarda kullanılmaktadır [Hamm and Hamm, 2012].
Enerji ve akım, endüstriyel uygulamalarda elektron hızlandırıcılarının iki temel özelliğidir. Çeşitli
uygulamalarda 0.15 ila 10 MeV enerjili elektron demeti aralığı kullanılmaktadır. 0.15 ila 0.5 MeV enerjiye sahip
düşük enerjili elektron hızlandırıcıları genellikle yüzeylerin işlenmesi, kaplamaların ve polimerik filmlerin
ışınlanması için kullanılır. Orta enerjili elektron hızlandırıcılar ise, 0.5-5 MeV enerjisine sahip elektronlar
üretirler. Yüksek enerjili olanlar, 5-10 MeV arasında enerjiye sahiptirler ve tıbbi ürünlerin sterilizasyonu ve
gıdaların işlenmesi için kullanılırlar.
Düşük enerji hızlandırıcıları, taramalı olmayan elektron ışını işlemesi olarak bilinir. Kaynak doğrusal bir
kaynaktır, dolayısıyla tarama gerekli değildir. Ürünün gerekli alanını kaplamak için geniş bir elektron demeti
duşu gibidir. Orta hızlandırıcılar genellikle taranan demet üretmek için hızlandırma tüpünden oluşur.
Hızlanma olayının temel prensibi, bir elektron demetinin üretimi ve bunların elektron hızlandırıcısında
hızlandırılmasıdır. Tungsten filament negatif katotta ısıtılır ve elektron daha sonra termiyonik emisyon
tarafından adlandırılan serbest bir elektron olarak yayılır. Serbest elektronlar elektrik alanıyla hızlanır ve
elektron volt değerinde enerji kazanır. Hızlandırılmış elektronlar pencereden çıkar ve hedef malzemeye doğru
ilerler. Elektronlar hızlandırılır ve elektron demeti ile işlenecek hedef malzemeyi ışınlayacak enerji verilir.
İşleme sistemi; güç kaynağı ünitesi, hızlandırıcı tüpü, tarama sistemi, ışınlama penceresi, vakum sistemi, ürün
taşıma sistemi ve güvenlik sisteminden oluşmaktadır. Vakum sistemi, hızlandırılmış elektronun hava
molekülleriyle çarpışmasını önlemek ve ayrıca filamentin zarar görmesini önlemek için önemlidir.
Elektron Hızlandırıcı Tasarımı
Elektron hızlandırıcılar bilimsel araştırmaların birçok uygulamasında, ilaç ve endüstriyel ışınlama için
kullanılmaktadır. Son zamanlarda, endüstriyel hızlandırıcılar için en hızlı büyüyen sektörler düşük enerjili
rejimde (100-300 keV) olmuştur. Düşük enerji elektronları malzemenin yüzeyine derinlemesine nüfuz
etmemekle birlikte, bu gibi kirişlerin uygulanması bazı teknolojik işlemlerde, yani malzeme yüzeyinin işlenmesi
veya gazlardaki işlemlerin gerçekleştirilmesi için yeterince etkili olabilir (Ozer, 2017).
Düşük enerjili aralıkta endüstriyel tesislerin çoğunluğunda, elektronları yolları boyunca hareket eden geniş
bir malzeme ağının üzerine dağıtmak için doğrusal katod kullanmaktadır. Elektronların üretimi ve
hızlandırılması, uzun bir vakum tüpünün içinde yapılır. Termiyonik katodun yaydığı elektronlar, atmosferik
koşullarda materyalleri veya ürünleri ışınlamak için sürekli bir elektron akımı üreten anottan (ince metalik bir
pencere) geçerek tek bir aşamada hızlandırılır (Şekil 1).
Düşük enerjili elektron tasarımı için, termoiyonik yoldan elektronları yayan 1 mm çaplı, 150 mm
uzunluğunda yay şeklinde bir filament sağlamak için 0.25 mm çaplı bir W tel sarımı kullanılmıştır. Bu
filamentten yayılan elektronları anot üzerinde paralel bir şekilde iletmek üzere optimize edilmiş bir odaklama
elektrodu, topraklanmış kabuğa göre potansiyel gradyanı odaklama ve azaltmaya yardımcı olan silindirik bir
yüksek voltaj terminali tasarıma eklenmiştir. Ayrıca vakum muhafazası ve elektriksel olarak topraklanmış
silindirik eşmerkezli bir kabuk kullanımı sayesinde yüksek voltaj izolasyonu için voltaj gradyanını en aza
indirgemek hedeflenmiştir. 150 mm x 10 mm'lik bir pencere oluşturan, 20μm kalınlığındaki bir titanyum
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folyodan yapılmış ince bir anot kullanılarak hızlandırılmış elektronlar vakum dışı ortama çıkmaktadırlar.
Bunların yanında pulslu güç kaynağı sisteminin tasarımda kullanılması planlanmıştır.
Bu şekilde tasarımı yapılan bir elektron hızlandırıcısı ile ışınlama geniş bir alan üzerine homojen olarak
dağıtılmış elektron demeti vasıtasıyla yapılır. SIMION yazılımı ile simüle edilen odaklama elektrodu ve yüksek
voltaj terminali tasarımı ve karşılık gelen elektron demeti profili, şekil 2 ve 3’te gösterilmiştir. Filamentten
hızlandırılmış elektronların yaklaşık %90'ı, olduğunda titanyum folyoya başarılı bir şekilde nüfuz
edebilmektedir. Bu durumda filamente toprağa göre -200 kV değerinde voltaj uygulanmıştır. Bunun dışında,
vakumdaki maksimum elektrik alan değeri, yüksek voltajlı terminalin yuvarlak köşesinin yakınında 6.5 MV/m
civarındadır. Bu değer ise yüksek vakumda kritik elektrik alanından (20 MV/m) daha az olduğundan ideal
durumdadır.

Şekil 1. Elektron ışınlama diyagramı.

Şekil 2. Simion programında odaklama ve yüksek voltaj terminali ve oluşan elektron demetinin profili.
Elektron ışımasından malzemeye enerji aktarımı, belirli bir malzeme kütlesine biriken enerji miktarı olarak
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tanımlanan absorbe edilen dozla belirlenir. Absorbe edilen doz birimi, 1 kilogram (kg) materyale uygulanan
enerjinin (J) sayısı olarak tanımlanan gray (Gy) 'dir. Doz dağılımı, ışınlama işleminin en önemli
parametrelerinden biridir, dolayısıyla öngörülebilir ve tekrarlanabilir süreç için belirlenmesi gerekmektedir.
Elektron demetinin homojenliği, elektron demetinin hedefin genişliği boyunca nasıl dağıldığının doğrudan bir
fonksiyonudur. Şekil 3’de, titanyum çıkış penceresinin çıkışında elektron demetinin dağılımı (kırmızı noktalar)
gösterilmiştir.

Şekil 3. Simion programında elde edilen elektron demeti görüntüsü.
Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada, düşük enerjili elektron perde hızlandırıcısının tasarımı ve simülasyonu tanıtılmıştır. Bu
tesisin birkaç fiziksel ve mekanik tasarımı, SIMION 3D elektron yörünge simülasyon yazılımı ile birlikte
ayrıntılı olarak ayrıntılı olarak tartışılmaktadır ve elektron ışını eşitliğini etkin bir şekilde optimize etmek için
katot yapısını modüle etmeye yönelik bazı çabalar yapılmıştır.
Tasarlanmış düşük enerjili elektron hızlandırıcı, kompakt bir tasarıma sahiptir ve kiriş bütünlüğü, sağlamlık
ve yüksek voltaj güvenliği açısından güvenilir olarak beklenmektedir. Nesneler, elektron demeti ile enerjinin 250
keV'ye kadar çıkabileceği, çeşitli materyallerde yaklaşık 0.1–0.4 mm derinliğe kadar nüfuz edebileceği bir ışınla
ışınlanabilir.
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Öz
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu 20172018 eğitim öğretim yılında uygun örnekleme yöntemi ile Afyonkarahisar ilinde öğrenim gören AKÜ 4. sınıf
öğrencilerinden, 272 kız ve 64 erkek olmak üzere toplam 336 öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırmada ölçek olarak
Güney (2008) tarafından geliştirilen Yansıtıcı Düşünme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analiz sürecinde t-testi ve tek yönlü
varyans analizinden faydalanılmıştır. Ayrıca analiz sürecinde anlamlılık düzeyi .05 alınmıştır. Araştırma bulguları öğretmen
adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri, cinsiyet açısından yansıtıcı düşünme ölçeğinin genelinde anlamlı farklılık
gösterirken bilimsel dergi takip etme durumu, anne ve baba eğitim durumu açısından anlamlı farklılık göstermemiştir. Ayrıca
öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri yüksek olarak belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Yansıtıcı düşünme, eğitim fakültesi, öğretmen adayları

Abstract
The aim of this study is to examine the reflective thinking levels of prospective teachers. In the 2017-2018 academic
year, the study group consisted of 336 prospective teachers of AKÜ 4th grade students, 272 girls and 64 boys, studying in
Afyonkarahisar province with the appropriate sampling method. Reflective Thinking Scale developed by Güney (2008) was
used as the scale. In the analysis of data, t-test and one-way analysis of variance were used. In addition, significance level
was taken as .05. Reflective thinking levels of prospective teachers showed significant differences in terms of gender in terms
of reflective thinking, while scientific journal status did not show a significant difference in terms of education level of
parents. In addition, reflective thinking levels of teacher candidates were determined to be high.
Key words: Reflective thinking, faculty of education, prospective teachers

Giriş
Yansıtma kavramı uygulamacının gerçekte ne yaptıklarını yakından incelemeye dayanan bir yaklaşım
olarak ifade etmektedir. Yansıtma ifadesi bir eylemi; Yapılan uygulama işe yaradı mı? Neden işe yaradı? Neden
işe yaramadı? Başka ne yapılabilir? Gibi sorularla sorgulama durumunu kapsamaktadır. Buradan yola çıkarak
yansıtma, uygulamayı yeniden gözden geçirerek konu üzerinde düşünme durumlarını içermektedir (Shön,1983;
akt: Kozan,2007). İçinde bulunduğumuz dünya şartları varlığını güçlü bir şekilde gösterebilecek düşünen insan
istemektedir (Gedik, Akhan ve Kılıçoğlu, 2014). Bir deneyim ile başlayan konuyu içsel olarak araştırma ve
inceleme süreci yansıtıcı düşünme olarak tanımlanmaktadır (Demiralp ve Kazu, 2012). Bireyden, süreç boyunca
aldığı yolun farkında varıp ortaya koyduğu ürün üzerinde yorum yaparak kazandığı deneyimleri sonraki
deneyimlerinde de faydalanabilmesi beklenmektedir (Başol ve Gencel,2013). Yansıtıcı düşünmenin kasıtlı
geliştirilen bir beceri olduğu göz önüne alınırsa bu becerinin okulda kazandırılması büyük önem arz etmektedir
(Durdukoca ve Demir, 2012). Yansıtıcı düşünmeyi; Amerika’da Ulusal Personel Gelişim Konseyi (NSDC),
Ulusal Eğitim ve Amerika’nın Geleceği Komisyonu (NCTAF) gibi birçok kurum ve kuruluş tarafından tüm
öğretmen ve öğrencilerin sahip olması gereken standart olarak belirlemişlerdir (Tok, 2008). Dewey (1904, 1965)
ise öğretmen adaylarının teorik bilgiyi pratiğe aktarma sorunlarını yansıtmalarına yardım edecek şekilde
düzenlenmesi, eğitim ile ilgili problemlerin üstesinden gelebilmesi için öğretmen adaylarının kendilerini
yansıtmaları konusunda rehber olunması gerektiğini ifade eder (Akt: Norton, 1997). Bu sebeple öğretmen
adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerinin belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi hususu önem
arz etmektedir.
Problem Durumu
Öğretmenlerin 21. Yy öğretmen becerilerinin etkinliği açısından olumlu gelişmeler gösterebilmesi için
eleştirel düşünebilen, anlayışlı, becerikli ve kalıp yargılardan bağımsız düşünebilen nitelikli öğretmen olmaları
gerekmektedir. Bu niteliklerden en önemlilerinden biri de öğretmenlerin yansıtıcı düşünme becerileridir.
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Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerinin belirlenmesi, eğitim-öğretim sürecinde, kendilerini
denetlemeleri ve öz-yargılama yapmaları açısından yansıtıcı düşünme düzeylerini arttırmak, tedbir almak ve
yapılacak çalışmaları belirlemek ve katkı sağlayabilmek için ilk önce öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme
düzeyleri belirlenmelidir.
Öğretmen adaylarının aldıkları öğreniminin son sınıfında yansıtıcı düşünme düzeylerinin belirlenmesi
edindikleri bilgileri kullanarak hayata geçirebilme düzeylerinin belirlenmesi için de etkilidir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın genel amacı Afyonkarahisar ilindeki öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerini
belirlemektir. Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerinde cinsiyet, bilimsel dergi takip durumu, anne
ve baba eğitim durumu açısından anlamlı bir farkın olup olmadığını araştırmaktır.
Araştırmanın Önemi
Literatürde bulunan çalışmalar incelendiğinde anne ve baba eğitim durumu, bilimsel dergi takip etme
durumu değişkenlerine göre öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelendiği çalışmalar
sınırlıdır. Bu bağlamda bu araştırma literatüre katkıda bulunacağından önem arz etmektedir.
Problem Cümlesi
Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerinin dağılımı ve yansıtıcı düşünme düzeylerine bazı
değişkenlerin etkisi nasıldır?
Alt Problemler
1. Öğretmen adaylarının, yansıtıcı düşünme düzeylerinin dağılımı nasıldır?
2. Cinsiyet açısından, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri arasında anlamlı bir fark var
mıdır?
3. Bilimsel dergi takip durumu açısından, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri arasında
anlamlı bir fark var mıdır?
4. Anne eğitim durumu açısından, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri arasında anlamlı bir
fark var mıdır?
5. Baba eğitim durumu açısından, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri arasında anlamlı bir
fark var mıdır?
Yöntem
Bu bölümde araştırmanın deseni, araştırma evren ve örneklemi, verilerin toplama aracı ve verilerin analiz
şekline yer verilmiştir.
Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelenmeye çalışıldığı bu araştırma nicel araştırma
yöntemi olan tarama modeline göre planlanmış ve örneklem sayısının çok fazla olmasından dolayı genel tarama
kullanılmıştır.
Tarama modeli, bir konuya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb.
özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer araştırmalara göre daha büyük örneklemler üzerinde yapılan
araştırmalara tarama araştırmaları denir. (Metin, 2014, s.79).
Katılımcılar
Araştırmanın evrenini Afyonkarahisar ilinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemi ise bu çalışma evreninden seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden, uygun
örnekleme yöntemi (Büyüköztürk, 2014) ile seçilmiştir. AKÜ’de 4. sınıfta öğrenim gören, 272(%80,95)’si kız ve
64(%19,05)’si erkek olan toplam 336 öğrenci oluşmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Verilerin toplanmasında, Güney (2008) tarafından geliştirilmiş olan Yansıtıcı Düşünme Ölçeği
kullanılmıştır. Ölçek 27 maddeden ve likert türünde 5 seçenekten oluşmaktadır. Ölçek her maddenin karşısında
bulunan kesinlikle katılıyorum(1), katılıyorum(2), çok az katılıyorum(3), katılmıyorum(4) ve kesinlikle
katılmıyorum(5) seçeneklerden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 27, en yüksek puan 135’tir.
Ölçekten alınan toplam puan düştükçe yansıtıcı düşünme düzeyi yükselmektedir.
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Güney (2008) geliştirdiği 27 maddelik yansıtıcı düşünme ölçeğinin Cronbach alpha katsayısını .95 olarak
hesaplamışlardır. Bu çalışmada ise, ölçeğin Cronbach alpha katsayısı .95 olarak hesaplanmıştır. Buna göre
uyguladığımız ölçek, sonuçlarına göre yüksek düzeyde güvenilirdir. (α=.95, .80< α<1.00). Ölçekte öğretmen
adaylarının demografik özelliklerini belirlemek için cinsiyet, bilimsel dergi takip durumu, anne ve baba eğitim
durumu soruları yer almaktadır.
Verilerin analizi sürecinde; maddelerin tamamı için frekans ve ortalama puanları hesaplanmıştır. Öğretmen
adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerinin, cinsiyet açısından anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek
amacıyla t testinden yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyinin, bilimsel dergi takip
durumu, anne ve baba eğitim durumu açısından anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla varyans
analizi uygulanılmıştır. Ölçek puanlarının değerlendirilmesinde kullanılan aralıklar ise şu şekildedir; “1.00-1.79,
kesinlikle katılıyorum; 1.80-2.59, katılıyorum; 2.60-3.39, çok az katılıyorum; 3.40-4.19, katılmıyorum; 4.205.00, kesinlikle katılmıyorum”. Öğrencilerin okula bağlanma düzeylerini belirlemek için yapılan analizlerde .05
anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır.
Bulgular
Bu bölümde araştırmada belirlenen problem ve alt problemlere uygun olarak analiz sonucunda elde edilen
bulgulara yer verilmiştir. Öğretmen adaylarının demografik bilgileri ile yansıtıcı düşünme düzeylerindeki
farklılıkları belirlemek için gerçekleştirilen istatistiksel analizler sonucunda, aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
Alt Problem 1: Öğretmen adaylarının, yansıtıcı düşünme düzeylerinin dağılımı nasıldır?
Öğretmen adayları için yansıtıcı düşünme ölçeğinde bulunan maddelerin toplamına ilişkin frekans, aritmetik
ortalama değerleri ve katılma düzeyleri tablo 1 de verilmiştir.
Tablo 1: Öğretmen Adayları İçin Yansıtıcı Düşünme Ölçeği Maddelerine
Değerleri ve Katılma Düzeyleri
Maddeler
1
2
3
1.Öğrencilerime problem çözme konusunda
f
211 113
6
cesaret veririm.
% 62,8 33,6 1,8
2.Öğrencilerimin geleceğe yönelik plan
f
188 128
14
yapmalarını sağlarım.
% 56,0 38,1 4,2
f
187 121
22
3.Gerekli ders planını hazırlarım.
% 55,7 36,0 6,5
4.Ders bitiminde anlatılan konunun tekrarını
f
170 120
28
yaparım.
% 50,6 35,7 8,3
f
194 116
14
5.Öğrencilerimle empati kurarım.
% 57,7 34,5 4,2
f
165 115
27
6.Problemlere alternatif çözümler üretirim.
% 49,1 34,2 8,0
f
124 102
20
7.Görsel ve işitsel araçlar kullanmam.
% 36,9 30,4 6,0
8.Ders anlatırken kavram haritalarını
kullanmam.
9.Öğrencilerim için erişim dosyaları
hazırlamam ve düzenli olarak kontrolünü
yapmam.
10.Öğrencilerimin eski yaşantılarını
yenileriyle harmanlamasına yardımcı olmam.
11.Bilgiye verdiğim önem kadar beceriye
önem vermem.
12.Öğrencilerimi üretken olma konusunda
teşvik etmem.
13.Olumsuzluklar ve zorluklarla nasıl baş
edeceğimi bilmem.
14.Öğrencilerime gereken sıcaklığı
göstermem.
15.Sınıf kültürüne ve iklimine önem vermem.

Ait, Frekans, Aritmetik Ortalama
4
3
,9
2
,6
5
1,5
12
3,6
7
2,1
10
3,0
42
12,5

5
3
,9
4
1,2
1
,3
6
1,8
5
1,5
19
5,7
48
14,3

f
%
f
%

132 119
39,3 35,4
145 115
43,2 34,2

34
10,1
24
7,1

26
7,7
30
8,9

25
7,4
22
6,5

f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f

161
47,9
159
47,3
182
54,2
181
53,9
198
58,9
196

34
10,1
19
5,7
13
3,9
24
7,1
13
3,9
13

20
6,0
20
6,0
21
6,3
13
3,9
18
5,4
15

17
5,1
17
5,1
12
3,6
12
3,6
9
2,7
12
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104
31,0
121
36,0
108
32,1
106
31,5
98
29,2
100

x̄

K.D.

1,43

K.K.

1,52

K.K.

1,54

K.K.

1,70

K.K.

1,55

K.K.

1,81

K.

2,36

K.

2,08

K.

2,01

K.

1,89

K.

1,85

K.

1,72

K.K.

1,71

K.K.

1,63

K.K.

1,65

K.K.

% 58,3 29,8
16.Sınıf içinde öğretmen ve öğrenci
f
209 93
% 62,2 27,7
iletişimine değer vermem.
f
197 97
17.Mesleğimle ilgili yenilikleri takip etmem.
% 58,6 28,9
18.Arkadaşlarımla bir etkileşim içerisinde
f
198 98
değilim.
% 58,9 29,2
19.Hayat boyu öğrenme felsefesini
f
183 106
benimsemem ve tatbik etmem.
% 54,5 31,5
f
182 104
20.Yönetimle olan ilişkilerim iyi değildir.
% 54,2 31,0
21.Geleceğe dönük olarak mesleğimle ilgili
f
189 106
gelişim planları yapmam.
% 56,3 31,5
22.Neyi, ne zaman, nasıl ve niçin yapacağıma
f
191 99
dikkat etmem.
% 56,8 29,5
23.Öğrenci seviyesi ve düzeyine önem
f
192 96
vermem.
% 57,1 28,6
24.Okul içi ve dışı yaşantıların
f
196 97
özümsenmesine önem vermem.
% 58,3 28,9
f
155 102
25.Ceza ve ödül sistemini kullanmam.
% 46,1 30,4
26.Öğrencilerimin derse eşit katılımını
f
197 101
sağlamam.
% 58,6 30,1
f
195 90
27.Konuları anlatmak için istekli değilim.
% 58,0 26,8
K.D.: Katılım düzeyi, K.K.: Kesinlikle Katılıyorum, K.: Katılıyorum

3,9
11
3,3
19
5,7
14
4,2
22
6,5
23
6,8
16
4,8
22
6,5
22
6,5
21
6,3
47
14,0
16
4,8
15
4,5

4,5
11
3,3
15
4,5
14
4,2
17
5,1
21
6,3
17
5,1
14
4,2
16
4,8
10
3,0
16
4,8
11
3,3
24
7,1

3,6
12
3,6
8
2,4
12
3,6
8
2,4
6
1,8
8
2,4
10
3,0
10
3,0
12
3,6
16
4,8
11
3,3
12
3,6

1,58

K.K.

1,63

K.K.

1,64

K.K.

1,69

K.K.

1,70

K.K.

1,65

K.K.

1,66

K.K.

1,67

K.K.

1,64

K.K.

1,91

K.

1,62

K.K.

1,71

K.K.

Tablo 1 incelendiğinde, Frekansların ortalamaları, her maddenin cevapları dikkate alındığı zaman, “kesinlikle
katılıyorum” %53.76, “katılıyorum” %31.69, “çok az katılıyorum” %6.10, “katılmıyorum” %4.74 ve “kesinlikle
katılmıyorum” %3.71 şeklinde hesaplanmıştır. Verilen tüm maddelere ait cevapların ortalaması ise 1.72
hesaplanmıştır. Ölçekte toplam puanın az olması, öğretmen adaylarında yansıtıcı düşünme düzeyinin yüksek
olduğunu gösterdiği için genel olarak öğretmen adaylarında yansıtıcı düşünme düzeyinin yüksek olduğu
görülmüştür.
Alt Problem 2: Cinsiyet açısından, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri arasında anlamlı bir
fark var mıdır?
Öğretmen adaylarının, yansıtıcı düşünme düzeylerinin, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğine ilişkin t-testi yapılmış ve bulgular tablo 2’te verilmiştir.
Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin Cinsiyete Göre Farklılığına İlişkin t-Testi
Sonuçları
Faktörler
Toplam

Cinsiyet
Kız
Erkek

N
272
64

X
45,37
52,34

S.D.
17,80
20,82

df

t

p

334

-2,72

,00

Yapılan analizler sonucunda, cinsiyetin öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyi üzerinde anlamlı bir
etkisinin olup olmadığını ortaya koymak için yapılan ilişkisiz örneklemler için t-testinde, kız öğretmen
adaylarının test puan ortalaması( X :45.37) ile erkek öğretmen adaylarının test puan ortalaması( X :52.34)
arasında anlamlı bir fark görülmüştür( t:-2.72, p:.00, p<.05 ). Test puan ortalamalarına bakıldığında erkek
öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerinin kız öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerine
göre daha düşük olduğu görülmüştür.
Alt Problem 3: Bilimsel dergi takip durumu açısından, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri
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arasında anlamlı bir fark var mıdır?
Öğretmen adaylarının, yansıtıcı düşünme düzeylerinin bilimsel dergi takip durumuna göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğine ilişkin varyans analizi yapılmış ve bulgular tablo 3’da verilmiştir.
Tablo 3: Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin Bilimsel Dergi Takip Durumuna Göre
Farklılığına İlişkin Varyans Analizi Sonuçları
Farkın
Dergi Takip
N
S.D.
S.E.
F
P
X
Kaynağı

Genel Toplam

Hiç(1)

144

49,22

19,52

1,62

Bazen(2)

156

43,91

16,87

1,35

Sık Sık(3)

22

46,68

19,20

4,09

Her Zaman(4)

14

51,71

23,04

6,15

Toplam

336

46,69

18,58

1,01

2,42

,06

Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerinin, bilimsel dergi takip durumlarına göre incelenmesinde;
Ölçeğin tüm cevaplarına ilişkin varyans analizi sonucunda p değeri .06 olduğu görülmüştür. P değerinin .05’den
büyük olmasından dolayı öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerinin bilimsel dergi takip durumu
açısından aralarında anlamlı bir fark yoktur( p:.06, p>.05 ).
Alt Problem 4: Anne eğitim durumu açısından, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri
arasında anlamlı bir fark var mıdır?
Öğretmen adaylarının, yansıtıcı düşünme düzeylerinin anne eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğine ilişkin varyans analizi yapılmış ve bulgular tablo 4’da verilmiştir.
Tablo 4: Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin Anne Eğitim Durumuna Göre Farklılığına
İlişkin Varyans Analizi Sonuçları
Farkın
Eğitim Durumu
N
S.D.
S.E.
F
P
X
Kaynağı

Genel Toplam

Okur-yazar değil

13

45,53

9,70

2,69

İlkokul

177

46,55

18,60

1,39

Ortaokul

61

47,88

18,14

2,32

Lise

52

46,40

19,53

2,70

Üniversite+
Toplam

33
336

46,18
46,69

21,17
18,58

3,68
1,01

,08

,98

Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerinin, anne eğitim durumlarına göre incelenmesinde;
Ölçeğin tüm cevaplarına ilişkin varyans analizi sonucunda p değeri .98 olduğu görülmüştür. P değerinin .05’den
büyük olmasından dolayı öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerinin anne eğitim durumu açısından
aralarında anlamlı bir fark yoktur( p:.98, p>.05 ).
Alt Problem 5: Baba eğitim durumu açısından, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri
arasında anlamlı bir fark var mıdır?
Öğretmen adaylarının, yansıtıcı düşünme düzeylerinin baba eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğine ilişkin varyans analizi yapılmış ve bulgular tablo 5’da verilmiştir.

Tablo 5: Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin Baba Eğitim Durumuna Göre Farklılığına
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İlişkin Varyans Analizi Sonuçları

Genel Toplam

Eğitim Durumu

N

Okur-yazar değil

19

İlkokul
Ortaokul

S.D.

S.E.

45,05

18,70

4,29

99

46,29

17,84

1,79

61

45,11

16,63

2,12

Lise

77

48,07

19,41

2,21

Üniversite+

80

47,47

20,31

2,27

Toplam

336

46,69

18,58

1,01

X

F

P

,29

,87

Farkın
Kaynağı

Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerinin, baba eğitim durumlarına göre incelenmesinde;
Ölçeğin tüm cevaplarına ilişkin varyans analizi sonucunda p değeri .98 olduğu görülmüştür. P değerinin .05’den
büyük olmasından dolayı öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerinin baba eğitim durumu açısından
aralarında anlamlı bir fark yoktur( p:.06, p>.05 ).
Sonuç-Tartışma-Öneriler
Bu çalışma sonucunda 336 kişiye uygulanan 27 maddelik ölçeğin ortalama madde puanı, 1.72 olarak
hesaplanmıştır. Bu bulgulara göre öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri yüksektir.
Cinsiyet açısından incelemek için yapılan t-testi sonucunda p değeri .00 hesaplanmıştır. Değer .05 ten
küçük olduğu için cinsiyet açısından öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri arasında anlamlı bir fark
vardır. (p<0.05). Kız öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre yansıtıcı düşünme düzeyleri daya
yüksek çıkmıştır. Literatür incelendiğinde elden edilen sonuca göre benzer çalışmalar görülmüştür.
Pedagojik formasyon öğrencilerinin cinsiyetlerine göre yansıtıcı düşünme düzeyleri arasında kadın
öğretmen adayları lehine bir anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir(Baykara Özaydınlık ve Erdem, 2017).
Bir başka araştırmada ise ilköğretim öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre yansıtıcı düşünme düzeyleri
arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. (Durdukoca ve Demir, 2012).
Bilimsel dergi takip durumu açısından incelemek için yapılan varyans analizi sonucunda p değeri .06
hesaplanmıştır. Değer .05 ten büyük olduğu için bilimsel dergi takip durumu açısından öğretmen adaylarının
yansıtıcı düşünme düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur(p>0.05).
Anne eğitim durumu açısından incelemek için yapılan varyans analizi sonucunda p değeri .98
hesaplanmıştır. Değer .05 ten büyük olduğu için anne eğitim durumu açısından öğretmen adaylarının yansıtıcı
düşünme düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur(p>0.05).
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının anne eğitim durumu değişkenine göre yansıtıcı düşünme düzeyleri
arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Aydın ve Çelik, 2013).
Baba eğitim durumu açısından incelemek için yapılan varyans analizi sonucunda p değeri .98
hesaplanmıştır. Değer .05 ten büyük olduğu için baba eğitim durumu açısından öğretmen adaylarının yansıtıcı
düşünme düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur(p>0.05).
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının baba eğitim durumu değişkenine göre yansıtıcı düşünme düzeyleri
arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır(Aydın ve Çelik, 2013).
Sonuç olarak, öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyinin öğretmen adaylarının cinsiyetine göre
farklılık gösterirken; bilimsel dergi takip durumu, anne ve baba eğitim durumuna göre farklılık
göstermemektedir. Kızların yansıtıcı düşünme düzeyleri, erkeklerin yansıtıcı düşünme düzeyinden yüksek
bulunmuştur. Genel olarak öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme düzeyleri yüksek çıkmıştır.
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Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Uygulamaları
Aytunga Oğuz, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye, aytunga.oguz @dpu.edu.tr
Öz
Öğrencilerin etkili öğrenenler olmaları ve başarıyı yakalayabilmelerinde öğretmenler önemli rol oynamaktadır.
Öğretmenler bilgi çağının değişimlerine ayak uydurabilmeli, mesleki yeterliklerini geliştirebilmeli ve öğrencilerinin
öğrenmelerine rehberlik edebilmelidir. Bu nedenle, okullarda öğretmenlerin mesleki gelişimleri mesleğe girişlerinden
başlayarak mesleklerinin sonuna dek sürekli desteklenmelidir. Bu çalışmada öğretmenlerin mesleki gelişim uygulamalarının
özellikleri, yaklaşım ve modelleri üzerinde durulmuş program geliştirme ve öğrenme çalışması modellerine odaklanılarak
öneriler getirilmiştir. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri öğretmenlik bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek üzere düzenlenen
etkinliklerle oluşur. Bu uygulamalar formal ya da informal olarak, okul dışında ve/ya da okul içinde düzenlenebilmektedir.
Okul dışında; kurs, seminer, konferans gibi hizmet içi eğitim programları uygulanmaktadır. Okul temelli mesleki gelişimde
ise bu etkinliklerin yanı sıra grup çalışmaları, eylem araştırmaları gibi uygulamalara yer verilmektedir. Son yıllarda mesleki
gelişim uygulamalarında süreklilik, sistemlilik ve okul merkezlilik ilkeleri dikkate alınmaktadır. Öğretmenlerin mesleki
gelişimlerinde yoğun, işbirliğine dayalı ve öz yönetimli geliştirme yaklaşım ve modelleri uygulanabilir. Mesleki gelişim
modelleri öğretmenlerin gereksinimlerine ve geliştirme amaçlarına göre seçilip uygulanmalıdır. Geliştirme/iyileştirme
sürecine katılım amaçlı modellerde okullarda işbirlikli yöntemler kullanılarak program geliştirme çalışmaları ve öğrenme
çalışması uygulanabilir. Bu uygulamaların etkili olabilmesi için gerekli koşulların oluşturulması ve öğretmenlere araştırma,
uygulama, yansıtma ve deneyim fırsatlarının sağlanması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlerin mesleki gelişimi, mesleki gelişim modelleri, program geliştirme, öğrenme çalışması

Abstract
Teachers play an important role in being effective learners and achieving the success for students. Teachers should be
able to keep up with the changes in the information age, be able to develop their professional competencies, and be able to
guide their students' learning. For this reason, the professional development of the teachers in the schools should be
continuously supported from the beginning of their profession until the end of their profession. In this study, the
characteristics, the approaches and the models of the professional development practices of the teachers were deliberated and
the suggestions were developed by focusing on the program development and the learning study models. The professional
development of the teachers is formed by the activities organized to improve the knowledge, skills and the attitudes of
teaching. These practices as formal or informal may be organized outside the school and/or within the school. Outside the
school; in-service training programs such as the courses, seminars and the conferences are implemented. In the school-based
professional development, besides these activities, the practices such as group studies and action research are given a place.
In recent years, the principles of the continuity, systemness and the school-centeredness are taken in consideration in the
professional development practices. In the professional development of the teachers the intensive, collaborative and the selfdirected development approaches and the models can be applied. The professional development models should be selected
and implemented according to the needs of the teachers and their developmental goals. In the participation aimed models in
the development/improvement process, the program development studies and the learning studies can be applied by using the
cooperative methods in schools. It is required to create the necessary conditions for these applications to be effective and to
provide the research, implementation, projection and the experience opportunities for the teachers.
Keywords: Professional development of teachers, professional development models, curriculum development, learning study

Giriş
Eğitimde niteliğin artırılmasına dünyadaki tüm ülkeler önem vermekte ve bunu en önemli sorun olarak
görmektedirler. Nitelikli eğitimin ana bileşenlerinden birisini ise öğretmen niteliği oluşturmaktadır. Nitelikli
eğitimin nitelikli öğretmenlerle gerçekleştirilebileceği düşüncesiyle tüm dünyada öğretmen niteliğini etkileyen
etkenlerin belirlenmesine ve geliştirilmesine dönük çalışmalar giderek artan yoğunlukta sürdürülmektedir.
Öğretmenlerin niteliğini etkileyen etkenlerden birisi de hem hizmet öncesinde hem de hizmetleri süresince
aldıkları eğitimdir (Özer, 2008).
21. yy da öğretmenlerden öğrencilerin, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey
düşünme ve yaşam boyu öğrenme becerilerini kazanabilmelerine rehberlik edebilmeleri beklenmektedir.
Öğretmenlerin bilgi aktarma yerine, rehber olma rolünü gerçekleştirebilmeleri çağdaş öğretmen yeterliklerine
sahip olmalarıyla ve yaşam boyu öğrenme anlayışı geliştirebilmeleriyle ilişkilendirilebilir. Bu anlayışın
geliştirilmesinin özünde bilgi okuryazarlığı olarak görülen bilgiyi bulma, değerlendirme ve kullanma
becerilerinin geliştirilmesi gelmektedir (Akkoyunlu & Kurbanoğlu, 2002). Bhatta’nın (2008) vurguladığı gibi
bilgi çağında etkili öğretmenin; bilgi teknolojisi okuryazarlığı, çocuk merkezli etkileşimli öğretim, BİT temelli
öğretimin öğrenen odaklı etkileşimli öğretim ile bütünleştirilmesi olmak üzere üç alanda yeterli düzeyde
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geliştirilmesi gerekmektedir (Hooker, 2017). Yaşam boyu eğitim süreci mesleki gelişimi de içeren kapsamlı bir
süreçtir. Öğretmenlerin mesleki gelişim uygulamaları onların yaşam boyu öğrenen olmalarını destekleyebilir
(Bümen, Ateş, Çakar, Ural & Acar, 2012). Çalışmalar mesleki gelişim uygulamalarının öğretmenlerin
yeterliklerini artırdığı yönündedir. Öğretmenin niteliğinin artması öğrenci başarısını etkileyebilen bir etkendir
(İlğan, 2013). Öğretmenlerin mesleki gelişiminde hizmet öncesinde aldıkları eğitim temel olmakla birlikte
öğretmenlikleri süresince gerçekleştirdikleri mesleki gelişim uygulamaları önemli rol oynamaktadır. Etkili,
katılımcı mesleki gelişim yaşantıları öğretmenlerin öğrencilerinin daha iyi öğrenmelerine ve başarılı olmalarına
yardım edebilir (Dunne, 2017). Bu çalışmada öğretmenlerin mesleki gelişim uygulamalarının özellikleri,
yaklaşım ve modelleri üzerinde durulmuş ve program geliştirme ve öğrenme çalışması modellerine odaklanılarak
öneriler getirilmiştir.
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi
Mesleki gelişim kavramı alanyazında çeşitli biçimlerde tanımlanmakla birlikte son yıllarda bazı ortak
noktalar üzerinde durulmaktadır. Önceleri sınırlı etkinliklerle gerçekleştirilen hizmet içi eğitim kavramından
daha geniş kapsamlı bir anlamı olan mesleki gelişim kavramının kullanması tercih edilmektedir (Özer, 2008,
198). Öğretmenlerin mesleki gelişimi Guskey’e (2000, s. 16) göre, “öğrencilerini ilerletmek için, eğitimcilerin
mesleki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek üzere düzenlenen süreç ve etkinlikler”dir (Akt. Bümen vd.,
2012). “Mesleki gelişim, bireyin öğretmen olarak bilgi, beceri, uzmanlık ve diğer özelliklerini geliştiren tüm
etkinlikler” olarak tanımlanmaktadır (OECD, 2009). Bu etkinlikler bireylerin performanslarının arttırılmasını,
etkisiz uygulamalara son verilmesi için onların düzeltilmesini, ülkedeki eğitim politikalarını etkili bir biçimde
uygulayabilmek için uygun koşulların oluşturulmasını, sistemde yenilik ve değişikliklerin yapılmasının
kolaylaştırılmasını amaçlamaktadır (Blandford, 2000, akt: Doğan-Taş, 2016, 4). Öğretmenin mesleğinde
profesyonelleşmesi, değişimlere ayak uydurabilmesi ve kendi gelişim süreçlerinin farkında olarak gereksinimleri
doğrultusunda mesleki gelişimini sürdürebilmesi için mesleki gelişim uygulamalarıyla desteklenmesini
gerektirmektedir (Saban, 2000).
Öğretmenler mesleki gelişimlerinin sorumluluğunu alarak meslekleri süresince bu uygulamalara
katıldıklarında bilgi toplumunun öğretmenleri olabilirler. Öğretmen eğitiminde yeni paradigma geliştirme
etkinliklerinin yaşam boyu sürekliliği, bilgi ve becerilerin yeniden öğrenilmesi, güncellenmesi ve gerekli
hazırlıkların yapılarak öğretmenlerin sürekli desteklenmesi yönündedir (Hooker 2017). Bu süreç öğretmenlerin
davranışlarını geliştirmeye, değiştirmeye dönük formal ya da informal etkinliklerle yaşam boyu gerçekleştirilir.
Böylece bu etkinlikler öğretmenlere eğitimle ilgili sorunların farkında olmalarına, yeni yaklaşımları
uygulamalarına, geliştirmelerine ve öğretmen yeterliklerine daima sahip olmalarına olanak vermektedir (Özer,
2008).
Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Programları
Bilgi çağınde meydana gelen değişimler ve gelişmeler mesleki gelişim anlayışını etkilediği gibi mesleki
gelişim programlarının özelliklerini de etkilemiştir. Mesleki gelişim programlarının özellikleri incelendiğinde,
uzmanların sunduğu bilgi aktarmaya dayalı programlardan giderek uzaklaşılarak öğretmenlerle yöneticilerin
katılımcı oldukları programların oluşturulması yönünde gelişme göstermektedir. Bu programlarda öğretmenler
kendi (ve meslektaşlarının) gelişimlerinin sorumluluklarını almaları yönünde teşvik edilmektedir (Ackerman,
Maslin-Ostrowski & Christensen,1996). Yeni mesleki gelişim anlayışı aktarma odaklı değil, yapılandırmacılık
temellidir. Öğretmenlere zaman içinde öğrenme olanağı veren, uzun dönemli, işbirlikli, farklı ortamlarda ve
belirli bir bağlamda gerçekleşen bir süreçtir. Bu süreçte öğretmenler belirli bir bilgi temeline sahip olarak
mesleğe giren, yeni bilgi ve deneyimler kazanan yansıtıcı uygulayıcılar olarak görülmektedir (Villegas‐Reimers,
2003, akt. Özdemir, 2016, s. 241).
Okul dışı mesleki gelişim uygulamaları kurs, seminer, konferans gibi hizmet içi eğitim programları olarak
düzenlenmektedir. Okul temelli mesleki gelişim uygulamaları ise öğretmenin okulunda okulun yönetici ve
öğretmenleri tarafından gereksinimlere göre düzenlenip yürütülen kurs, seminer, konferans gibi etkinliklerin yanı
sıra grup çalışması, araştırma yapma gibi etkinliklere önem vermektedir. Birçok ülkenin okul temelli mesleki
gelişime yöneldiği görülmektedir (Özer, 2008). Alanyazında öğretmenlerin mesleki gelişim uygulamalarına
ilişkin çalışmaların üç temel ilke üzerine odaklandığı görülmektedir: Süreklilik, sistemlilik ve okul-merkezlilik
(Saban, 2000). Sparks ve Loucks-Horsley’de (1989) mesleki gelişim uygulamalarının etkili olabilmesi için
programların okul ortamlarında düzenlenmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu süreçte öğretmen ve okul
yöneticilerinin bu uygulamaları birlikte planlamaları, öğretimin bireyselleştilmesini sağlayan farklı eğitim
ortamlarının düzenlenmesi, öğretmenlerin kendi hedeflerini belirleyerek bu hedeflere uygun etkinlikleri seçmesi
ve etkin bir biçimde uygulaması, gösterilerin denemelerin yapılması ve danışmanların öğretmenlere rehberlik
ederek dönütler vermeleri gerekmektedir. Bu uygulamalar zamana yayılarak ve öğretmenlere sürekli destek
sağlanarak sürdürülmelidir. Dunne’e (2002) göre etkili mesleki gelişim ilkeleri şöyledir:
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• Sınıfta vizyon oluşturmaya yöneltmelidir.
• Öğrenciler tarafından yansıtma yöntemleri kullanılmalıdır.
• Bir öğrenme topluluğu oluşturmalıdır.
• Öğretmen liderliğini geliştirmelidir.
• Sistemle bağlantılar kurmalıdır.
• Sürekli değerlendirilmelidir.
Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Yaklaşımları ve Modelleri
Öğretmenlerin mesleki gelişim programlarda bugüne dek çeşitli yaklaşımların ve modellerin uygulandığı
görülmektedir. Öğretmenlerin mesleki gelişimi kavramına ilişkin anlayışlar, 1980’li yıllardan sonra
değiştiğinden mesleki gelişim uygulamalarında; “sürekli etkileşim, genel, paylaşımlı etkinlikler, etkin katılımcı
öğretmenler, iç kaynaklı uzman ve araştırmacılar, okul gelişimine dönük sürekliliği olan etkenlikler, öğretimde
hem nasıla, hem niçine önem verme, okul uygulamalar ile ilgili sorunlar, araştırma ile birleştirme ve
değerlendirme” etkinliklerine daha çok yer verilmektedir (Özer, 2008). Gaible and Burns’a (2005:25) göre
mesleki gelişim uygulamaları; standarta dayalı, okul temelli ve öz yönelimli olarak üç ana kategoride ele
alınmaktadır (Akt. Hooker, 2017). Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amaçlı üç yaklaşımdan söz
edilmektedir (Glatthorn, 1997, 6-8, akt. Aydın, 2013, 68-68):
1. Yoğunlaştırılmış geliştirme: Aday öğretmenlerin ve öğretimle ilgili sorunlar yaşayan tüm öğretmenlerin
katılabileceği programlardır. Bu programlar denetçiler, okul yöneticileri, mentorler tarafından sunulabilir.
Gözlemler, görüşmeler yapılır, analiz edilir, koçluk yardımında bulunulur ve öğretmenlerle birlikte onların
gelişimlerini sağlayacak çalışmalar yürütülür.
2. İşbirliğine dayalı geliştirme: Öğretmenlerin mesleki profesyonelliklerini sağlamak için küçük gruplar
halinde birbirleriyle etkileşime geçerek birbirleriyle yardımlaşarak gelişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Eylem araştırmaları, öğretmenlerin birbirlerinin derslerini gözlemlemeleri ve bunlar üzerinde görüşmeler
yapmaları, birlikte program ve materyal geliştirme çalışmaları yapmaları işbirlikli çalışmalar arasındadır.
3. Öz yönetimli geliştirme: Öğretmenlerin öz denetimli olmalarını ve kendi kendilerine bağımsız
çalışmalarını gerektiren bir yaklaşımdır. Öğretmenin gelişim amaçlarını ve bu amaçlar doğrultusunda
eylemlerini belirlemesi, öğrencilerden geri bildirimler alması ve son değerlendirmelerini yapması beklenir. Bu
süreçte kendi gelişimini kendisinin gerçekleştirmesi esastır.
Alanyazında öğretmenlerin mesleki gelişim uygulamalarında kullanılabilecek çeşitli modeller
bulunmaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir (Guskey, 2000; Sparks ve Loucks-Horsley, 1989; Bümen, vd., 2012 ):
Rehberli bireysel gelişim modeli, gözlem / değerlendirme modeli, gelişime katılım/ilerletme sürecine katılım
modeli, eğitim, kurs / seminer modeli, araştırma – inceleme modeli, çalışma grupları modeli, danışmanlık
modeli. Sparks ve Loucks-Horsley (1989) en yaygın olan beş temel mesleki gelişim modelinin özelliklerini şöyle
açıklamaktadır:
• Rehberli bireysel personel gelişim modeli: Bireyler kendi öğrenmelerini destekleyeceğine inandıkları
etkinlikleri belirler, planlar ve uygular.
• Gözlem / değerlendirme modeli: Öğretmenler doğrudan gözlemlenir ve sınıf performansları hakkında
objektif veriler elde edilir ve geri bildirim verilir.
• Geliştirme / iyileştirme sürecine katılım modeli: Öğretmenler, genel veya özel sorunları çözmek için
program, program tasarımları geliştirirler ve okul geliştirme süreçlerine katılırlar.
• Eğitim modeli: Öğretmenler, edindikleri bilgi veya becerilerle bireysel veya grup öğretimine katılırlar.
•Araştırma/ inceleme modeli: Öğretmenler bir ilgi alanındaki verileri belirler ve toplar, verileri analiz eder
yorumlar ve bulgularını kendi uygulamalarında kullanırlar.
Modeller uygulanma yöntemlerine göre bakıldığında çoğunlukla yüzyüze gerçekleştirilmektedir. İlgili
araştırmalar yüz yüze ve çevrimiçi uygulamaların ikisinin birlikte uygulandığı karma mesleki gelişim modelinin
uygulanması önerilmektedir. Yüzyüze ve çevrimiçi etkinliklerin ayrı ayrı uygulanmasının oluşturduğu
sınırlılıkları ortadan kaldırdığına, bununla birlikte web 2.0 araçları gibi BİT’lerinin mesleki gelişim sürecinde işe
koşulmasına olanak tanıdığına ve öğretmenlere tasarım, yansıtma, deneyim ve destek bağlamında çok boyutlu
yararlar sağladığı belirtilmektedir (Kokoç, 2012).
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Çeşitli modeller gereksinimlere göre birlikte de kullanılabilir. Danışman koçluğu, akran değerlendirmesi,
eylem araştırması, öğretmen adaylarının yetiştirilmesi ve proje ekiplerinde çalışma gibi değişik türde mesleki
gelişim etkinliklerine yer verilebilir (Bümen vd., 2012). Bu modellerin seçimi öğretmene, öğrenme sürecine nasıl
bir anlayışla yaklaşıldığıyla, eğitim felsefeleriyle ilişkilendirilebilir. Öğretmeni pasif bir uygulayıcı ya da
teknisyen olarak gören anlayış, mesleki gelişim için kurs modelini tercih ederken; öğretmeni, kendini geliştiren
bir düşünür olarak gören anlayış, mesleki gelişim için rehberli bireysel gelişim, çalışma grupları ve danışmanlık
modeli gibi uygulamaları tercih etmektedir (Doğan-Taş, 2016, 6). Ayrıca modellerin tercih edilmesinde
öğretmenlerin mesleki gelişim aşamalarındaki durumları ve gereksinimleri de rol oynamaktadır. Öğretmenlerin
mesleklerinde ben merkezli, görev merkezli ve öğrenci merkezli aşama olmak üzere üç gelişim aşaması dikkat
çekmektedir. Ben merkezli aşamada öğretmen mesleğinin ilk yıllarında sınıfta disiplin ve kontrol sağlama
çabasında olup yoğun stres yaşar ve yeni modelleri denemeye çalışmaz. Görev merkezli aşamada ise öğretmen
iyi bir öğretici olma kaygısıyla yeni yöntem ve materyalleri kullanmaya başlar meslektaşlarıyla paylaşımlarda
bulunabilir. Öğrenci merkezli aşamada ise öğretmen deneyim ve kendisine güven kazanmış olarak öğrenciye
odaklanır, yenilikleri denemekten ve risk almaktan çekinmez (Saban, 2000). Öğretmenin mesleğinin her
aşamasında gereksinimleri ve karşılaştığı sorunlar farklılık gösterebileceği için buna uygun farklı mesleki
gelişim uygulamaları gerçekleştirilebilir. Tablo 1’de (Dunne, 2002) de görülebileceği gibi mesleki gelişimin
amaçlarına uygun farklı mesleki gelişim uygulamalarına yer verileilir.
Tablo 1.
Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Amaçlarına Yönelik Uygulamalar (Dunne, 2002).
Mesleki Gelişimin Amaçları
Uygulamalar
Bilgi vermek
• Çalıştaylar,seminerler, kurslar, • İş dünyası, bilim,
matematik ve/veya diğer akademik içeriklere daldırma
• Bilim, matematik ve / veya diğer akademik içerikte
sorgulama
Bilgiyi Uygulamaya Aktarmak
• Program geliştirme
• Mentörlük
Öğretmek, uygulamak
• Programın uygulanması
• Ünitelerin yeniden oluşturulması
• Koçluk
Yansıtmayı Teşvik Etmek
• Çalışma grupları
• Vaka tartışmaları
• Eylem araştırması
• Öğrenci çalışmasının incelenmesi
Program Geliştirme Sürecine Katılım Modeli
Öğretmenler formal ya da informal etkinliklerle pogram geliştirme sürecine katılarak mesleki bilgi ve
becerilerini geliştirebilirler (The Alberta Teachers’Assocation, 2016). Bu model öğretmenlerin öğretim
programlarını geliştirmeye dönük projelere katılarak bunların gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmalarını
sağlayan bir modeldir. Bu projeler genelde bir sorunu çözmek amacıyla gerçekleştirilir. Okuma, tartışma,
gözlem, öğretim etkinlikleri yapılır (Sparks ve Loucks-Horsley, 1989). Bu süreçte öğretmenler grup seminerleri,
koçluk uygulamaları ve mesleki öğrenme topluluklarına katılarak mesleki gelişimlerini işbirlikli sürdürebilirler
(Shernoff et al., 2011). Okulda işbirlikli programlar öğretmenlerin ve yöneticilerin etkileşimiyle geliştirilebilir.
Öğretmenler okullarda öğretim programını uygularken yıllık plan yapma, ünite planları hazırhlama, alternative
öğretim yöntemleriyle programı zenginleştirme gibi birçok çalışmalar yapabilirler (Glatthlorn, 1997, s. 59, akt.
İlğan, 2012). Guskey’in (2002) de belirttiği gibi öğrencilerin neleri bilmeleri ya da geliştirmeleri gerektiğini
düşünerek geriye doğru planlama yapabilirler. Guskey geriye doğru planlama yapılmasının mesleki gelişim
planlarında daha etkili olduğu görüşündedir. Eğitimcilerin genellikle öncelikle ne yapacaklarını (atölye
çalışmaları, seminerler) ya da nasıl yapacaklarını (çalışma grupları, eylem araştırması, akran koçluğu)
planladıklarını ancak bu uygulamaların etkili olmadığını ve değerlendirmeyi zorlaştırdığını belirtmektedir.
Program geliştirme sürecine katılım modelinde öğretmenler karşılaştıkları sorunları ya da geliştirmek
istedikleri konularda pojeler tasarlarlar. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlenebilir (Özer, 2008). Okulda
öğretim programlarının ögeleri ya da programların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçleriyle
ilişkili olarak; projeler, işbirlikli grup çalışmaları, çalıştaylar, problem çözme oturumları, tartışmalar
gerçekleştirilebilir. Örneğin yeni öğretim materyallerinin hazırlanması, bir öğretim yöntemi ya da yaklaşımını
değerlendirme, öğrencilere kazandırılacak bir bilgi ya da becerin kazandırılmasındaki sorunların ve çözüm
önerilerinin ortaya konulması, gereksinimlerin analiz edilmesi, tasarlanan programların denenmesi ve
değerlendirilmesi çalışmaları yapılabilir. Bu modelde etkili uygulamaların yapılabilmesi için öğretmenlerin
birbirleriyle ve okul yöneticileriyle işbirliği içinde olmaları, araştırmacı öğretmen özelliği taşımaları ve mesleki
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gelişimi benimsemeleri önem taşımaktadır.
Öğrenme Çalışması Modeli
Öğrenme çalışması modeli değişkenlik kuramına dayalı ve ‘Ders Çalışması’ modelinin bir çeşidi olarak
geliştirilen sistematik bir modeldir (Pang & Ling, 2012). Bu modelde iki temel amaç güdülmektedir. Birincisi,
yenilikçi öğrenme ortamlarının oluşturulması ve kuramsal araştırmaların yapılması. İkincisi ise öğretimi ve
öğrenmeyi geliştirmek amacıyla öğretmenlerin araştırma derslerindeki kazanımları bütünleştirmektir (Demirel
Uçan & Uçan, 2017). Bu modelin uygulanmasında iki temel nokta bulunmaktadır. Birinci nokta, öğrenme
konusuna tam olarak odaklanmak ve tanımlamak. Öğrenme konusunun doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki
yönü vardır: Birisi içerik anlamında diğeri ise öğrencinin öğrenmeyi öğrenme yeteneğine işaret etmektedir.
İkinci nokta ise sürecin her aşamasında değişkenlik kuramını uygulamak ve öğretmenlerin değişkenlik
kuramının çeşitli yönlerine dikkat etmelerine yardımcı olmaktır (Pang & Ling, 2012). Model genellikle
değişkenlik kuramına dayalı olup derslerde derinlemesine ve sistematik tekniklerin uygulandığı araştırma
derslerinden oluşur. Bu dersler belli bir amaçla öğretmenler tarafından işbirlikli olarak planlanır, öğrencilerle
birlikte gerçek sınıf ortamında yürütülür. Katılımcılar daha sonra süreci tartışırlar (Lewis, 2000, akt. Pang &
Ling, 2012).
Öğrenme çalışması eş zamanlı ya da ard arda gerçekleştirilen 5 döngüden oluşmaktadır. Bunlar: 1.
Öğrenme konusunun seçilmesi, 2. Öğrencilerin bilgilerinin belirlenmesi, 3. Belirlenen hedeflere uygun araştırma
derslerinin planlanması ve uygulanması, 4. Araştırma derslerinin değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi, 5.
Araştırmanın amaçlarını, izlenen yöntemi ve sonuçlarını belgelendirme, raporlaştırma ve diğer öğretmenlere ve
akademisyenlere sunma (Lo ve diğ., 2005; Pang ve Marton, 2003, 2005; akt. Demirel Uçan & Uçan, 2017). Bu
döngülerden oluşan öğrenme çalışması sürecinde kuram ve uygulama, öğretme ile öğrenme arasında bağlantılar
oluşturulmaya çalışılır. Bu süreç aslında bilgi üretme sürecidir ve bilgi deneysel ortamda deney ve kontrol
gruplarından elde edilen verilerle üretir. Ayrıca öğrenme çalışması döngüleri farklı sınıflarda uygulanarak
sınıflardaki öğretim yolları ve sonuçları karşılaştırılır (Pang ve Ling, 2011, akt. Demirel Uçan & Uçan, 2017).
Böylece öğretmenler, etkileşimli ve işbirlikli çalışarak bilgiler üretirler ve birbirleriyle paylaşırlar. Bu modelde
öğretmenler planlayan, araştıran, gözlemleyen, kuramsal bilgilerini uygulamaya dönüştüren etkin öğrenenler
olarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Öğrenme çalışması modeli okulda öğretmenlerin
mesleki gelişimlerinde yararlanılan bir modeldir.
Türkiye’de Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Uygulamaları
Eğitimde yaşanan hızlı değişimler ve gelişmelerin Türkiye’de öğretmenlerin hizmet öncesi aldıkları eğitimi
yetersiz kıldığı (Gültekin ve Çubukçu, 2008) ve hizmet öncesi eğitimlerde yeterli ya da uygun eğitim
alamadıkları (Seferoğlu, 2004) dikkate alınırsa öğretmenlerin hizmet içinde mesleki gelişimlerinin desteklenmesi
gerektiği açıktır. Öğretmenlerin mesleki gelişim uygulamaları 1960 yılından bu yana merkezden yönetilmekte ve
1982’den beri Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde düzenlenip
yürütülmektedir (Bümen vd., 2012). Bu kapsamda MEB’de öğretmenlerin eğitimine ve mesleki gelişimlerine
kaynaklık edebilmesi için öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri belirlenmiştir. Böylece öğretmenlerin sahip
olmaları gereken mesleki bilgi, beceri ve tutumları tanımlayan yeterliklerin aynı zamanda hizmetiçi eğitim
etkinliklerinin planlanması ve öğretmenlere gereksinimleri doğrultusunda mesleki gelişim desteği sağlanmasında
kullanılabileceği düşünülmektedir (MEB, 2017). Belirlenen öğretmen yeterliklerinin mesleki gelişim
uygulamalarını yönlendirmesi beklenmektedir.
Türkiye’de mesleki gelişim uygulamalarının okul merkezli yürütülmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Bu
modelin planlı ve sistematik olduğu ve bireysel ve mesleki gelişime katkı sağladığını belirten görüşlerin yanı sıra
zaman ve maddi sorunlar olduğu, benimsenmesinde ve içselleştirilmesindeki sıkıntıların engel teşil ettiği
belirtilmektedir (Kaya & Kartallıoğlu, 2010). Türkiye’de öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik çalışmalara
ve uygulamalara yer verilmekle birlikte alanyazında ilgili araştırmalar (Bümen vd., 2012; Durmuş, 2013;
Elçiçek, 2016; Genç, 2015; Seferoğlu, 2004; Özdemir, 2016) birtakım sorunlar olduğunu belirtmektedir. Bu
sorunlar; mesleki gelişim uygulamalarının öğretmenlerin ilgi ve gereksinimlerini yeterince karşılamadığı, amaca
uygun olmadığı, kuramsal yönü ağırlık taşıdığı ve uygulamalara yeterince yer verilmediği, sürekliliğin
sağlanmasında, uygulamaların izlenmesinde ve dönüt verilmesinde yetersizliklerin olduğu ve öğretmenlerin bu
konuda motivasyonlarının düşüklüğü şeklinde özetlenebilir.
Öğretmenler üst görevlere hazırlanabilmek ve hizmet öncesi öğretmen eğitiminden kaynaklı eksikliklerini
gidermek için hizmet içi eğitime gereksinim duymaktadırlar (Gültekin ve Çubukçu, 2008). Türkiye'de
öğretmenlerin, çoğunlukla kurs ve seminer faaliyetlerine katıldıkları; mesleki gelişim uygulamalarında,
öğretmenlerin genellikle pasif oldukları, etkinliklerin tüm öğretmenlerin katılmasına olanak sağlamadığı,
çoğunlukla merkezi düzeyde olduğu ve sürekli gelişimin hedeflendiği uygulamaların yer almadığı
belirtilmektedir (Taştekin, 2018). Bu konudaki sorunlar örgütler arası koordinasyonlarla, işbirlikli program
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geliştirme çalışmalarıyla ve bilimsel araştırmalarla giderilebilir. Bu noktada “Öğretmen Strateji Belgesi” ve
“Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” çerçevesinde hazırlanan "Öğretmen Gelişim Eylem Planının" Şubat
2018 tarihinde uygulanmaya konulması da öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde umut verici çalışmalar olarak
görülebilir.
Sonuç ve Öneriler
Öğretmenlerin hem hizmet öncesi eğitim programlarının hem de hizmet içindeki mesleki gelişim
programlarının gereksinimlere ve bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirilmesi ve
bütünleştirilmesi nitelikli öğretmenler yetiştirmenin anahtarıdır. Öğretmenlerin mesleki gelişim uygulamalarının
okul merkezli yürütülmesi öğretmenlerin öğrencileri ve sorunları daha iyi anlamalarını, içinde bulundukları
koşullarda öğretmenlik bilgi ve becerilerini geliştirmelerini ve daha etkili öğretmenlik yapabilmelerini olanaklı
kılar. Bu nedenle okul temelli mesleki gelişim programlarının tasarlanıp geliştirilmesi çalışmalarının
yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi için onları motive edici fırsatlar sağlanmalıdır.
Öğretmenlerin kendi mesleki gelişimlerini uygulamalı olarak gerçekleşirebilecekleri etkinlikleri planlayıp
yürütmeleri desteklenmelidir. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri sürecinde birbirleriyle işbirliği yapmaları
etkileşimli öğrenme ortamları oluşturmaları ve program geliştirme, öğrenme çalışması gibi çeşitli modellerden
yararlanmaları teşvik edilmelidir. Mesleki gelişim uygulamalarına öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin
katılımıyla süreklilik kazandırılmalıdır. Uygulamaların öğretmenlerin gereksinimlerine uygun olması için
analizler yapılmalı, program geliştirme çalışmaları yürütülmeli ve izlenmelidir. Bu gelişim sürecinde araştırma,
uygulama, yansıtma ve deneyim mesleki gelişim uygulamalarında dikkate alınması gereken önemli noktalardır.
Bu noktada üniversitelerden daha fazla destek alınması gerekmektedir. Mesleki gelişim programlarına ve
modellerine yönelik daha fazla bilimsel araştırmaların yapılması ve sonuçlarının uygulamalara yansıtılması
önerilebilir.
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Öz
Bir vektör uzayı üzerinde fuzzy norm kavramı ilk defa Katsaras tarafından ortaya atılmış, daha sonra ise Felbin
tarafından fuzzy normlu uzay kavramı tanımlanmıştır. Narayanan ve Vijayabalaji ise fuzzy n-normlu uzaylar üzerinde ilk
çalışmaları yapmışlardır. İstatistiksel yakınsamanın farklı uzaylarda tanımlanmasından sonra fuzzy normlu uzaylar üzerinde
yakınsaklık çeşitleri çeşitli yazarlar tarafından çalışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalarda lacunary istatistiksel yakınsaklık,
lacunary ideal yakınsaklık, ideal yakınsaklık ve istatistiksel yakınsaklık kavramları çeşitli fuzzy normlu uzaylarda
tanımlanmışlardır. Bu çalışmalar yapılırken n-normlu uzaylarda istatiksel yakınsaklığı ve bazı sonuçlarını Reddy çalışmıştır.
Daha sonra Reddy ve Srinivas bu çalışmayı fuzzy n - normlu uzaylarda yapmışlardır. Bu çalışmalarla birlikte klasik normlu
uzaylar ve fuzzy normlu uzaylarda yapılan çalışmaların n boyutlu klasik normlu uzaylar ile n boyutlu fuzzy normlu uzaylar
için yapıldığı görülmektedir. Biz ise bu çalışmamızda daha önce Türkmen tarafından yapılan çalışmalardan ilham alarak
lacunary ideal yakınsaklığı fuzzy n - normlu uzaylarda tanımlayıp bazı özelliklerini ve sonuçlarını vereceğiz. Bu çalışmada
verilen tanım ve teoremler daha sonraki çalışmalara ışık tutabilir ve lacunary ideal yakınsaklığın özellikleri detaylı bir şekilde
incelenebilir. Yaptığımız bu çalışma sonucunda fuzzy normlu uzay ile fuzzy n - normlu uzay arasında tanım ve teoremler
arasında benzerlikler görülmüştür. Buradan aynı çalışmanın farklı uzaylarda da aynı sonucu verip vermediğinin
araştırılmasının uygun olacağı sonucuna varılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Fuzzy n-normlu uzay, lacunary dizi, ideal yakınsaklık, istatistiksel yakınsaklık,

Abstract
The concept of fuzzy norm on a vector space was first introduced by Katsaras, and then the concept of fuzzy normed
space was defined by Felbin. Narayanan and Vijayabalaji made the first studies on fuzzy n-normed spaces. After the
definition of statistical convergence in different spaces, convergence types on fuzzy normed spaces have been studied by
various authors. In these studies, the concepts of lacunary statistical convergence, lacunary ideal convergence, ideal
convergence and statistical convergence are defined in various fuzzy normed spaces. Reddy worked on the statistical
convergence of n-normed spaces and some results. Later, Reddy and Srinivas made this work in fuzzy n - normed spaces.
With these studies, it is seen that the studies in classical normed spaces and fuzzy normed spaces are made for n-dimensional
classical normed spaces and n-dimensional fuzzy normed spaces. In the light of the studies conducted by Turkmen before, in
this study we describe the lacunary ideal convergence in fuzzy n - normed spaces and give some properties and results. The
definitions and theorems given in this study can shed light on further studies and the properties of lacunary ideal convergence
can be examined in detail. As a result of this study, fuzzy normed space and fuzzy n - normed space between the definitions
and theorems were similar. It is concluded that it would be appropriate to investigate whether the same study gives the same
results in different spaces.
Keywords: Fuzzy normed space, lacunary sequence, ideal convergence, double sequence.

1.

Introduction and Background

Let us give some definitions and theorems that will be the source of this study (see (Bag and Samanta,
2008: Debnath, 2012: Dündar and Altay, 2014: Dündar and Talo, 2013a: Dündar and Talo, 2013b: Dündar et al.,
2016: Dündar and Türkmen, 2019: Felbin, 1992: Hazarika and Kumar, 2014: Hazarika, 2013: Hazarika, 2016:
Kumar and Kumar, 2008: Mursaleen and Edely, 2003: Nuray, 1998: Şençimen and Pehlivan, 2008: Tripathy et
al., 2012: Türkmen and Çınar, 2018: Türkmen and Dündar, 2018: Türkmen, 2018a: Türkmen, 2018b: Türkmen,
2019: Zadeh, 1965)).
Fuzzy sets are considered with respect to a nonempty base set of elements of interest. The essential idea
is that each element
is assigned a membership grade
taking values in
, with
corresponding to nonmembership,
to partial membership and
to full membership.
According to Zadeh, a fuzzy subset of is a nonempty subset
of
for some
function
. The function itself is often used for the fuzzy set. And the function is called fuzzy
number under certain conditions. Also, we denote all fuzzy numbers as
We have written
by the set
of all non-negative fuzzy numbers.
For

the

level set of

is defined by

384

International Congress on Science and Education

Afyonkarahisar, 2018

{
For

the supremum metric on

is defined as
|

||

|

A sequence
of fuzzy numbers is said to be convergent to the fuzzy number
if for every
,
there exists a positive integer
such that
, for
. And a sequence
of fuzzy
numbers convergens to levelwise to
if and only if
and
where
and

, for every

A sequence

of fuzzy numbers is said to be statistically convergent to fuzzy numbers
|{

if every

}|

Later, many mathematicians studied statistical convergence of fuzzy numbers and extended to fuzzy normed
spaces.
Let
be a vector space over
let ‖ ‖
symetric, nondecreasing in both arguments and satisfy
‖‖
is called fuzzy normed linear space (briefly
satisfied;
1) ‖ ‖
2) ‖

‖

and the mappings
be
‖‖
and
The quadruple
) and ‖ ‖ is a fuzzy norm if the following axioms are

̃ if and only if
| | ‖ ‖ for

3) For all
a.

‖

‖

(‖ ‖

‖ ‖

) whenever

‖ ‖

‖ ‖ and

‖

‖

b.

‖

‖

(‖ ‖

‖ ‖

) whenever

‖ ‖

‖ ‖ and

‖

‖

Let

‖ ‖ be an fuzzy normed linear space. A sequence

to the fuzzy norm on
there is an
an

and we denote by

such that
such that

(‖

in

is convergent to
with respect
‖
‖ ̃ i.e., for every

provided that
‖ ̃)
‖

, for all
‖

This means that for every
‖

there is

‖

for all
Let

‖ ‖ be an

. A sequence

in

is statistically convergent to

with respect to the fuzzy
‖ ̃)
, we have ({
(‖
})
‖
has natural density zero; namely, for

norm on and we denote by
provided that for each
‖
This implies that for each
, the set
‖
‖
each
,
for almost all .

By a lacunary sequence we mean an increasing integer sequence
as
. The intervals determined by will be denoted by

such that
.

and

‖ ‖ be an
Let
and
be lacunary sequence. A sequence
lacunary summable with respect to fuzzy norm on if there is an
such that
(∑
In this case, we can write
{
A sequence
respect to fuzzy norm on

and
(∑

‖ ̃ ))

(‖

in is said to be lacunary statistically convergent or
if for each
|{

is said to be

̃ ))

(

or

in

(‖
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where | | denotes the number of elements of the set
. In this case, we write
‖
. This implies that for each
, the set
‖
density zero, namely, for each
,‖
, for almost all .
Let
(i).

. A class
, (ii).

If

,

with

is said to be an ideal in

implies

, (iii).

is a nontrivial ideal. If also

Let
(i).

of subsets of

. A non empty class
, (ii).

,

of subsets of

implies

, (iii).

Let is a nontrivial ideal in
on .

.

, the nontrivial ideal

is said to be a filter in
,

.
is a filter associated

in

case, we write

in

in

is called admissible.

provided:

implies

‖ ‖ be fuzzy normed space. A sequence
Let
with respect to fuzzy norm on if for each
the set
A sequence
exists a set

in

. The class

. The element

is called the

is said to be

or
has natural

provided:

implies

for each

or
‖

limit of

is said to be
‖
‖

convergent to
belongs to In this

convergent to in with respect to the fuzzy norm on if there
‖
Let be a real linear space of
such that
‖

,

‖
dimension , where
Let ‖
and the mappings
(respectively, left norm and
right norm)
be symetric, nondecreasing in both arguments and satisfy
and
‖
‖
‖
then the quadruple
is called fuzzy -normed linear space
‖
‖ a fuzzy -norm if the following axioms are satisfied for every
and ‖
and
̃ if and only if

‖

‖

‖

‖ is invariant under any permutation of

‖

‖

‖
‖

‖ for all

‖

‖

whenever

‖

‖

‖

‖

‖

‖ and
‖

(‖
‖

‖

‖

(‖
‖

‖

where
‖

| |‖
‖

whenever

are linearly dependent vectors

‖

‖

‖ ,

‖

‖

‖ and

‖
‖ ‖
Hence the norm ‖

)

)

‖

‖ ,

‖
for
‖ is called fuzzy -norm on

and pair

‖

and
‖ is

called fuzzy -normed space.
‖
Let
an element

‖ be fuzzy -normed space. A sequence
in is said to be statistically convergent to
with respect to the fuzzy -norm on if for every
and for every
,
‖ ̃)
, we have ({
(‖
})
.

2. Lacunary
Convergence
In this section, we introduce the concepts of lacunary
convergence in fuzzy n-normed spaces. Also, we
‖
‖ be an FnNS and
investigate some properties these concepts. Throughout the paper, we consider
be an admissible ideal.
be a lacunary sequence. And also we get
and
Definition 2.1 A sequence
on if for each
there exists

in is said to be
such that
∑

for all
called the

In this case, we write
limit of

convergent to

with respect to fuzzy n-norm

̃)

(
or

or

. The element

is

in

‖
‖ be a fuzzy n-normed space. If a sequence
Theorem 2.2 Let
respect to fuzzy n-norm on , then
is unique.
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and

Then for any
∑ ‖

for all

Also there exists

such that

‖

such that
∑ ‖

for all

there exists

Now, consider

‖

. Then for

we will get a

such that

‖

‖

∑ ‖

‖

‖

‖

∑ ‖

‖

and

Then, we have
‖

‖

‖

‖

is arbitrary, we have ‖

Since

‖

Definition 2.3 A sequence
fuzzy n-norm on

in

this case, we write
limit of

∑

or

‖

which implies that

is said to be lacunary

the set {

if for each

‖

convergent to

with respect to
̃)

(

or

} belongs to

. The element

In

is called the

in

‖
‖ be a fuzzy n-normed space, and
Lemma 2.4 Let
, the following statements are equivalent.

be a sequence in

Then, for every

a)
b) {

∑ ‖

‖

}

c) {

∑ ‖

‖

}

d)

‖

‖

‖
‖ be a fuzzy n-normed space. If a sequence
Theorem 2.5 Let
convergent with respect to fuzzy n-norm on , then
is unique.
Proof. Suppose that

Since
Now, let
if

and
{

∑ ‖

‖

}

{

∑ ‖

‖

}

and
Then
, then we have

is lacunary

define the following sets;

, using Lemma 11.2, we have
and
for all
. This implies that its complement
is a non-empty set in
. Now,

∑ ‖

‖

∑ ‖

‖

Now, clearly, we will get a
‖

Then for any

in

such that
‖

∑ ‖
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∑ ‖

‖

Then, we have ‖

‖

‖

‖

‖

Since
is arbitrary, we have ‖
conclude that
is unique.
‖

Theorem 2.7 Let

‖

and

ii) If

then

Proof. i) For any

and

Therefore, we

be two sequences in

then
for

{

∑ ‖

‖

}

{

∑ ‖

‖

}

and

Now, let
claim that

, using Lemma 11.2, we have

Then

. This implies that its complement

and

for all

is a non-empty set in

∑ ‖

{

‖

}

, then we have
∑ ‖

Now, we will get a

∑ ‖

‖

‖

such that

‖

‖

∑ ‖

‖

‖

‖

∑ ‖

‖

Then, we have
‖

‖

‖

‖

‖

‖

Hence,
∑ ‖

{

‖

∑ ‖

{

Since

‖

}

}
.

Therefore
ii) Let

Then, for each
{

So

Then,

we define the following sets;

Since

Let

‖

which implies that

‖ be a fuzzy n-normed space and

i) If

‖

Let

and

we define the following set

∑ ‖

‖

then we have
∑ ‖
| |

∑ ‖
∑ | |‖

‖

| |

‖

| |
‖
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∑ ‖

‖

Hence,
∑ ‖

{

‖

}

‖

}

and
∑ ‖

{
Hence
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Lacunary Ideal Convergence of Double Sequences in Fuzzy Normed Space
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Erdinç DÜNDAR, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye, edundar@aku.edu.tr
Öz
Bir reel sayı dizisinin yakınsaklık kavramı, istatistiksel yakınsamaya genişletilmiştir. Genel olarak, istatistiksel olarak
yakınsak diziler, metrik uzaylardaki sıradan yakınsak dizilerin özelliklerinin birçoğunu karşılar. I-yakınsama fikri, Kostyrko
ve arkadaşları tarafından, doğal sayılar kümesinin bir alt kümesi olan I-ideal yapısına dayanan, istatistiksel yakınsamanın
bir genelleştirilmesi olarak tanıtıldı. Kostyrko ve arkadaşları, I-yakınsamanın bazı temel özelliklerini verdiği çalışmasında
aşırı I-limit noktaları üzerine çalışmalar da yaptı. Fuzzy sayı dizisinin klasik yakınsaklık kavramı ilk olarak Matloka
tarafından verilmiş ve bu çalışmada fuzzy sayı dizileri için bazı temel teoremler ispatlanmıştır. Fuzzy normlu lineer uzaylarda
istatistiksel yakınsak dizi ve istatistiksel Cauchy dizisi kavramlarını ilk kez Şençimen ve Pehlivan çalışmışlardır. Hazarika ise
fuzzy normlu bir lineer uzayda I-yakınsama, I * -yakınsama ve I-Cauchy dizisi kavramlarını incelemiştir. Biz bu çalışmada,
lacunary I2-yakınsaklığı çift diziler için fuzzy normlu uzaylarda çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Fuzzy normlu uzay, lacunary dizi, ideal yakınsaklık, çift dizi.

Abstract
The concept of convergence of a sequence of real numbers has been extended to statistical convergence. In general,
statistically convergent sequences satisfy many of the properties of ordinary convergent sequences in metric spaces. The idea
of I-convergence was introduced by Kostyrko et al, as a generalization of statistical convergence which is based on the
structure of the ideal I of a subset of the set of natural numbers . Kostyrko et al gave some of the basic properties of Iconvergence and deal with extremal I-limit points. The concept of ordinary convergence of a sequence of fuzzy numbers was
firstly introduced by Matloka and proved some basic theorems for sequences of fuzzy numbers. Şençimen and Pehlivan
introduced the notions of statistically convergent sequence and statistically Cauchy sequence in a fuzzy normed linear space.
Hazarika studied the concepts of I-convergence, I*-convergence and I-Cauchy sequence in a fuzzy normed linear space. In
this paper, we have introduced lacunary I2-convergence in fuzzy normed linear spaces.
Keywords: Fuzzy normed space, lacunary sequence, ideal convergence, double sequence.

Giriş ve Ön Bilgiler
The concept of convergence of a sequence of real numbers has been extended to statistical convergence
independently by Fast (2008) and Schoenberg (1959). A lot of developments have been made in this area after
the works of Šalát (1980), Fridy (1985) and Connor (1988). This concept was extended to the double sequences
by Mursaleen and Edely (2003). Çakan and Altay (2006) presented multidimensional analogues of the results
presented by Fridy and Orhan (1993).
The concept of ordinary convergence of a sequence of fuzzy numbers was firstly introduced by Matloka
(1986) and proved some basic theorems for sequences of fuzzy numbers. Şençimen and Pehlivan (2008)
introduced the notions of statistically convergent sequence and statistically Cauchy sequence in a fuzzy normed
linear space. Türkmen and Çınar (2017) studied lacunary statistical convergence in fuzzy normed linear spaces.
Mohiuddine et al. (2012) studied statistical convergence of double sequences in fuzzy normed spaces. Recently,
Türkmen and Dündar (2018) studied lacunary statistical convergence of double sequences .
Throughout the paper
and
denote the set of all positive integers and the set of all real numbers,
respectively. The idea of -convergence was introduced by Kostyrko et al. (2000) as a generalization of
statistical convergence which is based on the structure of the ideal of subset of the set of natural numbers .
Later, many researchers have worked to improve this topic (Kostyrko et al., 2005: Kumar, 2007: Savaş, 2017:
Tripathy et al., 2012)
Now, we recall the concept of ideal, convergence, double sequence, statistical convergence, ideal
convergence, lacunary convergence, fuzzy normed and some basic definitions (see (Bag and Samanta, 2008:
Debnath, 2012: Dündar and Altay, 2014: Dündar and Talo, 2013a: Dündar and Talo, 2013b: Dündar et al., 2016:
Dündar and Türkmen, 2019: Felbin, 1992: Hazarika and Kumar, 2014: Hazarika, 2013: Hazarika, 2016: Kumar
and Kumar, 2008: Mursaleen and Edely, 2003: Nuray, 1998: Şençimen and Pehlivan, 2008: Tripathy et al.,
2012: Türkmen and Çınar, 2018: Türkmen and Dündar, 2018: Türkmen, 2018a: Türkmen, 2018b: Türkmen,
2019: Zadeh, 1965))
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Fuzzy sets are considered with respect to a nonempty base set of elements of interest. The essential idea
is that each element
is assigned a membership grade
taking values in
, with
corresponding to nonmembership,
to partial membership and
to full membership.
According to Zadeh, a fuzzy subset of is a nonempty subset
of
for some
function
. The function itself is often used for the fuzzy set. And the function is called fuzzy
number under certain conditions. Also, we denote all fuzzy numbers as
We have written
by the set
of all non-negative fuzzy numbers.
For

the

level set of

is defined by
{

For

the supremum metric on

is defined as
|

||

|

A sequence
of fuzzy numbers is said to be convergent to the fuzzy number
if for every
,
there exists a positive integer
such that
, for
. And a sequence
of fuzzy
numbers convergens to levelwise to
if and only if
and
where
and

, for every

A sequence

of fuzzy numbers is said to be statistically convergent to fuzzy numbers
|{

if every

}|

Later, many mathematicians studied statistical convergence of fuzzy numbers and extended to fuzzy normed
spaces.
Let
be a vector space over
let ‖ ‖
symetric, nondecreasing in both arguments and satisfy
‖‖
is called fuzzy normed linear space (briefly
satisfied;
1) ‖ ‖
2) ‖

‖

and the mappings
be
‖‖
and
The quadruple
) and ‖ ‖ is a fuzzy norm if the following axioms are

̃ if and only if
| | ‖ ‖ for

3) For all
a.

‖

‖

(‖ ‖

‖ ‖

) whenever

‖ ‖

‖ ‖ and

‖

‖

b.

‖

‖

(‖ ‖

‖ ‖

) whenever

‖ ‖

‖ ‖ and

‖

‖

Let

‖ ‖ be an fuzzy normed linear space. A sequence

to the fuzzy norm on
there is an
an

and we denote by

such that
such that

(‖

in

provided that
‖ ̃)

, for all

‖

‖

is convergent to
with respect
‖
‖ ̃ i.e., for every

This means that for every
‖

there is

‖

for all
Let

‖ ‖ be an

. A sequence

in

is statistically convergent to

norm on and we denote by
provided that for each
‖
This implies that for each
, the set
‖
each
,‖
for almost all .

with respect to the fuzzy
‖ ̃)
, we have ({
(‖
})
‖
has natural density zero; namely, for

A double sequence
is said to be Pringsheim’s convergent (or -convergent) if for
|
given
there exists an integer
such that |
whenever
We shall write this as
where and tending to infinity independent of each other.
Let

‖ ‖ be an

. If for every

there exist a number
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‖ ̃)

(‖
for all

then the double sequence

is said to be convergent to

fuzzy norm on
In this case, we write
‖
‖
‖
such that
Let

‖ ‖ be an

‖

. If for every

. This means that, for every
for all

‖ ̃

‖

})

is said to be statistically convergent to
, for almost all
and for each

‖

there exist a number

,

({
then the double sequence
on This implies that, ‖

with respect to the

with respect to the fuzzy norm
. In this case, we write

̃ or
Let
(i).

. A class
, (ii).

If

,

implies

, (iii).

. A non empty class
, (ii).

with

is said to be an ideal in

is a nontrivial ideal. If also

Let
(i).

of subsets of

implies

,

for each
of subsets of

implies

.

, the nontrivial ideal

is said to be a filter in

, (iii).

Let is a nontrivial ideal in
on .

provided:

,

in

is called admissible.

provided:

implies

.

. The class

is a filter associated

A nontrivial ideal
of
is called strongly admissible if
and
belong to
for each
. It is evident that a strongly admissible ideal is also admissible. Throughout the paper, we take
as a
strongly admissible ideal in
.
‖ ‖ be fuzzy normed space. A sequence
Let
with respect to fuzzy norm on if for each
the set

in

case, we write

. The element

in

A sequence
exists a set

in

is called the

is said to be

,

limit of

convergent to
such that

in
‖

‖ ‖ be fuzzy normed space. A sequence
Let
with respect to fuzzy norm on if for each
the set
In this case, we write

. The element

The double sequence
sequence of integers such that

convergent to
belongs to In this

with respect to the fuzzy norm on
‖
in

is called the

is said to be
‖
‖

is said to be
‖

limit of

if there

convergent to
‖
belongs to

in

is called double lacunary sequence if there exist two increasing

We use following notations in the sequel:

2. Lacunary
Convergence
In this section, we introduce the concepts of lacunary
convergence in fuzzy normed spaces. Also, we
‖ ‖ be an FNS,
study some properties of these concepts. Throughout the paper, we let
be a
strongly admissible ideal,
be a double lacunary sequence and
be a double sequence.
Definition 2.1.
each
the set

in

is said to be lacunary

∑

{
In this case, we write
limit of

convergent to

or

(

(

) or

in

Lemma 2.2 For every

, the following statements are equivalent.
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a)
b) {

∑

‖

‖

}

c) {

∑

‖

‖

}

‖

d)
Theorem 2.3 If
unique.

‖
in

is lacunary

convergent with respect to fuzzy norm on

Proof. Lets assume that

and

Since
Now, let

∑

‖

‖

}

{

∑

‖

‖

}

and

, using Lemma 11.2, we have

Then
, then we have

. This implies that its complement

Clearly, for at least a

∑

‖

‖

‖

∑

‖

‖

‖

‖

∑

‖

‖

‖

‖

‖

‖

is arbitrary, we have ‖
is unique.

Theorem 7.4 Let

,

is

define the following sets;

and

for all

is a non-empty set in
‖

. So, if

‖

‖

‖

which implies that

be two double sequences in

i) If

and

ii) If

then
Proof. i)For any

Now, let
claim that

‖

, then

such that

Then, we have ‖

Since

Then, for any

{

∑

Since

,

Therefore, we conclude that

Then,

then
for

define the following sets;
{

∑

‖

‖

}

{

∑

‖

‖

}

and

, using Lemma 11.2, we have

Then

. This implies that its complement

{

∑
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‖

and

is a non-empty set in

‖

}

for all
. We
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, then we have
∑

Now, we will get a

‖

‖

∑

‖

‖

such that

‖

‖

∑

‖

‖

‖

‖

∑

‖

‖

Then, we have ‖

‖

‖

‖

‖

‖

Hence,
∑

{
Since

‖

‖

}

so
∑

{

‖

‖

}

Therefore
ii) Let

Then, for each

and

we define the following set

{
So

Let

| |

∑

‖

∑

‖

‖

| |

}

then we have
∑

‖

‖

∑

‖

‖

∑

| |‖

∑

‖

| |

| |

| |

‖
‖

Hence,
{

‖

}

and
{

∑

‖

‖

}

Hence
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Öz
Reel sayı dizilerinin yakınsaklık kavramı genişletilerek istatistiksel yakınsaklık kavramı ortaya çıktı. Daha sonra
Mursaleen ve Edely tarafından bu kavram çift diziler için genişletildi. Fuzzy sayı dizileri için klasik anlamda yakınsaklık
kavramı ilk defa Matloka tarafından çalışıldı ve fuzzy sayı dizilerinin bazı temel teoremlerin ispatlandı. Türkmen ve Çınar
lacunary istatistiksel yakınsaklık kavramını fuzzy normlu uzaylarda çalıştı. Mohiuddine ve arkadaşları ise fuzzy normlu
uzaylarda çift diziler için istatistiksel yakınsaklık kavramını çalıştı. Bu çalışmada daha önce fuzzy normlu uzaylarda
tanımlanan lacunary istatistiksel yakınsaklığın uygulamalarını, çift diziler fuzzy n-normlu uzayları kullanarak yeniden
tanımlayacağız. Bunun için ilk olarak lacunary toplanabilme daha sonra ise lacunary istatistiksel yakınsaklık kavramlarını
tanımlayacağız. Daha sonra bu tanımlar arasındaki ilişkiler teoremle verilip ispatlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fuzzy n-normlu uzay, lacunary dizi, istatistiksel yakınsaklık, çift dizi.

Abstract
The concept of convergence of real sequences has been extended to statistical convergence and later this concept was
extended to the double sequences by Mursaleen and Edely. The concept of ordinary convergence of a sequence of fuzzy
numbers was firstly introduced by Matloka and proved some basic theorems for sequences of fuzzy numbers. Türkmen and
Çınar studied lacunary statistical convergence in fuzzy normed linear spaces. Mohiuddine et al. studied statistical
convergence of double sequences in fuzzy normed spaces. In this paper, the application of lacunary statistical convergence of
double sequences, previously described in fuzzy normed spaces, has been redefined using fuzzy n-norm. In this study, first of
all, the concept of lacunary summable has been introduced and then the definition of lacunary statistical convergence and the
basic theorems related to this convergence have been introduced for double sequences in fuzzy n-normed spaces. Then the
relations between lacunary summable and lacunary statistical convergence have examined and some theorems are given
together with the proofs.
Keywords: Fuzzy n-normed space, lacunary sequence, statistical convergence, double sequence.

1.

Introduction and Background

The concept of convergence of real sequences has been extended to statistical convergence independently by
Fast (1951) and Schoenberg (1959). The concept of ordinary convergence of a sequence of fuzzy numbers was
firstly introduced by Matloka (1986) and proved some basic theorems for sequences of fuzzy numbers. Nanda
(1989) studied the sequences of fuzzy numbers and showed that the set of all convergent sequences of fuzzy
numbers form a complete metric space. Şençimen and Pehlivan (2008) introduced the notions of statistically
convergent sequence and statistically Cauchy sequence in a fuzzy normed linear space. Reddy and Srinivas
(2015) studied statistical convergence in fuzzy n-normed linear spaces and also many authors studied in fuzzy
normed spaces and in fuzzy n-normed spaces Felbin (1992), Narayan and Vijayabalaji (2005), Türkmen and
Çınar (2018), Türkmen and Efe (2013). Türkmen and Çınar (2017) presented analogues in fuzz normed linear
spaces of the results given by Fridy and Orhan (1993) and Türkmen and Dündar (2018) studied lacunary
statistical convergence of double sequences in fuzzy normed linear spaces.
Fuzzy sets are considered with respect to a nonempty base set of elements of interest. The essential idea is that
each element
is assigned a membership grade
taking values in
, with
corresponding to
nonmembership,
to partial membership, and
to full membership. According to Zadeh
(1965), a fuzzy subset of is a nonempty subset
of
for some function
.
The function itself is often used for the fuzzy set.
A fuzzy set

on

is called a fuzzy number if it has the following properties:

1.

is normal, that is, there exists an

2.

is fuzzy convex, that is, for

such that
and

;
,
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is upper semicontinuous;

4.

or denoted by

is compact.

Now, we recall the basic definitions and concepts (see (Bag and Samanta, 2008: Debnath, 2012: Fast, 1951:
Felbin, 1992: Fridy, 1985: Fridy and Orhan, 1993: Mohiuddine et al., (2012): Mursaleen and Edely, 2003:
Narayan and Vijayabalaji, 2005: Nuray, 1998: Nuray and Savaş, 1995: Pringsheim, 1900: Šalát, 1980: Şençimen
and Pehlivan, 2008: Steinhaus, 1951: Türkmen, 2018a: Türkmen, 2018b)).
Let
be set of all fuzzy numbers. If
and
for
then is called a non-negative fuzzy
number. We have written
by the set of all non-negative fuzzy numbers. We can say that
if and
only if
for each
Clearly we have ̃
For
the level set of is defined by
{
Some arithmetic operations for
Then

level sets are defined as follows:

and

and

,
, [̃
For

]

*

+

the supremum metric on

is defined as
|

It is known that

is a metric on

and

||

|

is a complete metric space.

A sequence
of fuzzy numbers is said to be convergent to the fuzzy number
exists a positive integer
such that
for
and a sequence
convergens to levelwise to
if and only if
and
and
Let

, for every

if for every
there
of fuzzy numbers
, where

.

‖‖
be a vector space over
and the mappings
(respectively, left norm and right norm)
be symetric, nondecreasing in both arguments and satisfy
and
.

‖‖
The quadruple
is called fuzzy normed linear space
the following axioms are satisfied

and ‖ ‖ a fuzzy norm if

̃ iff

1. ‖ ‖
2. ‖

‖‖

‖

| | ‖ ‖ for

3. For all
(a) ‖

‖

(‖ ‖

‖ ‖

) whenever

‖ ‖

‖ ‖ and

‖

‖ ,

(b) ‖

‖

(‖ ‖

‖ ‖

) whenever

‖ ‖

‖ ‖ and

‖

‖ .

Let

‖‖

be an ordinary normed linear space. Then, a fuzzy norm ‖ ‖ on

can be obtained by

‖ ‖
‖ ‖

‖ ‖

‖ ‖
{
where ‖ ‖ is the ordinary norm of
‖ ‖ is a fuzzy normed linear space.

‖ ‖ be an

and we denote by
such that (‖
for all

. A sequence
‖ ̃)

provided that
for all
‖
‖
‖

‖ ‖

and

Let us consider the topological structure of an
neighborhood of is the set
Let

‖ ‖

‖ ‖

‖ ‖

For any
.

in

‖ ‖

is convergent to

For

define ‖ ‖
and

̃ Hence,
the

with respect to the fuzzy norm on

‖
‖ ̃ i.e., for every
there is an
This means that for every
there is an
such that
‖
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. A sequence

on and we denote by
This implies that for each

in
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is statistically convergent to

‖
,‖

has natural density zero; namely, for each
Let
⏟

‖

‖

for almost all k.
. A real valued function ‖

and let
be a real linear space of dimension
satisfying the following conditions:
‖

‖

‖

‖ is invariant under any permutation of

‖

if and only if

‖

‖

‖ for all

‖

then the function ‖

‖ on

are linearly dependent,

| |‖
‖

with respect to the fuzzy norm
‖ ̃)
(‖
})

, we have ({

provided that for each
, the set

‖

‖ is called an

‖

‖ for all

norm on

and pair

‖

‖ is called

normed space.

‖
be a real linear space of dimension , where
Let ‖
and the mappings
(respectively, left norm and right norm)
be symetric, nondecreasing in both
‖
‖
arguments and satisfy
and
then the quadruple
is called fuzzy
‖
‖
‖ a fuzzy
normed linear space
and ‖
norm if the following axioms
are satisfied for every
and

Let

̃ if and only if

‖

‖

‖

‖ is invariant under any permutation of

‖

‖

| |‖

‖
‖ and
‖
‖ and
‖

called fuzzy
Let
,

‖
‖

(‖

‖
‖ ,

‖

‖

) whenever

‖

‖

(‖

‖
‖ ,

‖

‖

) whenever

‖

‖

‖
‖

‖
where
‖

‖ for all

‖

‖

are linearly dependent vectors

‖
‖
‖ ‖
Hence the norm ‖

‖
for
‖ is called fuzzy
norm on

‖

and
‖ is

normed space.

‖
‖ be fuzzy
normed space. A sequence
with respect to the fuzzy
norm on if for every
a number
such that (‖
‖
‖ ̃

‖
Let
element

and pair

in is said to be convergent to an element
and for every
,
‖ ̃)
,
or equivalently

‖ be fuzzy
normed space. A sequence
in is said to be statistically convergent to an
with respect to the fuzzy
norm on
if for every
and for every
,
‖ ̃)
, we have ({
(‖
})
.

By a lacunary sequence we mean an increasing integer sequence
as
. The intervals determined by will be denoted by
‖ ‖ be an
Let
and
be lacunary sequence. A sequence
summable with respect to fuzzy norm on if there is an
such that
(∑

In this case, we can write

in

and
is said to be lacunary

̃ ))

(

or
{

such that
.

and
(∑
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A sequence
in X is said to be lacunary statistically convergent or
respect to fuzzy norm on if for each
|{

(‖

‖ ̃)

convergent to

with

}|

where | | denotes the number of elements of the set
. In this case, we write
‖
. This implies that for each
, the set
‖
density zero, namely, for each
,‖
, for almost all .

or
‖

or
has natural

A double sequence
( ) is said to be Pringsheim’s convergent (or P-convergent) if for given
there
exists an integer such that |
|
whenever
We shall write this as
where and
tending to infinity independent of each other.
A double sequence
( ) is said to be bounded if there exists a positive real number
such that for all
, that is,
| |
. We let the set of all bounded double sequences by .
,| |
Let
. Let
be the number of
such that
,
. If the sequence
in Pringsheim’s sense then we say that has double natural density and is denoted by

A double sequence
{

(
|

) is said to be statistically convergent to the number if for each
|
} has double natural density zero. In this case, we write

‖ ‖ be an
Let
. Then a double sequence ( ) is said to be convergent to
fuzzy norm on if for every
there exist a number
such that
‖
In this case, we write
‖ ‖ be an
Let
the fuzzy norm on

the set

with respect to the

‖

.
. A double sequence (
if for every
,

) is said to be statistically convergent to

(,
Namely, for each

has a limit

‖

‖

‖
for almost all

‖ ‖ be an
Let
. Then a double sequence (
norm on if for every
, there exist
and

‖

with respect to

-)

In this case, we write

‖

‖

̃ or

) is said to be statistically Cauchy with respect to the fuzzy
such that for all
and
,

(,

‖

‖

-)

The double sequence
is a double subsequence of the double sequence
provided that there exist two
increasing double index sequences { } and { } such that if
, then y is formed by

The double sequence
integers such that

is called double lacunary sequence if there exist two increasing sequence of
̅
and
as
̅

We use following notations in the sequel:
̅
Let
be a double lacunary sequence. The double sequence
every
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|
In this case, write

(

or

A double sequence (
every
,

|
). Let

|

|

‖ ‖ be an

.

) is said to be statistically convergent to
(,

‖

‖

In this case, we write

with respect to the fuzzy norm on
‖

-)

̃ or

‖

A double sequence
in X is said to be lacunary statistically convergent or
with respect to fuzzy norm on if for each
|
(

In this case, we write

if for

‖

‖

) or

-convergent to

|
or

2. Main Result
In this section, we introduce the concepts of lacunary summable, lacunary statistically convergence and lacunary
statistically Cauchy sequence in fuzzy n-normed spaces. Also, we investigate some properties and relationships
between these concepts.
‖
‖ be a fuzzy n-normed space (brifly FnNS) and
Throughout the paper, we consider
a double lacunary sequence. And also we will get
Definition 2.1 A double sequence
fuzzy n-norm on if there is an

in

∑

̃ ))

(
(

((

(

∑

)

is said to be lacunary summable with respect to

such that
(

In this case, we write

be

)

)

) or

and
‖ ̃

‖

, for some

Definition 2.2 A double sequence
in
is said to be lacunary statistically convergent or
convergent to
with respect to fuzzy n-norm on if for each
|{

‖ ̃)

(‖

In this case, we write

}|

(

or

(2.1)

) or

. This implies that, for each

, the set
‖
has natural density zero, namely, for each
neighborhoods, we have

that is, for each

,

‖

,‖

‖

if for every

for almost all

,

for almost all

.

A useful interpretation of the above definition is the following;
‖
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‖

. In terms of
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‖

‖
for

‖

‖

‖
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implies that
each
, since
‖ holds for every

‖

‖
‖
and for each

‖
‖
.

The set of all lacunary statistically convergent double sequence with respect to fuzzy n-norm on
denoted by
{
}
Theorem 2.3 We have the following statements for every
((

(i)
(ii) (

)

)

)

(

will be

double sequences:

).

is a proper subset of
((

Proof. (i) If
∑

)

), then for given
‖ ̃)

(‖
∑

‖ ̃)

(‖
‖̃

‖

|{

‖ ̃)

(‖

}|

Therefore, we have
|{

‖ ̃)

(‖
(

This implies that

)

(ii) In order to indicate that the inclusion ( )
be given and define a sequence
as follows:

in (i) is proper, let a double lacunary sequence
*√ ̅ +

[√ ]

{
for r,u=1,2,... . Note that,
̅

}|

|{

is not bounded. We have, for every
‖ ̃)

(‖

and for each

,

}|

]*√ ̅ +

[√

̅

(

That is,
̅

∑
̅

). On the other hand
‖ ̃)

(‖
∑
[√

‖
] ([√

]

‖
)*√ ̅ + (*√ ̅ +

)

̅

Hence,

((

)

).
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Öz
İstatistiksel yakınsaklık kavramı reel sayı dizilerinin yakınsaklık kavramının genişletilmesiyle ortaya çıkmıştır.
İstatistiksel yakınsak diziler üzerinde yapılan çalışmalarda metrik uzaylardaki birçok klasik yakınsaklığın özelliğinin
sağlandığı gösterilmiştir. Aynı zamanda bu çalışmalar genişletilerek ideal yakınsaklık kavramı ortaya çıkarılmıştır. İdeal
yakınsaklık tanımı doğal sayılar kümesinin alt kümelerinin ideal yapısına dayanan bir tanımdır. Bu tanımla birlikte lacunary
dizi ve lacunary yakınsaklık kavramları ortaya çıkmış ve birçok araştırmacı yakınsama kavramının çeşitlerini araştırmaya
başlamışlardır. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarda istatistiksel yakınsaklığın çift diziler içinde tanımlanmasıyla bu
çalışmalar hız kazanmıştır. İdeal yakınsaklık, lacunary dizi ve çift dizi kavramlarının bir araya gelmesiyle son yapılan
çalışmalar çift diziler için lacunary ideal yakınsaklık üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmamızda biz bu yakınsaklığı fuzzy n normlu uzaylardan faydalanarak yeniden tanımladık ve bu tanımlar ışığında bazı temel tanım ve teoremleri fuzzy n - normlu
uzaylar için yeniden düzenledik. Yaptığımız bu çalışma ileriki çalışmalara temel oluşturması açısından önemli bir çalışmadır.
Buradaki tanım ve teoremler kullanılarak lacunary yakınsaklığın fuzzy n - normlu uzaylarda tanımlanması ve bunların
lacunary ideal yakınsaklıkla ilişkisinin incelenmesi mümkün olacaktır. Ayrıca fuzzy n - normlu uzaylarda lacunary ideal
Cauhy dizilerinden bahsedilebilecektir. Yaptığımız çalışmada temel aldığımız çalışmalara benzer sonuçlar elde etmemiz
yaptığımız çalışmaların daha farklı uzaylarda da denenebileceğini aynı zamanda bu uzaylar arasında bazı ilişkilerin
kurulabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Fuzzy n-normlu uzay, lacunary dizi, ideal yakınsaklık, çift dizi.

Abstract
The concept of statistical convergence has emerged with the expansion of convergence concept of real number
sequences. Studies on statistical convergent sequences have shown that many classical convergences in metric spaces are
provided. At the same time, the concept of ideal convergence was introduced by expanding these studies. The definition of
ideal convergence is a definition based on the ideal structure of the subset of natural numbers. With this definition, the
concepts of lacunary sequence and lacunary convergence have emerged and many researchers have started to investigate the
types of convergence concept. In recent studies, statistical convergence has been accelerated with the definition of double
sequences. The combination of double sequence, lacunary sequence, and ideal convergence concepts has focused on lacunary
ideal convergence for double sequences. In this study, we redefined this convergence by using fuzzy n - normed spaces, and
thanks to these definitions, we reconstructed some basic definitions and theorems for fuzzy n - normed spaces. This study is
an important study as a basis for further studies. By using the definitions and theorems here, it will be possible to define
lacunary convergence in fuzzy n - normed spaces and to investigate their relationship with lacunary ideal convergence. In
addition, fuzzy n - normed spaces, lacunary ideal Cauhy sequences can be mentioned. In our study, similar results with other
studies showed that our studies could be tried in different spaces.
Keywords: Fuzzy n-normed spaces, lacunary sequence, ideal convergence, double sequence.

Giriş ve Ön Bilgiler
İstatiksel yakınsaklığın çift dizilere genişletilmesi ilk defa Mursaleen ve Edely (2003) tarafından yapılmıştır. Bu
çalışmadan sonra başta Tripathy ve Tripathy (2005), Dündar ve Altay (2014), Dündar vd. (2016) ve Türkmen ve
Dündar (2018) olmak üzere birçok araştırmacı çift diziler üzerine araştırmalar yapmışlardır. Bu çalışmalara yön
verecek farklı bir dizi ilk defa Matloka (1986) tarafından fuzzy sayıların klasik yakınsaması ile ilgili “fuzzy sayı
dizileri” adlı çalışmasında verilmiş ve bu çalışmada bazı fuzzy sayı dizilerinin temel teoremleri ispat edilmiştir.
Fuzzy sayı dizilerinin istatistiksel yakınsaklığını ve istatiksel Cauchy dizilerini ise ilk defa Nuray ve Savas
(1995) çalışmıştır. Bu çalışmalardan sonra Şençimen ve Pehlivan (2008) istatiksel yakınsaklık ve istatiksel
Cauchy kavramlarını ve Hazarika (2013) ideal yakınsaklık ve ideal Cauchy kavramlarını fuzzy normlu uzaylarda
tanımlamış, Dündar ve Talo (2013a, 2013b) fuzzy sayıların çift dizileri için -yakınsaklık ve -Cauchy
kavramlarını tanımlamış, Hazarika ve Kumar (2014) çift diziler için fuzzy reel değerli -yakınsaklık, Türkmen
ve Çınar (2017) ise lacunary istatiksel yakınsaklık kavramlarını fuzzy normlu uzaylarda tanımlamışlardır.
Bir vektör uzayı üzerinde fuzzy norm kavramı ilk defa Katsaras (1984) tarafından ortaya atılmış, daha sonra ise
Felbin (1992) tarafından fuzzy normlu uzay kavramı tanımlanmıştır. Narayanan ve Vijayabalaji (2005) ise fuzzy
n-normlu uzaylar üzerinde ilk çalışmaları yapmışlardır. n-normlu uzaylarda istatiksel yakınsaklığı ve bazı
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sonuçlarını Reddy (2010) çalıştıktan sonra Reddy ve Srinivas (2015) bu çalışmayı fuzzy n-normlu uzaylarda
yapmışlardır. Biz ise bu çalışmamızda daha önce Türkmen (2018) tarafından yapılan çalışmalardan ilham alarak
lacunary ideal yakınsaklığı çift diziler için fuzzy n-normlu uzaylarda tanımlayıp bazı özelliklerini ve sonuçlarını
vereceğiz. Şimdi fuzzy sayı, fuzzy norm, fuzzy n-norm, çift dizi, lacunary dizi, ideal, ideal yakınsaklık, gibi bazı
temel tanım ve teoremleri; Bag ve Samanta (2008), Diamond ve Kloeden (1994), Mizumoto ve Tanaka (1979),
Kumar (2007), Nanda (1989), Nuray (1989), Pringsheim (1900), Rath ve Tripaty (1994), Tripathy vd (2012),
Türkmen ve Çınar (2018), Zadeh (1965) ve Türkmen den ve daha önce bahsettiğimiz kişilerden faydalanarak
hatırlatalım.
İlk olarak fuzzy sayılardan bahsedecek olursak, her bir
elemanı,
kapalı aralığında bir değere sahip
olan
üyelik derecesine sahip bir elamana karşılık gelmektedir. Burada
olması üye olmadığı,
olması tam üye olduğu anlamına gelirken,
olması ise kısmi üye olması anlamına gelir.
Zadeh e göre
in bir fuzzy alt kümesi, bazı
fonksiyonları için
in boştan farklı bir
alt kümesine denir. Burada fonksiyonu genellikle fuzzy küme olarak kullanılır.
üzerinde bir

i.
ii.
iii.
iv.

fuzzy kümesi aşağıdaki şartları sağlıyorsa fuzzy sayı olarak adlandırılır.

normaldir, yani en azından bir
fuzzy konvekstir, yani
ve
üst yarı süreklidir;
ile gösterilen

var öyle ki
için
, kümesi kompakttır.

Fuzzy sayıların tümünü
ile gösterelim. Eğer
için
ve
ise
fuzzy sayı denir. Tüm negatif olmayan fuzzy sayıların kümesini
ile göstereceğiz.
için gerek ve yeter şart herbir
için
olmasıdır diyebiliriz. Açıkça ̃
için nun seviye kümeleri aşağıdaki şekilde tanımlanır;

ya negatif olmayan
olabilmesi
olduğu görülüyor.

{
-seviye kümeleriyle ilgili bazı aritmetik işlemler ise aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
için

ve

ve

ise,

,
, [̃
için

,
]

dır.

]

[

üzerinde supremum metriği
|

||

|

şeklinde tanımlanır.
üzerinde
nin bir metrik olduğu ve
nin bir tam metrik uzay olduğu
gösterilebilir.
fuzzy sayıların bir dizisi olmak üzere, eğer her
için en azından bir
pozitif sayısı
var öyle ki
için
oluyorsa
dizisi fuzzy sayısına yakınsaktır denir. Ayrıca fuzzy
sayıların
dizisi
fuzzy sayısına yakınsak olması için gerek ve yeter şart her
için
olmasıdır.
ve
olmak üzere
ve
Fuzzy sayıların istatistiksel yakınsaklığı aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
fuzzy sayılarının bir dizisi olmak üzere, eğer her
|{

̅

için
}|

oluyorsa
dizisi
sayısına istatiksel yakınsaktır denir. Bu tanımdan sonra, birçok matematikçi fuzzy
sayıların istatistiksel yakınsaklığı üzerinde çalışmış ve bu çalışmaları fuzzy normlu uzaylara genişletmişlerdir.
Şimdi ise fuzzy norm tanımını ve fuzzy normlu uzaylarda yapılan yakınsaklık tanımlarını verelim.
üzeride bir vektör uzayı, ‖ ‖
ve sırasıyla sol ve sağ norm olarak adlandırılan
dönüşümleri
,
şartlarını sağlayan simetrik ve azalmayan dönüşümler olsun.
‖‖
‖‖
Eğer aşağıdaki aksiyomlar sağlanırsa
dörtlüsüne fuzzy normlu lineer uzay yada kısaca
FNS denir ve ‖ ‖ dönüşümüne de fuzzy norm denir;
,

1. ‖ ‖

̃ ancak ve ancak
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| |‖ ‖

(a) ‖

‖

(‖ ‖

‖ ‖

) her ne zaman

‖ ‖

‖ ‖ ve

‖

‖ ,

(b) ‖

‖

(‖ ‖

‖ ‖

) her ne zaman

‖ ‖

‖ ‖ ve

‖

‖ .

fuzzy normlu uzayın topolojik yapısı düşünüldüğünde herhangi bir
komşuluğu
kümesi ile gösterilir.

ve

için

‖

̃ ise bu dizi

in

Şençimen ve Pehlivan fuzzy normlu uzaylarda yakınsaklığı şöyle tanımlamıştır;
‖ ‖ bir fuzzy normlu uzay ve

,

de bir dizi olsun. Eğer

‖

noktasına üzerindeki fuzzy norma göre yakınsaktır denir ve
şeklinde gösterilir. Yani her
‖ ̃)
için en azından bir
var öyleki her
için (‖
dur. Bu da her
için en
‖
‖
‖
‖
azından bir
var öyleki her
için
olması demektir.
İstatistiksel yakınsaklığın fuzzy normlu uzaylarda tanımı ise aşağıdaki şekildedir;
de bir dizi olsun. Eğer her

‖ ‖ bir fuzzy normlu uzay,
({

‖ ̃)

(‖

için

})

ise bu dizi
noktasına üzerindeki fuzzy norma göre istatistiksel yakınsaktır denir ve
gösterilir. Buda her
için
‖

şeklinde

‖

kümesinin doğal yoğunluğunun sıfır olması demektir. Kısaca, her
‖
olması demektir.

ve hemen hemen her

için ‖

Çift diziler için yakınsaklık tanımları işe şu şekildedir;
için |
ve

reel sayıların bir çift dizisi olsun. Eğer her
için bir
|
oluyorsa
dizisi Pringsheim anlamında
şeklinde gösterilir.

‖ ‖ bir fuzzy normlu uzay,
var öyleki her
için
yakınsaktır denir ve

‖ ̃)

(‖

de bir çift dizi olsun. Eğer her
için bir
oluyorsa
dizisi fuzzy norma göre noktasına

şeklinde gösterilir.
de bir çift dizi olsun. Eğer her

‖ ‖ bir fuzzy normlu uzay,

noktasına

‖ ̃

‖

({
ise bu dizi
gösterilir.

var öyleki her
noktasına yakınsaktır denir

})

üzerindeki fuzzy norma göre istatistiksel yakınsaktır denir ve

İdeal ve filtre tanımları ise aşağıdaki şekildedir;
boştan farklı bir küme olmak üzere
1.

3.

iken
iken

,

in bir ideali olduğu söylenir.

boştan farklı bir küme olmak üzere

ise aşikar olmayan ideal denir.

in alt kümelerinin

,

2.
3.

sınıfı ;

,

şartlarını sağlanıyorsa

1.

in alt kümelerinin bir

,

2.

iken
,

için

,
iken
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in bir filtresi olduğu söylenir. aşikar olmayan ideal ve
sınıfına üzerinde ile ilişkili filtre denir.

Aşikar olmayan bir

ideali, her

için eğer

Aşikar olmayan bir
adlandırılır.

ideali her

için eğer

boştan farklı bir küme ise

ise admissible ideal olarak adlandırılır.
ve

ise kuvvetli admissible ideal olarak

Bu tanımlar kullanılarak ideal yakınsaklığın fuzzy normlu uzaylardaki ifadesi şu şekildedir;
de bir çift dizi olsun. Eğer her

‖ ‖ bir fuzzy normlu uzay,

‖
kümesi
ye ait ise bu diziye fuzzy norma göre
gösterilir.

için

‖

noktasına

yakınsaktır denir ve

şeklinde

Şimdi lacunary dizi tanımını vererek çift diziler için lacunary ideal yakınsaklık tanımından bahsedelim.
olacak şekilde artan
dizisi
,
ve
iken
,̅
bir tamsayı dizisi ise bu diziye çift lacunary dizi denir.
şeklinde gösterilirken

ve

tarafından belirlenen aralıklar
̅ olarak alınır.

ve

için

Bu durumda her

{
kümesi

2

∑

ye ait ise

}

üzerindeki fuzzy norma göre

dizisine

yakınsaktır denir. Bu durumda

̃)

(

(

veya

noktasına lacunary

-

şeklide gösterilir.

) veya

Buraya kadar verdiğimiz tanımlarda gördüğümüz gibi kullandığımız normlar klasik ve fuzzy normların tek
boyutluları idi. Şimdi ise son verdiğimiz tanımı fuzzy n-normlu uzaylarda gösterebilmek için fuzzy n-norm
tanımını yapacağız.
‖
olmak üzere
uzayı
boyutlu bir lineer uzay olmak üzere ve ‖
olsun.
Sırasıyla sol ve sağ norm olarak adlandırılan
dönüşümleri
,
‖
şartlarını sağlayan simetrik ve azalmayan dönüşümler olsun. Eğer aşağıdaki aksiyomlar sağlanırsa
‖
‖
‖
‖
dörtlüsüne fuzzy n-normlu lineer uzay yada kısaca
FnNS denir ve ‖
dönüşümünede fuzzy n-norm denir;
Her

için

ve

̃ ancak ve ancak

‖

‖

‖

‖ değeri

Her

‖
‖

her ne zaman

‖
‖

her ne zaman

| |‖

‖ dir,
‖

(‖

‖

‖

‖

‖

‖

‖

‖ ve
‖

(‖
‖

‖

)

‖
‖

‖ ve

‖ ise
‖

)

‖

‖ ise .

için,

Burada
‖
ve

nin herhangi bir permütasyonunda değişmeyendir,

için ‖

‖

lineer bağımlı vektörlerdir

‖

‖

‖
dir. Böylece ‖

‖

‖ ‖
‖ normu

‖

üzerinde fuzzy n-norm ve

‖

fuzzy n-normlu uzay olarak adlandırılır. Şimdi fuzzy n-normlu uzaylarda çift diziler için lacunary
tanımını verebiliriz. İlerki aşamalarda tekrardan kaçınmak için aksi belirtilmediği sürece
‖
‖ fuzzy n-normlu uzay,
admissible ideal,
çift lacunary dizi,
bir çift dizi ve
olarak alınacaktır.
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2. Lacunary
Yakınsaklık
Bu bölümde fuzzy n-normlu uzaylarda çift diziler için lacunary ideal yakınsaklık kavramı ve ilgili teoremleri
verilecektir. Aksi belirtilmediği sürece
tarafından belirlenen aralıklar
ve ̅
̅ olarak
̅ ve
olmak üzere,
, ̅
olmak üzere
alınacaktır.
Tanım 2.1.

dizisi

de bir çift dizi olmak üzere, herbir

{
kümesi

ya ait ise,

∑
noktasına

dizisi

Bu durumda

(

,

değerine ise

nin

‖ ̃)

(‖

}

üzerindeki fuzzy n-norma göre lacunary

yakınsaktır denir.

gösterimlerinden birini kullanabiliriz.

) veya

limiti denir.

üzerindeki fuzzy n-norma göre
tektir.

Teorem 2.1.
tektir yani

için, eğer

İspat: Varsayalım ki
kümeleri tanımlayalım;

dizisi lacunary

ve

yakınsak ise yakınsadığı nokta
için aşağıdaki

olsun. Bu durumda herbir

{

∑

‖

‖

}

{

∑

‖

‖

}

ve
olduğundan her
için
olarak aldığımızda da
olacaktır. Bu durumda
kümesi
olacaktır.
olacak şekilde bir eleman aldığımızda ise
∑

‖

‖

∑

‖

‖

ve
dir. O halde
içerisinde boştan farklı bir küme

ve

bulunur. Açıkça, alacağımız en azından bir

için

‖

‖

∑

‖

‖

‖

‖

∑

‖

‖

ve

elde ederiz. Buda bizim
‖

‖

‖

‖

‖

‖

‖
eşitsizliğini elde etmemizi sağlar.
keyfi olduğundan ‖
olduğunu gösterir. Sonuç olarak
in tek olduğu sonucuna varırız.
Teorem 2.2.

ve

elde ederiz. Buda bize

de iki çift dizi olsun. Bu durumda aşağıdaki aritmetik işlemler vardır.

i) Eğer

ve

ii) Eğer

ise

ise
için

dir.
dir.
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İspat: i) Bu ispatın sadece toplama kısmını göstermemiz yeterli olacaktır. Yani
ve
ise
dir. Çıkarma kısmı benzer şekilde yapılabilir.
Herhangi bir
için aşağıdaki kümeleri tanımlayalım;
{

∑

‖

‖

}

{

∑

‖

‖

}

olduğundan her
olacaktır. Bu durumda

ve
olarak aldığımızda da
olacaktır. Şimdi ise

ve
dir. O halde
içerisinde boştan farklı bir küme

‖

∑

{

için
kümesi

‖

}

kapsamasının doğru olduğunu gösterelim.
olsun. Bu durumda
∑

‖

‖

∑

‖

‖

ve

bulunur. Buradan, alacağımız bir

için

‖

‖

∑

‖

‖

‖

‖

∑

‖

‖

ve

elde ederiz. Buda bize
‖

‖

‖

‖

‖

‖

eşitsizliğini verir. Bu durumda aşağıdaki kapsama gösterilmiş olur.
{

‖

∑

‖

}

olduğundan
{

∑

‖

dır. Böylece
ii)

‖

}

elde edilir.
olsun. Bu durumda her
{

kümesini tanımlayalım. Bu durumda

için,

ve
∑

‖

‖

| |

}

olacak şekilde bir eleman aldığımızda

dir.
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‖

‖

| |‖

∑
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| |

⇒

‖

| |

⇒

∑

‖

∑

‖

‖

| |

| |

‖

elde edilir. Böylece,
{

∑

‖

‖

}

ve
{

∑

elde edilir. Buradan

‖

‖

}

elde edilir.
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Öz
Bu çalışmanın amacı, ortaokul matematik öğretmenlerinin oran konusuna yönelik öğretim ve alan bilgilerinin Ball,
Thames ve Phelps (2008) tarafından geliştirilen, “Öğretim İçin Matematiksel Bilgi” kuramsal çerçevesinden yararlanarak
incelemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan özel durum çalışması deseninden yararlanılarak
yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme ile seçilmiş, 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılında
Afyonkarahisar’da görev yapan 13 matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışmada Öğretim İçin Matematiksel Bilgi
modeli temel alınarak ‘’Öğretim Ve Alan Bilgisi Bileşenine İlişkin Görüşme Formu’’ geliştirilmiştir. Görüşme formu
öğretim ve alan bilgisi bileşenine ilişkin göstergeler doğrultusunda pilot çalışma yapılarak ve uzman görüşü alınarak
hazırlanmış 3 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Bu görüşme formu ile öğretmen görüşmeleri yapılmıştır. Sonrasında her bir
kıdem düzeyinden en az birer tane olmak üzere 6 öğretmenin dörder saatlik öğretim süreçleri gözlenmiş ve video kamera ile
kaydedilmiştir. Elde edilen veriler Öğretim İçin Matematiksel Bilgi modelinin bileşenlerine ait göstergeler bağlamında
incelenmiştir. Veriler betimsel analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. Gözlem ve görüşme sonuçları birbiriyle ilişki olarak
verilerek, öğretmenlerden doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Çalışmada öğretmenlerinin ders işlerken çoğunun sunuş yoluyla
öğretim stratejisini ve düz anlatım yöntemini tercih ettikleri ve hiçbir materyal kullanmadıkları tespit edilmiştir. Yapılan
görüşmeler sonucunda öğretmenlerin soruları çözerken genellikle çarpımsal ilişkiyi kullandıkları ve çoğu öğretmenin aynı
yöntemi tercih ettiği belirlenmiştir. Ders gözlemleriyle öğretmenlerin soruları çözerken öğrencilere farklı çözüm yollarını da
gösterdikleri fakat genellikle aynı yöntem ile çözmeyi tercih ettikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretim için matematiksel bilgi, oran öğrenme alanı, ortaokul matematik öğretmenleri.

Abstract
The aim of this study is to analyze the teaching and field of mathematics teachers about the ratio of secondary
mathematics teachers by using the theoretical framework of Mathematical Knowledge for Teaching developed by Ball,
Thames and Phelps (2008).The research was carried out by using a special case study pattern which is one of the qualitative
research methods. The study group consisted of 13 mathematics teachers working in Afyonkarahisar during the 2018-2019
academic year. Based on the Mathematical Knowledge Model for Teaching in the Study, ‘Interview Form for the Component
of the Knowledge of content and teaching’ was developed. Interview Form consists of 3 open-ended questions, which are
prepared according to the indicators related to the Knowledge of content and teaching and prepared by taking expert
opinions. Teacher interviews were conducted with this interview form. Afterwards, four hours of teaching hours of 6
teachers, at least one from each seniority level, were observed and recorded with a video camera. The data obtained were
analyzed in the context of the indicators of the components of Mathematical Knowledge Model for Teaching. The data were
analyzed by descriptive analysis methods. The results of observations and interviews were given as relations with each other
and direct quotations were given from the teachers. In the study, it was determined that most of the teachers preferred the
teaching strategy and the method of lecturing through the presentation and that they did not use any materials. As a result of
the interviews, it was determined that the teachers generally used the multiplicative relation when solving the questions and
that most teachers preferred the same method. During the course observations, it was determined that the teachers showed
different solutions to the students but generally preferred to solve them with the same method.
Keywords: Mathematical knowledge for teaching, ratio learning area, secondary school mathematics teachers.

Giriş
Bilginin hızla üretildiği günümüz çağında, toplumların kalkınmaları, refah içinde yaşamaları, küreselleşen
dünyaya ayak uydurabilmeleri için güncel bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmeleri gerekmektedir.
Bu bireylerin yetiştirilmesi ancak kaliteli bir eğitim süreci ile gerçekleşir. Eğitim alanında yapılan çalışmalar da
öğretmen faktörünün öğrenci başarısı üzerinde diğer tüm etkenlere göre daha önemli olduğunu ortaya koymuştur
(Hamsi,2015).
Öğretmenlerin konuyu öğretmesinde, öğretmenin sahip olduğu alan bilgisinin rolü büyüktür; fakat
öğretmenin belli bir konuyu yeterli düzeyde bilmesi, bu konunun çok iyi öğretilebileceği anlamına
gelmemektedir. Öğretmen, konu alanını ne kadar iyi bilirse bilsin, sahip olduğu bilgiyi öğrencilerine
aktaramazsa başarılı olamaz. Bu nedenle öğretmenin iyi bir alan bilgisine (content knowledge) sahip olmasının
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yanında, aynı zamanda alanı öğretme becerisine (pedagogical content knowledge) de sahip olması gerekir
(Erden,1998). Shulman (1986) öğretmen bilgisini 3’e ayırmaktadır:
1) Konu alanı bilgisi
2) Pedagojik alan bilgisi
3) Öğretim programı bilgisi
Ball, Thames ve Phelps (2008) ise Shulman’ın (1986) hipotezine eklemeler yaparak pedagojik alan
bilgisini matematik özelinde yeniden yorumlamışlardır. Sonuçta ortaya çıkan ‘’Öğretim İçin Matematiksel Bilgi
Modeli’’ Şekil1’de verilmiştir.

Şekil 1. Öğretim için matematiksel bilgi modeli (Ball vd., 2008, s.403).
Öğretim ve Alan Bilgisi
Öğretmenlerin matematik alan bilgileri ile öğretim bilgileri arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Öğretmenler
öğretim sürecinde kullanacakları örnek veya temsillerin, öğretimsel avantaj ve dezavantajlarını
değerlendirebilmelidir. Hangi örnekle derse başlanacağını ve öğrencileri hangi örneklerle konunun derinlerine
götürebileceklerini tespit edebilmelidirler. Öğretmenler, ders esnasında öğretim işini nerede durduracağına,
hangi alanlarda daha fazla açıklama yapması gerektiğine ve öğrencilerin cevaplarını kullanarak hangi
matematiksel noktalara vurgu yapacağına ve öğrencilere ne zaman soru soracağı veya yeni bir etkinlik
hazırlayacağına karar vermelidirler (Ball vd., 2008).
Örneğin kesirlerde bölme konusunu işlerken öğrencilerin ters çevirip ve çarpma yönteminde zorlandıklarını
fark eden bir öğretmen bu durumda yapması gerekene karar verirken kesirlerle ilgili alan bilgisi ile öğretim
bilgisi arasındaki ilişkiyi kulanmaktadır (Aslan Tutak,2009).
Oran
Oran kavramı birçok araştırmacı tarafından tanımlanmıştır. Bunlar arasında Thompson (1994) oran
kavramını şöyle tanımlamıştır: Oran, farklı ölçme uzaylarına ait iki çokluğun çarpımsal olarak karşılaştırılması
sonucu elde edilen bir ölçümdür. Vergnaud’a (1988) göre:’’ Aynı ölçme uzayına ait çoklukların çarpımsal olarak
karşılaştırılması sonucu elde edilen ölçümü orandır’’. Lamon (1995) ise oranı iki nicelik arasındaki bir
karşılaştırma olarak tanımlamıştır. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından ise iki büyüklük ya da iki nicelik
arasındaki veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı olarak ifade edilmiştir.
Oran kavramı günlük hayatta çokça kullanılan bir kavram olmakla birlikte ilköğretim ve ortaöğretim
matematik eğitiminde öğrencilerin okul hayatı boyunca kullanacakları birçok konunun temelini oluşturmaktadır
(Baki, 2018). Kesirler, rasyonel sayılar, yüzde ve faiz problemleri, karışım problemleri, grafiklerin ve tabloların
anlamlandırılması bu konuların başında gelir. Bu açıdan bakıldığında oran kavramının önemi göze çarpmaktadır.
Bu sebeple bu kavramın matematik eğitimcileri tarafından iyi bir şekilde öğretilmesi gerekmektedir.
Literatür incelendiğinde pedagojik alan bilgisine yönelik çok sayıda çalışmanın varlığı göze çarparken
matematik öğretmenlerinin oran konusuna yönelik öğretim ve alan bilgilerinin incelendiği bir çalışmaya
rastlanmaması sebebiyle çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Çalışmanın Amacı ve Önemi
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Bu çalışmanın amacı, ortaokul matematik öğretmenlerinin oran konusuna yönelik öğretim ve alan
bilgilerinin Ball vd. (2008) tarafından geliştirilen, “Öğretim İçin Matematiksel Bilgi” kuramsal çerçevesinden
yararlanarak incelemektir.
Problem Cümlesi
Ortaokul matematik öğretmenlerinin oran konusuna yönelik öğretim ve alan bilgileri ne düzeydedir?
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Bu çalışma ortaokul matematik öğretmenlerinin oran konusuna yönelik öğretim ve alan bilgilerinin Ball vd.
(2008) tarafından geliştirilen, “Öğretim İçin Matematiksel Bilgi” kuramsal çerçevesinden yararlanarak
incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden biri olan özel durum çalışması deseninden yararlanılarak
yürütülmüştür. Nitel araştırma, “gözlem ve görüşme gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların
ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği
araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme ile seçilmiş, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında
Afyonkarahisar’da görev yapan altı matematik öğretmeninden oluşmaktadır.
Tablo 1.
Örneklem Dağılımı.
Öğretmen

Cinsiyeti

Meslekteki Kıdemi

Mezun olduğu Fakülte

Eğitim Düzey

Ö1

Erkek

11-15 yıl

Eğitim Fakültesi

Lisans

Ö2

Erkek

6-10 yıl

Eğitim Fakültesi

Lisans

Ö3
Ö4
Ö5

Kadın
Erkek
Erkek

16-20 yıl
1-5 yıl
1-5 yıl

Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi

Lisans
Lisans
Lisans

Ö6

Erkek

21 yıl ve üzeri

Eğitim Fakültesi

Yüksek Lisans

Veri Toplama Aracı
Araştırmada öğretmenlerle yapılan görüşmeler, ders video kayıtları, gözlem notları veri kaynağı olarak
kullanılmıştır. Bu bağlamda Ball vd. (2008) tarafından geliştirilen, “Öğretim İçin Matematiksel Bilgi” modeli
temel alınarak ‘’Öğretim ve Alan Bilgisi Bileşenine İlişkin Görüşme Formu’’ geliştirilmiştir. Görüşme formu
öğretim ve alan bilgisi bileşenine ilişkin göstergeler doğrultusunda pilot çalışma yapılarak ve uzman görüşü
alınarak hazırlanmış üç açık uçlu sorudan oluşmaktadır.
Araştırmada kullanılacak görüşme formunun ve ders gözlem formunun geçerliliği uzman incelemesi yöntemi
ile sağlanmıştır. Matematik eğitimi alanında görev yapan iki öğretim üyesinden uzman görüşü alınmıştır. Uzman
görüşlerinin alınmasının ardından görüşme formlarında ve ders gözlem formunda yer alan sorularla ilgili gerekli
ekleme ve çıkarmalar yapılmış, ders gözlem ve görüşme formlarına son hali verilmiştir. Nitel araştırmada
toplanan verilerin geçerliliği ve sonuçların doğruluğu önemli bir konu olduğu için araştırmacı, birden çok veri
toplama yöntemi kullanarak elde ettiği bilgileri, farklı kaynaklardan teyit ederek kanıtlama çabası göstermelidir
(Yıldırım ve Şimşek, 2016).
Bu doğrultuda ’’Öğretim ve Alan Bilgisi Bileşenine İlişkin Görüşme Formu’’ her bir kıdem düzeyinden en az
birer tane olmak üzere altı matematik öğretmeni tarafından doldurulmuş, ardından her biriyle görüşme formu ile
görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler ses kaydı ile kayıt altına alınmıştır. Sonrasında altı öğretmenin dörder
saatlik öğretim süreçleri gözlenmiş ve video kamera ile kaydedilmiştir. Böylece hem öğretmenlerden elde edilen
verilerin doğruluğu, hem de sürecin uzun sürmesi açısından araştırmanın güvenirliği ve geçerliği artırılmaya
çalışılmıştır.
Verilerin Analizi
Elde edilen veriler Öğretim İçin Matematiksel Bilgi modelinin bileşenlerine ait göstergeler bağlamında
incelenmiştir. Veriler betimsel analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. Betimsel analizde, görüşülen ya da
gözlenen bireylerin görüşlerini yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. Bu tür analizde amaç,
elde edilen bulguların düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek,
2016).
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Bu araştırmada betimsel analizi yapılmadan önce görüşmelerden elde edilen verilerin ses kayıtları bilgisayar
ortamına aktarılmış ve öğretmenlerin ses dökümleri bilgisayar ortamında yazılmıştır. Bu ses dökümleri
araştırmacı tarafından belli aralıklarla birçok kez okunarak veri indirgemesi yapılmış ve her bir öğretmene ait ses
dökümleri oluşturulmuştur. Ayrıca gözlem ve görüşme sonuçları birbiriyle ilişki olarak verilerek,
öğretmenlerden doğrudan alıntılara bulgular bölümünde yer verilmiştir. Böylece elde edilen verilerin ayrıntılı bir
resmi sunulmuştur.
Tablo 2:
Öğretim İçin Matematiksel Bilgi Modeli Öğretim ve Alan Bilgisi Bileşenine İlişkin Göstergeler.
Bileşen

Bileşene İlişkin Göstergeler

Öğretim ve

• Öğretmenler, dersin hedeflerine uygun plan hazırlayabilirler ve planları doğrultusunda derslerini

Alan Bilgisi

gerçekleştirebilirler.
• Öğretmenler, derslerinde uygun strateji, yöntem ve tekniklerden yararlanabilirler.
• Öğretmenler, öğrencileri kazanımlara ulaştırmada etkili olabilecek ders materyallerini seçebilirler ve
amaca uygun bir şekilde kullanabilirler.
• Öğretmenler, bir konuyu hangi sırayla anlatacaklarını tasarlayabilirler.
• Öğretmenler konuyu işlerken doğru zamanda doğru örnekleri verebilirler.

(Ball vd.’ den uyarlanmıştır, 2008).
Betimsel analizde görüşme sorularında kullanılan sorular dikkate alınmış, elde edilen veriler Tablo 2’ de
belirtilen göstergelerden yararlanılarak öğretmenlerin verdikleri cevaplara göre kategorilendirilmiş ve
öğretmenlerin bu kategolerdeki cevapları doğrudan alıntılarla yansıtılmıştır.
Öğretmenlerin dörder ders saatlik öğretim süreçlerini içeren video kayıtlarından ve ‘’Öğretim ve Alan
Bilgisi Bileşenine İlişkin Görüşme Formu’’ ile ‘’Ders Gözlem Görüşme Formu’ kullanılarak elde edilen verileri
sürekli olarak birbirleri ile karşılaştırılarak araştırmanın problem durumu ile ilgili genel sonuçlara ulaşılmaya
çalışılmıştır.
Bulgular
Problem: Ortaokul matematik öğretmenlerinin oran konusuna yönelik öğretim ve alan bilgileri ne düzeydedir?
Soru 1: Bir araba her 30 kilometrede 2,4 litre benzin tüketmektedir. Buna göre aynı oranda yakıt tüketmeye
devam eden bir araba 100 kilometre yol aldığında kaç litre benzin tüketir?
Bu problemin çözümünde hangi yöntem, strateji ve materyalleri kullanarak öğrencilerinize nasıl anlatırsınız?
Ayrıntılı olarak yazınız.
Tablo 3:
Öğretmen Cevaplarının Kategorilere Göre Analizi.
Kategori
Yöntem

Strateji

Materyal

Düz Anlatım Kullananlar
Soru- Cevap Kullananlar
Problem Çözme Kullananlar
Sunuş Yolunu Kullananlar
Buluş Yolunu Kullananlar
Araştırma-İnceleme Kullananlar
Kullananlar
Kullanmayanlar

Öğretmen Kodları
Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6
Ö2, Ö3
Ö3
Ö1, Ö4, Ö5, Ö6
Ö2, Ö3
Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6

Tüm öğretmenler sorunun çözümünde çarpımsal ilişkilendirme ile doğru orantı kurarak çapraz çarpım
yöntemiyle sorunun çözümünü sunuş ya da buluş yöntemiyle anlatabileceklerini ifade etmişlerdir. Bunun
yanında Ö1 ve Ö4 ikinci bir alternatif olarak toplamsal ilişkilendirme ile her 30 km için 2,4 litre ekleyerek te
sorunun anlatılabileceğini ifade etmişlerdir.
Bunlarla ilgili öğretmenlerle yapılan mülakat transkriptleri aşağıda sunulmuştur:
Ö2: Şimdi bakın şunu sorarız neden doğru orantı neden ters orantı, yani İkisi de aynı şeyi yapıyorsa, yani biri
artarken diğeri de artacaksa önce burada yorumlamasını isterim. Ezbere hareket etmesin. Normalde hızla yol
arasında zaman arasındaki ilişki ters orantılıdır. Yani yolu gördüğü zaman hızlı gördüğü zaman illaki şunu
yapacaksın değil. Yorum yap 30 kilometrede şu kadar benzin yakıyorsun. İlerlediğin zaman ne yapar araba?
Daha fazla benzin yakar diye tepki gelir zaten. Şimdi yol arttı, benzin ne oldu? Arttı karşıdan gelen e ikisi de ne
oldu arttı. O zaman nasıl bir orantılıdır? Doğru orantıdır diye buldururuz. Ilk anlatım yapılırken. Arkasından
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çapraz çarpım söylenir, Cevap veremezse eğer, neden yapıldığını bilmiyoruz, sonra da içler dışlar çarpımı
yapılır ve soru çözülür. Ama şu birimlerin yazılmasını kesinlikle isterim ben.
Ö3: Şimdi 30 km de 2,4 litre benzinle gidiyorsa, 110 km de ne kadar gider? Siz şimdi 30 km yolunuz var 2,4 litre
harcamışsınız, 100 km, kilometre artarsa litre de o zaman artması gerekir, km artarsa daha mı az, yoksa daha
mı çok benzin kullanırsınız? Daha çok. O zaman bu taraf artıyorsa, bu taraf da artıyorsa ne orantı vardır
burada? Doğru orantı vardır, doğru orantıda da içler ve dışlar çarpımı birbirine eşittir 8 litre çıkmıştır.
Araştırmacı: Peki yöntem strateji , materyal olarak öğrencilere nasıl anlatırsınız bunu ne tür şeyler kullanırsınız
mesela derste bu soruyu anlatırken?
Ö3: Şimdi ben bunu anlatırken kullandığım şey, hadi çocuklar şeye gidiyoruz, çaya gidiyoruz veya hamama
gidiyoruz diyorum, 30 km için ben baktım arabama 2,4 lt yakmışım, ben bu Sandıklı ya gidiyorum 100 km oldu,
Sandıklı mı uzak, hamamlar mı yakın bunu bir tartışalım önce diyoruz, Eee öğretmenim hamam daha yakın daha
az litreye gerek var, Sandıklı daha uzak, o zaman daha çok litreye ihtiyacımız var diye düşünüyoruz, o zaman bir
taraf artmış mı, artmış, ozaman litre artacak mı azalacak mı siz karar verin diyorum, onlar artacak diyorlar,
ondan sonra diyoruz ki nasıl bir orantı var burada? Doğru orantı var, doğru orantıda ne yapılır, içler ve dışlar
çarpımı yapılır, kimleri çarpıyoruz? 2,4 ile 100 ü çapıyoruz, kime bölüyoruz? Bilinmeyen x in karşısındakine
bölüyoruz diyoruz ve bu şekilde çözüyoruz.
Öğretmenlerin dersleri gözlemlendiğinde hiçbir öğretmenin ders kitabının ve kaynak kitaplarının dışında
materyal kullanmadıkları tespit edilmiştir. Ö1, Ö4 ve Ö6 çok sayıda soru çözmek amacıyla akıllı tahtadan soruları
açarak bazı görsellerle dersi biraz daha dikkat çekici hale getirmeye çalışmışlardır.
Soru 2: 35 kurabiye 3:4 oranında Hülya ve Aysel arasında paylaştırılacaktır. Her biri kaç tane kurabiye
alır?
Aşağıda bu problemin çözümüne yönelik farklı stratejiler sunulmuştur. Bir ortaokul öğrencisine problemin
cevabını açıklarken verilen stratejilerden hangisini en çok tercih edersiniz? Hangisini en az tercih edersiniz?
Nedenini yazınız.

Tablo 4:
Öğretmen Cevaplarının Kategorilere Göre Analizi.
Tercih Sıklığı

Strateji

Öğretmen Kodları

En Çok

A
B
C
D
Diğer
A
B
C
D
Diğer

Ö5
Ö3

En Az

Ö1, Ö2, Ö4, Ö6
Ö2
Ö3
Ö6
Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, Ö6
Ö3
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Öğretmenlerin dersleri gözlemlendiğinde ve görüşme esnasında verdikleri cevaplar karşılaştırıldığında bu
soruyu çözmek için öğretmenlerin derslerinde kullandıkları yöntemleri daha çok, derste kullanmayı tercih
etmedikleri yöntemleri daha az tercih ettikleri tespit edilmiştir. Nitekim Ö2 bu sorunun çözümünde verilen
stratejilerin hiç birini kullanmayı tercih etmeyeceğini belirterek kendisi farklı bir çözüm strateji sunmuştur. Fakat
bu strateji de D ile aynıdır.

Şekil 2. Ö2 ‘nin En Çok Tercih Ettiği Strateji
Öğretmenler söyledikleri stratejileri en çok tercih etme nedeni olarak öğrencilerin bu yöntemle daha kolay
anlamlandırabilmeleri, kavrayabilmeleri ve daha somut gelmesi olarak ifade etmişlerdir. En az tercih etme
nedeni olarak ise öğrencilerin daha zor kavramaları, daha soyut gelmesi olarak belirtmişlerdir.
Bunlarla ilgili öğretmenlerle yapılan mülakat transkriptleri aşağıda sunulmuştur:
Ö4: D yönteminde şu şekilde yaptığımı düşündüm önce toplam 7 Pay var 35 kurabiyeyi 7 pay şeklinde
paylaşacaklar ancak o zaman bir pay bulup daha sonra Hülya 3 pay Aysel 4 pay olduğu için Hülya ve Aysel’in
alacağın kurabiye hesap diyorsun D de A yöntemi ile benzer tablo şeklinde öğrenciler daha iyi anlamlandırabilir
ama sayılar büyüdüğü zaman bu tabloyu çizmek ve yerleştirmek daha zor olacağı için D yi daha öncelikli
verdim. Eğer sayı az olursa daha küçük sayılarla işlem yapıyorsan A yı da tercih ederdim.
Araştırmacı: Peki C ‘yi en az demişsiniz neden hocam?
Ö3: O da işin içine bilinmeyen girdiği zaman x gibi harfli ifadeler yer aldığı zaman Çocuklar biraz daha
uzaklaşıyor zor geliyor onlara olayın başında kopuyorlar o yüzden mümkün olduğunca harfli ifadeler den uzak
durmaya çalışıyorum.
Ö5: Tek tek burada paylaşımları yaptırıyor, Hülya’ya 3 Aysel e 4, 7 kurabiye kurabiyelerin nasıl tek tek nasıl
paylaştığını net olarak görüyorlar, her şey çok net şekilde karşılarında olduğu için en net anlayabilecekleri,
görebilecekleri çözüm yolu bu.
Araştırmacı: Peki en az C ‘yi tercih etmenizin sebebi ne hocam?
Ö5: Söylediğim gibi cebirsel ifadeler öğrenciler için soyut kalıyor ve anlamlandırmakta zorlanıyorlar, burada
cebirsel olarak ifade etmiş paylaşacakları kurabiye sayılarını o iki cebirsel ifadeye oranlamış, orandan ziyade
biraz işin içine cebirsel ifadelerin girmesinden dolayı bunu tercih ettim.
Soru 3: “İki arkadaş tek başlarına çalıştıklarında 6 saat ve 4 saatte bitirdikleri bir işi, ikisi beraber
çalıştığında ne kadar sürede bitirebilir?” Yukarıda verilen problemin çözümünü öğrencilerinize en az iki farklı
strateji kullanarak çözünüz.
Strateji 1

Strateji 2

Tablo 5:
Öğretmen Cevaplarının Kategorilere Göre Analizi.
Kategori

Öğretmen Kodları

1. Stratejiyi Yazan Öğretmenler

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6

2. Stratejiyi Yazan Öğretmenler

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde tüm öğretmenler ilk strateji olarak aynı çözüm yolunu kullanmışlar,
birim zamanda yapılan iş üzerinden çözmüşlerdir. Ö3 dışındaki tüm öğret ikinci bir strateji yazmaya çalışmışlar
fakat yazdıkları 2. stratejinin 1. stratejinin aynısı olduğu tespit edilmiştir.
Bunlarla ilgili öğretmenlerle yapılan mülakat transkriptleri aşağıda sunulmuştur:
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Ö 4:

Şekil 3. Öğretmenlerin En Çok Tercih Ettiği Strateji
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Ortaokul matematik öğretmenlerinin oran konusuna yönelik öğretim ve alan bilgi düzeylerinin
incelendiği bu çalışmada verilerin analizi sonucunda öğretmenlerin öğretim programı doğrultusunda ders
işlerken çoğunun sunuş yoluyla öğretim stratejisini, buluş yoluyla ders işleyen öğretmenlerin ise soru-cevap
yöntemini kullandıkları, ayrıca tüm öğretmenlerin düz anlatım yöntemini tercih ettikleri ve hiçbir materyal
kullanmadıkları tespit edilmiştir. Derste daha çok soru çözmeye yönelen öğretmenlerin ölçme değerlendirme
odaklı olarak ders akışını planladıkları tespit edilmiştir. Başer ve Narlı öğretmenlerle (2013), Çıkrıkçı (2015) da
öğretmen adaylarıyla yaptıkları çalışmalarında düz anlatıma oldukça önem verildiğini belirtmişlerdir. Bunun
yanında Çıkrıkçı (2015) öğretmen adaylarının derslerini hazırladıkları slaytlar aracılığıyla sürdürdüklerini;
Yusof ve Zakaria (2010) ise öğretmenlerin ders kitaplarında verilen içerikten oldukça sık yararlanırlarken
öğretmen adaylarının öğretim süreçlerinde kendilerinin hazırladıkları etkinlikleri kullandıklarını belirtmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda öğretmenlerin soruları çözerken genellikle çarpımsal ilişkiyi kullandıkları
ve çoğu öğretmenin aynı yöntemi tercih ettikleri tespit edilmiştir. Öğretmenler öğrencilerin daha kolay
anlamlandırdıklarını düşündükleri yöntemleri tercih ederken öğrencilere soyut geldiğini düşündükleri cebirsel
ifadelerle işlem yapmaktan kaçındıkları tespit edilmiştir. Bu sonuç Çıkrıkçı (2015), Baki ve Kartal (2004), Dede
ve Peker (2007)‘in yaptığı çalışmaların sonucuyla da örtüşmektedir.
Yapılan görüşme ve gözlemler öğretmenlerin soruları çözerken öğrencilere farklı çözüm yollarını da
gösterdikleri fakat genellikle aynı yöntem ile çözmeyi tercih ettikleri tespit edilmiştir. Özkan (2011)
çalışmasında katılımcıların farklı öğretim yaklaşımlarından genellikle uzak durduklarını belirtmiştir. Bu sonuç
çalışmanın bulgularıyla örtüşür niteliktedir.
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Öz
Bu çalışmanın amacı, ortaokul matematik öğretmenlerinin oran konusuna yönelik özel alan bilgilerinin Ball, Thames ve
Phelps (2008) tarafından geliştirilen, “Öğretim İçin Matematiksel Bilgi” kuramsal çerçevesinden yararlanarak incelemektir.
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan özel durum çalışması deseninden yararlanılarak yürütülmüştür.
Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme ile seçilmiş, 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılında Afyonkarahisar’da görev
yapan 13 matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışmada Öğretim İçin Matematiksel Bilgi modeli temel alınarak ‘’Özel
(Uzmanlık) Alan Bilgisi Bileşenine İlişkin Görüşme Formu’’ geliştirilmiştir. Görüşme formu özel alan bilgisi bileşenine
ilişkin göstergeler doğrultusunda pilot çalışma yapılarak ve uzman görüşü alınarak hazırlanmış 4 açık uçlu sorudan
oluşmaktadır. Bu görüşme formu ile öğretmen görüşmeleri yapılmıştır. Sonrasında her bir kıdem düzeyinden en az birer tane
olmak üzere 6 öğretmenin dörder saatlik öğretim süreçleri gözlenmiş ve video kamera ile kaydedilmiştir. Elde edilen veriler
Öğretim İçin Matematiksel Bilgi modelinin bileşenlerine ait göstergeler bağlamında incelenmiştir. Veriler betimsel analiz
yöntemleriyle analiz edilmiştir. Gözlem ve görüşme sonuçları birbiriyle ilişki olarak verilerek, öğretmenlerden doğrudan
alıntılara yer verilmiştir. Çalışmada öğretmenlerinin oran konusunda özel alan bilgi düzeylerinin düşük düzeyde olduğu,
oranı sonuç odaklı düşündükleri, tanımlarını doğru bildikleri halde oran ifadelerini yorumlayamadıkları, çarpımsal ilişkinin
kullanılma sebebini açıklayamadıkları, grafiksel gösterimlerle oran bağlantısını kuramadıkları, çarpımsal ilişki ile grafikleri
bağdaştıramadıkları ve toplamsal ilişkiyle oranı karıştırdıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretim için matematiksel bilgi, oran öğrenme alanı, ortaokul matematik öğretmenleri.

Abstract
The aim of this study is to examine the special field knowledge of secondary school mathematics teachers on the
subject of ratio by using the theoretical framework of özel Mathematical Knowledge for Teaching Bu developed by Ball,
Thames and Phelps (2008). The research was carried out by using a special case study pattern which is one of the qualitative
research methods. The study group consisted of 13 mathematics teachers working in Afyonkarahisar during the 2018-2019
academic year In the study, ’Interview Form for the Special Area Information Component Mathematic was developed based
on the Mathematical Knowledge Model for Teaching. Interview Form consists of 4 open-ended questions, which are
prepared according to the indicators related to the special field information component and prepared by taking expert
opinions. Teacher interviews were conducted with this interview form. Afterwards, four hours of teaching hours of 6
teachers, at least one from each seniority level, were observed and recorded with a video camera. The data obtained were
analyzed in the context of the indicators of the components of Mathematical Knowledge Model for Teaching. The data were
analyzed by descriptive analysis methods. The results of observations and interviews were given as relations with each other
and direct quotations were given from the teachers. In the study, it was determined that the teachers had low level of private
knowledge about the ratio, thought-oriented ratio, could not interpret the rate expressions although they knew the definitions
correctly, could not explain the reason for using the multiplicative relationship, could not establish the ratio connection with
graphical representations, could not reconcile the multiplicative relation with the graphs, and mixed the ratio with the
additive relation.
Keywords: Mathematical knowledge for teaching, ratio learning area, secondary school mathematics teachers.

Giriş
Herhangi bir konuyu öğretebilmek için o konuyu belli bir düzeyde anlamış olmanın gerekliliği aşikârdır.
Öğretmenin alanını ne kadar ve ne şekilde bilmesi gerektiği sorusu öğretmen yetiştirenlerin sürekli gündeminde
olan bir sorudur. Bu alandaki en önemli gelişmelerden birinin 1980’lerde Lee Shulman ve arkadaşlarının
çalışmalarıyla kaydedildiği kabul edilir (Shulman,1987). Ball (1991) sınıfta etkin bir öğretmenin
değerlendirilmesinde en önemli faktörlerden birinin öğretmenin sahip olduğu bilgi tabanı olduğunu ifade
etmiştir. Nitelikli bir öğretmen olabilmek için alan bilgisinde uzmanlaşmış ve alan bilgisini öğrencilerine
aktarabilmek için öğretmenlik meslek bilgisine yeterli düzeyde sahip bir birey olmak gerekir.
Bunun üzerine Ball, Thames ve Phelps (2008) Shulman’ın hipotezini temele alıp üzerine eklemeler yaparak
pedagojik alan bilgisini matematik öğretiminde şekillendirmeye çalışmışlar, konuyu matematik özelinde ele
almışlardır. Sonuçta ortaya çıkan ‘’Öğretim İçin Matematiksel Bilgi Modeli’’ Şekil1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Öğretim için matematiksel bilgi modeli (Ball vd., 2008, s.403).
Özel (Uzmanlık) Alan Bilgisi: Öğretime özgü matematik bilgisi ve beceridir. Özel alan bilgisi Ball ve
arkadaşlarının Öğretim için matematiksel bilgi modelini oluştururken özellikle üzerinde durdukları alandır.
Öğretmenin bir kavramı bilmesi gerektiğinden ziyade o kavramın neden öyle olması gerektiğinin bilinmesi
gerekliliğini vurgular (Ball vd., 2008).
Öğrencilerin hatalarının fark edilmesi, farklı yöntemlerle soruları çözmenin işe yarayıp yaramadığının
araştırılması, öğrencilerin soru ve cevaplarını nedenleriyle birlikte açıklanabilmesi, Fikirlerin ve kavramların
sebepleriyle açıklanabilmesi, matematik alan dilinin doğru bir şekilde kullanılabilmesi, konuya uygun örneklerin
bulunabilmesi, öğrencilerin cevaplarının hızlı bir şekilde değerlendirilmesi özel alan bilgisinin kapsamındadır
(Ball vd., 2008).
Örneğin 30 X 45 işleminde problemin doğru çözümünü bilemenin de ötesinde öğretmen; öğrencilerin
yaptıkları hataların analizini yapabilme, işlem adımlarını açıklayabilme, farklı çözüm stratejilerinin kullanılması
gibi bilgilere sahip olmalıdır (Asma, 2016).
Oran
Oran kavramı birçok araştırmacı tarafından tanımlanmıştır. Bunlar arasında Thompson (1994) oran
kavramını şöyle tanımlamıştır: Oran, farklı ölçme uzaylarına ait iki çokluğun çarpımsal olarak karşılaştırılması
sonucu elde edilen bir ölçümdür. Vergnaud’a (1988) göre:’’ Aynı ölçme uzayına ait çoklukların çarpımsal olarak
karşılaştırılması sonucu elde edilen ölçümü orandır’’. Livy ve Vale (2011) ise oranı iki nicelik arasındaki bir
karşılaştırma olarak tanımlamıştır.
Oran kavramı günlük hayatta çokça kullanılan bir kavram olmakla birlikte ilköğretim ve ortaöğretim
matematik eğitiminde öğrencilerin okul hayatı boyunca kullanacakları birçok konunun temelini oluşturmaktadır
(Baki, 2018). Kesirler, rasyonel sayılar, yüzde ve faiz problemleri, karışım problemleri, grafiklerin ve tabloların
anlamlandırılması bu konuların başında gelir. Bu açıdan bakıldığında oran kavramının önemi göze çarpmaktadır.
Bu sebeple bu kavramın matematik eğitimcileri tarafından iyi bir şekilde öğretilmesi gerekmektedir. Bir
kavramın iyi bir şekilde öğretilmesi ise ancak o konunun çok iyi bilinmesi ile mümkün olabilir (Lamon,1995;
Çağlarca,1996). Nitelikli bir öğretmenin özel alan bilgisine sahip olmasının önemi, sorgulayan öğrencilerin gün
geçtikçe artması sebebiyle önemlidir.
Literatür incelendiğinde pedagojik alan bilgisine yönelik çok sayıda çalışmanın varlığı göze çarparken özel
alan bilgisi kapsamında oran konusunun ele alındığı bir çalışmaya rastlanmamış ve yapılan çalışmaların da
sahada yer alan öğretmenlerden ziyade öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilmiş olması sebebiyle çalışmanın
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Çalışmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışmanın amacı, ortaokul matematik öğretmenlerinin oran konusuna yönelik özel alan bilgilerinin Ball
vd. (2008) tarafından geliştirilen, “Öğretim İçin Matematiksel Bilgi” kuramsal çerçevesinden yararlanarak
incelemektir.
Problem Cümlesi
Ortaokul matematik öğretmenlerinin oran konusuna yönelik özel alan bilgileri ne düzeydedir?

422

International Congress on Science and Education

Afyonkarahisar, 2018
Yöntem

Araştırmanın Modeli
Bu çalışma ortaokul matematik öğretmenlerinin oran konusuna yönelik özel alan bilgilerinin Ball vd.
(2008) tarafından geliştirilen, “Öğretim İçin Matematiksel Bilgi” kuramsal çerçevesinden yararlanarak
incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden biri olan özel durum çalışması deseninden yararlanılarak
yürütülmüştür. Nitel araştırma, “gözlem ve görüşme gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların
ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği
araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme ile seçilmiş, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında
Afyonkarahisar’da görev yapan altı matematik öğretmeninden oluşmaktadır.
Tablo 1.
Örneklem Dağılımı.
Öğretmen

Cinsiyeti

Meslekteki Kıdemi

Mezun olduğu Fakülte

Eğitim Düzey

Ö1

Erkek

11-15 yıl

Eğitim Fakültesi

Lisans

Ö2

Erkek

6-10 yıl

Eğitim Fakültesi

Lisans

Ö3
Ö4
Ö5

Kadın
Erkek
Erkek

16-20 yıl
1-5 yıl
1-5 yıl

Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi

Lisans
Lisans
Lisans

Ö6

Erkek

21 yıl ve üzeri

Eğitim Fakültesi

Yüksek Lisans

Veri Toplama Aracı
Araştırmada öğretmenlerle yapılan görüşmeler, ders video kayıtları, gözlem notları veri kaynağı olarak
kullanılmıştır. Bu bağlamda Ball vd. (2008) tarafından geliştirilen, “Öğretim İçin Matematiksel Bilgi” modeli
temel alınarak ‘’Özel (Uzmanlık) Alan Bilgisi Bileşenine İlişkin Görüşme Formu’’ geliştirilmiştir. Görüşme
formu özel alan bilgisi bileşenine ilişkin göstergeler doğrultusunda pilot çalışma yapılarak ve uzman görüşü
alınarak hazırlanmış dört açık uçlu sorudan oluşmaktadır.
Araştırmada kullanılacak görüşme formunun ve ders gözlem formunun geçerliliği uzman incelemesi yöntemi
ile sağlanmıştır. Matematik eğitimi alanında görev yapan iki öğretim üyesinden uzman görüşü alınmıştır. Uzman
görüşlerinin alınmasının ardından görüşme formlarında ve ders gözlem formunda yer alan sorularla ilgili gerekli
ekleme ve çıkarmalar yapılmış, ders gözlem ve görüşme formlarına son hali verilmiştir. Nitel araştırmada
toplanan verilerin geçerliliği ve sonuçların doğruluğu önemli bir konu olduğu için araştırmacı, birden çok veri
toplama yöntemi kullanarak elde ettiği bilgileri, farklı kaynaklardan teyit ederek kanıtlama çabası göstermelidir
(Yıldırım ve Şimşek, 2016).
Bu doğrultuda ’’Özel (Uzmanlık) Alan Bilgisi Bileşenine İlişkin Görüşme Formu’’ her bir kıdem düzeyinden
en az birer tane olmak üzere altı matematik öğretmeni tarafından doldurulmuş, ardından her biriyle görüşme
formu ile görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler ses kaydı ile kayıt altına alınmıştır. Sonrasında altı öğretmenin
dörder saatlik öğretim süreçleri gözlenmiş ve video kamera ile kaydedilmiştir. Böylece hem öğretmenlerden elde
edilen verilerin doğruluğu, hem de sürecin uzun sürmesi açısından araştırmanın güvenirliği ve geçerliği
artırılmaya çalışılmıştır.
Verilerin Analizi
Elde edilen veriler Öğretim İçin Matematiksel Bilgi modelinin bileşenlerine ait göstergeler bağlamında
incelenmiştir. Veriler betimsel analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. Betimsel analizde, görüşülen ya da
gözlenen bireylerin görüşlerini yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. Bu tür analizde amaç,
elde edilen bulguların düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek,
2016).
Bu araştırmada betimsel analizi yapılmadan önce görüşmelerden elde edilen verilerin ses kayıtları bilgisayar
ortamına aktarılmış ve öğretmenlerin ses dökümleri bilgisayar ortamında yazılmıştır. Bu ses dökümleri
araştırmacı tarafından belli aralıklarla birçok kez okunarak veri indirgemesi yapılmış ve her bir öğretmene ait ses
dökümleri oluşturulmuştur. Ayrıca gözlem ve görüşme sonuçları birbiriyle ilişki olarak verilerek,
öğretmenlerden doğrudan alıntılara bulgular bölümünde yer verilmiştir. Böylece elde edilen verilerin ayrıntılı bir
resmi sunulmuştur.
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Tablo 2:
Öğretim İçin Matematiksel Bilgi Modeli Özel Alan Bilgisi Bileşenine İlişkin Göstergeler.
Bileşen

Bileşene İlişkin Göstergeler

Özel

• Öğretmenler, öğrencilerin soru ve cevaplarını nedenleriyle birlikte açıklayabilirler.

(Uzmanlık)

• Öğretmenler, matematik alan dilini doğru bir şekilde kullanabilirler.

Alan Bilgisi

• Öğretmenler öğrencilere ulaşılması hedeflenen kazanımlar doğrultusunda üretken matematik soruları
yöneltebilirler.
• Öğretmenler, öğrencilerinin seviyelerini göz önüne alarak öğrenim sürecinde değişiklikler yapabilirler.
• Öğretmenler matematiksel gösterimleri etkili bir şekilde kullanabilirler.
• Öğretmenler matematiksel fikirleri nedenleriyle açıklayabilirler.

(Ball vd.’ den uyarlanmıştır, 2008).
Betimsel analizde görüşme sorularında kullanılan sorular dikkate alınmış, elde edilen veriler Tablo 2’ de
belirtilen göstergelerden yararlanılarak öğretmenlerin verdikleri cevaplara göre kategorilendirilmiş ve
öğretmenlerin bu kategolerdeki cevapları doğrudan alıntılarla yansıtılmıştır.
Öğretmenlerin dörder ders saatlik öğretim süreçlerini içeren video kayıtlarından ve ‘’Özel (Uzmanlık) Alan
Bilgisi Bileşenine İlişkin Görüşme Formu’’ ile ‘’Ders Gözlem Görüşme Formu’ kullanılarak elde edilen verileri
sürekli olarak birbirleri ile karşılaştırılarak araştırmanın problem durumu ile ilgili genel sonuçlara ulaşılmaya
çalışılmıştır.
Bulgular
Problem: Ortaokul matematik öğretmenlerinin oran konusuna yönelik özel alan bilgileri ne düzeydedir?
Soru 1: Aşağıdaki soruları cevaplayınız?
0/3 bir oran belirtir mi? Evet ( )
Hayır ( )
3/0 bir oran belirtir mi? Evet ( )
Hayır ( )
Niçin bu cevabı verdiğinizi açıklayınız?
Niçin bu cevabı verdiğinizi açıklayınız?
0/0 bir oran belirtir mi? Evet ( )
Niçin bu cevabı verdiğinizi açıklayınız?

Hayır ( )

π/2 bir oran belirtir mi? Evet ( )
Niçin bu cevabı verdiğinizi açıklayınız?

Hayır ( )

Tablo 3:
Öğretmen Cevaplarının Kategorilere Göre Analizi.
Öncüller

Kategori

Öğretmen Kodları

1.Öncül
(0/3 bir oran belirtir mi? )

Doğru Cevap Veren Öğretmenler

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6

Kısmen Doğru Cevap Veren Öğretmenler
Yanlış Cevap Veren Öğretmenler

2.Öncül
(3/0 bir oran belirtir mi? )
3.Öncül
(0/0 bir oran belirtir mi? )
4.Öncül
(π/2 bir oran belirtir mi? )

Doğru Cevap Veren Öğretmenler

Ö1, Ö3, Ö4

Kısmen Doğru Cevap Veren Öğretmenler
Yanlış Cevap Veren Öğretmenler

Ö2, Ö3, Ö5, Ö6

Doğru Cevap Veren Öğretmenler

Ö3, Ö4

Kısmen Doğru Cevap Veren Öğretmenler
Yanlış Cevap Veren Öğretmenler

Ö1, Ö2, Ö5, Ö6

Doğru Cevap Veren Öğretmenler

Ö1, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6

Kısmen Doğru Cevap Veren Öğretmenler
Yanlış Cevap Veren Öğretmenler

Ö2

Tüm öğretmenler 0/3’ ün bir oran belirttiğinde hem fikir ancak Ö4 haricindeki tüm öğretmenler bunun
nedeninin sıfırın bir sayıya bölümünün 0 olması olarak ifade ediyorlar (0/3=0). Yani sonuç 0 olduğu için bu
yorumu yapmışlardır. Diğer ifadelerin de oran belirtmesinin sebebinin bölme işleminin sonucunda tanımlı bir
ifade çıkması, oran belirtmemesinin sebebinin de bölme işleminin sonucunda tanımlı bir ifade çıkmaması olarak
ifade etmişlerdir. Ayrıca 0/0 belirsizliğine takıldıkları için diğerlerine oran deseler bile bu ifadenin oran
belirtmediğini söylemişlerdir.
Bunlarla ilgili öğretmenlerle yapılan mülakat transkriptleri aşağıda sunulmuştur:
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Ö4: İki çokluğun bölünerek karşılaştırılmasına oran denir. Sayıların reel sayı olması yeterlidir. Buradaki sayılar
hepsi reel sayı olduğu için, bunların birer oran belirteceğim düşündüm o yüzden hepsine evet dedim.
Ö5: Sıfır bölü sayının çokluk belirtir. Sıfır çokluk belirttiği için bir oran belirtir. Burada da sıfır bir çokluk, 3 de
bir çokluk bir oran belirtir, sıfırın 3 e oranı yine 0 elde ederiz yani, bu da bir oran olur diye düşünüyorum.
Ö6: Oran tanımında şu oran bizim bildiğimiz hatırladığımız şu, iki çokluğun birbirine bölümü ama buradaki
çoklukların reel sayı olması yeterli anlatabildim mi? Paydayı tanımsız yapmamışsın neticede 0/0 dır yani. Bu da
bir orandır. Ama buradaki 0 çokluk anlamında 0 ama yine de bir orandır. Tanımından dedim oranın
tanımından, oranın tanımını da yazmadım.
Araştırmacı: Oran tanımı ne idi?
Ö6: Gerçek sayı olacak şunlar, yani burada irrasyonel sayı olsa da önemli değil. Şuradaki 0 da tam sayı yani
onun için oran belirtir. (3/0) burada payda 0 olduğu için, tanımsız yaptığı için zaten yazmışım o yüzden.
Araştırmacı: Tanımsız olduğu için oran belirtmez mi diyorsunuz?
Ö6: Evet.
Araştırmacı: Neden, illaki tanımlı mı olması gerekiyor oran belirtmesi için?
Ö6: Tabii ki yani şimdi zaten şöyle de düşünsek biraz işin felsefesine mi girmiş oluruz ama bilmiyorum, 3 ü 0 a
böldüğümüzü düşünelim oran, normalde bölme işlemi nedir payın içinde paydayı ararsın, işte 3 ü 0 a
böldüğümüzde şöyle düşünürsek yani be n basite indirgeyerek anlatıyorum, 3 ün içinde olmayan bir şey
arayacağız, anlamsız tanımsız yani dolayısı ile bir oran belirtmez, kaç diyeceksin buna mesela 3 nü içinde 0,
saçma tanımsız, bir şeyin içinde olmayan bir şeyi arıyoruz yüz de desen bin de desen tanımsız yani.
Öğretmenlerin dersleri gözlemlendiğinde konu ile ilgili tespit edilen durumlar aşağıda sunulmuştur.
Derste oran konusuna başlarken tüm öğretmenler oran tanımını vererek derse giriş yapmışlardır. Ö2, Ö3 oran
tanımını yanlış biliyorlar fakat diğer öğretmenler tanımı doğru ifade ettikleri halde yanlış cevaplar vermişlerdir.
Ö2: Oran; iki sayının, iki çokluğun birbirine bölümüdür.
Ö1: Oran; a ve b iki çokluk olmak üzere iki çokluğun bölüm şeklinde yazılmasına bu sayıların birbirine oranı
diyorduk.
Soru 2: 5/8 ile 9/12 denk oranlar mıdır?
Evet ( )
Hayır ( )
Niçin bu cevabı verdiğinizi açıklayınız?
Tablo 4:
Öğretmen Cevaplarının Kategorilere Göre Analizi.
Kategori

Öğretmen Kodları

Doğru Cevap Veren Öğretmenler

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6

Kısmen Doğru Cevap Veren Öğretmenler
Yanlış Cevap Veren Öğretmenler

Tüm öğretmenler verilen ifadelerin denk oran olmadıklarını tespit etmişlerdir. Ö1, Ö2 genişletme ve
sadeleştirme işlemleri ile diğer öğretmenler ise içler dışlar çarpımı yaparak doğru cevabı elde etmişlerdir.
Ayrıntılı açıklama yaparak cevap veren öğretmenler neden içler dışlar çarpımının oran belirtmede bir kriter
olduğuna değinmemişlerdir.
Bunlarla ilgili öğretmenlerle yapılan mülakat transkriptleri aşağıda sunulmuştur:
Araştırmacı: Denk oranlar mıdır diye sormuşuz, hayır demişsiniz hocam, neden?
Ö2: Değildir sadeleştirdiğimiz zaman bir kesrin kaçta kaçı olduğunu bulmaya çalıştığımızda hani eşit midir 9/12
sadeleştirdim ¾, Paydaları eşit diyeyim hani bir bütünü eşit parçalara böleceğim burada burası da 6/8 oluyor.
Bir bütünü 8 parçaya bölüp birini 5 tanesini almışım, birinde 6 tanesini almışım, bu yüzden eş değildir.
Araştırmacı: Genişletme ve sadeleştirme yapmadan Anladığım kadarıyla burada eşit paydalara ulaşmaya
çalışmışsınız?
Ö2: Evet bir bütünü eş parçalara böldüm. Veya İçler dışlar çarpımı yaparak da bulabiliriz.
Araştırmacı: İçler dışlar çarpımı yaptığımda neye bakacağım?
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Ö2: Eğer denk ise bunların İçler dışlar çarpımı birbirine eşittir. 8 ve 9 un çarpımı 5 ile 12 nin çarpımı birbirine
eşit olmadığı için yine eşit değildir.
Ö2: Oran orantıda oran olabilmesi için bir kere bunun, denklik demek orantı demek zaten içler dışlar çarpımının
eşit olması lazım, veya ikisinin 8 den 9 a 5 den 12 ye aynı oranda kat olarak aynı oranda artması lazım, 8x9=72
nin 5x12=60 bunların ikisi birbirine eşit değil, o yüzden orantı değil.
Soru 3: Bir çiftçi üç tarlaya sahiptir. İlk tarla 185x245 metre, ikincisi 75x114 metre ve üçüncüsü ise 455x508
metre boyutlarındadır. Bu tarlaya gökyüzünden bakarsanız hangi tarla en çok kareye benzer görülür? Hangi tarla
en az kareye benzer görülür? Cevaplarınızı açıklayınız.
….. tarla en çok kareye benzer görülür. Çünkü ….
…. tarla en az kareye benzer görülür. Çünkü …
Tablo 5:
Öğretmen Cevaplarının Kategorilere Göre Analizi.
Kategori

Öğretmen Kodları

Doğru Cevap Veren Öğretmenler

Ö2, Ö3, Ö6

Kısmen Doğru Cevap Veren Öğretmenler

Ö1, Ö4

Yanlış Cevap Veren Öğretmenler

Ö5

Öğretmenlerin yarısı bu soruya kenarlar arasındaki orana bakarak doğru cevap vermişlerdir. Kısmen doğru
cevap verenlerden Ö4 yanlış mantık yürüterek doğru cevapları; Ö1 ise doğru mantık yürüterek ama işlem hatası
yaparak yanlış cevabı vermişlerdir. Yanlış cevap verenler ise kenarlar arasındaki toplamsal ilişkiye bakmışlardır.
Bunlarla ilgili öğretmenlerle yapılan mülakat transkriptleri aşağıda sunulmuştur:
Ö3: Birbirine böldüm bunları ben hocam, kenarlarını bir birine böldüm bakayım ki 1 tama en çok hangisi
yakınsa o kareye daha yakınır diye düşündüm o da 0,89 daha yakın bence o yüzden. Çünkü ikisi arasındaki oran
şey olması lazım, kare olması için ikisinin arasındaki enle boyun ikisinin bir olması lazım. a/a=1 bir tama yakın
olan öyle düşündüm.
Araştırmacı: En az, en az kareye benzeyen ?
Ö3: Şu ( ikincisi 75x114 metre’yi göstererek) , buradan da oranlandığı zaman 0,65 çıktı.
Ö5: Şimdi kenar uzunlukları birbirine yakın olduğunda daha çok kareye benzeyecektir, birbirine uzak
olduğunda daha az kareye benzeyecektir, burada kenar uzunlukları birbirine en uzak olan, en yakın olan diyelim
ikincisi yalnız, buradaki (75x114) kenar uzunlukları daha küçükken buradaki (455x508) kenar uzunlukları daha
fazla. Şöyle diyeyim; buradaki (75x114) aradaki fark, kenar uzunlukları arasındaki fark 39 metre, buradaki
(455x508) fark 53 metre ama, oranladığımızda bu kenar uzunluğu bunun yaklaşık 6 katı, o zaman aradaki kenar
uzunlukları arasındaki farkın da aynı şekilde katlanasını dikkate alarak benzerliği oluşturmamız lazım, aslında
buradaki 53 metrelik fark, kenar uzunluklarına bakarak çok büyük bir fark olmuyor yani oran olarak
baktığımızda. Bundan dolayı 3. Tarlayı en çok kareye benzettim, 1. Tarlada hem miktar olarak kenar uzunlukları
kısayken aradaki fark da kısa olduğu için, kareye benzemekten en uzak olanı bunun olduğunu düşündüm.
Soru 4: Aşağıda verilen grafiklerden hangisi/hangileri x ile y arasında bir oran ilişkisi gösterir? Nedenini
yazınız.

Cevap ……………… Çünkü……
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Tablo 6:
Öğretmen Cevaplarının Kategorilere Göre Analizi.
Öncüller

Kategori

1- Şekil A

Doğru Cevap Veren Öğretmenler

Ö2, Ö6

Kısmen Doğru Cevap Veren Öğretmenler

Ö3,

Yanlış Cevap Veren Öğretmenler

Ö1, Ö5, Ö4

2- Şekil B

3- Şekil C

Öğretmen Kodları

Doğru Cevap Veren Öğretmenler
Kısmen Doğru Cevap Veren Öğretmenler

Ö2, Ö5, Ö6 , Ö4

Yanlış Cevap Veren Öğretmenler

Ö1, Ö3,

Doğru Cevap Veren Öğretmenler

Ö2, Ö3, Ö4, Ö6

Kısmen Doğru Cevap Veren Öğretmenler
4- Şekil D

Yanlış Cevap Veren Öğretmenler

Ö1, Ö5,

Doğru Cevap Veren Öğretmenler

Ö2, Ö4 , Ö6

Kısmen Doğru Cevap Veren Öğretmenler
Yanlış Cevap Veren Öğretmenler

Ö1, Ö3, Ö5,

Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerden sadece Ö4 tüm şekillerde doğru açıklamalarla doğru cevabı
kağıt üzerinde verirken görüşme esnasında fikrini değiştirip A ve B şekilleri için yanlış cevabı vermiştir. Ö 1 ve
Ö5 tüm şekiller için yanlış açıklamalarla yanlış cevapları vermişlerdir. Ö2 ve Ö6 aynı açıklamalarla kısmen doğru
cevapları vermişlerdir. Ö3 ise sadece C şekli için doğru açıklamayla doğru cevabı vermiştir.
Genel olarak yapılan görüşmeler değerlendirildiğinde Ö2, Ö6 orantı sabiti var ise oran belirtir, orantı sabiti
yok ise oran belirtmez şeklinde açıklamayla cevap vermişler diğerleri ise doğru denkleminin ve doğrunun
orijinden geçip geçmemesini bir oran belirtme kriteri olarak düşünmüşlerdir. Ayrıca şekil B için negatif ifadenin
bir oran belirtmediğini hiçbir öğretmenin bilmedi tespit edilmiştir. Bunun dışında şekil C için öğretmenlerin
çoğunun doğru cevap verdikleri belirlenmiştir.
Bunlarla ilgili öğretmenlerle yapılan mülakat transkriptleri aşağıda sunulmuştur:
Ö4: Burada x artarken, x değeri arttıkça y değerinin de aynı oranda artması gerekiyor ama c de öyle bir
durum yok y sabit kalmış o yüzden oransal bir durum yok B de de baktığımızda yine aynı şekilde x arttığı zaman
bu tarafta y azalıyor bu tarafta x azaldığı zaman y artıyor bu da ters işaretli olduklarından dolayı. Orijinden
geçip sıfıra sıfır değerlerini 0 da 0 olduğu için aslında buradaki değerden bu ikisinin (Şekil A ve B) o sebepten
dolayı Oran belirtmediğini oran ilişkisi göstermediğini, bunun (Şekil C) zaten biraz önce söylediğim sebepten x
artarken y sabit kalıyor. Burada da(Şekil D) sabit bir artış sıfırdan orijinden başlamadığı için x in sıfırken y nin
işte negatif değer İşte tam kat olarak bize bir şey ifade edemeyeceğinden dolayı Burada da onu belirtmiştim. Şu
durumda şu andaki bilgilerime göre hiçbiri.
Ö6: Ben şunu demek istedim x ve y arası bir oran belirtir ya yani bunlarda hepsinde bir doğrusal ilişki
var, doğrusal ilişki ne demek y ile x arasında bir denklem yazabilirsin ax+bc=0 şeklinde. Burada ki oran A ve B
de biliyorsunuz bu y eşittir x, Bu da eşittir eksi x in grafiği olmuş dolayısıyla y nin x e bölümü bir çıkar birinde
diğerinde -1 çıkar neticede ikisini oranın adımıza bir gerçek sayı çıktığı için bu ikisinde oran var dedim. Ben
öyle düşündüm yani. Burada (Şekil C) da gördüğün gibi mesela iki çokluğun birbirine oranı sabit bir sayı. Oran
deyince doğru orantı var ters orantı var çarpımları da sabit olabilirdi ama bu soru için böyle, Ben böyle
düşündüm. Eeee. … burada (Şekil D) şöyle söyledik buradaki doğru grafiği x ve y noktalarında kesiyor, benim
burada doğrusal ilişkide olarak alabiliriz ama, iki çokluğun birbirine oranı atıyorum mesela sallıyorum, y =2 x 5 gibi bir doğrunun grafiği olabilir bu. Dolayısıyla burada y nin x e oranı sabit olmaz şöyle sabit olmaz. Şu
olmasaydı olurdu mesela şöyle olsaydı, dolayısıyla ben dedim ki Oran yoktur ama doğrusal ilişki vardır.
Doğrusal ilişki olarak algılayabiliriz.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Ortaokul matematik öğretmenlerinin oran konusuna yönelik özel alan bilgi düzeylerinin incelendiği bu
çalışmada verilerin analizi sonucunda bazı öğretmenlerin oran tanımını yanlış bildikleri için oran ifadelerini
yorumlayamadıkları, bazı öğretmenlerin ise tanımı doğru ifade etmelerine rağmen yanlış yorumladıkları, sonuç
odaklı düşündükleri tespit edilmiştir. Öğretmenler bu konuda alışılagelmişin dışında bir soru ile karşılaştıkları
için uzun süre düşünmüşler hatta görüşmeler esnasında sık sık fikir değiştirdikleri için bilgilerinden çok emin
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olamadıklarından öğretmenlerinin bu konuda özel alan bilgi düzeylerinin düşük düzeyde olduğu yorumu
yapılabilir.
Yapılan görüşme ve gözlemler sonucunda öğretmenlerin soruları çözerken genellikle çarpımsal ilişkiyi
kullandıkları fakat bunu kullanma sebepleri hakkında yorum yapamadıkları tespit edilmiştir. Derslerde de
öğrencilerden gelen sorulara ayrıntılı açıklama yapmaya çalışmalarına rağmen nedenlerini yeterli düzeyde
anlatamadıkları tespit edilmiştir. Hill (2007)’de çalışmasında ortaokul matematik öğretmenlerinin öğrencilerin
soru ve cevaplarını, farklı çözüm yöntemlerini nedenleriyle birlikte yanıtlayabilecek kadar yeterli olmadıklarını
belirtmiştir (Çıkrıkçı, 2015). Toluk-Uçar (2011) ise çalışmasında öğretmen adaylarının çoğunlukla işlemsel
anlamaya yönelik açıklamalar yaptıklarını, buna karşın açıklamalarını gerekçelendiremediklerini tespit etmiştir.
Bunun dışında oranı günlük hayat problemlerinde kullanırken bazı öğretmenler toplamsal ilişkiyle oranı
karıştırmıştır. Bu durumun sebebinin ise çarpımsal ilişkinin nedenini öğretmenlerin tam olarak kavrayamamış
olması, daha çok klasik türden sorulara yoğunlaşmış olmaları ya da ezbere konuyu anlatıyor olmalarından dolayı
kavramları irdelememelerinden kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. Çıkrıkçı (2015)’nın öğretmen adayının
öğrenci yanıtlarını derinlemesine bir anlamlandırma sürecine alamadığını tespit ettiği çalışması bu araştırmanın
bulgularını destekler niteliktedir.
Çalışmanın bulguları incelendiğinde öğretmenlerin gösterimsel açıdan oran algılarında bir farklılık olduğu,
grafiksel gösterimlerle oran bağlantısını kuramadıkları, çarpımsal ilişki ile grafikleri bağdaştıramadıkları tespit
edilmiştir. Ayrıca öğretmenler grafiksel gösterimlerin oran belirtme kriterlerinin sebebini içselleştiremedikleri ya
da bilmedikleri için var olan bilgilerinden bile tereddüt etmişlerdir. Bunun dışında negatif değerlerin bir oran
belirtmediğini hiçbir öğretmenin bilmemesi de matematik eğitimi açısından önemli bir sorun olarak
değerlendirilebilir.
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