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ÖN SÖZ
Günümüzde artan bilgi birikimi, bilim ve teknolojide meydana gelen baş
döndürücü hızdaki gelişmeler, içinde yaşanılan dünyanın da değişim ve
dönüşümünde itici bir güç olarak kendini göstermektedir. Nitekim bu
gelişim ve dönüşüm sürecine koşut bireyin öğrenmeye olan ihtiyacı da gün
geçtikçe artmaktadır. Öğrenme insanoğlunun varoluşundan bugüne
süreğen, belirli düzeyde çevresel uyarıcıların da işe koşulduğu etkileşimli,
birikimli ve aktif bir süreç olup yaşantı sonucu, az ya da çok kalıcı izli
davranış değişikliğidir.
Artan bilgi birikimi ve karmaşıklığı, öğrenmenin değişen doğası ve
öğretmenin değişen rolleri gereği; öğretim etkinliklerinin planlanması,
programlanması, tasarlanması ile düzenlenmesi sorumluluklarının
kurumsal olarak okullarca üstlenilmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda
eğitim sistemi soran sorgulayan, problem çözebilen, önceki öğrenmeleri
ile yeni öğrenmelerini ilişkilendirebilen ve bilgiyi yapılandırabilen, kendi
öğrenme sürecini planlayabilen öz-düzenleme kapasitesine sahip bireyler
ile onun öğrenmesinde rehberlik yapan ve yol gösteren etkili öğretmenlerin
yetiştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Nitekim bu ihtiyaçlar eğitim sisteminin üç temel öğesi; öğrenci, öğretmen
ile eğitim programları öğelerini kapsayan “Eğitim Bilimleri” alanlarına
yönelik çalışma ve araştırmaların yapılmasını kaçınılmaz bir zorunluluk
haline getirmiştir. Günümüzde bir çok bilim insanı, akademik kurum ve
kuruluşlar, Eğitim Bilimlerinin farklı disiplin alanlarına özgü; konularda
nicel, nitel, karma, deneysel, yarı deneysel, karma, derleme ve eylem
araştırması türlerinde çalışmalar yapmaktadırlar.
Eğitim Bilimleri ve alt disiplin alanlarına yönelik çalışmaları kapsayan
bölümümüz, bu alanda araştırmalar yapan bilim insanlarını bir araya
getirmeyi ve gelecekteki araştırmalara kaynak oluşturacak eğitim alanında
yeni düşünce ve tartışmalara yön göstermeyi hedeflemektedir. Söz konusu
hedefler doğrultusunda oluşan bu bölümde Eğitim Bilimleri alanına özgü
konuları kapsayan yedi çalışma bulunmaktadır. Kitabın bu bölümüne
ilişkin kaynak göstermede APA stili kaynak gösterme sistemi
kullanılmıştır. Bölümün ortaya çıkmasında yazıları ile katkıda bulunan
yazarlara ve yazıların değerlendirilmesinde hakem olarak katkılarını
esirgemeyen meslektaşlarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar ve
kolaylıklar dileriz.
Doç. Dr. Harun ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Burcu AVCI AKBEL
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FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONUSUNA İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of Science and Class Teacher Candidates 'Views on
Biological Diversity
Maide Mihriban AKKAYA* & Semra BENZER**
1. Giriş
Biyolojik çeşitlilik, bir alanda bulunan canlıların genetik, tür ve
ekosistem basamaklarında oluşturdukları zenginliktir (Demir, 2013).
Biyolojik çeşitlilik demek, besin zincirinin yani canlılık faaliyetlerinin
devam etmesidir. Besin zincirinde herhangi bir bozulma olduğunda bütün
sistem etkilenmektedir. Bir bölgede çeşitliliğin fazla olması o bölgeyi
ekonomik açıdan kalkındırır. Bu faydaları göz önünde bulundurularak
biyolojik çeşitlilik için ilk kez bir sözleşme imzalanması 1992 tarihinde
Rio de Jenerio’ da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Gelişme
Konferansı’nda yapılmıştır (Karagöz, 1998: 1). Sözleşmede türlerin ve
yaşadıkları alanların yani habitatlarının yer aldıkları ülkede korunması
temel amaçtır (Şimşek, 2016:73). Bu konferansta imzalanan sözleşmeyi
bazı ülkeler kabul etmese de Türkiye 1996 yılında bu sözleşmeyi kabul
etmiştir. Ülkemizin bu sözleşmeyi kabul etmesinin nedeni biyolojik
çeşitlilik bakımından geniş bir yelpazeye sahip olmasıdır.
Ülkemizin biyolojik çeşitlilik ve çevre ile ilgili yapmış olduğu temel
çalışmalar “kalkınma planlarında” yer almaktadır. Kalkınma planlarında
sırasıyla çevre kirliliği, doğal kaynakların tüketimi, kaynakların
sürdürülebilirliği, doğal dengenin korunması, biyolojik çeşitlilik sayesinde
ekonomik kalkınmanın sağlanması, tarihi ve kültürel eserlerin korunması
konuları üzerinde durulmuştur (DPT, 2000).
Bu konularla birlikte ülkemiz biyolojik çeşitlilik kaynaklarını yerinde
korumayı amaçlamıştır. Bu yerinde koruma ise en başta eğitim öğretim
faaliyetleri ile okullarda sağlanmalıdır. Okullarda bu çalışmanın lideri
öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimize bu konuda yeterli eğitim verirsek
gelecek kuşakların da bu çeşitlilikten faydalanmasını sağlamış oluruz.
Bunun için öğretmenlere aday durumundayken çevre eğitimleri
verilmelidir. Çalışmada yer alan Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliklerinin
(Yüksek Lisans Öğrencisi); Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
E-mail: maideakkaya@gmail.com
** (Doç, Dr.); Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye. E-mail: sbenzer@gazi.edu.tr
*
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YÖK tarafından hazırlanan lisans öğretim programlarına bakıldığında
Sınıf Öğretmenliğinde 1.sınıf bahar döneminde “çevre eğitimi” dersi yer
almaktadır. Fen Bilgisi Öğretmenliğinin programında ise “çevre eğitimi”
3.sınıf güz döneminde yer almaktadır. Çalışmada yer alan ana ve alt
problemler aşağıda verilmiştir:
Araştırmanın ana problemi,
Farklı öğretim programına sahip öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik
ile ilgili görüşleri de farklı mıdır?
Araştırmanın alt problemleri,
1. Öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik ile ilgili vermiş oldukları
görüşler cinsiyete göre değişmekte midir?
2. Öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik ile ilgili vermiş oldukları
görüşler sınıfa göre değişmekte midir?
3. Öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik ile ilgili vermiş oldukları
görüşler akademik ortalamaya göre değişmekte midir?
4. Öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik ile ilgili vermiş oldukları
görüşler anne eğitim durumuna göre değişmekte midir?
5. Öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik ile ilgili vermiş oldukları
görüşler baba eğitim durumuna göre değişmekte midir?
6. Öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik ile ilgili vermiş oldukları
görüşler annenin meslek durumuna göre değişmekte midir?
7. Öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik ile ilgili vermiş oldukları
görüşler babanın meslek durumuna göre değişmekte midir?
2. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın yapılmasının amacı farklı dallarda öğrenim gören
öğretmen adaylarının (Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği) biyolojik
çeşitlilik konusu hakkında görüşlerinin alınmasıdır. Ayrıca öğretmen
adaylarının ölçekte vermiş oldukları cevaplardan yola çıkarak biyolojik
çeşitlilik konusunun anabilim dalına, cinsiyete, sınıfa, akademik
ortalamaya, anne ve babanın eğitim durumlarına, anne ve babanın meslek
durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir.
3. İlgili Araştırmalar
Bilir ve Özbaş (2017) taraflarından yapılan “Lise öğrencilerinin
küresel ve yerel biyolojik çeşitlilik kaybına yönelik problem algısı” adlı
çalışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim gören lise
öğrencilerinin 506 kişisinden oluşmaktadır. Çalışmada veriler “Biyolojik
2

Çeşitlilik Kaybına Yönelik Problem Algısı ve Reddi” anketi ile
toplanmıştır. Verilerin sonucunda öğrencilerin biyolojik çeşitlilik ve
sorunlarına duyarlı oldukları tespit edilmiştir.
Demir (2013) tarafından yapılan “Sürdürülebilir gelişmede yükselen
değer; biyolojik çeşitlilik açısından Türkiye değerlendirmesi” adlı çalışma
nitel bir çalışma olup sürdürülebilir kalkınma için yapılmış olan
araştırmalar derlenerek Türkiye’nin değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışma
sonucunda biyolojik çeşitliliğin fazla olduğu ülkemizde çeşitliliğin doğru
kullanımı sonucunda ülke ekonomisinin gelişeceğine vurgu yapılmıştır.
Dervişoğlu, Menzel, Soran & Bögeholz (2009) taraflarından yapılan
“Değerler, inançlar ve problem algısının biyolojik çeşitliliği korumaya
yönelik kişisel normlara etkisi” adlı çalışma İç Anadolu, Karadeniz,
Akdeniz, Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde bulunan 499 lise
3’ e giden öğrencilere uygulanmıştır. Veriler “Biyolojik Çeşitliliğin
Tehlikeye Girmesine ve Korunmasına Yönelik Anket” kullanılarak
toplanmıştır. Çalışma sonucunda evrenselliğin kişisel değerleri etkilediği,
inançların ise biyolojik çeşitliliği korumak için önemli olduğu kanısına
varılmıştır.
Dervişoğlu (2010) tarafından yapılan “Üniversite öğrencilerinin canlı
türlerine yönelik değer yönelimleri” adlı çalışma Hacettepe
Üniversitesi’nde öğrenim gören rasgele seçilmiş 24 öğrenciden
oluşmaktadır. Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme ile
toplanmıştır. Görüşmeler sonucunda öğrencilerin insanı merkeze alan
çevreci tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. Dervişoğlu ve Kılıç (2013)
taraflarından yapılan “Öğretmen adaylarının biyolojik çeşitliliğin
öğretimine ilişkin pedagojik alan bilgileri, tutumları ve kaygıları” adlı
çalışma 6 biyoloji öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler
yapılarak toplanmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının biyolojik
çeşitlilik konusunda yetersiz oldukları ve bazı kavramlarda yanılgılarının
olduğu gözlemlenmiştir.
Doğan, Kutay ve Çakır (2016) taraflarından yapılan “Lise
öğrencilerinin güncel çevre sorunları hakkındaki algıları: İzmir örneği”
adlı çalışma İzmir şehrinde yer alan 4 liseden 425 öğrenci ile internet
ortamında yapılmıştır. Çalışmada Summers, Kruger, Childs ve Mant
(2000) tarafından oluşturulan ölçeğin 2010 yılında çeviren Çakır ve
arkadaşlarının ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte 4 alt boyut yer alıp toplamda
80 soru bulunmaktadır. Çalışma sonucunda öğrencilerde küresel ısınma,
ozon ve ozon tabakası ile ilgili kavram yanılgılarının olduğu tespit
edilmiştir.
3

Ekemen, Atik ve Erkoç (2017) taraflarından yapılan “Dokuzuncu sınıf
“biyolojik çeşitlilik ve korunması” konusunun istasyon tekniği
kullanılarak öğretilmesi ve öğrencilerin uygulamadan memnuniyeti” adlı
çalışma Ankara Tuz Gölü Anadolu Lisesi’nin 9.sınıfına giden 31 öğrenci
ile yapılmıştır. Çalışmada veriler “İstasyon Tekniği Memnuniyet Ölçeği”
kullanılarak toplanmıştır. Verilerin sonucunda öğrencilerin istasyon
tekniğini sevdikleri ancak yorucu buldukları tespit edilmiştir.
Gürbüz, Derman ve Çakmak (2013) taraflarından yapılan “Biyolojik
çeşitlilik okuryazarlığı ölçeği: geliştirme, geçerlik ve güvenirliği” adlı
çalışma Atatürk Üniversitesi’nde öğrenim gören 204 biyoloji öğretmen
adayı ile yapılmıştır. Sonuç olarak ölçek 3’lü likert tipi olup 25 maddeden
oluşmuştur. Ölçekte 3 alt boyut vardır. Keleş ve Özenoğlu (2017)
taraflarından yapılan “Ortaokul öğrencileri için biyolojik çeşitlilik
konusunda ders planı tasarlama” adlı çalışmanın amacı 5E öğretim
modeline göre ders planı hazırlamaktır. Çalışmanın evrenini Ege
Bölgesi’nde yer alan bir şehirde 7.sınıfa giden 17 öğrenci oluşturmaktadır.
Çalışmada biyolojik çeşitlilik ile ilgili akıl yürütme, argüman
değerlendirme, kavram haritası ve balık kılçığı etkinlikleri yapılmıştır. Bu
etkinlikler Sadler ve Fowler’ ın oluşturmuş olduğu argüman değerlendirme
ölçeği kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda 5E öğretim
modeline göre hazırlanan ders planı ile birlikte öğrencilerin biyolojik
çeşitlilik konusuna olan ilgi ve becerilerinin arttığı, biyolojik çeşitlilik ile
ilgili kavram yanılgılarının ortadan kalktığı gözlemlenmiştir.
Kurumlu, Atik ve Erkoç (2010) taraflarından yapılan “Biyoçeşitliliğin
önemi ve koruma stratejileri üzerine biyoloji öğretmenlerinin
yeterliklerinin araştırılması” adlı çalışma Ankara şehrinde yer alan 37
biyoloji öğretmeni ile yapılmıştır. Çalışmada görüşme yöntemi
kullanılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin görüşlerini almak amacıyla internet
üzerinden bir eğitim materyali hazırlanmıştır. Öğretmenler bu materyalden
görüş bildirmişlerdir. Sonunda öğretmenlerin yarıdan fazlası biyolojik
çeşitlilik ile ilgili bilgi düzeylerinin yeterli olduğunu belirtirken bir kısmı
bilgilerinin yeterli olmadığını belirtmiştir.
Okur, Özdilek ve Şahin (2011) taraflarından yapılan “Sınıf
öğretmenlerinin biyolojik çeşitlilik konularının öğretiminde sıklıkla
kullandıkları yöntemler (Çanakkale- Türkiye)” adlı çalışma 88 sınıf
öğretmenine anket uygulanarak yapılmıştır. Anketler sonucunda sınıf
öğretmenlerinin biyolojik çeşitlilik konusunu anlatım, problem çözme ve
soru cevap yöntemleri ile anlattıkları tespit edilmiştir.

4

Öner (2016) tarafından yapılan “Öğretmen adaylarının nesli tükenen
ve Türkiye’ye özgü endemik türlere atfettikleri değerlerin belirlenmesi”
adlı çalışma 120 öğretmen adayına yarı yapılandırılmış 2 açık uçlu soru
yöneltilerek yapılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının
biyolojik çeşitlilik ile ilgili bilgilerinin yeterli olabileceği tespit edilmiştir.
Özbaş (2016) tarafından yapılan “Lise öğrencilerinin biyolojik
çeşitlilik ile ilgili bilgileri ve davranış eğilimleri” adlı çalışma Lefkoşa’da
bulunan 4 liseden 187 öğrenci ile yapılmıştır. Veriler “Biyolojik Çeşitlilik
Bilgi Testi ve Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın
sonucunda biyolojik çeşitliliğin cinsiyette bir etkisi olmazken sınıf
düzeyinin etki ettiği gözlemlenmiştir. Öztürk ve Günel (2016)
taraflarından yapılan “Sosyal bilgiler öğretmenlerinin küresel sistemler,
küresel eğitim ve çeşitlilik kavramlarına ilişkin algısı” adlı çalışma devlet
okulunda çalışan 4 sosyal bilgiler öğretmeni ile yapılmıştır. Veriler yarı
yapılandırılmış görüşme ile toplanmıştır. Çalışma sonucunda
öğretmenlerin küresel sistem ve eğitim, biyolojik çeşitlilik kavramlarında
yeterli olmadıkları gözlemlenmiştir.
Pouya ve Pouya (2017) taraflarından yapılan “Biyolojik çeşitliliğe ve
ekosistem hizmetlerine katkı sağlayan kentsel projeler” adlı çalışma nitel
bir çalışmadır. Bu çalışmada yapılmış olan araştırmalar toplanmış ve bir
sonucu ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda ekosistem ve biyolojik
çeşitliliğe katkı sağlayacak önerilerde bulunuluştur.
Turan ve Yangın (2014) taraflarından yapılan “Farklı programlarda
okuyan öğretmen adaylarının “biyolojik çeşitlilik” kavramına yönelik
alternatif anlayışları ve olası nedenleri” adlı çalışma Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yer alan sınıf, matematik,
sosyal bilgiler ve fen bilgisi öğretmenliklerinden 585 öğretmen adayına
yapılmıştır. Veriler Selvi (2007) tarafından oluşturulan ölçek ile
toplanmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik
ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir.
Uzun, Özsoy ve Keleş (2010) taraflarından yapılan “Öğretmen
adaylarının biyolojik çeşitlilik kavramına yönelik görüşleri” adlı çalışma
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören Sınıf, Sosyal
Bilgiler ve Fen Bilgisi Öğretmenlerinin 66 kişisinden oluşmaktadır.
Çalışmada veriler “Kelime İlişkilendirme Testi ve Görsel İlişkilendirme”
ile toplanmıştır. Toplanan veriler sonucunda öğretmen adaylarının
biyolojik çeşitlilik kavramını ve alt basamaklarını bildiklerini ancak bu
bilgilerinin de sınırlı olduğu tespit edilmiştir.
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Yörek (2006) tarafından yapılan “Ortaöğretim öğrencilerinin biyolojik
çeşitlilik konusunda kavramsal anlama düzeylerinin araştırılması” adlı
çalışma İzmir şehrinde bulunan yedi değişik lisenin 1.sınıfında öğrenim
gören 191 öğrenci ile yapılmıştır. Çalışmanın verileri “kavramsal anlama
testi ve yarı yapılandırılmış görüşme formu” ile sağlanmıştır. Çalışma
sonucunda öğrencilerin besin zinciri kavramlarını yeterli seviyede
yapamadıkları ve tabiatın merkezine insanı koydukları gözlemlenmiştir.
Yüce ve Doğru (2018) taraflarından yapılan “Fen bilimleri öğretmen
adaylarının yakın çevresindeki bitkileri tanıma düzeyleri” adlı çalışma
Akdeniz Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinde okuyan 241 öğretmen
adayı ile yapılmıştır. Veriler “Bitki Tanıma Formu ve Biyolojik Çeşitlilik
Görüşme Soruları” ile toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğretmen
adaylarının sınıf seviyelerinin artması ile birlikte bitkileri tanıma
oranlarının da arttığı gözlenmiştir.
Yüce ve Önel (2015) taraflarından yapılan “Fen bilgisi öğretmen
adaylarının biyoçeşitliliğe ilişkin kavramsal ilişkilendirme düzeyleri” adlı
çalışma Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği
4.sınıfta okuyan 132 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Veriler “kelime
ilişkilendirme testi” ile elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda öğretmen
adaylarının biyolojik çeşitlilik ile ilgili kavramları ilişkilendirebildikleri
tespit edilmiştir.
Yücel ve Özkan (2014) taraflarından yapılan “Ekosistem, biyolojik
çeşitlilik ve çevre sorunları konularıyla ilgili fen ve teknoloji öğretmen
görüşlerinin öğretim tasarımı açısından değerlendirilmesi” adlı çalışma
Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan 133 öğretmen ile yapılmıştır.
Veriler 32 maddeden oluşan 5’li likert tipi ölçek ve 2 açık uçlu sorudan
toplanmıştır. Çalışma sonucunda öğretim programlarına yeni kazanımların
eklenmesi ve öğrencilerin daha çok araştıran sorgulayan yapıda olması için
yeniliklere ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.
4. Yöntem
4.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmada model olarak nicel analizlerde sıkça başvurulan “survey
(tarama) modeli” kullanılmıştır. Tarama modeli, olmuş veya olması
muhtemel bir durumu hiçbir değişiklik yapmadan ele alan modeldir
(Karasar, 2002).
4.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmada örneklem evren içinden yansızlık (seçkisiz) örnekleme
yöntemine göre seçilmiştir. Yansızlık örnekleme yöntemi, evrendeki
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bireylerin hepsini her özellik bakımından eşit olarak görür (Karasar, 2009).
Bu yöntem kullanılarak araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim
yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören
öğretmen adayları oluştururken örneklemi ise Gazi Üniversitesi Gazi
Eğitim Fakültesi’ndeki Fen Bilgisi Eğitimi ve Sınıf Eğitimi Anabilim
Dallarında okuyan 1. , 2. ve 3. sınıfa giden öğretmen adayları
oluşturmuştur. Araştırma 116 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Fen bilgisi
öğretmen adaylarından 66 kişi, sınıf öğretmeni adaylarından da 50 kişi
çalışmaya katılmıştır. Çalışmaya 96 kız ve 20 erkek öğretmen adayı
katılmıştır.
4.3. Verilerin Toplanması
Araştırmanın verileri 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz döneminde
“Biyolojik Çeşitlilik Okuryazarlığı” ölçeği (Çakmak, Derman, Gürbüz,
2013) kullanılarak toplanmıştır.
4.4. Verilerin Analizi
Verilerin analizi “Biyolojik Çeşitlilik Okuryazarlığı” ölçeği baz
alınarak yapılmıştır. Ölçek, 25 maddeden oluşmuş olup 3’lü likert tipi
(katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum) olarak hazırlanmıştır. Ölçekte 3
alt başlık bulunmaktadır. Bu alt başlıklar “Biyolojik Çeşitlilik Tehdit
Unsurları, Biyolojik Çeşitlilik Kavramı ve Biyolojik Çeşitliliğin Önemi”
dir. Başlıklar altında yer alan maddelerin hepsi “Katılmıyorum=1,
Kararsızım=2, Katılıyorum=3” şeklinde puanlama yapılarak analiz
edilmiştir. Puanlamada ters puanlama yapılacak madde bulunmamaktadır.
Ayrıca verilerin nicel analizinde MS Excel 2016 ile SPSS 16
programlarından yararlanılmıştır.
5. Bulgular ve Yorumlar
Analizleri yapılan veriler ile birlikte ana problem sorusunun cevabı ve
alt problem sorularına yönelik cevaplar bulgular kısmında açıklanmaya
çalışılmıştır.
Her iki dalda öğrenim gören öğretmen adaylarına ait bilgilerin sayı
ve yüzdelikleri Tablo 1’de açıklanmıştır.
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Tablo 1. Öğretmen Adaylarına Ait Bilgilerin Sayıları ve Yüzdelikleri
Kişisel Bilgiler
Sayı (f)
Yüzde (%)
Cinsiyet
Kız
96
83
Erkek
20
17
Anabilim Dalı
Fen Bilgisi Öğretmenliği
66
57
Sınıf Öğretmenliği
50
43
Sınıf
1
49
42
2
55
47
3
12
11
Akademik Ortalama
2’den az
1
1
2.00-3.00
51
44
3.00-4.00
14
12
Kayıp Veri
50*
43
Anne Eğitim Durumu
İlkokul
44
38
Ortaokul
27
23
Lise
31
27
Üniversite
14
12
Anne Meslek Durumu
İşçi
16
14
Memur
17
15
Ev Hanımı
78
67
Emekli
5
4
Baba Eğitim Durumu
İlkokul
30
26
Ortaokul
24
21
Lise
32
28
Üniversite
30
26
Baba meslek durumu
İşçi
27
23
Memur
23
20
Serbest Meslek
40
36
Emekli
26
22
Toplam
928
100
*
Bu çalışma Fen Bilgisi ve Sınıf öğretmenliğinde okuyan 1.sınıf
öğretmen adaylarına uygulanmıştır. 1.sınıfların güz döneminde
ortalamaları belli olmadığından kayıp veri olarak işlenmiştir.
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Ana problem “Farklı öğretim programına sahip öğretmen adaylarının
biyolojik çeşitlilik ile ilgili görüşleri de farklı mıdır?” sorusuna yönelik
bulgular ilişkisiz örneklem t testi olarak Tablo 2’de açıklanmıştır.
Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Anabilim Dalına Göre Puanları
Anabilim Dalı

N

Fen Bilgisi Eğitimi
Sınıf Eğitimi

Ss

t

P

66

X
65.0

8.26

2.83

.01

50

69.0

4.40

Yapılan ilişkisiz örneklemler t testi sonucunda t değeri anlamlı
bulunmuştur. Bu anlamlılıktan farklı anabilim dallarında bulunan
bireylerin biyolojik çeşitlilik okuryazarlığının da farklı olabileceği
kanısına varılabilir.
1. Birinci Alt Probleme Yönelik Bulgular
“Öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik ile ilgili vermiş oldukları
görüşler cinsiyete göre değişmekte midir?” sorusuna yönelik bulgular
ilişkisiz örneklem t testi olarak Tablo 3’te açıklanmıştır.
Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Cinsiyete Göre Puanları
Gruplar

N

Kız
Erkek

96
20

X
66.0
68.0

Ss

t

P

7.32
5.54

1.10

.27

Yapılan ilişkisiz örneklemler t testinde t değeri istatistiksel olarak anlamlı
bir fark oluşturmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple biyolojik çeşitlilik
okuryazarlığına cinsiyetin bir etki oluşturmadığı söylenebilir.
2. İkinci Alt Probleme Yönelik Bulgular
“Öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik ile ilgili vermiş oldukları
görüşler sınıfa göre değişmekte midir?” sorusuna yönelik bulguların
ANOVA sonuçları Tablo 4’te açıklanmıştır.
Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeylerine Göre Puanları
Sınıflar
1
2
3

N
49
55
12

Ss
4.41
8.70
3.19

X
68.6
64.0
58.7
9

t
6.70

P
.09

Yapılan ANOVA testi sonucunda p değerinin anlamlı bir fark
oluşturmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple biyolojik çeşitlilik
okuryazarlığına sınıf düzeyleri etki etmez denilebilir.
3. Üçüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular
“Öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik ile ilgili vermiş oldukları
görüşler akademik ortalamaya göre değişmekte midir?” sorusuna yönelik
bulguların ANOVA sonuçları Tablo 5’te açıklanmıştır.
Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Akademik Ortalamalarına Göre Puanları
Akademik
Ortalama
2.00 dan
az
2.00-3.00
3.00-4.00

N

X

Ss

t

P

1

66.0

.

.29

.80

51
14

64.6
66.0

8.96
5.41

Yapılan ANOVA testi sonucunda p değerinin anlamlı bir fark
oluşturmadığı tespit edilmiştir. Bu değerin anlamlı olmaması akademik
ortalamanın biyolojik çeşitlilik okuryazarlığına bir etki oluşturmayacağını
gösterebilir.
4. Dördüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular
“Öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik ile ilgili vermiş oldukları
görüşler anne eğitim durumuna göre değişmekte midir?” sorusuna yönelik
bulguların ANOVA sonuçları Tablo 6’ da açıklanmıştır.
Tablo 6. Öğretmen Adaylarının Anne Eğitim Durumlarına Göre Puanları
Eğitim
Düzeyi
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

N

X

Ss

t

P

44
27
31
14

68.0
66.07
65.2
65.0

4.72
7.02
9.93
5.31

1.29

.30

Yapılan ANOVA testi sonucuna göre p değeri anlamlı bir fark
oluşturmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple anne eğitim durumu biyolojik
çeşitlilik okuryazarlığında etkili değildir denilebilir.
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5. Beşinci Alt Probleme Yönelik Bulgular
“Öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik ile ilgili vermiş oldukları
görüşler baba eğitim durumuna göre değişmekte midir?” sorusuna yönelik
bulguların ANOVA sonuçları Tablo 7’ de açıklanmıştır.

Tablo 7. Öğretmen Adaylarının Baba Eğitim Durumlarına Göre Puanları
Eğitim
Düzeyi
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

N

X

Ss

t

P

30
24
32
30

67.7
68.9
67.8
62.1

6.31
4.80
4.18
9.82

5.34

.00

Yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre baba eğitim durumlarının
biyolojik çeşitlilik okuryazarlığında anlamlı bir fark oluşturduğu tespit
edilmiştir.
6. Altıncı Alt Probleme Yönelik Bulgular
“Öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik ile ilgili vermiş oldukları
görüşler annenin meslek durumuna göre değişmekte midir?” sorusuna
yönelik bulguların ANOVA sonuçları Tablo 8’ de açıklanmıştır.
Tablo 8. Öğretmen Adaylarının Anne Meslek Durumlarına Göre Puanları
Meslek
Durumu

N

X

Ss

t

P

İşçi
Memur
Ev Hanımı
Emekli

16
17
78
5

64.3
67.4
66.5
67.1

11.6
4.65
6.50
3.55

.54

.65

Yapılan ANOVA testi sonucunda p değeri anlamlı bir fark oluşturmadığı
tespit edilmiştir. Bu sebeple anne meslek durumu biyolojik çeşitlilik
okuryazarlığına etki etmez denilebilir.
7. Yedinci Alt Probleme Yönelik Bulgular
“Öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik ile ilgili vermiş oldukları
görüşler babanın meslek durumuna göre değişmekte midir?” sorusuna
yönelik bulguların ANOVA sonuçları Tablo 9’ da açıklanmıştır.
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Tablo 9. Öğretmen Adaylarının Baba Meslek Durumuna Göre Puanları
Eğitim
Düzeyi
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

N

X

Ss

t

P

30
24
32
30

67.7
68.9
67.8
62.1

6.31
4.80
4.18
9.80

5.34

.00

Yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre p değeri anlamlı bulunmuştur.
Bu nedenle baba meslek durumu biyolojik çeşitlilik okuryazarlığına etki
edebilir.
6. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışma ile öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik okuryazarlığını
etkileyen çeşitli faktörlere göre okuryazarlık oranları belirlenmeye
çalışılmıştır. Çalışmada öğretmen adaylarının biyolojik çeşitliliğe ilişkin
görüşlerine anabilim dalı, baba eğitim ve meslek durumu etki ederken
cinsiyet, sınıf düzeyi, akademik ortalama, anne eğitim ve meslek durumu
etki etmemiştir.
Çalışmanın anabilim dalı kıyaslamasında fark sınıf öğretmenliği lehine
olmuştur. Bunun sebebi sınıf öğretmenliğinde okuyan öğretmen
adaylarının çevre ile ilgili dersleri ilk yıldan almış olmaları, fen bilgisi
öğretmenliğindeki öğretmen adaylarının ise çevre derslerini diğer yıllarda
almış olmaları olabilir. Bu durumu Çabuk ve Karacaoğlu’nun (2003)
yapmış olduğu çalışma desteklemektedir.
Çalışmada cinsiyet faktörü biyolojik çeşitlilik okuryazarlığında anlamlı
bir fark oluşturmamıştır. Kurumlu ve arkadaşları (2010) ile Turan ve
Yangın’ ın (2014) yapmış olduğu çalışmalarda da cinsiyet faktörünün
biyolojik çeşitliliğe etki etmediği gözlemlenmiştir. Ancak Yüce ve Doğru
(2018), Özbaş (2016), Özbaş ve Bilir (2017) ile Çabuk ve Karacaoğlu
(2003) taraflarından yapılan çalışmalarda kızların erkeklere göre daha
başarılı oldukları tespit edilmiştir.
Çalışmada araştırılan sınıf düzeyi faktörü de biyolojik çeşitlilik
okuryazarlığını etkilememiştir. Turan ve Yangın (2014) ile Özbaş ve Bilir
(2017) taraflarından yapılan çalışmada da sınıf düzeyinin bir etki
oluşturmadığı belirlenmiştir. Ancak Yüce ve Doğru (2018), Özbaş (2016)
ile Çabuk ve Karacaoğlu (2003) taraflarından yapılan çalışmalarda sınıf
düzeylerinin artması ile biyolojik çeşitlilik okuryazarlığının artış
gösterdiği belirlenmiştir.
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Çalışmada akademik ortalama biyolojik çeşitlilik okuryazarlığını
etkilememiştir. Yapılan çalışmalarda akademik ortalamasının yüksek
olduğu kişilerin çevrelerine daha duyarlı olduğu belirtilse de bu çalışmada
böyle bir durum gözlemlenmemiştir.
Çalışmada anne eğitim ve meslek durumu biyolojik çeşitlilik
okuryazarlığını etkilemezken baba eğitim ve meslek durumu biyolojik
çeşitlilik okuryazarlığını etkilemektedir. Uzun ve arkadaşlarının (2010)
yapmış olduğu çalışmada da bu durum desteklenmektedir. Ayrıca Ercengiz
ve arkadaşları (2014) taraflarından yapılan çalışmada anne ve baba eğitim
durumunun çevre duyarlılığına etki etmediği gözlemlenmiştir.
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak şu
öneriler de bulunulabilir: öğretmen adaylarının veya öğrencilerin biyolojik
çeşitlilik okuryazarlığı incelenmek isteniyorsa araştırma çok yönlü
olmalıdır. Yani nicel araştırma yöntemlerinin yanında bunları destekleyici
nitel araştırma yöntemleri de kullanılmalıdır. Çalışmanın giriş bölümünde
bahsedilen sınırlılıklarda çalışmayı etkilemiştir. Çalışma sadece Gazi
Eğitim Fakültesi’nde okuyan fen bilgisi ve sınıf öğretmenliklerine
uygulanmıştır.
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Dünyanın değişik kültür çevrelerine yayılan klasik gitar her ülkede
farklı gelişmeler göstermiş, pek çok besteci ve virtüöz çalgının gelişmesine
katkıda bulunmuştur Özellikle İspanya ve İtalya klasik gitarın gelişiminde
büyük rol oynamıştır. 17.yüzyıldan itibaren toplumun bütün tabakalarında
giderek yaygınlaştığı görülen çalgının geçtiğimiz yüzyıllardan günümüze
önem kazanarak ulaşması, geniş bir literatürü de beraberinde getirmiştir.
19. yüzyılda gitar altın çağını yaşamış, pek çok besteci, kompozitör ve
virtüöz sonatların, konçertoların, varyasyonların yayılması ve gitar
literatürünün gelişmesi için çalışmalarda bulunmuştur (Halvaşi, 1992: 24).
Çalgı, teknik imkanlarının genişliği başka bir deyişle eserlerin içerdiği
teknik özelliklere verdiği imkan ile dikkat çekmiştir.
Türkiye’de klasik gitarın yaygınlaşması diğer ülkelere göre daha geç
tarihlere rastlamaktadır. Başlangıçta eğlence müziğinde kullanılan
çalgının, ilerleyen yıllarda radyo - televizyon yayınları, düzenlenen
konserler, festivaller ve benzeri etkinliklerle giderek yaygınlaşmaya ve
eğitim müziğinde de yer bulmaya başladığı görülmektedir.
Dr.Fazıl Abrak ve İlya Ksantapulos Türkiye’de klasik gitar çalan ilk
isimlerdendir. Yine 1908 İstanbul doğumlu Andrea Paleologo, klasik gitar
çalma eğitimi veren ilk isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Paleologo’nun
birinci kuşak öğrencilerinden Ziya Aydıntan Ankara’da kurduğu “Gitar
Sevenler Kulübü”, yetiştirdiği öğrenciler, yazdığı gitar metotları ve
albümleri ile önemli çalışmalar yapmıştır. Radyoda konserler veren
Alexandr Zamboğlu gitar kuartetinden Mihail Lipi, Andrea Paleologo’nun
teşvikiyle güzel gitarlar imal etmiştir (Elmas, 1986: 62).
Mario Paradi, Reşit Ertüzün, Ertuğrul Satıroğlu, Mutlu Torun, Raffi
Arslanyan, Misak Torosyan, Can Aybars, Savaş Çekirge, Samih Rıfat,
Harun Batırbaygil, Ersin Ünlüsoy, Panoyot Deveci ve pek çok değerli isim
Türkiye’de gitar konserleri, gitar eğitimi, gitar besteleri ve pek çok
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etkinliklerle çalgının gelişimini sağlamıştır. Yine bu isimlerin pek çoğu
sayısız öğrenciler yetiştirmiştir.
1983 yılında ilk kez “Ulusal Gitar Müziği Beste Yarışması” yapılan
Türkiye’de 1- 4 Kasım 1984 tarihinde bir ilk gerçekleştirilerek “1. Ulusal
Gitar Yarışması” düzenlenmiştir. 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi
Üniversitesi tarafından düzenlenmeye başlanan “Uluslararası Gitar
Günleri”, 1998 - 2000 yılları arasında gerçekleştirilen “Karaburun Gitar
Festivali”, 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği
tarafından gitarist Hüsrev İsfendiyaroğlu’nun desteği ile düzenlenen “Gitar
Festivali”, 21-22 Mart 1999’da Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübünün
düzenlediği “Boğaziçi Gitar Günleri” ve bu etkinlik kapsamında yer alan
“Türkiye’de Gitar Eğitimi” konulu panel, 11-14 Nisan 1999 tarihinde
düzenlenen “ODTÜ Klasik Gitar Günleri”, İstanbul Flarmoni Derneği
tarafından 1982 yılından 1993 yılına kadar devam eden ”Uluslararası
İstanbul Gitar Festivali” (sonrasında dernek diğer kurumlarca
gerçekleştirilen festivallere aralıklı olarak destek vererek gitar festivalinin
sürdürülmesine yardımcı olmuştur), Sevda Cenap And Müzik Vakfı
tarafından düzenlenen Antonio Lauro Bienali ve pek çok değerli etkinlik,
Türkiye’de 2000’li yıllar öncesinde klasik gitarın gelişimine katkı
sağlamıştır (Elmas, 2003: 55-58).
Gerçekleştirilen bu etkinliklerin, klasik gitarın gerek örgün gerek
yaygın eğitim kurumlarında müzik eğitimi alanının ilgi duyulan
çalgılarından biri haline gelmesinde etkili olduğu düşünülmektedir.
Başlangıçta eğitimine konservatuarlarda ve eğitim fakültelerinde yer
verilen çalgı, mesleki eğitime yönelik yeni kurumlar açıldıkça bu
kurumların bünyesinde de yer almaya başlamıştır. 1977-1978 eğitim –
öğretim yılında Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet
Konservatuarında tam zamanlı olarak, 1983-1984 eğitim- öğretim yılında
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünde
ana dal ve yardımcı dal olarak, 1985-1986 eğitim- öğretim yılında
Üniversitesi Devlet Konservatuarında tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak,
yine 1985-1986 eğitim- öğretim yılında Hacettepe Devlet
Konservatuarında yarı zamanlı olarak klasik gitar eğitimi verilmeye
başlanmıştır. İlerleyen yıllarda, klasik gitar eğitimi veren bu kurumların
giderek çoğaldığı, güzel sanatlar liseleri, güzel sanatlar fakülteleri gibi
diğer mesleki eğitim veren kurumların bu kurumları izlediği bilinmektedir.
Klasik gitarın izlediği bu yol genel müzik eğitiminde de kendini
göstermeye başlamıştır. Bu noktada genel müzik eğitimi ve çalgı eğitimi
boyutuna kısaca değinmekte fayda vardır. Uçan’a göre, (1994: 26) "Genel
müzik eğitimi", iş-meslek, okul, bölüm, dal ve program ayrımı
gözetmeksizin, her düzeyde, her aşamada, herkese yönelik olup, sağlıklı
ve dengeli bir "insanca yaşam" için gerekli asgari-ortak genel müzik
kültürünü kazandırmayı amaçlar." Müziğin çağdaşlaşmanın yapı
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taşlarından biri olduğu göz önüne alındığında, müzik eğitiminin ve onu
oluşturan temel boyutlardan biri olarak çalgı eğitiminin, toplumun
gelişmesine katkı sağlayacak bir ciddiyette verilmesi önem kazanır. Genel
müzik eğitiminin bir boyutu olarak ifade edilen genel çalgı eğitimi ise bu
alanda ses müziğini desteklemeye, şarkılara çalgıyla eşlik etmeye, çalgı
çalarak müzik yapmaya, çok seslilik zevkini uyandırmaya ve her şeyden
önemlisi bireyin kişiliğini geliştirip, kendisine olan güvenini arttırmaya
fayda sağlamayı amaçlar.
Çalgı eğitimi, müzik eğitiminin oldukça erken yaşlarda başlanması
gereken bir alanını oluşturmaktadır. Çoğunlukla genel müzik eğitiminin
çalgı eğitimi alanında ortaya çıkan çalma yeteneği, mesleki müzik
eğitiminin çalgı eğitimi alanına kadar yol alabilmektedir. Birey amatör
çalgı eğitimi ile belirginleşerek, mesleki müzik eğitiminin çalgı eğitimi
alanına yönlenebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında genel müzik
eğitiminin bir boyutu olarak ilköğretim kurumlarında görülen çalgı eğitimi,
gerekli ön koşul özelliklerine sahip olan öğrencilerin yönlendirilerek
mesleki müzik eğitimi alanında yorumcu, sanatçı ve benzeri kimlikte
bireyler olarak yetişmesinde temel teşkil edebilmektedir. Başlangıçta
müziğe yönelmede, müziği sevmede bir araç olan çalgı, böylelikle çocuğun
geleceğini belirleyip onu yönlendirebilmektedir.
2000’li yıllara girerken, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında genel
müzik eğitimi alanında öğrenciye önerilen ve ilgi gören çalgı türlerinde
farklılıklar olduğu görülmektedir. Çalgı eğitiminde ilköğretim
kurumlarında yaş ve fiziksel özellikler doğrultusunda blok flüt, mandolin,
melodika, bağlama, akordeon, piyano, org, keman, gitar, orff çalgıları ve
benzeri ezgi ağırlıklı çalgılar ile tartım çalgıları kullanılabilmekte, özellikle
bu eğitimin ilk yıllarında çocuğun ilgisini çekmek açısından oyunla iç içe
verilen çalgı eğitiminde, vurma çalgılar ve tartım çalgıları ağırlık
kazanabilmektedir. Ortaöğretim kurumlarında, seçmeli müzik dersinde ya
da kol faaliyetleri içerisinde gitar öğretimi giderek yaygınlaşmaktadır.
Sınıfta bireysel olarak öğrencilere kazandırılan çalgı çalma özelliği, grup
çalışmaları yapılarak çeşitli çalgı toplulukları ve okul orkestralarının
oluşturulmasına katkı sağlayabilmektedir.
Bu yıllarda klasik gitar müzik derslerinde, kol çalışmalarında ve
kurslarda gerek sınıf çalgısı gerek solo ve grup çalışmalarına imkan veren
özellikleri ile müzik eğitiminin çalgı eğitimi boyutunun yaygınlaştırılması
ve geliştirilmesinde, dikkat çekmeye başlamıştır. Klasik gitarın artık
profesyonel anlamda müzik eğitimi veren kurumlarda dal olarak yer aldığı
görülmektedir. Ayrıca çeşitli kurslar, dershaneler ve özel dersler ile çalgıyı
öğrenme olanakları yaratılmaktadır. Bu noktada, genel müzik eğitimi
içinde kullanımı açısından çalgının sahip olduğu imkanlar ve gençler
içinde giderek artan popülaritesinin, klasik gitara olan ilgiyi hızlandırdığı
söylenebilir.
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Günümüzde, sayıları giderek artan mesleki müzik eğitimi kurumlarının
pek çoğunda klasik gitar eğitimi verilmektedir. Ülke genelinde düzenlenen
konserler, festivaller, yarışmalar, bilimsel toplantılar ve gitar günleri
etkinlikleri ile çalgı çok daha geniş kitlelere ulaşmaktadır. Bu noktada
giderek yaygınlaşan klasik gitarın, genel müzik eğitiminde de tercih
edilmeye başlanan çalgılar arasında da yer aldığı söylenebilir. Üstün ve
Özçimen (2015: 315) “Okul Çalgılarının İlköğretim 6. Sınıf Müzik Dersi
Kazanımlarına Ulaşmasındaki
Etkililiğinin İncelenmesi”
adlı
araştırmalarında, gitarın öğrenci başarısının olumlu yönde etkileyen
çalgılar arasında yer aldığı sonucuna ulaşmışlardır. Gitarın gerek sınıf
gerek eşlik çalgısı olarak genel müzik eğitiminde kullanımı artmaktadır.
“Eğitimin ilk kuralının hazır bulunuşluk ve ilgi yüksekliği olduğunu
düşünüldüğünde, gitarın çalgı olarak öğrenciler arasında popülerliği göz
önüne alınarak gitar topluluklarına öğrenci katılımını sağlamak daha kolay
olabilir” (Yöndem, 2016: 2575).
Bu nedenle, günümüzde hızla yaygınlaşmaya devam eden çalgının
genel müzik eğitimi içindeki yerinin ve kullanımının daha sağlam temeller
üzerine oturtulmasında ve geçmiş yıllardan günümüze ulaştığı noktanın
değerlendirilmesinde, özellikle genel müzik eğitiminde kullanımının
yaygınlaştığı önemli dönemlerinden biri olan, 2000’li yıllara girerken ki
sürecinin incelenmesi önemlidir. Böyle bir incelemenin, çalgının
günümüzdeki mevcut kullanım şeklinin ve niteliğinin değerlendirilmesine
kaynak teşkil ederek temel oluşturacağı ve alanla ilgili yapılacak yeni
çalışmalara karşılaştırma imkanı sağlama ile ışık tutma açısından değer
taşıyacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, araştırmada 2000’li yıllara
girerken çalgının Türkiye’de eğitim müziğindeki konumunun ne olduğu
çalışmanın problemini oluşturmuş, "Türkiye’de genel müzik eğitiminde
klasik gitarın yeri (sınıf çalgısı, eşlik çalgısı, ders dışı müzik faaliyetleri ve
benzeri kullanım açısından) nedir?", Genel müzik eğitiminde klasik
gitardan nasıl yararlanılır? sorularına, konuyla ilgili olarak oluşturulan
anketlerden elde edilen bulgulardan faydalanılarak oluşturulan cevaplarla,
Türkiye’de 2000’li yıllara girerken çalgının eğitim müziğindeki yeri
belirlenmeye çalışılmıştır.
1.1 Araştırmanın Amacı
Klasik gitarın 2000’li yıllara girerken genel müzik eğitimindeki yerinin
ortaya konulması amaçlanan bu araştırmada, Türkiye’de genel müzik
eğitiminde klasik gitar eğitiminin yerine (kullanım açısından) yönelik
öğretmen ve öğrenci görüşlerinin ortaya çıkartılarak değerlendirilebilmesi
için aşağıda yer alan sorulara cevap aranması hedeflenmiştir.
1- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okulları ve orta öğretim
kurumlarında görev yapmakta olan müzik öğretmenlerinin vermekte
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oldukları genel müzik eğitiminin çalgı boyutu içinde gitarın yeri
hakkındaki görüşleri nelerdir?
2- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okulları ve orta öğretim
kurumlarında okumakta olan öğrencilerin almakta oldukları genel müzik
eğitiminin çalgı boyutu içinde gitarın yeri hakkındaki görüşleri nelerdir?
1.2. Araştırmanın Önemi
İlgili literatürde, klasik gitarın genel müzik eğitimindeki yeri ile ilgili
tarihsel geçmişe yönelik değerlendirmelerin yapıldığı çalışmalar sınırlıdır.
Araştırma, 2000’li yıllara girerken Türkiye’de genel müzik eğitiminin
çalgı eğitimi boyutunda klasik gitarın mevcut dönemine ait kullanım
alanını ve yerini ortaya koyabilmesi, ilgili kurumlarda eğitim veren müzik
öğretmenleri ile eğitim gören öğrencilerin bilgi edinebilmesi, geçmiş
sürece ait bulguların günümüzdeki sürece ulaştırılarak çalgının gelişiminin
değerlendirilebilmesi ve elde edilen
bulguların
ileride yapılacak
çalışmalara zemin ve karşılaştırma imkanı sağlayarak literatüre katkı
sağlayabilmesi açısından önemlidir.
2. Yöntem
2.1 Araştırmanın Modeli
Bu araştırma genel tarama modelinde yapılmıştır. “Genel tarama
modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel
bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup,
örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir” (Karasar,
2012: 79).
2.2 Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Türkiye'de genel müzik eğitimine yönelik olarak
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında müzik dersi veren öğretmenler, bu
kurumlarda müzik dersi gören öğrenciler oluşturmuştur.
Araştırmanın örneklemini Ülkemizin yedi bölgesinde genel müzik
eğitimi doğrultusunda, toplam 42 ilköğretim-ortaöğretim kurumunda
müzik dersi veren 64 müzik öğretmeni ile 16 ilköğretim kurumunda 
okuyan toplam 483 öğrenci, 8 ortaöğretim kurumunda okuyan toplam 240
öğrenci oluşturmuştur.



Araştırmanın güvenilirliği açısından Marmara Bölgesi'ndeki nüfus yoğunluğu dikkate
alınarak bu bölgeden 4 diğer 6 bölgeden 2 ilköğretim okulu örneklem grubuna dahil
edilmiştir.
 Araştırmanın güvenilirliği açısından Marmara Bölgesi'nden iki, diğer bölgelerden birer
ortaöğretim kurumu örneklem grubuna dahil edilmiştir.
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Tablo 1. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında müzik dersi veren
öğretmenlerin mezun oldukları kurumlara ait tanıtıcı özellikleri (n= 64)
Seçenekler
Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümleri
Müzik Eğitimi Anabilim Dalları
Devlet Konservatuarları
Diğer
Toplam

f

%

49

76.56

12
3
64

18.75
4.69
100

Tablo 1’de örneklem grubundaki ilköğretim ve ortaöğretim
kurumlarından ankete katılan, müzik dersi veren öğretmenlerin tanıtıcı
özellikleri yer almaktadır. Ankete katılan 64 öğretmenin 49 tanesi
(%76.56) üniversitelere bağlı Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümleri Müzik Eğitimi Anabilim Dallarından, 12 tanesi (%18.75) Türk
Müziği Devlet Konservatuarlarından mezun olduklarını belirtmiştir. 3
öğretmenin (%4.69) diğer seçeneğini işaretlediği görülmektedir. Bu
seçeneği işaretleyen öğretmenler üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin
diğer bölümlerinden mezun olduklarını ve branş dışı ders verdiklerini
belirtmiştir.
Tablo 2. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında müzik dersi veren
öğretmenlerin görevli oldukları kurumlara ait tanıtıcı özellikleri (n= 64)
Seçenekler

f

%

İlköğretim

24

37.50

Ortaöğretim

14

21.87

Anadolu Lisesi

14

21.87

Özel Kolej

12

18.76

Toplam

64

100

Tablo 2'de örneklem grubundaki ilköğretim ve ortaöğretim
kurumlarından ankete katılan, müzik dersi veren öğretmenlerin görevli
oldukları kurumlara ait tanıtıcı özellikleri yer almaktadır. 64 öğretmenin
24 tanesinin (%37 50) Milli Eğitim Bakanlığı'na ilköğretim okulları, 14
tanesinin (%21.87) ortaöğretim, 14 tanesinin (%21.87) anadolu lisesi, 12
tanesinin (%18.76) özel kolejlerde görevli olduğu görülmektedir.
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Tablo 3. Ankete katılan müzik dersi gören öğrencilere ait tanıtıcı
özellikleri gösteren tablo
İlköğretim
Öğrenci (n= 483)
f
%
483
100

Ortaöğretim
Öğrenci (n= 240)
f
%
240
100

Tablo 2’de ankete katılan öğrencilerin okudukları kurumlar ve sayıları
yer almaktadır. İlköğretim kurumlarından 483 öğrenci, ortaöğretim
kurumlarından 240 öğrenci ankete katılmıştır.
2.2. Veri Toplama Araçları
Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim kurumları ile
ortaöğretim kurumlarında müzik dersi veren örneklem grubundaki müzik
öğretmenleri, öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen, uzman görüşü
alınarak yapılan gerekli düzenlemelerin sonucunda içerik geçerliği
sağlanan seçmeli yanıtlı sorular (Kapalı Uçlu Sorular) ve açık uçlu
soruların yer aldığı iki farklı anket uygulanmıştır. “Seçmeli yanıtlı
sorularda yanıtlar seçenekli hale getirilmiş ve anket uygulanacak kişinin
seçimine bırakılmıştır” (Böke, 2009: 237). Bazı sorularda olası tüm
seçenekleri yazmakla birlikte seçeneklerin kapsayıcılığını sağlamak
açısından “diğer” seçeneği eklenmiştir. “Her iki tür soruların
avantajlarından yararlanmak için iki türün birleştirilmesi en uygun yoldur.
Bir soruya cevap kategorileri verildikten sonra (kapalı), sonuna “başka,
“diğer varsa belirtiniz” gibi açık uçlu bir soru koymak mümkündür” (Balcı,
2009: 150).
2.4.Verilerin Analizi
Öğretmen ve öğrencilerin Türkiye’de müzik eğitiminde genel gitar
eğitiminin durumu ile ilgili veriler frekans (f) ve yüzde (%) hesabı
yapılarak analiz edilmiş ve tablo halinde sunulmuştur.
3. Bulgular
3.1. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okulları ve orta
öğretim kurumlarında görev yapmakta olan müzik öğretmenlerinin
vermekte oldukları genel müzik eğitiminin çalgı boyutu içinde gitarın
yeri hakkındaki görüşleri
Tablo 4. Müzik öğretmenlerinin okullarında eğitimini verdikleri çalgılar
Eğitimi verilen çalgılarBlok flüt
Blok flüt – Gitar
Blok flüt – Piyano

f
31
7
4
23

%
48.43
10.93
6.26

Blok flüt- Org
Blok flüt – Org – Keman
Blok flüt – Bağlama
Blok flüt – Mandolin
Blok flüt -Akordeon - Orff Çalgıları
Çalgı eğitimi vermeyen
Toplam

5
3
6
2
2
4
64

7.81
4.69
9.38
3.12
3.12
6.26
100

Tablo 4’de öğretmenlerin % 48.43’ü blok flüt, %10.93’ü blok flüt ve gitar,
%6.26’sı blok flüt ve piyano, %7.81’i blok flüt ve org, %4.69’u blok flüt org - keman, %9.38’i blok flüt ve bağlama, %3.12’si blok flüt, %7.81’i ise
blok flüt - akordeon ve orff çalgıları eğitimi verdiklerini belirtmektedir.
Öğretmenlerin %6.26’sı bu eğitimi vermediklerini belirtmektedir.
Tablo 5. Müzik öğretmenlerinin derste gitarı kullanma şekli (n = 7)
Seçenekler
Blok flüt ile çalınan parçaları gitar
ile çaldırarak
Deste öğretilen parçalara gitar
eşlik yazıp öğrencilere çaldırarak
Toplam

f

%

2

28.58

5

71.42

7

100

Tablo 5’de bir önceki soruda gitar eğitimi verdiklerini belirten 7 müzik
öğretmeninden 2 tanesi müzik dersinde blok flüt ile çalınan parçaları gitar
ile çaldırarak (blok flüt notasının aynısı kullanılmaktadır) çalgıyı
kullandıklarını belirtmişlerdir. 5 öğretmen ise öğrencilere derste öğretilen
parçaların gitar eşliklerini yazarak çaldırdıklarını belirtmişlerdir.
Tablo 6. Müzik öğretmenlerinin okullarında müzik derslerinde(kendi)
kullandıkları çalgılar
Eğitimi verilen çalgılarBlok Flüt
Org
Bağlama
Blok flüt – Org
Blok flüt – Gitar
Blok flüt- Mandolin
Blok flüt – Akordeon - Orff Çalgıları
Blok flü t- Org – Keman
Blok flüt - Piyano – Org
Toplam
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f
2
12
7
11
10
2
2
2
10
62

%
3.22
19.36
11.30
17.74
16.13
3.22
3.22
3.22
16.13
100

Tablo 6 da öğretmenlerin % 3.22’si blok flüt %19.36’sı org, % 11.30’u
bağlama, %17,74’ü blok flüt - org, % 16.13’ü blok flüt - gitar, % 3.22’si
blok flüt - mandolin , % 3.22’si blok flüt – org – akordeon – orff çalgıları,
% 3.22’si blok flüt – org – keman, %16.13’ü blok flüt – piyano – org
çalgılarını müzik derslerinde kullandıklarını belirtmişlerdir.
Tablo 7. Müzik öğretmenlerinin klasik gitarın sınıf çalgısı olarak
kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri
Seçenekler
Evet
Hayır
Toplam

f
41
23
64

%
64.06
35.94
100

Tablo 7'de öğretmenlerin % 64.06’sı klasik gitarın müzik dersinde sınıf
çalgısı olarak kullanılmasını uygun bulduklarını, % 35.94’ü ise çalgının
müzik dersinde sınıf çalgısı olarak kullanılmasını uygun bulmadıklarını
belirtmektedir.
Tablo 8. Müzik öğretmenlerinin klasik gitarın eşlik çalgısı olarak
kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri
Seçenekler
Evet
Hayır
Toplam

f
61
3
64

%
95.31
04.69
100

Tablo 8’de öğretmenlerin % 95.3’i klasik gitarın sınıfta eşlik çalgısı
olarak kullanılabileceğini, % 04.69 ise klasik gitarın sınıfta eşlik çalgısı
olarak kullanılamayacağını belirtmektedir.
Tablo 9. Müzik öğretmenlerinin ders dışı müzik faaliyetlerinde bulunma
durumu
Seçenekler
Evet
Hayır
Toplam

f
60
4
64

%
93.75
06.25
100

Tablo 9' da öğretmenlerin %93.75’i okullarında ders dışı müzik
faaliyetlerinde bulunduklarını, %06.25 ise ders dışı müzik faaliyetlerinde
bulunmadıklarını belirtmektedir.
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Tablo 10. Müzik öğretmenlerinin ders dışı müzik faaliyetlerinde
kullandıkları çalgılar
Seçenekler
f
%
Gitar
14
41.17
Bağlama
7
20.59
Org
7
20.59
Piyano
4
11.76
Mandolin
2
05.88
Toplam
34
100
Tablo 10’da ders dışı faaliyetlerde bulunan öğretmenlerin % 41.17’si
gitar, % 20.59’u bağlama, % 20.59’u org, %11.76’sı piyano, % 5.88’i ise
mandolin dersleri verdiklerini belirtmektedir.
3-2 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okulları ve orta öğretim
kurumlarında okumakta olan öğrencilerin almakta oldukları genel müzik
eğitiminin çalgı boyutu içinde gitarın yeri hakkındaki görüşlerine ait
bulgular
Tablo 11. Öğrencilerin müzik dersinde eğitimini almakta oldukları
çalgılar

Seçenekler
Org
Piyano
Keman
Gitar
Bağlama
Blok flüt
Diğer
Soruyu
yanıtlamayanların
sayısı
Toplam

İlköğretim
Öğrenci (n=
483)
f
%
12
2.48
8
1.66
3
0.62
33
6.83
26
5.38
248 51.35
10
2.07

Ortaöğretim

f
11
8
2
17
14
109
0

%
4.58
3.33
0.83
7.08
5.83
45.42
0

143

29.61

79

32.93

483

100

240

100

Öğrenci (n= 240)

Tablo 11'de müzik dersinde ilköğretim kurumlarındaki öğrencilerin
%2.48’i org, %1.66’sı piyano, %0.62’si keman, %6.83’ü gitar, %5.38’i
bağlama, %51.35’i blok flüt eğitimi aldıklarını belirtmektedir.
Öğrencilerin %2.07’sinin diğer seçeneğini işaretlediği görülmektedir.
Diğer seçeneğini işaretleyen 2 öğrenci (%0.41) mandolin, 8 öğrenci
(%1.66) orff çalgıları eğitimi aldıklarını belirtmektedir. 143 (%29,61)
öğrencinin soruyu derste çalgı eğitimi görmedikleri için cevaplamadıkları
görülmektedir.
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Müzik dersinde orta öğretim kurumlarındaki öğrencilerin %4.58’i
org, %3.33’ü piyano, %0.83’ü keman, %7.08’ i gitar, %5.83’ü bağlama,
%45.42’ si blok flüt eğitimi aldıklarını belirtmektedir. Öğrencilerin
%32.93’ünün ise değerlendirme yapmadığı görülmektedir. Ortaöğretim
kurumlarından ankete katılan 161 öğrenci müzik dersinde öğrendikleri
çalgıları belirttiği, 79 (%32,93) öğrencinin derste çalgı öğrenmedikleri için
bu soruyu cevaplamadıkları görülmektedir.
Tablo 12. Öğrencilerin müzik dersinde almakta oldukları çalgı eğitiminin
yeterliliği hakkındaki görüşleri

Seçenekler
Evet
Hayır
Toplam

İlköğretim
Öğrenci (n=
483)
f
%
164 33.95
319 66.05
483
100

Ortaöğretim
Öğrenci (n= 240)
f
46
194
240

%
19.17
80.83
100

Tablo 12’de ilköğretim kurumlarındaki öğrencilerin 33.95’i okullarında
verilen çalgı eğitiminin yeterli olduğunu, %66.05’i yetersiz olduğunu
belirtmektedir. Ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin ise %19.17’si
okullarında verilen çalgı eğitiminin yeterli olduğunu, % 80.83’ü yetersiz
olduğunu belirtmektedir.
Tablo 13. Öğrencilerin müzik dersinde öğretmenler tarafından kullanılan
çalgılar

Seçenekler
Org
Piyano
Keman
Gitar
Blok flüt
Diğer
Hiçbiri (Çalgısız)
Toplam

İlköğretim
Öğrenci (n=
483)
F
%
84
17.39
46
9.53
30
6.21
37
7.66
166 34.37
30
6.21
90
18.63
483
100

Ortaöğretim
Öğrenci (n= 240)
f
70
20
14
15
63
19
39
240

%
29.17
8.33
5.83
6.25
26.25
7.92
16.25
100

Tablo 13’de müzik dersinde ilköğretim kurumunda öğretmenler
tarafından kullanılan çalgılarda öğrencilerin %17.39’u org, %9.53’ü
piyano, % 6.21’i keman, %7.66’sı gitar, %34.37’si blok flüt’ü
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belirtmektedir. Öğrencilerin %6.21’inin diğer seçeneğini seçtiği
görülmektedir. Diğer seçeneği kapsamındaki yanıtlarda öğrenciler
mandolin kullanıldığı belirtilmektedir. Öğrencilerin %18.63’ü hiçbiri
seçeneğini işaretleyerek öğretmenlerinin derste çalgı kullanmadığını
belirtmektedir.
Müzik dersinde ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenler tarafından
kullanılan çalgılarda öğrencilerin %29.17’si org, %8.33 piyano, % 5.83’ü
keman, %6.25’i gitar, %26.25’i blok flüt’ü belirtmektedir. Öğrencilerin
%7.92’sinin diğer seçeneğini seçtiği görülmektedir. Diğer seçeneği
kapsamındaki yanıtlarda öğrenciler mandolin kullanıldığı belirtilmektedir.
Öğrencilerin %16.25’i hiçbiri seçeneğini işaretleyerek öğretmenlerinin
derste çalgı kullanmadığını belirtmektedir.
Tablo 14. Öğrencilerin, müzik dersinde öğrenmek istedikleri çalgılar

Seçenekler
Org
Piyano
Keman
Gitar
Bağlama
Blok flüt
Diğer
Toplam

İlköğretim
Öğrenci (n=
483)
F
%
68
14.08
56
11.59
19
3.93
222 45.96
99
20.50
11
2.28
8
1.66
483
100

Ortaöğretim
Öğrenci (n= 240)
f
38
33
12
96
48
4
9
240

%
15.83
13.75
5.00
40.00
20.00
1.67
3.75
100

Tablo 14'de ilköğretim kurumlarındaki öğrencilerin %14.08’i org,
%11.59’u piyano, %3.93’ü keman, %45.96’sı gitar, %20.50’si bağlama,
%2.28’i blok flüt eğitimi almak istediklerini belirtmektedir. Öğrencilerin
%1.66’sının diğer seçeneğini işaretlediği görülmektedir. Diğer seçeneğini
işaretleyen 8 öğrenciden 3 tanesi (%0.62) bateri, 2 tanesi (%0.42)
akordeon, 3 tanesi (%0.62) yan flüt eğitimi almak istediklerini
belirtmektedir.
Ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin %15.83’ü org, %13.75’i
piyano, %5.00’i keman, %40.00’ı gitar, %20.00’si bağlama, %1.67’si blok
flüt eğitimi almak istediklerini belirtmektedir. Öğrencilerin %3.75’inin
diğer seçeneğini işaretlediği görülmektedir. Diğer seçeneğini işaretleyen 9
öğrenciden 2 tanesi (%0.83) bateri, 2 tanesi (%0.83) akordeon, 4 tanesi
(%1.67) yan flüt, 1 tanesi (%0.42) viyolonsel eğitimi almak istediklerini
belirtmektedir.
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Tablo 15: Öğrencilerin okul müzik eğitiminde klasik gitarın diğer
çalgılara göre farklı avantajlara sahip olup olmadığına yönelik görüşleri
İlköğretim
Öğrenci (n=
483)
f
%
301 62.32
182 37.68
483
100

Seçenekler
Evet
Hayır
Toplam

Ortaöğretim
Öğrenci (n=
240)
f
%
150
62.5
90
37.5
240
100

Tablo 15’de ilköğretim kurumlarındaki öğrencilerin % 62.32’si
çalgının avantaj taşıdığını %37.68’i ise çalgının avantaj taşımadığını
belirtmektedir. Ortaöğretim kurumundaki öğrencilerin %62.5’i çalgının
avantaj taşıdığını%37.5’i avantaj taşımadığını belirttikleri görülmektedir.
4. Sonuç Tartışma ve Öneriler
Araştırmada ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki genel müzik
eğitiminde klasik gitarın gerek öğretmenler gerek öğrenciler tarafından
tercih edilen bir çalgı olduğu ve derste kullanım uygunluğu taşıdığı
görülmüştür. Türkiye’de diğer çalgılara göre daha yakın bir geçmişe sahip
olan klasik gitar 2000’li yıllara girerken oldukça popüler bir çalgıdır.
Gençler tarafından çalgıya karşı büyük bir ilgi ve sevgi duyulmaktadır.
Taşıdığı popülarite ile birlikte bu yıllar çalgının genel müzik eğitiminde
kullanımının önemine yönelik anlayışın da geliştiği bir dönemdir. Gitar
genel, amatör ve mesleki eğitim kurumlarında giderek yaygınlaşmaktadır.
2000’li yıllara girerken genel müzik eğitimi içerisinde müzik
öğretmenlerinin eğitimini verdikleri çalgılarda blok flüt 1., gitar 2. sırada
yer almıştır. Bu sonuç 2000’li yıllarda öğretmen ve öğrenci çalgısı olarak
taşıdığı özellikler ile yaygın bir kullanım tercihi olduğundan blok flüt
açsından olağan değerlendirilebilir. Ancak blok flüt dışında başka
çalgıların da eğitimini verdiklerini belirten öğretmenlerin cevabında gitarın
1.sırada yer alması çalgının taşıdığı avantajların ve imkanların kullanımını
giderek arttırdığını göstermektedir. Gitarın müzik öğretmenlerinin
eğitimini verdiği diğer çalgılar arasında öne çıkarak blok flüt’ün arkasında
2. sırada yer alması, çalgı eğitimi içerisinde oldukça popüler, ilgi ve istek
duyulan bir enstrüman olarak yer aldığı görüşünü de desteklemektedir.
Öğretmenlerin müzik dersinde kullandıkları kendi çalgılarına yönelik
bulgularda da, gitarın blok flüt ve org’dan sonra 3. sırada yer aldığı
sonucuna ulaşılmıştır. “Gitar, çok sesli yapısı, ebatlarının küçük olması, bu
sayede kolay taşınılabilirliği, sevilen bir tınıya sahip olması, öğretmenin
sınıfta gezerek eşlik etmesine olanak tanıması, kullanılabilen akor
pozisyonlarının ve farklı tını elde etme tekniklerinin çokluğu sebebiyle,
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vazgeçilmez bir eşlik çalgısıdır” (Köz, 2007: 81). Öğretmenler tarafından
sınıf çalgısı ve eşlik çalgısı olarak kullanımı uygun görülen çalgı 2000’li
yıllara girerken ders dışı faaliyetlerde de bağlama, org, piyano ve diğer
çalgıların önünde yer almıştır. Ortaya çıkan bu sonuçlar çalgının mesleki
müzik eğitimi veren kurumların programlarında yer almaya başlamasının
olumlu etkilerini de akla getirmektedir. 1983-1984 öğretim yılından
itibaren eğitim fakültelerinde eğitimine başlanılan ve doksanlı yılların
sonunda özellikle genel müzik eğitimine öğretmen yetiştiren kurumlarda
başlangıcına göre eğitimi giderek yaygınlaşan çalgı, artık öğretmenler
tarafından da tercih edilmeye başlanmıştır. Bu dönemde eğitim fakülteleri
güzel sanatlar eğitimi bölümleri müzik eğitimi anabilim dallarının 7
tanesinde klasik gitar eğitimi verilmektedir. Bu kurumların müzik
öğretmenliği, lisans programında 4 yıl (8 yarı yıl) süre ile bireysel çalgı
eğitimi adı altında verilen klasik gitar eğitimi, 1.5 yıl (3 yarı yıl) süre ile de
okul çalgı toplulukları arasında yer almaktadır.
Klasik gitarın özellikle 2000’li yıllarda genel müzik eğitiminde
öğretmenlerin en çok tercih ettikleri çalgı olmasıyla kazandığı ivmenin
süreci takip eden yıllarda da devam ettiği görülmektedir. 2000’li yıllardan
bugüne popülaritesinden bir şey kaybetmediği görülen çalgının taşıdığı
imkanlar ve bu alanda yapılan araştırmalar günümüz genel müzik
eğitiminde sağlayabileceği kullanım alanlarını ortaya koyabilmektedir.
Uluocak (2008) tarafından yapılan “Gitarın öğretmen çalgısı olarak
kullanımının ilköğretim öğrencilerinin müzik dersi başarısına etkileri”
araştırmada, ilköğretim müzik öğretmenlerinin, öğrencilerin gitara
duyduğu ilgi ve klasik gitarın taşıdığı teknik özellikleri dile getirerek
öğretmen çalgısı olarak kullanımını destekledikleri ifade edilmiştir.
Küçükosmanoğlu ve Çakırer (2012) “İlköğretim İkinci Kademede Şarkı
Öğretiminde Kullanılan Eşlik Çalgılarının Etkililiğinin Karşılaştırılması”
adlı araştırmalarında, öğretmen çalgısı olarak birçok çalgının kullanıldığı
ilköğretim müzik derslerinde, klasik gitar kullanımının etkililiğini dile
getirerek, klasik gitarın öğretmen çalgısı olarak kullanımının müzik
derslerinde karşılaşılan pek çok problemi çözebileceğini dile
getirmektedir.



1998-1999 eğitim-öğretim yılı itibarı ile klasik gitar eğitimi veren Eğitim Fakülteleri
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları şunlardır: Gazi
Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Denizli,
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı, Burdur, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi.
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Araştırmada 2000’li yıllara girerken genel müzik eğitimi içerisinde
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin müzik dersinde
eğitimini aldıkları çalgılar içinde blok flüt 1. sırada yer almıştır. Çalgının
sahip olduğu taşıma ve çalma kolaylığı ile ucuzluğunun bu sonuçta etkili
olabileceği düşünülmektedir. Araştırmada piyano ve orga göre daha fazla
talep görerek 2. sırada yer alan klasik gitarın aldığı sonuç ise çalgının genel
müzik eğitiminde alanın en önemli üyelerinden biri haline gelebileceğini
işaret etmiştir.
Öğrencilerin, müzik dersinde almakta oldukları çalgı eğitimini yeterli
bulmadıklarını ifade ettikleri bir diğer araştırma sonucunda, özellikle
ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin, okullarında verilmekte olan çalgı
eğitimini ilköğretim kurumlarındaki öğrencilere göre daha yetersiz
buldukları görülmüştür. Ortaya çıkan durumun, sınıflar yükseldikçe
öğrencilerin çalgı eğitimi alanındaki ilgilerine göre değişik çalgılara
yönelmek isteyebilmelerinden ve verilen dersleri kendi beklentileri
dahilinde daha bilinçli değerlendirilebilmelerinden kaynaklı olabileceği
düşüncesini akla getirmiştir. Öğretmenlerin müzik dersinde kullandıkları
çalgıların 6 isimde yoğunlaştığı görülen araştırmada, klasik gitar
öğrencilere ait değerlendirmelerde blok flüt, org ve piyanodan sonra
4.sırada yer almıştır. Gitar, ses genişliği ve çoksesliliğe elverişli yapısı
itibarı ile, okul şarkılarına eşlik etmede, kullanılması gereken bir çalgıdır.
Piyano bulunmayan okullarda, toplu ses eğitimi ve koro çalışmalarında,
tek sesli eşlikler kullanılması yerine, gitarın tercih edilmesi çalışmaların
daha verimli olmasını sağlayabilir (Köz, 2007: 88-89). Öğrencilerin en çok
öğrenmek istedikleri çalgılar arasında gitar çok büyük bir farkla ilk sırada
yer almaktadır. Gençlerin büyük bir çoğunluğu gitar eğitimi almak
istemekte, klasik gitarın diğer çalgılara göre avantaj taşıyan bir çalgı
olduğunu ifade etmektedir.
Gençlerin 2000’li yıllara girerken ifade ettikleri düşünceler günümüzde
de pek farklı değildir. Aradan geçen 20 yıla yakın süre içinde klasik gitar
popülaritesinden bir şey kaybetmiş değildir. Yılmaz ve Şen (2016)
tarafından yapılan “Gitarın Popülerlik Durumunun İncelenmesi” adlı
araştırmada, özellikle gençler tarafından ilgi gösterilen ve popülerliği artan
bir çalgı olduğunun altı çizilerek öğrencilerin öğrenmek istedikleri çalgı
tercihlerinin en çok gitar ve bağlama yönünde olduğu belirtilmiştir.
Özkasnaklı ve Dalkıran (2017) tarafından yapılan “Genel Müzik
Eğitiminde Öğrencilerin Çalgı Çalmaya Yönelik Öğrenci Görüşleri” adlı
araştırmada 6. 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin en çok çalmak istedikleri
çalgının gitar olduğu tespit edilmiştir.
Bu durum çalgının 2000’li yıllara girerken yakaladığı ivmenin
kalıcılığını da göstermektedir. Ancak başlangıçta popülaritesi sayesinde
önem kazanan çalgının, taşıdığı imkanlar doğrultusunda yeterli konuma
ulaştırılması dikkat edilmesi gereken bir noktadır. “Var olan ilgi ve
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potansiyel doğru yöne, doğru kişilere
çekilip geliştirilirse o zaman
kulakların çok sesliliğe alışacağı, sayılar büyüdükçe gitaristlerinde
çoğalabileceği düşünülmektedir" (Kulaoğlu, 1993: 26). Bu nedenle çalgıya
duyulan ilgi ve potansiyelin doğru yöne çekilmesi geçmişte olduğu gibi
günümüzde de önemini korumaktadır.
Klasik gitar genel müzik eğitiminin doğru düşünülmesi, planlanması ve
uygulanması gereken bir alandır. Geçmişle karşılaştırma yapma imkanı
sağlayarak mevcut durumunun değerlendirilebilmesine kaynak teşkil
edebileceğinden, yapılacak yeni çalışmalarda çalgının genel müzik
eğitimindeki gelişim sürecinin incelenmesine yönelik araştırmalara yer
verilmesi önerilebilir. Çalgıya duyulan ilginin taşıdığı avantajlar
doğrultusunda genel müzik eğitiminde yeterli konuma ulaştırılmasına
yönelik çalışmalara ağırlık verilebilir. Bu doğrultuda çalgının
başlangıcından günümüze mesleki, genel ve amatör müzik eğitimi
süreçleri ile ilgili kapsamlı çalışmaların, özellikle mesleki müzik eğitimi
veren kurumlarda klasik gitar eğitiminin önemini ortaya koyan
çalışmaların yapılması önerilebilir.
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MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKLU
ZEKA ALANLARININ BELİRLENMESİ VE SOSYAL
BECERİLERİ İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN
TUTUMLARININ İNCELENMESİ
The Determination Of Multiple Intelligence Area Of Preservice
Teacher Of The Department Of Mathematics And Examination Of
Attitude With Regard To Social Abilities With Teaching Profession
Zeliha Buket KOZAĞAÇ* & Ayşe ELİTOK KESİCİ**
GİRİŞ
Eğitim programlarının öncelikle üzerinde durması gereken
konulardan birisi bireyin ihtiyacını dikkate almak olmalıdır. Bireye
görelik ilkesi eğitim ilkeleri içerisinde yer alan en önemli ilkelerdendir.
Bu nedenle bireysel farklılıkları dikkate alan bilimsel çalışmalar eğitim
kurumlarının niteliğini artırmada önemli bir kaynak niteliği
taşıyabilecektir. Çoklu Zeka Kuramı bireysel farklılıkları içerisinde
barındırmaktadır. Öğrenci eğitim ihtiyacı olan ve bu ihtiyacını karşılamak
için formal eğitim alan bir bireydir. Öğretim sürecine giren her bireyin
benzersiz olduğu ve hepsinin okula öğrenme yeteneğine sahip olarak
geldiği ve bu nedenle de hepsinin öğrenebileceği yaklaşımı ile yola
çıkıldığında, öğrencilerin bu donanımlarını değerlendirebilecek yetkili
kişi öğretmendir. Bir toplumun geleceğini yönlendiren en önemli
mesleklerden biri öğretmenliktir. Özel bir ihtisas mesleği olan
öğretmenliğin icra edilebilmesi için bir takım yeterliliklere sahip
olunması gerekir. Bu yeterlikleri Milli Eğitim Bakanlığı; kişisel ve
mesleki gelişim, öğrenciyi tanıma, öğretme ve öğrenme süreci, izleme ve
değerlendirme, okul-aile ve toplum ilişkileri, program ve içerik bilgisi
başlıkları altında toplamıştır (MEB,2008).
Bireysel farklılıkların dikkate alındığı bir sürecin nasıl
gerçekleştirileceğine ilişkin pek çok görüş ortaya atılmıştır. Uzun
zamandan beri süregelen arayışlarla, farklı öğretim stratejileri, yöntemleri
ve teknikleri geliştirilmiştir. İşte bu noktada Çoklu Zeka Kuramı, bireysel
farklılıklara dikkat çektiği ve bireyin sahip olduğu potansiyellerini ortaya
çıkarmaya ve geliştirmeye odaklandığı için son yıllarda ön plana
çıkmıştır. Zekanın birçok farklı tanımı yapılmış olmasına karşın, bu
tanımların ortak noktasının bireyin çevreyle baş etme becerisi ya da
bireyin karşılaştığı problemlere uygun çözümler üretebilmek için bilişsel
(Matematik Öğretmeni, MEB); Aydın, Türkiye. E-mail: buketkozagac03@gmail.com
(Dr. Öğretim Üyesi); İndiana Üniversitesi, Bloomington, ABD, E-mail:
aelitok@adu.edu.tr
*

**

35

süreçlerin işletilmesi özelliğine vurgu yaptığı görülmüştür (Özdemir,
Güreş ve Güreş, 2012). Gardner (2010) zekayı, “Bir kişinin bir veya
birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme ve günlük ya
da mesleki hayatında karşılaştığı bir problemi etkin ve verimli bir
biçimde çözme yeteneği” olarak tanımlamıştır . Gardner (2010), 1983
yılında Çoklu Zekâ Kuramı’nı ilk ortaya koyduğunda; belirli bir zihinsel
kavrayış biçimini temsil eden ve farklı toplumlarda farklı biçimde ortaya
çıkan mantıksal-matematiksel, sözel-dil, müziksel-ritmik, görsel-uzamsal,
bedensel-kinestetik, sosyal-kişiler arası ve içsel-özedönük olmak üzere
yedi tür zekâdan bahsetmiş, 1995’te sekizinci zekâ türü ‘doğa zekâsı’nı
literatüre eklemiş ve son olarak 1999’da ‘varoluşçu zekâ’nın dokuzuncu
zekâ türü olarak değerlendirilebileceğini belirtmiştir.
Öğretmen yetiştirme sistemimizde öğretmen adaylarının zeka
alanlarının tespit edilmesi uygulamada verecekleri öğretimin niteliği
açısından önemli bir özellik taşımaktadır.Çünkü öğretmenlerin zeka
alanları onların derste kullandıkları öğretim materyallerini, öğretim
stratejilerini, öğretim yöntemlerini ve tekniklerini etkilemektedir. Bu
konu öğretmenlik mesleği açısından önem taşımaktadır. Ayrıca
öğretmenlik mesleğinin geliştirilmesi açısından önemli olan diğer konu
da öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin kaçıncı sınıfta öğretmen
adaylarına verilmesi konusudur. 1998 yılında düzenlenerek uygulamaya
konulan öğretmen yetiştirme programları kapsamında, 4 yıllık lisans
programlarında değişikliğe gidilerek ortaöğretim alan öğretmenlerinin
Fen Edebiyat Fakültelerinde 3,5 yıl okuduktan sonra Eğitim
Fakültelerinde 1,5 yıl öğretmenlik meslek bilgisi derslerini almaları
öngörülmüştür. Ayrıca, Fen Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık Fizik,
Biyoloji, Matematik gibi lisans programlarından mezun olan öğrencilerin
1,5 yıllık tezsiz yüksek lisans programları ile yetiştirilmesi yönünde
değişiklik yapılmıştır (Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), 2007).
Eğitim Fakültelerine yönelik başka bir düzenleme ise 2006-2007
yılında gerçekleştirilmiştir. YÖK bu düzenlemenin 1997’de yeniden
yapılandırmasının aksayan yönlerini revize etmek için gerçekleştirildiğini
belirtmiştir. Bu doğrultuda hem ilköğretim hem de ortaöğretim
öğretmenliği programlarında verilen meslek bilgisi derslerinde ve bu
derslerin işleyişinde bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Ortaöğretim
öğretmenliği programlarında 3,5 yıl alan eğitimi üzerine 1,5 yıl meslek
bilgisi eğitimi şeklinde yürütülen uygulamaya son verilmiş ve meslek
bilgisi dersleri yıllara dağıtılarak beş yıllık birleştirilmiş eğitime
geçilmiştir.
21 Ocak 2010 tarihlerinde alınan kararla birlikte, üniversitelerde
Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerine öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi
verilmesi belli kriterlere bağlanmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi
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öğrencilerine öğretmenlik meslek bilgisi eğitiminin beşinci yarıyıldan
başlayarak dört yarıyılda verilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, FenEdebiyat Fakültesi mezunlarının ortaöğretim alan öğretmeni olabilmeleri
için uygulanan tezsiz yüksek lisans programının 2010-2011 öğretim
yılından itibaren kaldırılması ve bunun yerine iki yarıyıllık pedagojik
öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi verilmesi kararlaştırılmıştır (Özoğlu,
2010).
Günümüzde de Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Matematik,
Biyoloji gibi bölümlerinden mezun olup öğretmen olmak isteyen adaylar
tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt olarak öğretmen olmaya hak
kazanmaktadırlar. Bu durumda, lisans eğitimlerini Fen Edebiyat
Fakültesinde alan ve tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran
öğretmen adayları ile eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen
adaylarının mesleğe ilişkin tutumlarının anlaşılması farklı kaynaktan
yetişen adayların nitelikli birer öğretmen olmalarında etkili olan
faktörlerin anlaşılması açısından fayda sağlayacaktır (Hacıömeroğlu ve
Şahin Taşkın, 2010).
Nitelikli öğretmen yetiştirmede öğretmen adaylarının mesleğe karşı
tutumları önemli bir yer tutmaktadır. Tutum, bireyin bir psikolojik objeye
yönelik olumlu ya da olumsuz genel duyguları olarak tanımlanabilir.
Öğretmenlerin mesleklerine yönelik tutumları mesleğin gereklerini yerine
getirmede büyük önem taşımaktadır (Durmuşoğlu, Yanık ve
Akkoyunlu,2009). Çünkü bir mesleğe yönelik tutum ve algılar, mesleki
yeterlilik algılarını ve meslekteki başarıları etkilemektedir. Bloom’a
(1998) göre, bireyin sahip olduğu duyuşsal özellikler başarısını
etkilemektedir. Dolayısıyla, olumlu tutumun öğretmenlerin başarısına
doğru orantılı olarak etki edebilecek bir unsur olduğu söylenebilir.
Nitekim bazı araştırma sonuçları da olumlu tutumun öğretmenleri başarılı
kıldığını doğrulamaktadır (Terzi ve Tezci, 2007). Şimşek (2005),
öğretmen niteliğinin büyük ölçüde öğretmen adaylarının seçimi, hizmet
öncesi eğitimleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarıyla yakından
ilgili olduğunu belirtmektedir. Bu noktadan hareketle, hizmet öncesinde
nitelikli öğretmen adayı yetiştirme sürecinde; öğretmen eğitimi
programlarına öğrenci yetiştirilirken öğrencinin öğretmen olma isteği,
mesleğe yatkınlığı ve öğretmenliğe, çevreye, sosyal değerlere yönelik
tutumlarının da dikkate alınması gerekir (Oral,2004).
Başkalarının olumlu tepkiler vermesine yol açabilecek ve olumsuz
tepkileri önleyebilecek becerilere sahip olmak birey için oldukça
önemlidir. İnsan, başkalarıyla etkileşimi mümkün kılacak sosyal açıdan
kabul edilebilir olan davranışlara sahip olmak ister. Bu davranışlar genel
olarak sosyal beceri olarak adlandırılmaktadır (Yüksel,2001). Sosyal
beceriler bireyin yaşamında önemli bir role sahiptir, çünkü diğer
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insanlarla iletişimde bulunmayı kolaylaştırıcı önemli bir özelliktir. Her
insan başarılı ve mutlu olmayı, kolaylaştırıcı becerilere sahip olmayı ister.
Sosyal beceriler tüm insanlar için önemli olmasına rağmen bazı meslek
mensupları için daha da önemli görülmektedir. Bu mesleklerden birisi de
öğretmenliktir. Öğretmenler de, başkalarıyla etkileşimi mümkün kılacak
sosyal açıdan kabul edilebilir olan davranışlara sahip olmak ister. Bu
davranışlar genel olarak sosyal beceri olarak adlandırılmaktadır.
Bireylerin toplum içinde bağımsız olarak yaşayabilmeleri, yaşam
kalitelerini artırabilmeleri çoğunlukla kurdukları kişiler arası ilişkilere
bağlıdır. Tüm bireylerin, toplumda uyum içinde yaşayabilmeleri, sahip
oldukları sosyal becerilerle yakından ilişkilidir. Sosyal becerileri yeterli
olan bireyler, iş hayatlarında daha uyumlu olmakta, iş verimleri artmakta
ve arkadaşları ile daha sağlıklı etkileşim kurabilmektedir (Çifci ve
Sucuoğlu, 2012).
Bacanlı (1999) sosyal beceriyi, bireyin diğer insanlarla başarılı bir
şekilde etkileşimde bulunmasını sağlayan davranışlar olarak
tanımlamaktadır. Şahin (1999) ise sosyal beceriyi, başkalarının olumlu
tepkiler vermesine yol açabilecek ve olumsuz tepkilerini önleyebilecek,
başkalarıyla etkileşimi mümkün kılacak sosyal açıdan kabul edilebilir
olan davranışlar olarak ifade etmektedir. Sosyal beceriler, geniş bir yapı
olan sosyal yeterlilik kavramının bir parçasıdır. Sosyal becerilerin
tanımlanması oldukça güçtür. Bunun nedeni, kişilik, zeka, dil, algı, değer,
tutum, becerinin kullanıldığı ortam gibi çeşitli değişkenlerden etkileniyor
olmasıdır (Çifci ve Sucuoğlu, 2012).
Öğretmenin, öğrencinin kişisel problemleri ve endişeleriyle
ilgilenirken duyuşsal ve sosyal yönden duyarlılığı ön plâna çıkar.
Duyuşsal yönden duyarlı olan öğretmen öğrencilerin içinde bulunduğu
dönemin duygusal özelliklerini anlar ve ona göre davranır. Gelişmeye
açık etkin bir öğretmen öğrencilerin duygularına değer verir, onların
olumlu benlik kavramı geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrencilerin sözel
ve sözel olmayan tepkilerine değer verir ve dinler. Öğretmenlerin etkin
dinleme becerisine sahip olması önemlidir. Ayrıca öğretmen duyuşsal ve
sosyal yönden öğrencilerine karşı duyarlı olmalıdır. Öğretmen bütün
sınıfı içeren faaliyetler organize ederken, dersi öğrenciyi aktif kılacak
şekilde plânlarken, grup etkinliklerini organize ederken, beklenmeyen bir
durumla ya da plânların bozulması halinde ortama ayak uydururken
sosyal kontrol becerilerine gereksinim duyar. Her öğrenciye beklentilerini
açıkça belirtirken sosyal ve duyuşsal anlatımcılık söz konusudur. Sosyal
ve duyuşsal anlatımcılık aynı zamanda iletişimde netlik, beklenileni tam
olarak açıklama, duygu ve düşüncelerini açıklamada gerekli olan beceri
unsurlarıdır. Öğrenci ve diğer personelle iyi iletişim kurabilmesi,
duyuşsal ve sosyal yönden anlatımcı ve duyarlı olması ile ilgilidir.
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Öğretmen sosyal ve duyuşsal yönden anlatımcı, duyarlı ve kontrol
becerilerine sahip olmak durumundadır. Bunlardan bazılarına sahip olup
diğerlerine sahip olmamak eksiklik olarak görülmektedir (Yüksel, 2001).
Çoklu zeka kuramının Avrupa ve Amerika’daki eğitimcileri fazlasıyla
etkilemesinin ardından kuram ülkemizde de benzer yankılar bulmuştur.
Öğretimde çağdaş görüş ve kuramların yer almasının önemi
bilinmektedir. Asıl sorun derslerinde ya da planlarında çoklu zeka
kuramına nasıl yer vereceğini bilen bir kitlenin olup olmadığıdır. Yeni
yaklaşımlardan en çok etkilenen soyut kavramları üst düzeyde
içermesinden dolayı matematik öğretimi olmuştur. Çünkü matematik
öğrenciler için çok soyut kalmakta bu soyutlamayı somutlaştırabilmek
için yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Matematik öğretmenlerinin
öğrenci merkezli eğitim yaklaşımlarının uygulanmasında önemli rolleri
bulunmaktadır. Bu çalışma matematik öğretmen adaylarının farklı zeka
alanları hakkında bilgi edinmesini, derslerinde çoklu zeka kuramına
dayalı öğretim yapmaları konusunda gerekli bilgileri almalarını, sosyal
becerinin öğretmenlik mesleği için öneminin kavranmasını sağlamayı
amaçlamaktadır. Çalışmanın diğer bir önemi de öğretmen adaylarının
kendi zeka alanlarını keşfetmelerine, sosyal becerilerinin düzeyini
görmelerine ve öğretmenlik mesleğine karşı olan tutumlarını görmelerine
yardımcı olacaktır.
Çoklu zeka kuramı sosyal/kişiler arası zeka alanı ile sosyalleşmenin
önemine işaret etmektedir. Bütün zeka türleri gerekli çevre koşulları
sağlandıkça geliştirilebilir bir özellik taşımaktadır. Bir mesleğe ilişkin
tutum o mesleği edinirken alınan eğitimin niteliğinden etkilenmektedir.
Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim planlanırken, uygulanırken ve
değerlendirilirken çoklu zeka türleri dikkate alınır, öğretmen adaylarının
sosyal becerileri geliştirilir ve öğretmen adaylarında mesleğe ilişkin
olumlu tutum geliştirilirse ülkemizde yetiştirilen insan kaynağının da
niteliğinde artış beklenebilir. Bu nedenle eldeki çalışmada çoklu zeka
kuramı, sosyal beceriler ve mesleki tutum birlikte ele alınmıştır.
Bu çalışma, Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları
Eğitimi Matematik Öğretmenliği bölümü öğretmenlik meslek bilgisi
derslerini sürece yayılarak alan öğrenciler ile Fen- Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü mezunu öğrencilerin iki yarı döneme sıkıştırılmış
öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesini de
sağlayacaktır.
Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesi matematik öğretmenliği
öğretmen adayları ile öğretmenlik meslek bilgisi derslerini eğitim
fakültesinden alan fen edebiyat fakültesi matematik bölümü mezunlarının
çoklu zeka alanlarını belirlemek; çoklu zeka alanlarının adayların sosyal
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becerileri ve öğretmenlik mesleğine olan tutumları ile ilişkisi olup
olmadığını ortaya çıkarmak ve sosyal becerileri ile öğretmenlik meslek
tutumları arasındaki ilişki durumunu saptamaktır.
Alt Problemler:Eğitim fakültesi matematik öğretmenliği öğretmen
adayları ile öğretmenlik meslek bilgisi derslerini eğitim fakültelerinden
alan fen edebiyat fakültesi mezunlarının çoklu zeka alanları algıları
nelerdir?
1. Eğitim fakültesi matematik öğretmenliği öğretmen adayları ile
öğretmenlik meslek bilgisi derslerini eğitim fakültelerinden alan
fen edebiyat fakültesi mezunlarının sosyal becerileri ne
düzeydedir?
2. Eğitim fakültesi matematik öğretmenliği öğretmen adayları ile
öğretmenlik meslek bilgisi derslerini eğitim fakültelerinden alan
fen edebiyat fakültesi mezunlarının öğretmenlik meslek tutumu
düzeyleri nasıldır?
3. Eğitim fakültesi matematik öğretmenliği öğretmen adayları ile
öğretmenlik meslek bilgisi derslerini eğitim fakültelerinden alan
fen edebiyat fakültesi mezunlarının baskın zeka alanları ile sosyal
becerileri arasında nasıl bir ilişki vardır?
4. Eğitim fakültesi matematik öğretmenliği öğretmen adayları ile
öğretmenlik meslek bilgisi derslerini eğitim fakültelerinden alan
fen edebiyat fakültesi mezunlarının sosyal beceri düzeyleri ile
öğretmenlik meslek tutumu arasında ilişki var mıdır?
5. Eğitim fakültesi matematik öğretmenliği öğretmen adayları ile
öğretmenlik meslek bilgisi derslerini eğitim fakültelerinden alan
fen edebiyat fakültesi mezunlarının zeka alanları ile öğretmenlik
meslek tutumu arasında ilişki var mıdır?
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Deseni
Matematik bölümü öğretmen adaylarının Çoklu Zeka Alanlarının,
Sosyal Beceri düzeylerinin ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin
Tutumlarının belirlendiği; ayrıca birbirleriyle ilişkilerinin incelendiği bu
çalışmada nicel araştırma yöntemi uygulanmış olup genel tarama
modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Nicel araştırma,
olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal
olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türüdür
(Cohen ve Manion, 2007; Kuş, 2009; Creswell, 2013).“Bir grubun belirli
özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalara
tarama (survey) araştırması denir” (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel, 2008).
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2.2. Araştırmanın Katılımcıları
Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde
öğrenim gören ortaöğretim matematik öğretmenliği bölümü 5. Sınıfta
okuyan öğretmen adayları ile öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi almakta
olan fen edebiyat fakültesi matematik bölümü öğretmen adayları olmak
üzere toplamda 72 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmanın çalışma evreni
Ege Bölgesi olarak belirlenmiştir. Ege Bölgesi’nde yalnızca Dokuz Eylül
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören ortaöğretim
matematik öğretmenliği bölümü öğrencileri bulunmaktadır. Bu bölgedeki
diğer üniversitelerde ortaöğretim matematik öğretmenliği bölümü
bulunmamaktadır.
2.3. Veri Toplama Araçları
2.3.1. Çoklu Zeka Envanteri
Araştırmada kullanılan ‘Çoklu Zeka Envanteri’ Gardner’ın çoklu
zeka kuramı üzerine yaptığı çalışmalardan ve sekizinci zeka çeşidi olan
doğa zekasını da kapsaması için yeniden uyarlanmıştır. Araştırmada
kullanılan bu envanter; Özden(1997) tarafından geçerlik ve güvenirliği
hesaplanarak Türkçe’ye çevrilmiştir. Anket her bölümü sekiz cümleden
oluşan 10 bölümlük toplam 80 cümlelidir. Her bölümün ilk cümlesi
öğretmen adaylarındaki Sözel-Dil zekasını, ikinci cümlesi MantıksalMatematiksel zekayı, üçüncü cümlesi Görsel–Uzamsal zekayı, dördüncü
cümlesi Müziksel-Ritmik zekayı, beşinci cümlesi Bedensel-Kinestetik
zekayı altıncı cümlesi, Sosyal-Kişilerarası zekayı, yedinci cümlesi İçsel
zekayı ve son cümlesi Doğacı zekayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.
Ölçek beşli likert tipinde ‘tamamen uygun’, ‘oldukça uygun’, ‘kısmen
uygun’, ‘çok az uygun’, ‘hiç uygun değil’ olmak üzere beş kategoride
ölçeklenmiştir. ‘hiç uygun değil’ kategorisinden başlayarak 1, 2, 3, 4, 5
olarak değer verilmiştir. Çoklu Zeka Ölçeğindeki her alt boyuttan
alınabilecek en düşük puan (10x1=10) ve en yüksek puan (10x5=50) dir.
Bu çalışmada ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0.92 olarak
hesaplanmıştır.
2.3.2. Öğretmen Tutumları Ölçeği
Bu araştırmada kullanılan ‘Öğretmen Tutumları Ölçeği’ Aydın (1993)
tarafından Minnesota Öğretmen Tutum Envanteri’nden düzenlenerek
alınmıştır. Ölçeğin güvenirliği için istatistiksel çözümlemeler yapılmıştır.
Yapılan çözümlemelerden sonra her madde için madde toplam
korelasyonu, madde kalan korelasyonu ve t- testi sonuçlarına bakılarak,
her üç hesaplamada da anlamlı olmayan maddeler çıkartılmış olup 68
soruluk ‘Öğretmen Tutumları Ölçeği’ oluşturulmuştur (Aydın,1993).
Ölçekteki sorular beşli likert tipine uygun olarak ‘kuvvetle katılırım’,
‘katılırım’,’kararsızım’, ‘katılmam’ ve ‘asla katılmam’ şeklinde
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kategorilendirilerek sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 olarak puanlandırılmıştır.
Ölçeğin değerlendirilmesi yapılan uygulamadan sonra, elde dilen ham
puanlara göre yapılmıştır. Bu çalışmada da ölçeğin Cronbach Alpha
katsayısı 0.92 olarak hesaplanmıştır.
2.3.3. Sosyal Beceri Ölçeği
Sosyal Beceri Envanteri 1986 yılında Riggio tarafından geliştirilmiş
ve 1989 yılında yeniden gözden geçirilerek bugünkü şeklini almış bir
ölçme aracıdır. Bu envanter Yüksel (1998) tarafından Türkçe’ye
uyarlanmıştır. Envanterin güvenirlilik ve geçerlik çalışması üniversite
öğrencileri üzerinde Yüksel (1998) tarafından yapılmıştır. Envanter 90
maddeden ve altı alt ölçekten oluşmaktadır. Sosyal anlatımcılık, sosyal
kontrol, sosyal duyarlılık, duyuşsal anlatımcılık, duyusal kontrol,
duyuşsal duyarlılık alt ölçekleri bulunmaktadır. 5’li derecelendirme ile
“hiç benim gibi değil”, “biraz benim gibi”, “benim gibi”, “oldukça benim
gibi”, “tamamen benim gibi” şeklinde sıralanmıştır. Bu çalışmada da
ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0.91 olarak hesaplanmıştır.
2.4.Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamında IBM SPSS 15.0
programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Ölçek ve alt boyutları puanlarının ortalama, standart sapma ve katılım
düzeyleri betimsel istatistik tablosu şeklinde sunulmuştur.
Ölçek ve alt boyut puanlarının normallik sınamasında Çarpıklık
(Skewness) katsayısı kullanılmıştır. Sürekli bir değişkenden elde edilen
puanların normal dağılım özelliğinde kullanılan çarpıklık katsayısının
(Skewness) ±1 sınırları içinde kalması puanların normal dağılımdan
önemli bir sapma göstermediği şeklinde yorumlanabilir (Büyüköztürk,
2011). Yapılan normallik sınamasında ölçek ve alt boyut puanlarının
normal dağılım gösterdiği tespit edildiğinden fakülte değişkenlerine göre
karşılaştırılmasında bağımsız iki örneklem t testi kullanılmıştır. Ölçekler
arasındaki ilişki için Pearson Korelasyonu kullanılmıştır. Analizlerde
güven aralığı %95 (anlamlılık düzeyi 0,05) olarak belirlenmiştir.
3. BULGULAR
3.1. Birinci alt probleme ilişkin bulgular
Tablo 1. de tüm öğretmen adaylarının çoklu zeka envanteri ile ilgili
betimsel istatistiklere yer verilmiştir.
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Tablo 1 : Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanlarına İlişkin
Betimsel İstatistikler
Madde
Sayısı

Minimum

Maksimum



SS

10

22

48

37.52

6.14

Doğacı

10

19

50

33.98

7.03

Görsel-Uzamsal

10

21

49

36.81

5.55

10

26

49

38.51

5.69

10

11

46

31.11

8.27

İçsel

10

22

44

33.37

4.91

SosyalKişilerarası

10

22

47

36.02

5.99

Sözel-Dil

10

18

44

30.38

5.96

Alt Boyutlar
BedenselKinestetik

MantıksalMatematiksel
MüzikselRitmik

Düzeyi
Oldukça
uygun
Kısmen
uygun
Oldukça
uygun
Oldukça
uygun
Kısmen
uygun
Kısmen
uygun
Oldukça
uygun
Kısmen
uygun

Tablo 1. incelendiğinde Çoklu Zeka Ölçeğinde en yüksek puan
ortalamasının Mantıksal-Matematiksel zeka alanında olduğu ve ardından
Bedensel-Kinestetik ve Görsel-Uzamsal zeka alanlarının sıralandığı
tespit edilmiştir. En düşük ortalamaya sahip zeka alanının ise Sözel-Dil
zeka alanı olduğu bulgusu elde edilmiştir. Çoklu Zeka Ölçeğindeki her
alt boyuttan alınabilecek en düşük puan (10x1=10) ve en yüksek puan
(10x5=50) dikkate alındığında öğretmen adaylarının BedenselKinestetik,
Görsel-Uzamsal,
Mantıksal-Matematiksel,
SosyalKişilerarası zeka alanlarından aldıkları puanların “Oldukça uygun”
düzeyinde; Doğacı, Müziksel-Ritmik, İçsel, Sözel-Dilsel zeka
alanlarından aldıkları puanların “Kısmen uygun” düzeyinde olduğu
bulgusu elde edilmiştir.
Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanlarının Öğrenim
Durumuna Göre t Testi Sonuçları
Zeka Alanı
BedenselKinestetik

Doğacı
GörselUzamsal

Fakülte

N

𝐗

Eğitim

30

36.77

6.20

Fen
Edebiyat

42

38.07

6.13

SS

Eğitim

30

32.27

7.35

Fen
Edebiyat

42

35.21

6.62

Eğitim

30

36.77

6.27

43

Düzeyi
Oldukça
uygun
Oldukça
uygun
Kısmen
uygun
Oldukça
uygun
Oldukça
uygun

t

p

-0.886

0.378

-1.778

0.080

-0.068

0.946

MantıksalMatematiksel
MüzikselRitmik

İçsel

SosyalKişilerarası

Sözel-Dil

Fen
Edebiyat

42

36.86

5.07

Eğitim

30

37.60

6.12

Fen
Edebiyat

42

39.17

5.34

Eğitim

30

30.17

8.37

Fen
Edebiyat

42

31.79

8.24

Eğitim

30

32.97

4.60

Fen
Edebiyat

42

33.67

5.15

Eğitim

30

35.67

5.51

Fen
Edebiyat

42

36.29

6.37

Eğitim

30

30.60

6.26

Fen
Edebiyat

42

30.24

5.82

Oldukça
uygun
Oldukça
uygun
Oldukça
uygun
Kısmen
uygun
Kısmen
uygun
Kısmen
uygun
Kısmen
uygun
Oldukça
uygun
Oldukça
uygun
Kısmen
uygun
Kısmen
uygun

-1.154

0.252

-0.817

0.417

-0.593

0.555

-0.430

0.669

0.252

0.802

Tablo 2. incelendiğinde eğitim fakültesi öğretmen adaylarının
Bedensel-Kinestetik zeka alanı puan ortalaması 36.77±6.20; fen edebiyat
fakültesi öğretmen adaylarının 38.07±6.13 ve her iki grubun da puan
düzeyi “Oldukça uygun” düzeyinde bulunmuştur. Eğitim Fakültesi
öğretmen adaylarının Doğacı zeka alanı puan ortalaması 32.27±7.35 ve
“Kısmen uygun” düzeyinde; fen edebiyat öğretmen adaylarının puan
ortalaması 35.21±6.62 “Oldukça uygun” düzeyinde bulunmuştur.
Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının Görsel-Uzamsal zeka alanı
puan ortalaması 36.77±6.27; fen edebiyat fakültesi öğretmen adaylarının
36.86±5.07 ve her iki grubun da puan düzeyi “Oldukça uygun”
düzeyinde bulunmuştur. Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının
Mantıksal-Matematiksel zeka alanı puan ortalaması 37.60±6.12; fen
edebiyat öğretmen adaylarının 39.17±5.34 ve her iki grubun da puan
düzeyi “Oldukça uygun” düzeyinde bulunmuştur
Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının Müziksel-Ritimsel zeka alanı
puan ortalaması 30.17±8.37; fen edebiyat öğretmen adaylarının
ortalaması 31.79±8.24 ve her iki grubun da puan düzeyi “Kısmen
uygun” düzeyinde bulunmuştur. Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının
İçsel zeka alanı puan ortalaması 32.97±4.60; fen edebiyat fakültesi
öğretmen adaylarının 33.67±5.65 ve her iki grubun da puan düzeyi
“Kısmen uygun” düzeyinde bulunmuştur.
Eğitim fakültesi öğretmen adaylarının Sosyal-Kişilerarası zeka alanı
puan ortalaması 35.67±5.51; fen edebiyat öğretmen adaylarının
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ortalaması 36.29±6.37 ve her iki grubun da puan düzeyi “Oldukça
uygun” düzeyinde bulunmuştur. Eğitim fakültesi öğretmen adaylarının
Sözel-Dil zeka alanı puan ortalaması 30.60±6.26; fen edebiyat öğretmen
adaylarının ortalaması 30.24±5.82 ve her iki grubun da puan düzeyi
“Kısmen uygun” düzeyinde bulunmuştur.
Eğitim fakültesi ve fen edebiyat fakültesi öğretmen adayları arasında
tüm zeka alanı puanları anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir.
3.2. İkinci alt probleme ilişkin bulgular
Tablo 3. te tüm öğretmen adaylarının sosyal beceri envanteri ile ilgili
betimsel istatistiklere yer verilmiştir.
Tablo 3: Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeyleri
Ölçek
Sosyal
Beceri
Ölçeği

Madde
Sayısı

Minimum

Maksimum



SS

Düzeyi

90

187

355

261.18

35.81

Kararsız

Tablo 3. incelendiğinde Sosyal Beceri Ölçeği puan ortalaması
261.18±35.81 olarak bulunmuştur. Ölçekteki en düşük puan 187, en
yüksek puan 355 olarak hesaplanmıştır. Ölçekten alınabilecek en düşük
puan (90x1=90) ve en yüksek puan (90x5=450) dikkate alındığında
öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları puanların “kararsız” düzeyinde
olduğu bulgusu elde edilmiştir. Bu bulgulardan elde edilen sonuçlar
ışığında öğretmen adaylarının sosyal beceri düzeylerinin ortanın altında
düşük seviyede olduğu söylenilebilir.
Tablo 4: Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Öğrenim
Durumuna Göre t Testi Sonuçları
Öğrenim Türü
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat

N
30
42

𝐗
254.27
266.11

SS
32.75
37.44

Düzeyi
Kararsız
Kararsız

t
-1.394

p
0.168

Tablo 4. incelendiğinde eğitim fakültesi öğretmen adaylarının Sosyal
Beceri Ölçeği puan ortalaması “kararsız” düzeyinde bulunmuştur. Fen
edebiyat fakültesi öğretmen adaylarının Sosyal Beceri Ölçeği puan
ortalaması da “kararsız” düzeyinde bulunmuştur. Sosyal Beceri Ölçeği
puanlarının öğrenim değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık
göstermediği bulgusu elde edilmiştir (t=-1.394; p>0.05).Eğitim fakültesi
ve fen edebiyat fakültesi öğretmen adaylarının Sosyal Beceri Düzeyi
anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir.
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3.3. Üçüncü alt probleme ilişkin bulgular
Tablo 5. da tüm öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumlarını ölçmeye yönelik uygulanan öğretmen tutumları envanteri ile
ilgili betimsel istatistiklere yer verilmiştir.
Tablo 5: Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin
Tutumlarının Düzeyine İlişkin Betimsel İstatistikler
Ö lçek
Öğretmen
Tutumları
Ölçeği

Madde
Sayısı

Minimu
m

Maksimum

68

148

286


225.95

Düzeyi

SS
28.03

Kararsız

Tablo 5. incelendiğinde Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği puan
ortalaması 225,95±28,03olarak bulunmuştur. Ölçekteki en düşük puan
148, en yüksek puan 286 olarak hesaplanmıştır. Ölçekten alınabilecek en
düşük puan (68x1=68) ve en yüksek puan (68x5=340) dikkate
alındığında öğrencilerin ölçekten aldıkları puanların “kararsız”
düzeyinde olduğu bulgusu elde edilmiştir. Bu bulgular ışığında öğretmen
adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum düzeyinin ortanın
altında düşük seviyede olduğu söylenebilir.
Tablo 6: Öğretmen adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum
Düzeylerinin Öğrenim Durumuna Göre t Testi Sonuçları
Fakülte

N

Eğitim Fakültesi

30

Fen Edebiyat

42

𝐗

SS

243.60

20.45

213.35

25.97

Düzeyi
Katılıyor

t

p
5.306

0.00*

Kararsız

(*p<0.05)
Tablo 6. incelendiğinde Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının
Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği puan ortalaması 243,60±20,45 ve
“katılıyor” düzeyinde bulunmuştur. Sonradan öğretmenlik meslek bilgisi
eğitimi alan öğrencilerin Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği puan
ortalaması 213,35±25,97 ve “kararsız” düzeyinde bulunmuştur.
Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği puanlarının öğrenim değişkenine
göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği bulgusu elde edilmiştir
(t=5,306; p<0,05). Eğitim fakültesi öğretmen adaylarının Öğretmenlik
Mesleği Tutum Ölçeği puanları fen edebiyat fakültesi öğretmen
adaylarının puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu bulgular
ışığında eğitim fakültesi mezunu öğretmen adaylarının mesleki tutum
düzeylerinin orta düzeyde olduğu Sonradan öğretmenlik meslek bilgisi
eğitimi alan öğretmen adaylarının ise mesleğe ilişkin tutum düzeylerinin
daha düşük seviyede olduğu söylenebilir.
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3.4. Dördüncü alt probleme ilişkin bulgular
Tablo 7: Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanları,
Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon Analizi Sonuçları
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N

Bedensel-Kinestetik

Doğacı

Görsel-Uzamsal
MantıksalMatematiksel
Müziksel-Ritmik

İçsel

Sosyal-Kişilerarası

Sözel-Dil

Sosyal Beceri
0.14
0.451
30
-0.43
0.017*
30
-0.29
0.120
30
-0.10
0.573
30
0.05
0.777
30
-0.27
0.146
30
0.14
0.445
30
-0.21
0.265
30

(*p<0.05 )

Tablo 7. incelendiğinde Eğitim fakültesi öğretmen adaylarının Sosyal
Beceri puanları ile Bedensel Kinestetik (r=0,14), Görsel-Uzamsal (r=0,29), Mantıksal-Matematiksel (r=-0,10), Müziksel-Ritmik (r=0,05), İçsel
(r=-0,27), Sosyal-Kişilerarası (r=0,14), Sözel-Dil (r=-0,21) zeka alanları
puanları arasında anlamlı ilişki bulunmamaktadır (p>0,05).
Eğitim fakültesi öğretmen adaylarının Sosyal Beceri puanları ile
Doğacı zeka alanı puanları arasında orta düzeyde (0,30<|r=0,24|<0,70),
negatif (zıt) yönlü (r<0) ve anlamlı (p<0,05) bir ilişki vardır. Bu bulgular
doğacı zekası baskın olan öğretmen adaylarının sosyal ilişkileri düşük
olur şeklinde yorumlanabilir.
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Tablo 8: Fen Edebiyat Fakültesi Öğretmen Adaylarının Çoklu
Zeka Alanları, Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon
Analizi Sonuçları
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
P
N
r
p
N

Bedensel-Kinestetik
Doğacı
Görsel-Uzamsal
MantıksalMatematiksel
Müziksel-Ritmik
İçsel

Sosyal-Kişilerarası
Sözel-Dil

Sosyal Beceri
0.20
0.192
42
0.13
0.388
42
0.11
0.463
42
0.04
0.757
42
-0.12
0.426
42
0.03
0.814
42
0.03
0.859
42
-0.14
0.357
42

Tablo 8. incelendiğinde Fen edebiyat fakültesi öğretmen adaylarının
Sosyal Becerileri ile Çoklu Zeka Ölçeği alt zeka alanları puanlarının
hiçbiri arasında anlamlı ilişki bulunmamaktadır (p>0,05).
3.5. Beşinci alt probleme ilişkin bulgular
Tablo 9: Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri ve
Öğretmen Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkiye Ait
Korelasyon Analizi Sonuçları

Sosyal Beceri

r
p
N

Öğretmen Tutumları
-0.12
0.216
30

Tablo 9. incelendiğinde Eğitim fakültesi öğrencilerinin Sosyal Becerileri
ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları arasında anlamlı ilişki
bulunmamaktadır (p>0,05).
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Tablo 10: Fen Edebiyat Fakültesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri
ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkiye Ait
Korelasyon Analizi Sonuçları
r
p
N

Sosyal Beceri

ÖğretmenTutumları
-0.18
0.258
42

Tablo 10. incelendiğinde Fen-Edebiyat fakültesi öğretmen adaylarının
Sosyal Beceri puanları ile Öğretmen Tutumları Ölçek puanları arasında
anlamlı ilişki bulunmamaktadır (p>0,05).
3.6. Altıncı alt probleme ilişkin bulgular
Tablo 11: Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanları
ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkiye Ait
Korelasyon Analizi Sonuçları

Bedensel-Kinestetik
Doğacı
Görsel-Uzamsal
MantıksalMatematiksel
Müziksel-Ritmik
İçsel

Sosyal-Kişilerarası
Sözel-Dil

Öğretmen Tutumları
0.23
0.216
30
0.18
0.322
30
0.39
0.034*
30
0.11
0.559
30
0.17
0.367
30
0.45
0.013*
30
0.32
0.083
30
0.42
0.034*
30

r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N
r
p
N

(*p<0.05)
Tablo 11. incelendiğinde Eğitim fakültesi öğretmen adaylarının
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum düzeyi ile Bedensel Kinestetik
(r=0,23), Doğacı (r=0,18), Mantıksal Matematiksel (r=-0,11), MüzikselRitmik (r=0,17), Sosyal-Kişilerarası (r=0,32) zeka alanları puanları
arasında anlamlı ilişki bulunmamaktadır (p>0,05). Eğitim fakültesi
öğretmen adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum düzeyi ile
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Görsel-Uzamsal zeka alanı puanları arasında orta düzeyde
(0,30<|r=0,39|<0,70), pozitif yönlü (r<0) ve anlamlı (p<0,05) bir ilişki
vardır. Eğitim fakültesi öğretmen adaylarının Öğretmenlik Mesleğine
Yönelik Tutum düzeyleri ile İçsel zeka alanı puanları arasında orta
düzeyde (0,30<|r=0,45|<0,70), pozitif yönlü (r<0) ve anlamlı (p<0,05) bir
ilişki vardır. Eğitim fakültesi öğretmen adaylarının Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutum düzeyi ile Sözel-Dil zeka alanı puanları
arasında orta düzeyde (0,30<|r=0,42|<0,70), pozitif yönlü (r<0) ve
anlamlı (p<0,05) bir ilişki vardır. Bu bulgular ışığında zeka alanlarının
öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumun yordayıcısı olduğu söylenilebilir.
Tablo 12: Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka
Alanları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki
İlişkiye Ait Korelasyon Analizi Sonuçları
Bedensel-Kinestetik
Doğacı
Görsel-Uzamsal
MantıksalMatematiksel
Müziksel-Ritmik
İçsel

Sosyal-Kişilerarası
Sözel-Dil

Öğretmen Tutumları
-0.00
0,991
42
-0.09
0.531
42
0.01
0.946
42
-0.01
0.953
42
0.21
0.175
42
-0.05
0.745
42
0.15
0.341
42
0.06
0.677
42

r
p
N
r
P
N
r
P
N
r
P
N
r
P
N
r
P
N
r
P
N
r
P
N

Tablo 12. incelendiğinde Fen-Edebiyat fakültesi öğretmen adaylarının
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Çoklu Zeka Ölçeği alt zeka
alanlarının hiçbiri arasında anlamlı ilişki bulunmamaktadır (p>0,05). Bu
bulgular Sertifika programlarının çok kısa sürmesi ve bu sürenin mesleki
tutum geliştirmeye yetmediği şeklinde yorumlanabilir.
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4.TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Akkaya ve Sezgin Memnun’un (2015) matematik öğretmeni
adaylarının çoklu zekâ alanlarının gelişmişlik düzeyleri
belirlenmeye çalışıldığı ve farklı değişkenler açısından incelendiği
araştırmaya öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun mantıksalmatematiksel, kişilerarası-sosyal ve içsel-içedönük zekâ alanı
kullanım ve becerilerinin çok gelişmiş ve gelişmiş olduğu görülmüş
olup en az gelişmiş olan zeka alanları ise sırasıyla doğacı, müziksel
ve sözel zeka alanları olduğu görülmüştür. Bu çalışmada
Mantıksal-Matematiksel zeka alanı ve Sosyal-Kişiler arası zeka
alanlarının en yüksek puan ortalamasına sahip olduğu
görülmektedir. Bu yönüyle eldeki çalışma Akkaya ve Sezgin
Memnun’un (2015) bulguları ile örtüşmektedir. Eldeki çalışmada
en düşük zeka alanı Sözel dilsel zeka olarak tespit edilmiştir bu
bulgu Akkaya ve Sezgin Memnun’un (2015) bulguları ile benzerlik
taşımaktadır. Elde edilen bulgular, matematik öğretmen adaylarının
mantıklı düşünme, muhakeme etme, problem çözme ve hesaplama
yapma becerilerinin yanında işbirlikli çalışma, iletişim kurma,
bireylerin duygu ve düşüncelerini anlama ve yorumlama gibi
becerilerinin
de
oldukça
gelişmiş
düzeyde
olduğunu
göstermektedir.
Doğacı zekası güçlü olan bireyler sağlıklı bir çevre oluşturma
bilincine sahiptirler ve çevrelerindeki doğal kaynaklara, hayvanlara ve
bitkilere karşı çok meraklıdırlar. Doğa olaylarına karşı çok hassas ve
duyarlıdırlar (Saban,2004). Bu bilgiler ışığında öğretmenlik sertifika
programını alan öğretmen adaylarının bu olumlu niteliklere eğitim
fakültesi mezunlarından daha fazla sahip oldukları söylenebilir.
Telli’nin (2010), Mersin Üniversitesi’nde, Eğitim fakültesi 3. sınıfta
okumakta olan öğrenciler üzerinde yaptığı araştırmada öğrencilerin
sosyal beceri düzeyleri orta düzeyin biraz üzerinde bulunmuştur. Bu
bulgular eldeki araştırmayı destekler niteliktedir.
Yapılan araştırma sonucunda Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının
Öğretmen Tutumları Ölçeği puanları Fen-Edebiyat Fakültesi öğretmen
adaylarının puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. Özkan’ın
(2012) pedagojik öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi programına devam
eden öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları farklı
değişkenler yönünden incelediği araştırmada öğretmen adaylarının
öğretmenlik mesleğine karşı tutumları yüksek düzeyde olduğu
saptanmıştır. Bu bulgu ile eldeki çalışma bulgusu arasında farklılıklar
elde edilmiştir. Özkan’ın araştırmasına katılan katılımcıların % 29,7 si
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matematik-fen grubu öğretmen adaylarıdır. Eldeki çalışmada pedagojik
öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi programına devam eden öğretmen
adaylarının mesleki tutum puanı kararsızım seviyesindedir. İki
çalışmadan farklı sonuçların elde edilmiş olması bu konuda yeni
çalışmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Eğitim fakültesi öğretmen adaylarının Sosyal Beceri puanları ile
sadece Doğacı zeka alanı puanları arasında orta düzeyde, negatif (zıt)
yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Fen-Edebiyat Fakültesi öğretmen
adaylarının Sosyal Beceri puanları ile Çoklu Zeka Ölçeği alt zeka alanları
puanlarının hiçbiri arasında anlamlı ilişki bulunmamaktadır. Daha
önceden sosyal beceri düzeyi ile Çoklu Zeka alanlarının ilişkisini
araştıran ve bu çalışmaya dayanak gösterilecek bir çalışma
bulunamamıştır.
Bireyin sosyal becerisinden bahsederken Gardner’in tanımlamış
olduğu zeka alanları arasından Sosyal-Kişilerarası zeka alanı ile ilişkisine
değinilebilir. Bu zeka alanına göre, empati kurma, insanlarla sözlü-sözsüz
iletişim kurma, grupta işbirliği içinde çalışma, bir bireyin sosyal
durumunu ya da duygularını okuma, sinerji kazanma ve yaratma gibi
özellikleri ile sosyal becerinin özelikleri ile benzeştiği görülebilir. Bu
bilgiler ışığında Sosyal-Kişilerarası zeka alanı baskın olan bireylerde
sosyal beceri düzeyleri arasında ilişkinin yüksek olması beklenebilir.
Araştırmada herhangi bir ilişkinin bulunamamasını, araştırmaya katılan
kişi sayısının az olmasına bağlayabiliriz.
Araştırmaya katılan tüm öğretmen adaylarının Sosyal Beceri puanları
ile Öğretmen Tutumları Ölçek puanları arasında düşük düzeyde, negatif
(zıt) yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Daha önceden öğretmenlik tutumu
ile sosyal beceri düzeyinin ilişkisini araştıran ve bu çalışmaya dayanak
gösterilecek bir çalışma bulunamamıştır.
Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının Öğretmen Tutumları Ölçek
puanları ile Görsel-Uzamsal zeka alanı puanları arasında orta düzeyde,
pozitif yönlü ve anlamlı; Öğretmen Tutumları Ölçek puanları ile İçsel
zeka alanı puanları arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı;
Öğretmen Tutumları Ölçek puanları ile Sözel-Dil zeka alanı puanları
arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Fen
edebiyat Fakültesi öğretmen adaylarının Öğretmen Tutumları Ölçek
puanları ile Çoklu Zeka Ölçeği alt zeka alanları puanlarının hiçbiri
arasında anlamlı ilişki bulunmamaktadır. Daha önceden öğretmenlik
tutumu ile sosyal beceri düzeyinin ilişkisini araştıran ve bu çalışmaya
dayanak gösterilecek bir çalışma bulunamamıştır.
Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum incelenirken, Gardner’in İçselÖzedönük zekası ile ilişkilendirebiliriz. Birey, kendini tanıma ve anlama,
duyguların, ihtiyaçların ve amaçların farkında olma, nelere yönelmesi
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veya nelerden uzak durması gerektiğini bilme gibi özellikleri taşıyorsa
hayatında doğru kararlar alabilir. Kendini bilen bir birey meslek
seçiminde doğru kararlar alarak öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu
tutum sahibi olabilir denilebilir. Matematik Öğretmen adaylarının çoklu
zeka puanları düşük düzeydedir. Bu puan düzeylerini artırmak için
deneysel çalışmalar uygulanıp öğretmen adaylarının çoklu zeka puanları
yükseltilebilir. Yükseköğretim lisans programlarında Öğretmen
adaylarının sosyal becerilerini geliştirecek sosyal, sanatsal ve sportif
aktivitelere yer verilebilir. Öğretmenlik mesleğine ilişkin olumlu tutum
geliştirecek politikalar geliştirilebilir.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ "DEĞERLENDİRME
KRİTERLERİ", "ÖLÇME YÖNTEMLERİ" VE "ÖLÇÜMLERİN
BİLİŞSEL SEVİYELERİ" ALT BOYUTLARINA GÖRE ÖLÇME
DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ
İNCELENMESİ*
The Study Of Attitudes Towards Measurement And Evaluation
Regarding Subdimensions Of “Evaluation Criteria”, “Measurement
Method” And “Cognitive Levels Of Measurements”
Serhat SÜRAL**
Giriş
Geçmişten günümüze kadar öğrenci başarısı ve öğrenci başarısı ile
ilişkili faktörler, önemle üzerinde durulan bir konu olmuştur. Geleceğin
nesillerini yetiştiren öğretmen, veli ve ilgili tarafların tüm çabaları ile
birlikte çevresel koşulların öğrenci başarısındaki rolü yadsınamaz.
Öğrencilerin bilişsel özelliklerinin yanında duyuşsal özelliklerinin de
dikkate alınması büyük önem taşır (Kart ve Gülleroğlu, 2013, s.13).
Öğrencilerin eğitiminde büyük rol üstlenen öğretmenlerin yetiştirildiği
eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme dersine
yönelik duyuşsal özelliklerinin ne yönde şekillendiği, gelecek nesilleri
yetiştirecek öğretmen adaylarının sisteme dahil olmadan da incelenip
analiz edilmesi hem öğretmen kalitesini artırmaya hem de daha kaliteli ve
etkili bir eğitim sistemi oluşturmaya katkı sağlayacaktır. Goodwin'e
(2000) göre öğretmen kalitesini yükseltmeye yönelik çabaların dışında,
son yıllarda öğretim süreçlerinde yaşanan reformlarda özellikle şu üç
öğenin ön plana çıktığı göze çarpmaktadır: Güçlü bir eğitim programının
açık olarak belirtilmesi, eğitim programının uygun ve etkili öğretim
uygulamaları içermesi ve uygun ölçme-değerlendirme yöntemlerinin
kullanılmasıdır.
Öğretmenlerin yeterlik algılarındaki değişiklikler büyük ölçüde
öğretmenlik programlarında öğrenim gördükleri süre içinde gelişmektedir
(Woolfolk Hoy ve Spero, 2005, s.345). Öğretmenlerin sınıfta yapılan
ölçme-değerlendirme ve işlem yapmaya dayalı ölçme-değerlendirme
alanlarında kendilerini yetersiz hissetmeleri, eğitimin kalitesini olumsuz
yönde etkileyebilmektedir (Popham, 2009). Bu nedenle öğretmen
adaylarının inançları ve tutumları; öğrenme ve öğretme yöntemini,
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öğrencilerin sınıftaki algılarını, kararlarını ve eylemlerini etkilemektedir
(Johnston, 1992, s.125).
Aktaş ve Alıcı'nın (2013) da belirttikleri gibi öğrencilerin ölçme
değerlendirme alanındaki yeterliklere sahip olma düzeylerini etkileyen
faktörlerin bu alandaki çalışmaların gerekliliği ve önemi konusundaki
duygu ve düşünceleridir. Ölçme değerlendirme çalışmalarının önemine
inanan, bu çalışmalara değer veren, bu çalışmaların ancak bilimsel ilke ve
yöntemlere uygun bir biçimde yapılması durumunda nitelikli
olabileceğine inanan bir öğretmen (ya da öğretmen adayı) bu alandaki
yeterlikler konusunda kendisini yetiştirme, geliştirme çabası içinde olur
ve bu konuda mesleki anlamda kendisinden beklenenleri nitelikli bir
biçimde yerine getirebilir. Öğretmen adaylarının derse karşı tutumlarının
belirlenmesi durumunda, özellikle olumsuz tutuma sahip öğretmen
adayları olduğu takdirde, bu tutumlarının nedenlerinin belirlemesi ve
bunların giderilmesi sağlanabilir.
Bir bireyin bir obje ya da uyarana karşı tutumunun ne olduğunun
bilinmesi, o bireyin ilgili uyarana karşı davranışının da ne olacağını
tahmin edilebilmesini sağlar. Bu durum uygulamada son derece önemli
olmaktadır (Üstüner, 2006, s.136). Eğitimde ölçme-değerlendirmenin ana
konularından biri de öğretmenlerin inançları ve uygulamalarıdır. Çünkü
öğretmenlerin inançları ve uygulamaları arasında keşfedilmiş açık bir
ilişki vardır (Richardson, 1996). Yaşar'ın (2014) aktardığına göre yapılan
çalışmalarda tutumun sadece öğrencilerin başarılarını etkilemediği aynı
zamanda gelecekteki mesleki yaşantılarını da etkileme gücüne sahip
olduğu belirtilmektedir (Auzmendi, 1991; Gal ve Ginsgurg, 1994). Bir
başka ifadede ise; öğretmenlerin ölçme-değerlendirmenin doğasına ve
amacına ilişkin inançları, değerlendirme tekniklerini ve uygulamalarını
etkiler (Brown, 2002; Coll ve Remeasal, 2009).
Quilter ve Gallilini'ye (2000) göre öğretmenlerin ölçmedeğerlendirmeye yönelik oluşturdukları tutumlar farklılık gösterebildiği
için, bu durum çeşitli test sonuçlarını kullanabilme ve yorumlayabilme
becerilerini etkileyecektir. Eğer bir öğretmen adayı, bazı ölçmedeğerlendirme yöntemlerine karşı negatif bir tutum oluşturmuşsa,
gelecekte öğretmen adayının bu yöntemleri anlamasını ya da kullanması
beklenilemez.
Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarını yeterince
gerçekleştirememelerinin temel nedeni; öğretmenlerin lisans eğitimleri
sırasında ölçme ve değerlendirme alanında temel bilgi ve becerileri
kazanmayı sağlayıcı ders ve uygulamaların yeterli olmamasıdır (Kilmen
ve Çıkrıkçı Demirtaşlı, 2009, s.49).
Sınavlar öğrenciler hakkında değerlendirme yapabilmek için ölçüt
konumunda olmasına rağmen kararlar alma noktasında tek başına yeterli
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değildir (Cronbach, 1990). Bu nedenle başarıyı değerlendirebilmek için
ilgi, tutum ve motivasyon gibi niteliklerin de psikometrik ölçme araçları
ile belirlenip, değerlendirilmesi gerekli görülmektedir (Kart ve
Gülleroğlu, 2013, s.14). Ogan Bekiroğlu’nun (2009) yaptığı bir
çalışmada, fizik öğretmeni adaylarının ölçme değerlendirmeye karşı
tutumları incelenmiştir. Adayların öncelikle ölçme-değerlendirme
bilgilerinin ve sonra da öz-yeterliliklerinin sınıflarında yaptıkları
uygulamaları yönlendiren tutumları üzerinde etkili olduğu ortaya
çıkmıştır. Yine Karaman'ın (2014) yapmış olduğu çalışmada fen bilgisi
öğretmenlerinin mikro öğretim yoluyla gerçekleştirilen öğretimin
sonucunda ölçme değerlendirmeye yönelik tutumlarının olumlu yönde bir
etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Öğrenme öğretme süreci içerisinde öğrenci başarısının ne düzeyde
değiştiğini görebilmek, program içeriğinde verilen konuyu öğrencilere
aktarabilmek için uygulanan yöntemin, kullanılan materyalin öğrenciler
üzerinde ne denli kalıcı bir etki yarattığını anlayabilmek, öğretmen
performansının ne düzeyde olduğunu görüp ona göre öz
değerlendirmesini yapabilmesi için ölçme değerlendirmeye ihtiyaç vardır.
Sürecin en kritik öğesi durumunda olan ölçme değerlendirme,
öğretmenler tarafından sorunsuzca uygulanabilmesi gerekliliği göz
önünde bulundurulduğunda eğitim fakültelerinde bu dersin sağlıklı bir
şekilde yürütülmesi, daha da önemlisi gelecek nesilleri yetiştirecek olan
öğretmen adaylarının ölçme değerlendirmeye yönelik olumlu tutum
kazanması gerekmektedir. Öğretmen adayının ölçme değerlendirmeye
yönelik ortaya koyacağı tutum, onun bu alandaki başarısını olumlu yönde
etkileyeceği ve daha kaliteli bir öğretmen olma yolunda önemli bir
yeterliliğe sahip olacağı gerçeği, bu araştırmanın önemini
oluşturmaktadır.
Buradan yola çıkılarak bu araştırmanın amacı, Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğretmen adaylarının ölçme
değerlendirmeye yönelik ne düzeyde tutuma sahip olduklarını belirlemek
ve belirlenen bağımsız değişkenler, öğretmen adaylarının ölçme
değerlendirmeye yönelik tutumları üzerinde bir farklılık oluşturup
oluşturmadığını incelemektir.
2.Yöntem
Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın modeli, çalışma kapsamının
evren ve örneklem sayıları, veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik
çalışması ve verilerin analizi için kullanılan testler hakkında bilgi
verilmiştir.
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2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırma nicel bir çalışma olarak tasarlanmış ve genel tarama modeli
kullanılmıştır. Bu modele uygun olarak, ilişkisel tarama modeli ile
desenlenmiştir. İlişkisel tarama modelleri, iki ve daha çok sayıdaki
değişken arasındaki değişimin varlığını ve derecesini belirlemeyi
amaçlayan araştırma modelleridir (Gay, 1987; Gall, J.; Gall, M.D. ve
Borg, 1999, s.33).
2.2. Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini, Pamukkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi'nde öğrenim gören ölçme değerlendirme dersi almış dördüncü
sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise,
evrende bulunan 1570 eğitim fakültesi dördüncü sınıf öğretmen
adayından 310 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
2.3. Veri Toplama Aracı ve Güvenirlik Katsayısı
Çalışmada kullanılan ölçek, McMillan (2001) tarafından
geliştirilmiştir. Daha sonra Ogan Bekiroğlu (2009) tarafından Türkçe'ye
uyarlama çalışması yapılmıştır. "Ölçme Değerlendirmeye Yönelik Tutum
Ölçeği" olarak Türkçe'ye uyarlanan ölçekte “değerlendirme kriterleri”,
“ölçme yöntemleri”, “ölçümlerin bilişsel seviyesi” isminde üç tane alt
boyut altında toplanan 34 maddeden yer almaktadır.
Çalışma kapsamında kullanılan ölçek geliştirilme aşamasında 53 farklı
okuldan 633'ü ortaokul, 850'si lise olmak üzere toplam 1483 farklı
branşlardaki öğretmenlere ulaşılmıştır. Türkçe'ye uyarlama çalışmasında
ise, Ogan- Bekiroğlu (2009) tarafından yapılan açımlayıcı faktör analizi
ve hesaplanan iç tutarlılık katsayıları ölçme aracının geçerli ve güvenilir
olduğuna işaret etmektedir. Türkçe uyarlama çalışmasında ise toplam 321
öğretmen adayından toplanan veriler kullanılarak ölçme aracının hem
genelinin hem de alt boyutlarının güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır.
Tablo 1'e bakıldığında hem dil geçerliği aşamasında elde edilen hem
de Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi örnekleminde elde edilen
güvenirlik katsayıları görülmektedir. Kullanılan ölçekte 3 alt boyut yer
aldığı için her bir alt boyutu ölçen maddelerin güvenirlik katsayıları da
Cronbach alpha katsayısına göre hesaplanmıştır.
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Tablo 1. Ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutum ölçeği
güvenirlik katsayıları
Güvenirlik Katsayısı
Dil Geçekliği
Çalışması
Verileri (Ogan
Bekiroğlu,
2009)

Belirlenen
Örneklem
Grubunun
Verileri

Ölçme ve Değerlendirme Tutum
Ölçeği

0.76

0.81

Değerlendirme Kriterleri

0.79

0.77

Ölçme Yöntemleri

0.69

0.79

Ölçümlerin Bilişsel Seviyeleri

0.87

0.73

Ölçme Değerlendirmeye Yönelik
Tutum Ölçeği
(Cronbach Alpha Değerleri)

Alanyazında da psikolojik bir test için hesaplanan güvenirlik
katsayısının .70 ve daha yüksek olmasının test puanlarının güvenirliği
için genel olarak yeterli görüldüğü belirtilmektedir (Tezbaşaran, 1996,
s.34; Büyüköztürk, 2005, s.45). Bu durumda ölçeğin güvenilir bir araç
olduğu söylenebilir. Yapılan güvenirlik testi sonuçlarına göre hem
genelinde hem de alt boyutlarında ölçeğin güvenirlik katsayısı istenilen
düzeyde tespit edilmiş ve elde edilen verilen kullanılması uygun
bulunmuştur.
2.4. Verilerin Analizi
Örneklem grubunda yer alan öğretmen adaylarının ölçme ve
değerlendirmeye yönelik tutumlarının cinsiyet, fakültedeki akademik not
ortalaması ve öğrenim gördükleri lisans programları değişkenlerine göre
farklılık gösterip göstermediğini analiz etmek için öncelikle bu
değişkenlere
Kolmogorov- Smirnov testi uygulanarak parametrik
değerler gösterip göstermediği test edilmiştir. Kolmogorov-Smirnov (K S) testi ile bir örneklemden elde edilen verilerin normal dağılım gösterip
göstermediği incelenir. Normal değer gösteriyorsa parametrik,
göstermiyorsa non-parametrik testler kullanılır. “p” değerinin 0.05
düzeyinde anlamlı çıkması (p<0.05) non-parametrik; p>0.05 durumunda
ise parametrik testlerin kullanılması gerekir (Baştürk, 2010: 89).
Parametrik değer gösterenler için t-testi, tek yönlü varyans analizi
(ANOVA), Post Hoc analizi için de TUKEY testleri, non parametrik
değer gösterenler için Mann Whitney U, Kruskall Wallis testleri
kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde “SPSS (20) for Windows”
paket programı kullanılmıştır.
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3.Bulgular
Bu bölümde araştırmanın amacına ulaşabilmek için kullanılan ölçme
değerlendirmeye yönelik belirlenen değerlendirme kriterleri, ölçme
yöntemleri ve ölçümlerin bilişsel seviyeleri alt boyutlarından oluşan
tutum ölçeğinden elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
Araştırma kapsamında belirlenen cinsiyet, fakülte akademik not
ortalaması ve öğrenim gördükleri lisans programı değişkenlerinin
parametrik mi yoksa non-parametrik bir değer mi gösterdiğine bakmak
için, belirlenen değişkenlere Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmış ve
cinsiyet ve akademik not ortalaması değişkenleri .05 düzeyinde anlamlı
fark göstermediği için bunlarda parametrik testler, lisans programı
değişkeni .05 düzeyinde anlamlı fark gösterdiği için non-parametrik
testler kullanılmıştır.
Belirlenen Değişkenlerin Değerlendirme Kriterleri Alt Boyutuna
Göre Anlamlılık Düzeyi
Örneklem grubunda yer alan bağımsız değişkenlerin öğretmen
adaylarının ölçme değerlendirmeye yönelik tutum içerisinde
yapılandırılmış, değerlendirme kriterleri alt boyutu üzerinde anlamlı bir
farklılık oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. İlk olarak cinsiyet
değişkenine bakılmıştır.
Tablo 2. Cinsiyet Değişkeninin Değerlendirme Kriterleri Alt Boyutuna
Göre Anlamlılık Düzeyi
Cinsiyet
Kız
Erkek

N

Xort

Ss

t

p

205
105

33.56
30.18

2.691
2.053

3.696

.035*

*p<0.05 düzeyinde anlamlı
Çalışma kapsamında belirlenen cinsiyet değişkeninin, öğretmen
adaylarının ölçme değerlendirme sürecine yönelik tutumu ölçmek adına
değerlendirme kriterleri alt boyutu üzerinde anlamlı bir farklılık
oluşturduğu (p= 0.32, p<.05) Tablo 2'de görülmektedir.
Buna göre değişkendeki alt grupların ortalamalarına bakıldığında kız
öğretmen adaylarının (Xort=33.56) erkek öğretmen adaylarına
(Xort=30.18) göre daha yüksek bir ortalamaya sahip oldukları
görülmektedir.
Araştırma kapsamında ele alınan bir diğer bağımsız değişken
öğretmen adaylarının fakültedeki akademik not ortalamalarıdır.
Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna göre bu değişkene parametrik
testlerden ANOVA testinin uygulanması uygun görülmüştür.
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Tablo 3. Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının
Değerlendirme Kriterleri Alt Boyutunun Akademik Not Ortalaması
Değişkenine Göre Ortalamaları ve Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları
Akademik
Not
N
Ortalaması
3.51 - 4.00
31
3.01 - 3.50
45
2.51 - 3.00
134
2.00 - 2.50
100
*p<0.05 düzeyinde anlamlı

Xort

Ss

F

p

31.92
33.76
30.17
28.59

2.285
2.112
2.595
2.593

7.450

.044*

Çalışma kapsamında incelenen bir diğer bağımsız değişken, öğretmen
adaylarının akademik not ortalamalarıdır. Öncelikle belirlenen not
ortalaması aralıklarına giren öğretmen adayı sayılarına bakıldığında, 2.51
- 3.00 aralığına giren öğretmen adayı sayısının en fazla sayıda olduğu, bu
aralığı 2.00 - 2.50 not ortalaması aralığı takip ederken, en düşük frekans
değerinin en yüksek ortalama aralığı olan 3.51 - 4.00 olduğu
görülmektedir.
Tablo 3'e göre p değerine bakıldığında 0.05'ten küçük bir değerin
olduğu ve böylece öğretmen adaylarının not ortalaması değişkeninin,
ölçme değerlendirme sürecindeki tutum içerisinde belirlenen
değerlendirme kriterleri alt boyutu üzerinde anlamlı bir farklılık
oluşturduğu söylenebilir. Buna göre anlamlı farkların hangi gruplar
arasında olduğunu görmek adına Post Hoc testlerinden Tukey testi
yapılmıştır.
Tablo 4. Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının
Değerlendirme Kriterleri Alt Boyutunun Akademik Not Ortalaması
Değişkenine Göre Tukey Testi Sonuçları
3.51 - 4.00
3.51 - 4.00
3.01 - 3.50
2.51 - 3.00
2.00 - 2.50

3.01 - 3.50

2.51 - 3.00

2.00 - 2.50






Tukey testi sonuçlarına göre değişken içerisinde iki farklı grup
arasında anlamlı farklar görülmektedir. İlk olarak not ortalaması "3.01 3.50" ile "3.51 - 4.00" arasında fark görülmektedir. Bu farkın hangi
grubun lehine olduğunu görmek adına Tablo 3'e bakıldığında not
ortalaması "3.01 - 3.50" olanların lehine bir sonucun olduğu söylenebilir.
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Buna göre bu ortalamaya sahip öğretmen adaylarının ölçme
değerlendirmeye yönelik tutumları içerisinde değerlendirme kriterleri alt
boyutu puanlarının "3.51 - 4.00" ortalamaya sahip öğretmen adaylarından
daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
Bir diğer anlamlı fark, "2.51 - 3.00" ile "2.00 - 2.50" arasındaki not
ortalamalarında olduğu görülmektedir. Bu iki grubun ortalamaları
karşılaştırıldığında "2.51 - 3.00" not ortalamasına sahip öğretmenlerin
lehine anlamlı farkın olduğu söylenebilir. Bu bulgu, ölçme
değerlendirmeye yönelik tutumların ölçüldüğü bu çalışmada
değerlendirme kriterleri alt boyutu kapsamında not ortalaması "2.51 3.00" olanların daha yüksek düzeyde bir tutuma sahip oldukları şeklinde
yorumlanabilir.
Tablo 5. Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının
Değerlendirme Kriterleri Alt Boyutunun Branş Değişkenine Göre
Kruskall Wallis Analizi Sonuçları
Lisans Programı
Sınıf Öğrt.
Türkçe Öğrt.
Matematik Öğrt.
Fen Bil. Öğrt.
Sosyal Bil. Öğrt.
Bil. ve Tek. Öğrt.

N
76
60
44
51
49
30

Xort
29.88
27.19
24.89
26.45
25.77
25.01

sd

X2

p

2

4.189

.156

Çalışmada belirlenen son değişken branşlara göre öğretmen
adaylarının tutumları değerlendirme kriterleri alt boyuna göre
incelenmiştir. Başta yapılan kolmogorov-smirnov testi sonuçlarına göre
lisans programı değişkenine non-parametrik testlerden kruskall wallis
testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuca göre p değeri 0.05'ten büyük
çıktığı için anlamlı bir fark elde edilememiştir.
Bir başka değişle lisans programı değişkeni, öğrencilerin ölçme
değerlendirmeye yönelik tutumlarından değerlendirme kriterleri alt
boyutu üzerinde fark yaratan bir değişken olmadığı sonucu ortaya
çıkmaktadır.
Belirlenen Değişkenlerin Ölçme Yöntemleri Alt Boyutuna Göre
Anlamlılık Düzeyi
Çalışmada öğretmen adaylarına uygulanan ölçme değerlendirmeye
yönelik tutum ölçeğinin bir diğer alt boyutu olan ölçme yöntemleri alt
boyutu, belirlenen değişkenler üzerinde nasıl bir fark oluşturduğunu
görmek adına aynı testler bir kez daha yapılmıştır.
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Tablo 6. Cinsiyet Değişkeninin Ölçme Yöntemleri Alt Boyutuna Göre
Anlamlılık Düzeyi
Cinsiyet
Kız
Erkek

N
205
105

Xort
35.56
32.18

Ss
2.011
2.693

t

p

2.711

.215

Çalışmada yer alan ilk değişken cinsiyetin, ölçme değerlendirmeye
yönelik tutumun ölçüldüğü bu araştırmada ikinci alt boyut olan ölçme
yöntemleri üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı Tablo 6'daki sonuçta
ortaya konmaktadır. Değerlendirme kriterleri alt boyutunda cinsiyet
anlamlı fark yaratırken, ölçme yöntemleri üzerinde anlamlı bir fark
oluşturmadığı görülmektedir.
Tablo 7. Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının
Ölçme Yöntemleri Alt Boyutunun Akademik Not Ortalaması
Değişkenine Göre Ortalamaları ve Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları
Akademik
Not
Ortalaması
3.51 - 4.00
3.01 - 3.50
2.51 - 3.00
2.00 - 2.50

N

Xort

Ss

F

p

31
45
134
100

28.72
30.26
29.87
27.91

2.559
2.006
2.178
2.206

5.154

.110

Dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarına
uygulanan ölçme değerlendirmeye yönelik tutumların ölçüldüğü
çalışmada, öğretmen adaylarının akademik not ortalamalarının ölçekte
yer alan ölçme yöntemleri alt boyutuna göre farklılaşma oluşturup
oluşturmadığı incelenmiştir.
Elde edilen p değerinin ise 0.05'ten büyük çıktığı görülmektedir. Buna
göre akademik not ortalaması değişkeninin öğretmen adaylarının ölçme
değerlendirmeye yönelik tutumlarındaki ölçme yöntemleri alt boyutu
üzerinde anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 8. Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının
Ölçme Yöntemleri Kriterleri Alt Boyutunun Branş Değişkenine Göre
Kruskall Wallis Analizi Sonuçları
Lisans Programı

N

Xort

sd

X2

p

Fark

Sınıf Öğrt.
Türkçe Öğrt.

76
60

31.18
29.89

3

9.891

.012*

1-4, 15, 3-4,
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Matematik Öğrt.
44
Fen Bil. Öğrt.
51
Sosyal Bil. Öğrt.
49
Bil. ve Tek. Öğrt.
30
*p<0.05 düzeyinde anlamlı

25.20
26.45
26.93
24.91

3-5,

Lisans programı değişkeninin öğretmen adaylarının ölçme
değerlendirmeye yönelik tutumları kapsamında ölçme yöntemleri alt
boyutu üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturduğu sonucu Tablo 8'de
(p=0.12) gösterilmektedir. Bunun üzerine hangi gruplar arasında anlamlı
farklar olduğunu görmek adına değişken içerisindeki gruplar arasında
ikili şekilde Mann Whitney U testi uygulanmıştır (X2 (3) = 9.891;
p<0.05). Bu farkın hangi gruplar arasında olduğu, Mann – Whitney U
testi belirlenmiş ve Tablo 9’da gösterilmiştir. Her bir lisans programı bir
rakamla sembolize edilmiştir.
(1) Sınıf Öğretmenliği
(2) Türkçe Öğretmenliği
(3) Matematik Öğretmenliği
(4) Fen Bilgisi Öğretmenliği
(5) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(6) Bilgisayar ve Teknoloji Öğretmenliği
SPSS programı, The Kruskal – Wallis analizi sonucunda gruplar
arasındaki farkı ve bu farkın hangi gruplar arasında olduğunu gösterecek
Post Hoc işlemi yapmamaktadır. Bu gruplar arasındaki farkı görebilmek
için gruplar ikişer ikişer seçilere Mann – Whitney U testi uygulanır
(Baştürk, 2010, s.157).
Tablo 9. Lisans Programı Değişkenindeki Gruplar Arası Farklar Analizi
Farkla
r

1-4

1-5

Lisans
Programı

N

Sınıf
Öğretmenli
ği
Fen
Bil.
Öğretmen.
Sınıf
Öğretmenli
ği
Sos.
Bil.
Öğretmen.

7
6

Sıra
Toplam
ı
1512,0

Sıra
Ortalama
sı
44,18

5
1
7
6

1341,5

25,53

1497,5

43,11

4
9

1298,0
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29,61

U

Z

p

393,
0

1,25
5

,01
4

388,
5

1,62
3

,02
2

3-4

3-5

Matematik
Öğret.
Fen
Bil.
Öğretmen.
Matematik
Öğret.
Sos.
Bil.
Öğretmen.

4
4
5
1
4
4
4
9

1178,5

28,16

1206,5

31,01

1139,5

29,77

1290,5

28,05

365,
0

1,75
4

,00
3

367,
5

1,12
9

,01
0

Lisans programı içerisindeki gruplara yapılan Mann Whitney U testi
sonuçlarına göre 4 farklı ikili grupta anlamlı farklar tespit edilmiştir.
Anlamlı farkların görüldüğü branşlar içerisinde Türkçe ve bilgisayar ve
teknoloji öğretmenliklerinin yer almaması dikkat çekici bir bulgu olarak
göze çarpmaktadır.
Buna göre ilk olarak anlamlı farkın görüldüğü ikili gruba bakıldığında,
lisans programları arasında sınıf öğretmenliğinde öğrenim gören
öğretmen adaylarının sıra ortalamalarının (44.18; U: 393.0; Z: 1.255) fen
bilgisi öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adaylarının sıra
ortalamalarına (25.53; U: 393.0; Z: 1.255) göre ölçme değerlendirmeye
yönelik tutumlarının ölçme yöntemleri alt boyutuna göre daha yüksek
olduğu görülmektedir. Bir diğer anlamlı farklılık ise sınıf öğretmenliği ile
sosyal bilgiler öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adayları
arasındadır. Buna göre sınıf öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen
adaylarının sıra ortalamalarının (43.11; U: 388.5; Z: 1.623) sosyal bilgiler
öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adaylarının sıra ortalamalarına
(29.61; U: 388.5; Z: 1.623) göre ölçme değerlendirmeye yönelik
tutumlarının ölçme yöntemleri alt boyutuna göre daha yüksek olduğu
görülmektedir.
Bir başka anlamlı farkın bulunduğu grupta ise fen bilgisi
öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adaylarının sıra ortalamalarının
(31.01; U:365.0; Z:1.754) matematik öğretmenliğinde öğrenim gören
öğretmen adaylarının sıra ortalamalarından (28.16; U:365; Z:1.754) daha
yüksek olduğu görülmektedir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının ölçme
değerlendirmeye yönelik tutumlarının ölçme yöntemleri alt boyutu
açısından matematik öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen
adaylarından daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Son anlamlı
farkın görüldüğü grup ise matematik öğretmeni adayları ile sosyal bilgiler
öğretmeni adayları arasındadır. Burada ortaya çıkan sonuç ise Tablo 9'a
göre, matematik öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adaylarının
lehine şeklindedir.
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Belirlenen Değişkenlerin Ölçümlerin Bilişsel Seviyeleri Alt
Boyutuna Göre Anlamlılık Düzeyi
Çalışmada öğretmen adaylarına uygulanan ölçme değerlendirmeye
yönelik tutum ölçeğinin son alt boyutu ise ölçümlerin bilişsel seviyeleri
alt boyutudur. Çalışma kapsamında belirlenen değişkenlerin, öğretmen
adaylarının ölçme değerlendirmeye yönelik tutumlarındaki ölçümlerin
bilişsel seviyeleri alt boyutu üzerinde nasıl bir fark oluşturduğunu
görmek adına diğer alt boyutlar için yapılan testler tekrar yapılmıştır.
Tablo 10. Cinsiyet Değişkeninin Ölçümlerin Bilişsel Seviyeleri Alt
Boyutuna Göre Anlamlılık Düzeyi
Cinsiyet
Kız
Erkek

N

Xort

Ss

t

p

205
105

32.96
34.78

2.114
2.025

2.107

.002*

*p<0.05 düzeyinde anlamlı
Cinsiyet değişkeninin araştırmada ele alınan öğretmen adaylarının
ölçme değerlendirmeye yönelik tutumları kapsamında yer alan ölçümlerin
bilişsel seviyeleri alt boyutu üzerinde anlamlı bir fark oluşturduğu
görülmektedir.
Bu sonuca göre erkek öğretmen adaylarının (Xort.=34.78) kız öğretmen
adaylarına (Xort.=32.96) göre ölçme değerlendirme sürecinde ölçümlerin
bilişsel düzeyleri boyutunda daha yüksek bir tutuma sahip oldukları
görülmektedir.
Tablo 11. Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının
Ölçümlerin Bilişsel Seviyeleri Alt Boyutunun Akademik Not Ortalaması
Değişkenine Göre Ortalamaları ve Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları
Akademik
Not
Ortalaması
3.51 - 4.00
3.01 - 3.50
2.51 - 3.00
2.00 - 2.50

N

Xort

Ss

F

p

31
45
134
100

30.71
28.65
28.24
27.63

2.118
2.965
2.714
2.036

4.064

.173

Dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarına
uygulanan ölçme değerlendirmeye yönelik tutumların ölçüldüğü
çalışmada, öğretmen adaylarının akademik not ortalamalarının ölçekte
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yer alan son alt boyut, ölçümlerin bilişsel seviyeleri alt boyutuna göre
farklılaşma oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir.
Elde edilen p değerinin, 0.05'ten büyük çıktığı görülürken; buna göre
akademik not ortalaması değişkeninin, öğretmen adaylarının ölçme
değerlendirmeye yönelik tutumlarındaki ölçümlerin bilişsel seviyeleri alt
boyutu üzerinde anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 12. Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının
Ölçümlerin Bilişsel Seviyeleri Alt Boyutunun Branş Değişkenine Göre
Kruskall Wallis Analizi Sonuçları
Lisans Programı
n
Xort
sd
X2
p
30.18
Sınıf Öğrt.
76
Türkçe Öğrt.
60
28.79
Matematik Öğrt.
44
25.23
3
8.189
.118
Fen Bil. Öğrt.
51
25.71
Sosyal Bil. Öğrt.
49
26.33
Bil. ve Tek. Öğrt.
30
24.91
Çalışmada yer alan son lisans programı değişkenine göre öğretmen
adaylarının tutumları, ölçümlerin bilişsel seviyeleri alt boyuna göre
incelenmiştir. Başta yapılan kolmogorov-smirnov testi sonuçlarına göre
lisans programı değişkenine non-parametrik testlerden kruskall wallis
testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuca göre p değeri 0.05'ten büyük
çıktığı için anlamlı bir fark elde edilememiştir.
Bir başka değişle lisans programı değişkeni, öğrencilerin ölçme
değerlendirmeye yönelik tutumları içerisinde yer alan ölçümlerin bilişsel
seviyeleri alt boyutu üzerinde fark yaratan bir değişken olmadığı
sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
4.Tartışma ve Yorum
Bu çalışma, ölçme değerlendirme dersini almış 6 farklı lisans
programında
öğrenim
gören
öğretmen
adaylarının
ölçme
değerlendirmeye yönelik nasıl bir tutum kazandıklarını görmek adına
gerçekleştirilmiştir. Elde ettikleri tutum, belirlenmiş olan cinsiyet,
akademik not ortalaması ve lisans programı değişkenlerine göre
incelenmiştir. Çalışma kapsamında veri toplamak için kullanılan
ölçekteki 3 alt boyut ise ayrı ayrı incelenmiş ve sonuçları analiz
edilmiştir.
Buna göre ilk olarak, öğretmen adaylarının cinsiyetleri açısından
değerlendirme kriterleri üzerinde anlamlı bir fark oluşturduğu
görülmektedir. Kızların, erkeklere göre ölçme değerlendirmeye yönelik
tutumlarının değerlendirme kriterleri alt boyutuna göre daha yüksek
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olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı şekilde cinsiyet değişkeninin
ölçümlerin bilişsel seviyeleri alt boyutu üzerinde de anlamlı fark
oluşturduğu görülürken, ölçme yöntemleri alt boyutu üzerinde bir fark
oluşturmamıştır.
Araştırmanın bir diğer bağımsız değişkeni olan akademik not
ortalamasının ise değerlendirme kriterleri üzerinde anlamlı fark
oluşturduğu görülürken; diğer alt boyutlar olan ölçme yöntemleri ve
ölçümlerin bilişsel seviyeleri üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı elde
edilen bulgulara göre ortaya çıkmıştır. Anlamlı farkın görüldüğü
değerlendirme kriterleri alt boyutu kapsamında akademik not
ortalamalarına uygulanan Post Hoc testi sonuçlarına göre not ortalaması
yüksek olanların lehine olan sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuç akademik
ortalaması yüksek olan öğretmen adaylarının, ölçme değerlendirme
sürecinde değerlendirme kriterleri olarak neleri ele alacakları konusunda
kendilerine daha hakim oldukları şeklinde yorumlanabilir.
Son olarak ele alınan bağımsız değişken, lisans programları açısından
yapılan değerlendirmede, değerlendirme kriterleri ve ölçümlerin bilişsel
seviyeleri alt boyutlarında anlamlı farklar görülmezken; ölçme yöntemleri
alt boyutunda anlamlı farklar tespit edilmiştir. Bu farkların hangi branşlar
arasında olduğunu görmek adına yapılan analizlerde ise, sınıf
öğretmenliğinde öğrenim gören öğretmen adaylarının ölçme yöntemleri
açısından ölçme değerlendirmeye yönelik tutumlarının fen bilgisi ve
sosyal bilgiler öğretmenliğindeki öğretmen adaylarının tutumlarından
daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca fen bilgisi
öğretmen adaylarının matematik öğretmeni adaylarının lehine; matematik
öğretmeni adaylarının ise sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının lehine
anlamlı farkların çıktığı diğer bulgulardır.
Sonuç olarak, cinsiyet değerlendirme kriterleri ve ölçümlerin bilişsel
seviyeleri alt boyutları üzerinde anlamlı fark oluşturmuş; akademik not
ortalaması sadece değerlendirme kriterleri alt boyutu üzerinde anlamlı
fark oluşturmuş; son olarak lisans programı ise sadece ölçme yöntemleri
alt boyutu üzerinde anlamlı fark oluşturmuştur.
Bu durum, her alt boyut her bağımsız değişken üzerinde fark
oluşturabilecek bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. Bu çalışma
farklı bağımsız değişkenler ve farklı örneklemlerle tekrar ettirilerek,
ortaya çıkacak sonuçların birbirleriyle analiz edilmesi, öğretmen
adaylarının ölçme değerlendirmeye yönelik tutumlarında ne gibi bir
değişiklik oluşturduğu bilgisine ulaşılmasını sağlayacaktır.
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BİLSEM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK
DAĞILIMLARINA GÖRE MUTLULUK DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ (KAHRAMANMARAŞ VE MERSİN İLLERİ
ÖRNEKLEMİ)
The Examination of BİLSEM Students' Happiness Levels According to
Socio-Demographic Distribution (Example of Kahramanmaraş and
Mersin Provinces)
Adem DOĞAN* & Gülsüm YILDIRIM**
Giriş
“Mutluluk” felsefenin ve sosyal bilimlerin birçok alanında önemli
kavramlardan biri olarak görülmekte ve birçok bilim alanı “iyi oluşun” ne
olduğu ile ilgilenmektedir. Mutluluğun bu yüzden birçok tanımı
bulunmaktadır. Mutluluk, tüm dünyada pek çok insan tarafından iyi bir
yaşam ölçütü olarak kabul edilmekte ve önemli bir yaşam ideali olarak
görülmektedir (Türkdoğan, 2010). Diğer bir tanım ise; insan arzusunun
nesnesi, amaçlanan şey, insan hayatının amacı, anlamı ve düzeni sağlayan
şey olarak tanımlanmakta olup bir dilek istenç ve gereksinimdir (Ahmed,
2016; s. 11).
Mutluluk konusunda pek çok kuram ortaya çıkmıştır. Bu kuramlar;
ihtiyaç ve amaçların doyumu, süreç veya aktivite kuramları, genetik ve
kişilik eğilimleri kuramları olarak üç kategoride toplanabilir. İhtiyaçların
ve amaçların doyumu kuramına göre stresin olmaması, bedenen ve
psikolojik olarak ihtiyaçların giderilmesi kişiyi mutlu etmektedir. Bir diğer
kuram ise mutluluğu bir süreç ve aktivite olarak ele alan kuramdır. Bu
kuram ise bir uğraşla ilgilenmenin veya bir görevi yerine getirmenin kişiyi
mutlu ettiğini belirtmektedirler. Üçüncü olarak genetik ve kişilik eğilimleri
kuramlarına göre de bireyin iyi olmasının kalıtsal ve sabit bir olgu olduğu,
genetik ve kişilik özelliklerinden kaynaklandığını savunmaktadırlar
(Diener, Oishi & Lucas, 2002).
Yapılan mutluluk tanımları yine üç farklı kategoride toplanmıştır. İlk
olarak mutluluk veya iyi oluş, erdemlilik ve kutsallık gibi dışsal ölçütlere
dayandırılmaktadır. İkinci olarak insanların yaşamlarını neyin olumlu
etkilediğine, iyi yaşamın ne olduğuna yönelik ve yaşam doyumuyla
(Dr.); Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi, İlköğretim Matematik Öğretmeni,
Kahramanmaraş, Türkiye. E-mail: aademdogan@gmail.com
**
(Arş.
Gör.);
Hakkari
Üniversitesi,
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Türkiye.
E-mail:
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ilişkilendirilerek tanımlanmaktadır. Üçüncü olarak ise mutluluk memnun
edici duygusal deneyimlerle ilişkilendirilmektedir (Diener, 1984).
Pozitif psikolojinin temeli olan mutluluk, toplum içerisindeki her birey
için önemlidir. Ancak toplumdaki bireyler, biyolojik ve psikolojik
özellikler bakımından birçok farklılıklar barındırmaktadır. Bu bakımdan
her öğrenci tekdir ve kendine özgüdür. Öğrenciler de birey olarak farklı
yetenek, ilgi, ihtiyaç ve beklentilere sahiptir. Öğrencilere bu sahip
oldukları potansiyel ve ihtiyaçların fark ettirilmesi kendilerini
gerçekleştirme sürecine oldukça fazla hizmet ederek mutlu ve üretken birer
birey olmalarına büyük katkı sağlayacaktır.
Kendini gerçekleştirme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları
potansiyel yetenekleri en üst düzeyde kullanabilmesi için uygun ortam ve
fırsatların oluşturularak eğitim ortamlarının sağlanması gerekmektedir.
Eğitimin önde gelen amaçları arasında bireylerin bireysel potansiyellerini
ortaya çıkararak bunun uygun alanda kullanmasını sağlamaktır. Bireysel
farklılıklara uygun olarak düzenlenmiş bir eğitim, elbette ki hem
öğrencilerin toplum içinde uyumlu, yararlı ve mutlu olarak yaşamasına
hem de toplumun gelişmesine fayda sağlayacaktır. Özellikle ilkokul çağı
çocuklarının ailelerinden ayrı yeni bir ortam olan eğitim ortamlarına
girmesi bu ortamlarda mutlu olmaları sonrasında sosyal ve eğitim
hayatlarında da yol gösterici olmaktadır. Okul çağı çocuklarının okuldaki
mutluluğu belirli çevresel faktörler karşısında okuldan beklentilerin
karşılanması ve bireysel ihtiyaçların uyumu ile oluşan olumlu duygusal bir
yaşantı olarak ifade edilmektedir (Engels, Aelterman, Petegem &
Schepens, 2004; Kaya & Sezgin, 2017; Telef, 2014b). Toplumların
geleceğini oluşturacak olan çocukların akademik, sosyal ve psikolojik
olarak iyi yetişmelerinin ön koşullarından biri eğitim aldıkları okullarında
kendilerini mutlu ve güvende hissetmeleridir (Önder & Sarı, 2009). Bu
anlamda diğer ilkokul çocuklarına göre farklı bir eğitime tabi tutulan üstün
yetenekli çocukların topluma uyum sağlaması ve bulundukları eğitim
ortamından memnuniyeti önem kazanmaktadır. Uygarlık tarihimizde
bilimin, teknolojinin ve sanatın gelişmesinde üstün ve özel yetenekli
insanların katkılarının ne denli büyük olduğu ortadadır. Bu nedenle üstün
yetenekli çocukların sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarmaları için
onların ihtiyaçlarını karşılamak, kendilerini gerçekleştirmeleri için uygun
fırsatlar sunmak ülkemizin ve insanlığın yararı için çok önemlidir (Er ve
Ünal, 2015; MEB, 2013; MEB, 2010; Keskin, Samancı & Aydın, 2013).
Üstün yetenekli bireyler “Zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi
veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans
gösterdiği uzmanlar tarafından belirlenen çocuk/öğrenciler.” şeklinde
tanımlanmıştır (MEB 2015). Üstün yetenekliler alanında yapılan
çalışmalarda (Akarsu, 2004; Ataman, 2004; Clark, 1997; Feldhusen, 1986;
Genç, 2014; Gottfredson, 2004; Gökdere & Çepni, 2004; Kurnaz, Çiftci &
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Karapazar, 2013; Reis & Renzulli, 2010; Renzulli, 1999; Samples, 2010)
genel olarak üstün yeteneklilik, ortalamanın üzerinde bir kabiliyet, iyi bir
düşünme ve öğrenme becerisine sahip olma, dikkat çekecek derecede
akademik, sosyal veya sanatsal alanlardan birinde veya bir kaçında başarı
elde etme ve yüksek düzeyde iş yapma sorumluluğunu taşıma olarak
tanımlanmaktadır. Bu özelliklere sahip üstün yetenekli öğrencilere uygun
fırsatlar sunarak en iyi şekilde onların mutlu oldukları ve iyi bir eğitim
aldıkları ortamlar sunmak önemlidir. Böylece bu öğrenciler
potansiyellerinin farkında olma konusunda ve yeteneklerini geliştirmede
daha da azimli olarak medeniyetimiz için önemli işler
gerçekleştirebileceklerdir.
Renzulli (1977) üstün yeteneğin insan yapısının üç temel salkımı
arasındaki etkileşimden ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Bu üç temel
salkımı Şekil 1’de gösterilmiştir.

Ortalamanın
Üzerinde
Yetenek
Üstün Yetenek

Üstün
Yaratıcılık
Düzeyi

Yüksek
Görev
Anlayışı

Şekil 1. Üstün Yetenekli İnsan Yapısının Üç Temel Salkımı (Renzulli,
1977, The Enrichment Triad Model: A plan for developing defensible
programs for the gifted and talented. Gifted Child Quarterly, 21(2),
pp.227-233)
Üstün yetenekli insan yapısının gösterildiği Şekil 1 şöyle
açıklamaktadır:
 Genel yeteneklerde ortalamanın üzerinde olmak (Above Avarage
Ability)
 Üstün Yaratıcılık Düzeyi (High Creativity): Sorunların çözümüne
alışılmamış düşünme (divergent thinking) boyutuyla yaklaşmak.
 Yüksek Görev Anlayışı (High Task Commitment): Güdülemede ve
güdülenmede üst düzey görev bilinci ve bir sorunun doğurabileceği
sonuçları görebilme yeteneği.
Önerilen bu tanım kullanılacak olursa, okul çağı çocuklarının % 2-5
arasında bir küme üstün yetenekli olarak ele alınabilir (Ataman, 1984). Bu
bağlamda farklı bir eğitim kurumunda öğrenim gören bu öğrencilerin
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mutluluğu da önemli olmaktadır. Bu kapsamda bu araştırmanın amacı;
BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezi)’lerde eğitim gören ilkokul
öğrencilerinin mutluluk düzeylerini ortaya koymaktır. Bu amaç
doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır:
1. BİLSEM’lerde öğrenim gören ilkokul öğrencilerin sosyo-kültürel
ve ekonomik özellikleri nelerdir?
2. BİLSEM’lerde öğrenim gören ilkokul öğrencilerin mutlulukları ne
durumdadır?
3. BİLSEM’lerde öğrenim gören ilkokul öğrencilerin mutlulukları
sosyo-demografik özelliklere (cinsiyet, sınıf, anne-baba eğitim
durumu/mesleklerine göre, kardeş sayısı vb.) göre anlamlı fark
göstermekte midir?
YÖNTEM
BİLSEM’lerde öğrenim gören ilkokul öğrencilerin mutluluk
düzeylerinin incelendiği bu araştırmada tarama araştırma modellerinden
genel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama araştırması, bireylerin tutum,
eylem, fikir veya inançlarını belirlemede tercih edilen bir yöntem
olduğundan değişkenler arasında ilişkileri incelemeye tahminler yapmaya
ve alt grupların nasıl değiştiğini de belirlemeye de yardımcı olmaktadır
(Johnson & Christensen, 2014; p.371). Bu kapsamda Ivens (2007)
tarafından geliştirilen ve Telef (2014a) tarafından Türkçeye uyarlanan
“Okul Çocuklarının Mutluluk Envanteri” için gerekli izinler alınarak
uygulanmıştır.
Çalışma Gurubu
BİLSEM’lerde öğrenim gören ilkokul öğrencilerin mutluluk
düzeylerinin incelendiği bu araştırmada çalışma grubunu Kahramanmaraş
ve Mersin illerinde bulunan BİLSEM’lerde 2017-2018 eğitim öğretim
yılında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.
Bu araştırma kapsamında 223 öğrenci ile çalışılmıştır. Araştırmaya
katılan öğrencilerin özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre araştırma
108 kız ve 115 erkek öğrenci ile yapılmıştır. Sınıf seviyesi bakımından ise
67 öğrenci 2. Sınıf, 98 öğrenci 3. Sınıf ve 58 öğrenci de 4.sınıfa devam
etmektedir.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Özellikleri
Kız

Cinsiyet

Erkek

Toplam

Sınıflar

f

%

f

%

f

%

2.Sınıf

34

15.2

33

14.8

67

30

3.Sınıf

49

22.0

49

22.0

98

44

76

4.Sınıf

25

11.2

33

14.8

58

26

Toplam

108

48.4

115

51.6

223

100

Veri Toplama Aracı
BİLSEM’lerde öğrenim gören ilkokul öğrencilerin mutluluk
düzeylerinin incelendiği bu araştırmada Kahramanmaraş ve Mersin
illerinde bulunan BİLSEM’lerde öğrenim gören öğrencilerden kişisel bilgi
formu ve “Okul Çocukları Mutluluk Envanteri” yoluyla veriler
toplanmıştır. Kişisel bilgi formu; araştırmacılar tarafından geliştirilmiş
olup öğrencilerin, cinsiyet, sınıf anne-babanın yaşayıp yaşamaması, annebabanın eğitim durumu, anne-babanın mesleği, kardeş sayısı ailenin aylık
geliri gibi sosyo-demografik özellikleri ele alan sorulardan oluşmaktadır.
“Okul Çocukları Mutluluk Envanteri” Ivens (2007) tarafından
geliştirilmiş olup Telef (2014) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.
Envanter, olumlu öznel iyi oluş ve olumsuz iyi oluş olarak iki faktörlü
yapıda olup 30 maddeden oluşmaktadır. Olumlu öznel iyi oluş 15
maddeden (1, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 28, 30) ve olumsuz
öznel iyi oluş 15 maddeden (2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 25,
27, 29) oluşmaktadır. Envanterin Türkçeye uyarlandığı grup için
güvenirliği analizi sonucunda Cronbach Alfa katsayısı olumlu öznel iyi
oluş için .87, olumsuz öznel iyi oluş için .88, geneli için ise .92 olarak
saptanmıştır. Bu araştırmada ise verilerin toplandığı örneklemde Okul
Çocukları Mutluluk Envanterinin güvenirlik düzeyi .88 düzeyinde
çıkmıştır.
Verilerin Analizi
BİLSEM’lerde öğrenim gören ilkokul öğrencilerin mutluluk
düzeylerinin incelendiği bu araştırmada verilerin analizinde Araştırmada
verilerin analizinde istatistiksel analiz tekniklerinden betimsel istatistik ve
çıkarımsal istatistik yapılmıştır. Betimsel istatistik, belirli bir veri kümesini
tanımlamak, özetlemek ya da anlamlandırmaktır (Johnson ve Christen,
2014, s.451). Bu bağlamda araştırmada sosyo-demografik özellikler için
frekans hesaplaması yapılmış ve “Okul Çocukları Mutluluk Envanteri”nin
aritmetik ortalaması, maksimum-minimum değerler ve standart sapma
değerleri hesaplanmıştır. Çıkarımsal istatistik, örneklemden elde edilen
veriler yardımıyla, örneklemin çekildiği evren hakkında kestirimlerde
bulunma, hipotezleri test etme ve karara varma gibi konuları içermektedir
(Alpar, 2014, s.19). Araştırmada çıkarımsal istatistik olarak ise ANOVA
ve t testleri kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 23.00
paket programı kullanılmıştır.
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BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın amaçlarından hareketle ulaşılan bulgulara yer
verilmiştir. Araştırmanın birinci alt problemi olan “BİLSEM’lerde
öğrenim gören öğrencilerin sosyo-kültürel ve ekonomik özellikleri
nelerdir?” sorusuna dair bulgular sırası ile aşağıda verilmiştir.
Bu kapsamda öğrencilerin anne babasının eğitim durumu, meslekleri ile
öğrencinin kardeş sayısı, kaçıncı çocuk olduğu, okul dışında yaptığı
etkinliklerle ilgili bilgilere yer verilmiştir. Öğrencilerin ailelerinin eğitim
durumu ile ilgili bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. BİLSEM’lerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Ailelerinin
Eğitim Durumu İle İlgili Bilgiler
Anne

Eğitim Durumu

Baba

f

%

f

%

İlkokul

8

3.6

2

0.9

Ortaokul

7

3.1

4

1.8

Lise

53

23.8

37

16.6

Lisans

122

54.3

142

63.3

Lisansüstü

33

14.8

38

17.0

Toplam

223

100

223

100

BİLSEM’lerde öğrenim gören öğrencilerin ailelerinin eğitim durumuna
bakıldığında 2 baba ve 8 anne ilkokul mevzunu, 4 baba ve 7 anne ortaokul
mevzunu, 37 baba ve 53 anne lise mevzunu, 142 baba ve 122 anne lisans
mevzunu, 38 baba ve 33 anne lisansüstü eğitim mevzunudur. Genel olarak
BİLSEM öğrencilerinin anne ve babalarının lisans ve lisansüstü mezunu
oldukları görülmektedir. Çok az sayıda BİLSEM öğrencisinin anne ve
babasının ilkokul ve ortaokul mezunu olduğu görülmektedir.
BİLSEM öğrencilerin ailelerinin meslekleri ile ilgili bulgular Tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 3. BİLSEM’lerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Ailelerinin
Meslekleri İle İlgili Bilgiler
Meslek

Anne

Baba

f

%

f

%

İşçi

1

0.4

10

4.5

Ev Hanımı

78

35.0

-

-

78

Memur

8

3.6

21

9.4

Emekli

1

0.4

3

1.3

Esnaf

-

-

12

5.4

Özel Sektör

1

0.4

6

2.7

Çiftçi

-

-

3

1.3

Subay

-

-

3

1.3

Öğretmen

74

33.2

62

27.8

Öğretim Elemanı

1

0.4

3

1.3

Avukat

2

0.9

7

3.1

Doktor

19

8.5

17

7.6

Diğer

38

17.0

76

34.1

Toplam

223

100

223

100

BİLSEM’lerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Ailelerinin Mesleklerine
bakıldığında 78 ev hanımı, 74 öğretmen anne ile en fazla belirtilen
meslekler olmuştur. Çalışmaya katılan BİLSEM öğrencilerinin baba
mesleklerinde ise en fazla meslek gurubu 76 ile belirtilen meslekler dışında
kalan meslekler olarak ifade edilmiştir. Bunu 62 baba veli ile öğretmenlik
mesleği takip etmiştir. Hem anne mesleği hem de baba mesleği bakımından
öğretmen velilerin çokluğu dikkat çekmektedir.
BİLSEM’lerde öğrenim gören öğrencilerin kardeş sayısı ve kaçıncı
çocuk olduğuyla ilgili bilgilerin verildiği Tablo 4’te de görüldüğü gibi
çalışmaya katılan öğrencilerin % 26.5’i tek kardeşe, % 22.4’ü ise 2 kardeşe
sahiptirler. BİLSEM öğrencilerin % 56.1’i ailenin ilk çocuğu ve % 27.4’ise
2. çocuktur. BİLSEM öğrencilerin büyük çoğunluğunun birinci veya
ikinci çocuk olması dikkat çekici bir bulgudur.
Tablo 4. BİLSEM’lerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Kardeş Sayısı ve
Kaçıncı Çocuk Olduğuyla İlgili Bilgiler
Kardeş sayısı

f

%

Kaçıncı çocuk

Yok

22

9.9

1 Kardeş

59

2 Kardeş

f

%

1. Çocuk

125

56.1

26.5

2. Çocuk

61

27.4

50

22.4

3. Çocuk

28

12.6

3 Kardeş

34

15.2

4. Çocuk

6

2.7

4 Kardeş

40

17.9

5. Çocuk

1

0.4

79

5 ve Üstü

18

8.1

6. Çocuk

Toplam

223

100

Toplam

2

0.9

223

100

BİLSEM öğrencilerin okul dışında ilgilendikleri etkinlikler ise Tablo
5’te verilmiştir.
Tablo 5. BİLSEM’lerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Okul Dışında
İlgilendikleri Etkinlikler
İlgi Alanı

f

%

Günlük haberler

36

3.39

Yabancı/ Yerli diziler

56

5.27

Doğa/çevre

80

7.53

Bilgisayar/İnternet

84

7.91

Bilim/Teknik

108

10.2

Aile Etkinlikleri

84

7.91

Görsel Sanatlar (Resim)

108

10.2

Müzik

110

10.4

Spor

138

13

Sokak Oyunları

53

4.99

Siyaset

11

1.04

Edebiyat

25

2.35

Tiyatro/Sinema

42

3.95

Bilimsel Araştırma

77

7.25

Diğer

50

4.71

1062

100

Toplam

BİLSEM’lerde öğrenim gören öğrencilerin okul dışında ilgilendikleri
etkinliklere bakıldığında ise öğrencilerin % 13’ü okul dışında en fazla spor
yapmakta olduklarını ifade etmişlerdir. Bunu sırasıyla müzikle ilgilenmek
(% 10.4), resim yapmak (% 10.2) ve bilim/teknik (10.2) gibi konularla
ilgilendikleri görülmektedir.
Çalışmanın ikinci alt problemi olan “BİLSEM’lerde öğrenim gören
ilkokul öğrencilerin mutlulukları ne durumdadır?” sorusuna cevap bulmak
için uygulanan “Okul Çocukları Mutluluk Envanteri”nden elde edilen
veriler analiz edilerek betimsel istatistik sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.

80

Tablo 6. BİLSEM’lerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Mutluluk
Durumlarına Dair Betimsel İstatistik Sonuçları
N

Min

Max

̅
X

Ss

223

64

120

104.15

12.82

BİLSEM’lerde öğrenim gören öğrencilerin mutluluk seviyelerinin
betimsel sonuçlarına bakıldığında öğrencilerin aldığı en düşük puan 64, en
yüksek puan 120 olup öğrencilerin mutluluk puan ortalamasının 104.15
olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
BİLSEM öğrencilerin Okul Çocukları Mutluluk Envanterindeki her bir
maddeye verdikleri cevaplar ise Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. BİLSEM Öğrencilerinin Mutluluk Envanterine Verdikleri
Cevaplar Ait İstatistikler
N
%
N
%
N
2. Gergindim
%
N
3. Okula gelmeyi istedim
%
N
4. Hırçındım
%
N
5. Üzgündüm
%
N
6. Rahattım
%
N
7. Hasta hissettim
%
8. Okulun güvenli bir yer N
olduğunu hissettim
%
N
9. Dikkatimi verebildim
%
N
10. Keyifsizdim
%
N
11. Olumlu hissettim
%
N
12. Öfkeliydim
%
N
13. Ağlamak istedim
%
1. Çok enerji doluydum

Hiç
Katılmıyorum
10
4,5
141*
63,2*
25
11,2
183*
82,1*
162*
72,6*
19
8,5
154*
69,1*
16
7,2
15
6,7
159*
71,3*
16
7,2
175*
78,5*
171*
76,7*
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Katılmıyorum
5
2,2
32
14,3
10
4,5
25
11,2
21
9,4
23
10,3
28
12,6
12
5,4
10
4,5
38
17,0
17
7,6
28
12,6
23
10,3

Kısmen
Katılıyorum
53
23,8
40
17,9
28
12,6
9
4,0
28
12,6
57
25,6
18
8,1
38
17,0
40
17,9
15
6,7
49
22,0
15
6,7
15
6,7

Tamamen
Katılıyorum
155*
69,5*
10
4,5
160*
71,7*
6
2,7
12
5,4
124*
55,6*
23
10,3
157*
70,4*
158*
70,9*
11
4,9
141*
63,2*
5
2,2
14
6,3

N
%
15. Kötü bir ruh hali
N
içindeydim
%
N
16. Eğlendim
%
N
17. Yorgundum
%
N
18. Sakindim
%
N
19. Çalışmaya istekliydim
%
N
20. Kendim için üzüldüm
%
N
21. İyi hissettim
%
N
22. Kafam karışıktı
%
23. Kendime güvenim
N
tamdı
%
N
24. Mutsuzdum
%
N
25. Vazgeçmek istedim
%
26. Kendimi oldukça dinç N
hissettim
%
N
27. Baş ağrılarım vardı
%
N
28. İyi çalıştım
%
N
29. Korkmuş hissettim
%
30. Diğer insanlarla
N
birlikte olmak hoşuma
%
gitti
14. Herkesle iyi anlaştım

21
9,4
172*
77,1*
12
5,4
104*
46,6*
9
4,0
18
8,1
162*
72,6*
19
8,5
128*
57,4*
21
9,4
166*
74,4*
164*
73,5*
26
11,7
143*
64,1*
11
4,9
176*
78,9*
16

13
5,8
27
12,1
10
4,5
36
16,1
14
6,3
9
4,0
31
13,9
13
5,8
32
14,3
11
4,9
28
12,6
23
10,3
11
4,9
29
13,0
7
3,1
21
9,4
11

38
17,0
12
5,4
40
17,9
44
19,7
51
22,9
39
17,5
10
4,5
34
15,2
33
14,8
36
16,1
18
8,1
13
5,8
40
17,9
25
11,2
32
14,3
10
4,5
39

151*
67,7*
12
5,4
161*
72,2*
39
17,5
149*
66,8*
157*
70,4*
20
9,0
157*
70,4*
30
13,5
155*
69,5*
11
4,9
23
10,3
146*
65,5*
26
11,7
173*
77,6*
16
7,2
157*

7,2

4,9

17,5

70,4*

BİLSEM öğrencilerinin mutluluk envanterine verdikleri cevaplar genel
olarak “Hiç Katılmıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” arasında
dağılmaktadır. Öğrencilerden “Hiç Katılmıyorum” olarak en fazla
işaretlenen durumlar; Gergindim, Hırçındım, Üzgündüm, Hasta hissettim,
Keyifsizdim, Öfkeliydim, Ağlamak istedim, Kötü bir ruh hali içindeydim,
Yorgundum, Kendim için üzüldüm, Kafam karışıktı, Mutsuzdum,
Vazgeçmek istedim, Baş ağrılarım vardı, Korkmuş hissettim şeklinde
olumsuz durumlardır. Öğrencilerden “Tamamen Katılıyorum” olarak en
fazla işaretlenen durumlar; “Çok enerji doluydum, Okula gelmeyi istedim,
Rahattım, Okulun güvenli bir yer olduğunu hissettim, Dikkatimi
verebildim, Olumlu hissettim, Herkesle iyi anlaştım, Eğlendim, Sakindim,
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Çalışmaya istekliydim, İyi hissettim, Kendime güvenim tamdı, Kendimi
oldukça dinç hissettim, İyi çalıştım, Diğer insanlarla birlikte olmak
hoşuma gitti” şeklindeki olumlu durumlardır. Görüldüğü üzere öğrencileri
genel olarak envanterde olumlu duyguları belirtmekte olup bu durum
̅: 104.15) değerinin yüksek olmasından da
Tablo 6’da verilen ortalama (X
anlaşılmaktadır.
Araştırmanın üçüncü alt problemi olan “BİLSEM’lerde öğrenim gören
ilkokul öğrencilerin mutlulukları sosyo-demografik özelliklere (cinsiyet,
sınıf, anne-baba eğitim durumu/mesleklerine göre, kardeş sayısı vb.) göre
anlamlı fark göstermekte midir?” sorusuna cevap bulmak için yapılan ttesti ve ANOVA sonuçları aşağıda verilmiştir.
BİLSEM’lerde öğrenim gören ilkokul öğrencilerinin “Okul Çocukları
Mutluluk Envanteri”ne verdikleri cevapların cinsiyete göre anlamlı fark
gösterip göstermediğiyle ilgili yapılan bağımsız gruplar t-testi bulguları
Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Okul Çocuklarını Mutluluk Envanteri Puanlarının Cinsiyete
Göre Bağımsız Gruplar T-testi Sonuçları
N

̅
X

Std.
Sap.

Kız

108

105.11

12.41

Erkek

115

103.25

13.30

Cinsiyet

df

t

p

220.91

2.198

.03

BİLSEM’e devam eden kız öğrencilerin Okul Çocukları Mutluluk
̅= 105.11, Std. Sap.
Envanterinden aldıkları puanların ortalaması (X
=12.41), erkek öğrencilerin Okul Çocukları Mutluluk Envanterinden
̅= 103.25, Std. Sap. =13.30)
aldıkları puanların ortalamasından (X
yüksektir. Ortalamalar arasındaki fark kız öğrencilerin lehine anlamlıdır
(t=2.198, p<.05). Etki büyüklüğüne bakıldığında ise alınan puanların
varyansının % 3’ünün cinsiyetten kaynaklandığı söylenebilir (r2=.03).
Cohen (1988)’e göre bu değer küçük etki büyüklüğü olarak kabul
edilmektedir.
BİLSEM’lerde öğrenim gören ilkokul öğrencilerin mutluluk
düzeylerinin sınıf seviyesine göre durumları incelenerek sonuçlar aşağıda
verilmiştir.
Tablo 9. BİLSEM’lerde Öğrenim Gören İlkokul Öğrencilerinin Okul
Çocukları Mutluluk Envanteri Puanlarının Sınıf Seviyesine Göre Betimsel
İstatistikleri
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Grup

N

̅
X

Std. sap

2. Sınıf

67

103.02

13.65

3.Sınıf

98

105.22

12.06

4.Sınıf

58

103.64

13.14

Bu sonuçlara göre sadece 3.sınıf öğrencilerinin “Okul Çocukları
Mutluluk Envanteri” puanlarının ortalama puan olan 104.15’ten fazla
olduğu görülmektedir. Bu durumda 3.sınıf BİLSEM öğrencilerinin 2.sınıf
ve 4.sınıf öğrencilerine göre daha mutlu oldukları söylenebilir. Ancak bu
farkın anlamlı bir fark olup olmadığını görmek için ANOVA yapılarak
aşağıda sonuçlar paylaşılmıştır.
Tablo 10. BİLSEM’lerde Öğrenim Gören İlkokul Öğrencilerinin Okul
Çocukları Mutluluk Envanteri Puanlarının Öğrenim Gördükleri Sınıfa
Göre ANOVA Sonuçları
Kaynak

Kareler Topl.

Sd.

Kareler Ort.

F

p

155.68

2

77.84.209

.467

.62

Gruplar içi

36697.13

220

166.80

Toplam

36852.81

222

Gruplar arası

p<.05

BİLSEM’lerde öğrenim gören ilkokul öğrencilerinin “Okul Çocukları
Mutluluk Envanteri” puanlarının öğrenim gördükleri sınıf bakımından
ANOVA sonuçlarının gösterildiği Tablo 10’a göre öğrencilerin öğrenim
gördükleri sınıf bakımından mutlulukları arasında anlamlı bir fark
çıkmamıştır (F = .644 ve p>.05).
Araştırmada incelenen bir diğer sosyo-demografik değişkenlerden biri
olan kardeş sayısına göre BİLSEM öğrencilerinin mutluluk düzeyleri
incelenerek aşağıda betimsel istatistikleri verilmiştir.
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Tablo 11. BİLSEM’lerde Öğrenim Gören İlkokul Öğrencilerinin Okul
Çocukları Mutluluk Envanteri Puanlarının Kardeş Sayısı Açısından
Betimsel İstatistikleri
Grup

N

̅
X

Kardeş yok

22

97.45

14.93

1 kardeş

59

105.67

12.76

2 kardeş

50

105.20

13.06

3 Kardeş

34

103.79

11.40

4 Kardeş

40

103.40

12.80

5 Kardeş

18

106.77

11.74

Std. sap

Bu sonuçlara göre çalışmaya katılan BİLSEM öğrencilerinin “Okul
Çocukları Mutluluk Envanterin’den almış oldukları puanlara bakıldığında
en az mutlu olan BİLSEM öğrencilerinin kardeşi olmayan öğrenciler
̅=97.45). 1 kardeş, 2 kardeş ve 5 kardeş olan
oldukları görülmektedir (X
BİLSEM öğrencilerinin ise ortalamanın üzerinde puanlar aldıkları
görülmektedir. Ancak bu puanlar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını
görmek için ANOVA yapılarak aşağıda sonuçlar verilmiştir.
Tablo 12. BİLSEM’lerde Öğrenim Gören İlkokul Öğrencilerinin Okul
Çocukları Mutluluk Envanteri Puanlarının Kardeş Sayısına Göre
ANOVA Sonuçları
Kaynak

Kareler
Topl.

Sd.

Kareler
Ort.

F

p

1.625

.15

Gruplar arası

1330,21

5

266.04

Gruplar içi

35522,60

217

163.70

Toplam

36852,81

222

p<.05

Tablo 12’de de görüldüğü gibi BİLSEM’lerde öğrenim gören ilkokul
öğrencilerinin “Okul Çocukları Mutluluk Envanteri” puanlarının ANOVA
sonuçlarına göre öğrencilerin kardeş sayısı bağlamında mutlulukları
arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır (F= 1.625 ve p>.05).
Araştırmada diğer sosyo-demografik değişkenlerdeki veri sayıları
birbirine yakın değerler olmadığından dolayı incelenemeye alınması uygun
görülmemiştir.
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Medeniyetlerin geleceğini şekillendireceği düşünülen üstün yetenekli
öğrencilerin mutlu olması, sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın devamı
bakımından gerekli olduğu söylenebilir. Toplumun küçük bir parçası
olmalarına rağmen toplumların ilerlemesine katkıları büyük olan üstün
yetenekli çocukların mutlulukları da önemsenmelidir.
Bu araştırmada Mersin ve Kahramanmaraş illerinde BİLSEM’lerde
eğitim gören çocukların sosyo-demografik özellikleri ve mutluluk
düzeyleri incelenmiştir. Ailelerin eğitim durumuna bakıldığında annelerin
(% 54.3) ve babaların (% 63.3) lisans mevzunu olup bunu sırasıyla lise ve
lisansüstü eğitim takip etmektedir. Bu bulgular üstün yetenekli çocuklarda
aile ortamının bazı demografik değişkenler açısından inceleyen Ataman
(2008)’ın bulgularıyla örtüşmektedir. Aile mesleklerine bakıldığında ise
annelerin ev hanımı (% 35) ve öğretmen (% 33.2) olduğu görülmekte iken
babaların mesleklerinde en çok diğer (% 34.1) olarak belirtilen grupta yer
aldığı ve daha sonra ise öğretmen (% 27.8) olduğu görülmektedir. Bu bulgu
da Ataman (2008)’ın bulgusuyla paralellik göstermektedir. Yine üstün
yetenekli çocukların aileleri üzerinde yapılan araştırmalara göre (Ataman,
2008; Davaslıgil, 2004; Laycock & Caylor, 1964; Özbay, 2013; Walker,
2002; Webb, Gore, AMend & DeVries, 2007) bu çocuklar sosyal ve
ekonomik seviyesi yüksek olan ailelerden gelmektedir. Üstün yetenekli
çocukların ailelerinin genellikle beslenmeye itina gösteren sosyoekonomik olarak üst düzey aileler oldukları ve üstün yetenekli çocukların
uygun beslenme rejimi ile ilişkili olduğu ifade edilmektedir (Laycock &
Caylor, 1964).
Öğrencilerin kardeş sayısı olarak en fazla tek kardeşi olduğu (% 26.5),
2 kardeşi olduğu (% 22.4) ve 4 kardeşi olduğunu belirtirmekte üstün
yetenekli çocukların büyük bir kısmı (% 56.1) ilk çocuk olup bunu 2. çocuk
(% 27.4) ve 3. çocuk (% 12.6) olma durumları takip etmektedir. Yıldız
(2010)’un yaptığı çalışma sonuçlarının da bu bulgulara yakın olduğu
görülmektedir.
Öğrencilerin okul çocukları mutluluk envanterinden aldıkları puanlar
göz önüne alındığında genel olarak öğrencilerin olumlu ifadelere katıldığı
görülmektedir. Öğrencilerin cinsiyete göre mutluluk düzeylerinde anlamlı
farklılık bulunmaktadır. Bu bulgu Telef (2014b) tarafından yapılan
araştırmada cinsiyete göre okul çocuklarının mutluluk düzeyleri arasında
anlamlı fark bulunup bulunmadığına dair bulguyla ters düşmekle birlikte
kızların mutluluk puanlarının erkeklerin mutluluk puanlarından yüksek
olma durumu bakımından örtüşmektedir. Metin ve Bencik-Kangal’ın
(2012) üstün yetenekli çocukların benlik algılarıyla ilgili yaptıkları
çalışmada da kız öğrencilerin mutluluk puanları erkek öğrencilerin
mutluluk puanlarından yüksek çıkmıştır. Bu çıkan sonuç araştırmanın
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bulgularını destekler niteliktedir. BİLSEM öğrencilerinin sınıf düzeyi
bakımından anlamlı farklılık çıkmamıştır. Ancak 3.sınıf BİLSEM
öğrencilerinin 2.sınıf ve 4.sınıf öğrencilerine göre daha mutlu oldukları
söylenebilir. Yine BİLSEM öğrencilerinin kardeş sayısı bakımından ise
anlamlı farklılık çıkmamasına karşılık 1 kardeş, 2 kardeş ve 5 kardeş olan
BİLSEM öğrencilerinin daha mutlu oldukları sonucu çıkmıştır. Bu sonuç
Doğan ve Kesici’nin (2015) yaptıkları çalışmada kardeşi olmayan üstün
yetenekli öğrencilerin kardeş ilişkisine pek ihtiyaç duymadığı sonucuna ile
ters düşmektedir.
BİLSEM’lerde öğrenim gören öğrencilerin okul dışında ilgilendikleri
etkinliklere bakıldığında ise öğrencilerin en fazla spor yapmakta oldukları,
bunu sırasıyla müzik, resim ve bilim-teknik konularının takip ettiği
görülmektedir.
Bu kapsamda araştırmada şu önerilerde bulunacaktır:
 Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim aldıkları kurumlar olan
BİLSEM’lerde öğrencilerin mutlu bir şekilde etkinliklere ve derslere
katılmalarının sağlanmalıdır.
 Buna katkı sağlamak için öğrencilerin BİLSEM’lerdeki
etkinliklere severek gelmeleri için öğrencilerin de görüşleri alınarak
yapmaktan hoşlandıkları ders ya da etkinliklere daha fazla zaman
ayırmaları uygun olabilir.
 BİLSEM öğrencilerinin aile yapıları ve gen aktarım durumları
hakkında daha detaylı araştırmalar yapılabilir.
 BİLSEM öğrencilerinin normal okullarındaki mutluluk düzeyleri
ile BİLSEM’lerdeki mutluluk düzeylerinin karşılaştırılması üzerine bir
çalışma yapılabilir.
Sağlıklı ve mutlu çocukların gelecekte de sağlıklı ve mutlu toplumlar
oluşturacağını unutmamak dileğiyle.
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MESLEKİ EĞİTİM KURS PROGRAMLARININ
GELİŞTİRİLMESİ: SAVATLI GÜMÜŞ İŞLEMECİLİĞİ KURS
PROGRAMI MODÜL ÖRNEĞİ
Yeliz ÇELEN
Giriş
Çok boyutlu hale gelen küreselleşme süreci, yeni eğitim ve işgücü
fırsatlarını da beraberinde getirmektedir. Bu süreç sayesinde iş alanları da
değişmekte ve beceri sahibi olmadan yapılan farklı işler yok olmaktadır.
Bu küreselleşme sürecinde teknolojinin çağa damgasını vuran etkileri, iş
piyasasında talep edilen iş gücü niteliklerinin farklılaşması, hayat boyu
öğrenme kavramını daha da önemli hale getirmektedir. İnsanlar işlerini
tam anlamıyla yapabilmek için daha fazla bilgi ve beceriye ihtiyaç
duymakta ve formal eğitimlerini tamamladıktan sonra da eğitimlerine
devam etmek ve kendilerini geliştirme ihtiyacı duymaktadırlar. Bu da
hayat boyu öğrenmeyi bir bakıma zorunluluk haline getirmektedir.
Hayat boyu öğrenme kavramının bileşenlerinden birisi de kişilerin
kendilerini geliştirmelerine ve farklı beceriler kazanmalarına imkân
sağlayan mesleki ve teknik eğitimlerdir. Türkiye’de çıraklık ve mesleki ve
teknik eğitim kavramının gelişmesi, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi ve
Cumhuriyet Öncesi Dönem olmak üzere iki bölümde incelenmektedir. El
sanatlarıyla üretimin yapıldığı Milattan sonra 1000-1500 yılları arasında,
LONCA denilen geleneksel çıraklık eğitim sistemi yapılandırılmıştır.
Günümüzde teknolojinin ve otomasyonun üretim sistemlerini geliştirmesi
nedeiyle geleneksel çıraklık sistemiyle insan gücü yetiştirilmesi el sanatları
alanlarındaki meslekî eğitimi uygulamalarını önemli hale getirmiştir.
Cumhuriyetle birlikte mesleki ve teknik eğitim, okula dayalı yeni bir
yapıda ele alınmış, 1926 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bu okullarla ilgili
görev üstlenmiştir. 1940-1950’li yıllarda eğitim sisteminin meslekî ve
teknik eğitim alanlarında çıkarılan kanunlarla desteklenmesiyle mesleki
ve teknik eğitimin hızla geliştiği ve yaygınlaştığı görülmektedir (Yörük,
Dikici ve Uysal, 2002).
Alkan (1984), mesleki eğitimi, “belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi,
beceri ve pratik uygulama yeteneklerini bireye kazandırarak, zihinsel,
duygusal, sosyal, ekonomik ve kişisel yönleriyle dengeli biçimde
geliştirme” süreci olarak tanımlarken, (Alkan, Doğan ve Sezgin,1998),
mesleki eğitimi, bireye iş yaşamında bir meslekle ilgili bilgi ve beceri
edindirirken, bireylerin yeteneklerini geliştirmesini sağlayan etkinlikler
bütünü şeklinde tanımlamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise
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mesleki eğitimi, “bireylerin yetenek kazanması ya da yeteneklerini
geliştirmesi amacıyla planlanmış, belirli bir öğrenme amacı olan eğitim
faaliyetlerinin tamamı” şeklinde tanımlamaktadır. Öçal’a (2008) göre,
mesleki ve teknik eğitim gelişmiş ülkelerde el becerisi veya pratik
aktiviteler yoluyla kariyer kazandırmayı amaç edinen bir meslek dalı
olarak tanımlanmaktadır.
Sezgin’e (1999) göre, meslekî teknik öğretim, kalkınmanın
hızlandırılması, istihdamın artırılması ve ülkenin diğer ülkelerle rekabet
gücünün artırılması açılarından büyük bir öneme sahiptir ve teknolojik
çağa uyum sağlayabilmek için ülkemizde meslekî ve teknik eğitime
gereken özenin gösterilmesi gerekmektedir.
Küreselleşme kavramının gelişmesi ve zorlu ekonomik koşulların
oluşması bireylere her alanda olduğu gibi işleriyle ilgili de iyi bir eğitim
alma zorunluluğu getirmektedir. Nitelikli, yenilikçi ve kreatif insanların
mesleki ve teknik alanda yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi Türkiye’nin
strateji rekabet gücünün artırılmasında göz ardı edilemez bir öneme
sahiptir (Günay, Özer, 2016). Özsoy’a (2015) göre, günümüz toplumunda
mesleki eğitimin bireylere iş güvencesi, düzenli ve ortalamanın üzerinde
bir gelir ile yatay ve dikey hareketlenmeler dahil pek çok avantaj sağladığı
görülmektedir. Bu bağlamda mesleki ve teknik eğitim almış “kalifiye
eleman”ların “stratejik iş gücü” olarak tanımlanması tespiti ortaya
çıkmaktadır (Yıldırım ve Çarıkçı, 2017).
Eşme’ye (2007) göre mesleki ve teknik eğitimin amacı, bireyleri sanayi,
ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam edebilmek ve nitelikli iş gücü
olarak eğitmek ve yetiştirmek için gerekli temel eğitimi vermektir. Bu
bağlamda örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulanan mesleki ve
teknik eğitim kurs programları büyük önem taşımaktadır. Örgün ve yaygın
mesleki ve teknik eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu
programlarla yetiştirilen becerili ve teknik işgücü ile iş gücü piyasasının
ihtiyaçları arasında nitelik ve nicelik yönünden bir uyum içerisinde olmalı
ve Bu durumun genelde mesleki eğitime hangi mesleklerin hangi seviyede
yetkinlikler gerektirdiği belirlenmelidir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023
vizyonu kapsamında, mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü
ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum
sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine etkin
katıldığı bir yapıya ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Mesleki ve teknik eğitim
sürecinin başarılı olabilmesi için işin gerektirdiği yeterliklerin bireylere
kazandırılması önem taşımaktadır. Mesleki eğitim etkinliğinin temel
göstergesi, iş için gerekli olan yeterliklerle bireyin sahip olduğu yeterlikler
arasındaki uyumun derecesidir. Bu bakımından bu yeterliklerin
belirlendiği mesleki ve teknik eğitim programları, işin öğretilecek
unsurlarını içermekte ve iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan bu programların
ana öğesini oluşturmaktadır. Bu anlamda mesleki ve teknik eğitim kurs
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programlarının program geliştirme ilkelerine göre oluşturulması ve bu
çalışmalar yapılırken yeterlik odaklı olarak davranılması çok önemli
olmaktadır.
Bu araştırmanın amacı mesleki kurs programlarının geliştirilmesine
yönelik olarak öğretmen görüş ve önerilerinin belirlenmesi ve bu
doğrultuda savatlı gümüş işlemeciliğine ilişkin bir kurs programı modül
örneğinin geliştirilmesidir. İş ve mesleki teknik eğitimde iş ve meslek
analizine dayalı modüler yapıda program geliştirme süreci, kalite odaklı ve
yeterlik esaslı olduğundan modül çalışması yeterlik esaslı olarak
tasarlanmıştır.
Yöntem
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu 2018 yılında MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalışan 20 el sanatları öğretmeni
oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi
Öğretmenlerin savatlı gümüş işlemeciliği kurs programının
geliştirilmesine yönelik görüşlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda bir
mesleki eğitim modülü geliştirilmesine ilişkin önerilerini belirlemek
amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma için yarı yapılandırılmış görüşme
formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme için açık uçlu iki soru
kullanılmıştır. Bu soruların iç geçerliğini sağlamak için bu sorular eğitim
bilimleri alanında çalışan beş konu alanı uzmanına verilmiş ve uzmanların
incelemeleri sonucunda sorular son halini almıştır. Bu soruların işlerliğini
belirlemek için sorular meslek liselerinde eğitim gerçekleştiren beş
öğretmene uygulanmıştır. Uygulamalar sonucunda soruların açık ve
anlaşılır olup olmadığı, yanıtların sorulan soruların yanıtlarıyla örtüşüp
örtüşmediği iki alan uzmanı tarafından incelenmiştir. Bu çalışmalar
doğrultusunda soru maddelerinin iç geçerliliği belirlenmiştir. Araştırmanın
amacı doğrultusunda öğretmelere yöneltilen açık uçlu sorular şunlardır:
1- Bir mesleki eğitim kurs programı geliştirilirken yapılması gereken
iş ve işlemler hangileridir? Açıklayınız.
2- Savatlı gümüş işlemeciliği kurs programının modüllerini
belirlerken nelere dikkat etmelisiniz? Açıklayınız.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmacı tarafından veri toplama el sanatları alanında eğitim veren
meslek öğretmeleri ile yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla
tanımlanmıştır. Öğretmenler tarafından dile getirilen görüş ve öneriler
belirlenerek elde edilen veriler ortaya çıkan ana tema ve alt temalara göre
çözümlenmiştir. Araştırmada açık uçlu sorulardan elde edilen nitel
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verilerin çözümlenmesinde, nitel veri analizleri tekniklerinden içerik
analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, verilerin derinlemesine analizini ve
önceden belirgin olmayan tema ve boyutların ortaya çıkarılmasını olanaklı
kılar. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek
kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Mayring’in (2000) tanımladığı gibi, görüşmelerden elde edilen veriler;
kategorilerin tanımlanması, örneklerin verilmesi ve kodlama kurallarının
önceden belirlenmesi olmak üzere üç aşamada analiz edilmiştir
Öğretmenlerin görüşme sorularına verdiği yanıtlar iki araştırmacı
tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. Belirlenen kodlar biri araştırmacının
kendisi, diğeri de alanında uzman olan ve bu konuda eğitilen bir el sanatları
alanı meslek öğretmeni tarafından ayrı ayrı incelenerek “görüş birliği” ve
“görüş ayrılığı” olan kodlar belirlenmiştir. Daha sonra gerekli
düzenlemeler
yapılmıştır.
Yapılan
kodlamaların
güvenilirlik
hesaplamasında Miles ve Huberman (1994)’ın (Aktaran, Duban & Yanpar
Yelken 2010) önerdiği güvenirlik formülü kullanılmıştır. Güvenirlik =
Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı). Yapılan hesaplamalar
sonucunda kodlayıcılar-arası güvenirlik; 1.Soru için 0.87; 2.Soru için 0.81
olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen sonuç araştırma için güvenilir kabul
edilmiştir. Veri analizinde birden fazla araştırmacı birlikte çalıştığı
durumlarda en az %70 düzeyinde bir güvenirlik yüzdesine ulaşmak gerekir
(Yıldırım ve Şimşek, 2006). Araştırma sonunda elde edilen formlar ve
modül örneklerine araştırma içeriğinde yer verilmiştir.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen bulgulara ve
bu bulgulara ilişkin yorumlara yer verilmiştir. ‘’Bir mesleki eğitim kurs
programı geliştirilirken yapılması gereken iş ve işlemler hangileridir?
Açıklayınız.’’ sorusu ana tema olarak kabul edilmiştir. Analizlerden elde
edilen temalar ve ortaya çıkan alt temalar Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Öğretmenlerin Bir Mesleki Eğitim Kurs Programı Geliştirilirken
Yapılması Gereken İş ve İşlemlere İlişkin Görüşleri (Frekans

Dağılımları) (N=20)
Alt Tema ve Kodlar
A-Meslek Alanı
A1.Meslek Alanının Analiz Edilmesi
A2. Mesleğe İlişkin Yeterliklerin
Belirlenmesi
A3.Yeterliklere uygun iş ve işlemlerin
yazılması
B. İçerik
B1. Yeterliklere uygun içerik
B2. Uygulamalı eğitim içeriğine uygun
beceri yazılması
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Frekans
14
19
9

16
8

B3.Teork-Uygulamalı Eğitim İçeriği
C. Modül
C1. Modüllerin nasıl belirleneceği
C2. Modül süreleri
C3. Modüllerin megep ve myk modülleriyle
uyumu
D. Değerlendime
D1.Değerlendirme birimleri (Modül-Genel)
D2.Değerlendirme yöntemleri

6
13
11
8

15
13

Tablo 1 incelendiğinde, en yüksek frekansa sahip alt temalar meslek
alanı at teması altında bulunan ‘’ mesleğe ilişkin yeterliklerin
belirlenmesi’’dir. Mesleki yeterlilik ulusal meslek standartlarının
oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim/öğretim programlarının bu
standartlara göre hazırlandığı ve iş gücünün bu mesleki eğitim sonunda
belgelendirildiği bir sistemdir. Bu bağlamda öğretmenlerin belirttiği üzere,
mesleğe ilişkin yeterliklerinin belirlenmesi, bir mesleki eğitim kurs
programının oluşturulmasının temel öğelerinden biridir. Bu kapsamda,
kullanılan mesleki unvan ve mesleğin tanımının, bir mesleğin gereklerine
uygun olarak kişinin yapması gereken iş ve işlemlerin, bu iş için kullanılan
araç-gereç ve ekipmanların, mesleğin gereklerini uygun şekilde erine
getirebilmek için kişinin sahip olması gerekli bilgi, beceri ve tutumların,
mesleğin uzmanlık dalları ile mevcut durumunun ve gelecekte göstereceği
eğilimlerin belirlenmesi gerekmektedir. Yine içerik alt temasının atında
verilen yeterliğe uygun içeri yazması konusunun frekans değeri de diğer
başlıklara oranla yüksek çıkmıştır. Bu başlıkta da yeterliklere uygun içerik
belirlenmesi konusuna dikkat çeken öğretmenler, bireyin mesleki yeterliği
kazanması için yapması gereken meslekle ilgili iş ve işlemleri tespitine
vurgu yapmışlardır. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden en yüksek
frekansta belirtilen alt temaları destekleyici bazı örnekler aşağıda yer
almaktadır.
Öğretmenlerden biri (10) ‘’ Yeterlik tablosunun oluşturulmasının
ardından bu yeterliklere ilişkin işlem analiz tablosunun oluşturulması
gerekir. Bu tabloda mesleğe ilişkin bilgi ve beceriler bulunmalıdır. Bu bilgi
ve beceriler, kişinin bu mesleği yaması için gerekli olan donanımlardır’’
şeklinde görüş belirtirken bir diğeri (9), ‘’İş analizi ilk olarak yapılması
geren iştir.’’ şeklinde mesleki yeterlikleri belirlenmesi ve işin tanımının
yapılmasının ilk sırada yapılması gerekli iş olduğunu belirtmiştir.
Bu kapsamda öğretmenlerden Savatlı Gümüş İşlemeciliği kurs
programına ilişkin yeterlik tablosunu ve işlem analiz formunu
oluşturmaları istenmiştir. Öğretmenlerin oluşturmuş oldukları yeterlik
sayfalarıyla işlem analiz sayfaları örneklerine aşağıda yer verilmiştir.
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Şekil 1: Savatlı Gümüş İşlemeciliği Yeterlik Tablosu Sayfası Örneği

Şekil 2: Savatlı Gümüş İşlemeciliği İşlem Analizi Sayfası Örneği

‘‘Savatlı gümüş işlemeciliği kurs programının modüllerini belirlerken
nelere dikkat etmelisiniz? Açıklayınız.’’ sorusu ana tema olarak kabul
edildiğinden analizlerden elde edilen temalar ve ortaya çıkan alt temalar
Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2: Öğretmenlerin Savatlı Gümüş İşlemeciliği Kurs
Programının Modüllerini Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekli
Hususlara İlişkin Görüşleri (Frekans Dağılımları) (N=20)
Alt Tema ve Kodlar

Frekans

A-Modüller
A1.Modül adları

16

A2.Modül Öğrenme Kazanımları

10

A3.Bilgi ve Becerilerin belirlenmesi

11

B.Yasal Dayanaklar ve belgelendirme
B1.Mesleki yeterlik

6

B2.Denklik belgeleri

5

C.Referans kaynakları
C1.MYK

12

C2. MEGEP

9

Tablo 2 incelendiğinde, en yüksek frekansa sahip alt temalar modül
alanı at teması altında bulunan ‘’ modül adları’’dir. Mesleki eğitim kurs
programları modüler yapıda geliştirilmektedir. Alkan (1989, 15) bir
öğretim modülünü,“ulaşılacak öğrenme hedeflerini davranışsal olarak
gösteren, hedeflere ulaşabilmek için gerekli etkinlikleri belirleyen,
hedeflere ne derece ulaşıldığını kontrol etme olanağı veren ve değişik
öğrenme koşulları içinde bulunan bireylerin öğretiminde etkili biçimde
kullanılma özelliği taşıyan, kendi içinde bütünlüğü olan bir öğrenme
elemanı” olarak tanımlamaktadır. Modüler programlamada kendi içinde
bir bütün olan parçaların birleşmesiyle daha büyük bir bütün meydana
gelmektedir. Modüller hazırlanırken, hedeflere ne derecede ulaşıldığını
kontrol etme imkanı vermesine, kendi içinde bütünlüğü olmasına, değişik
öğrenme koşulları altında bireylerin öğretiminde farklı biçimlerde
kullanabilmelerine olanak tanınmalıdır. Yine Tablo 2 incelendiğinde
referans kaynağı olarak öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Kurumu ulusal
standartlarından ve Mesleki ve Teknik Eğitim Programları ve Öğretim
Materyallerinden faydalanmanın önemini belirttikleri görülmektedir.
Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden en yüksek frekansta belirtilen alt
temaları destekleyici bazı örnekler aşağıda yer almaktadır.
Öğretmenlerden biri (7) ‘’ Bir mesleğe ilişkin iş ve işlem analizi
yapılırken Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından belirlenen ulusal meslek
standartlarının belirlenmesi gerekir’’ şeklinde görüş belirtirken bir diğeri
(3), ‘’Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğündeki megep
modüllerinde orta alan dersleri için belirlenmiş modüller var. Bu
modüllerden meslek alanına uygun olanları bulup Savatlı gümüş
99

işlemeciliği kurs programının modülleri belirlenebilir.’’ şeklinde görüş
belirtmiştir.
Bu kapsamda öğretmenlerden Savatlı Gümüş İşlemeciliği kurs
programına ilişkin modül bilgi sayfalarını ve taslak öğretim programını
oluşturmaları istenmiştir. Öğretmenlerin oluşturmuş oldukları modül bilgi
sayfalarıyla talak çerçeve kurs programı örneklerine aşağıda yer
verilmiştir.
Şekil 3: Savatlı Gümüş İşlemeciliği Modül Bilgi Sayfası Örneği
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Şekil 4: Savatlı Gümüş İşlemeciliği Taslak Çerçeve Öğretim
Programı Sayfası Örneği

Tartışma
Bu çalışma ile el sanatları alanı meslek öğretmenlerinin mesleki kurs
programlarının yapılmasına ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmış ve
savatlı gümüş işlemeciliği kurs programının geliştirilmesine yönelik
program geliştirme aşamaları öğretmen görüşlerine göre belirlenerek bu
doğrultuda bir mesleki eğitim modülü oluşturulması amaçlanmıştır.
Araştırma sonucunda öğretmenlerin bir mesleki eğitim kurs programı
geliştirilirken öncelikle mesleğin analiz edilerek yeterliklerinin
belirlenmesi, bu yeterlikler belirlendikten sonra ise bu yeterliklere uygun
iş ve işlemler ile bu iş ve işlemlere uygun bili, beceri ve tutumların
yazılması gerekliliği fikrinde birleştikleri görülmüştür. Yine alan
öğretmenlerinin özellikle modüler programlama çatısı altında bir kurs
programı geliştirilirken modüllerin kendi içinde bütüncül ve tutarlı
belirlenmesinin önemi üzerinde birleştikleri ve bu modüllerin tespiti için
Ulusal Meslek standartlarından ve Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından
verilen mesleki standartlardan faydalanılması gerektiğini belirttikleri
görülmüştür.
Aydın (1991) modüler öğretimi, “kişiye kazandırılacak davranışların
modüler birimler halinde planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi”
şeklinde tanımlamaktadır. Modüler öğretim bir programlama yaklaşımı
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olmakla birlikte modül kavramı daha çok bir meslekle ilgili yeterliğin
tanımını, amaçlarını, bu amaçlara ulaşmak için gerekli olan bilgi, beceri ve
tutumlarla, etkinlikleri ve bu içeriğin öğretilmesi sonucunda uygulanacak
tüm ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını ifade etmektedir. Bu araştırma
sonucunda öğretmenlerin vurgu yaptıkları iş ve işlemler ile alan yazında
belirtilen iş ve işlemler arasında tutarlılık görülmektedir (Sezgin, 2009;
Aydın, 1991). Modüler öğretimin, özellikle mesleki eğitimde iş başında
eğitim ve bireysel öğrenme imkânları sunması ve iş gücü eğitimini
hızlandırması gibi nedenlerle etkin olarak kullanıldığı düşünülmektedir
(Alkan ve Teker, 1992).
Araştırma bulgularına bakıldığında alan öğretmenlerinin mesleki
standartların tespiti ve mesleki yeterliklerin belirlenmesinin önemine
dikkat çektikleri görülmektedir. Ülkemizde mesleki eğitime ilişkin en
büyük engellerden birisi tüm mesleklerin niteliklerini tanımlayan ve
uluslararası standartlarla kıyaslayan kabul görmüş akredite bir sistemin
tam olarak tesis edilemeyişidir. Bu anlamda alan öğretmenlerinin bu
konudaki tespiti, iş gücü hareketliliği açısından meslek standartlarının ve
sertifikasyon sisteminin oluşturulmasına kaynaklık edecektir.
Alan öğretmenlerinin öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesinde
mesleki kurs programlarının içeriklerini belirlemekte zorlandıkları
görülmektedir. Öğretmenlerin temalar altında modüler içerikte teorik ve
pratik eğitim sürelerinin ne kadar olacağı konusunda tereddüt yaşadıkları
görülmektedir. Bu bulgu, mesleki programlama çalışması içinde yer alan
el sanatları alan öğretmenlerinin uygulamalı eğitim içeriğinin ve
etkinliklerinin tespiti onuşunda zorlandıkları şeklinde yorumlanabilir.
Sonuç ve Öneriler
Mesleki eğitimde program geliştirme çalışmaları diğer alanlara göre
daha hızlı olarak gerçekleştirilmelidir. Bunun nedeni, dijital öğrenme
ortamlarının hızlanması ve mesleki yeterliklerin hızlı bir şekilde
değişmesidir. Mesleki eğitimde etkililiğin yüksek düzeylere taşınması ve
bu eğitim programlarında standardizasyon ve mesleki sertifikasyonun
sağlanabilmesi için mesleki eğitim içeriklerinin sürekli gözden geçirilmesi,
program bütünlüğünün ve devamlılığının sağlanması gerekmektedir. Sevgi
(1992) de mesleki eğitimin geliştirilebilmesi için meslek edinme ve
kendini geliştirme türünden yapılacak olan kurs programlarının
geliştirilmesine önem verilmesinin ve bu alanda yayınlanan kitaplardaki
bilgilerin sürekli güncellenerek izlenmesinin önemini vurgulamaktadır.
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Çalışma sonucunda mesleki eğitimdeki program geliştirme
çalışmalarının düzenli olarak yapılması, öğretmenlere bu alanda eğitimler
verilmesi ve mesleki eğitim standartlarının tüm meslekler için belirlenerek
sertifikasyon
işlemlerine
yönelik
çalışmaların
hızlandırılması
önerilmektedir.
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YAYGIN OKUMANIN ÖĞRENCİLERİN OKUMA
STRATEJİLERİNE ETKİSİ*
The Effect of Extensive Reading on Students’ Reading Strategies
Tolga ERDOĞAN** & İrfan YURDABAKAN***

1. Giriş
Okumaya başlanan ilk yıllardan yükseköğretim yıllarına ve
sonrasında yetişkin eğitimine kadar öğrenenlerin zorlanmadıkları ve
hoşlandıkları çok sayıda kitap ve benzeri okuma malzemesini okuması
olarak nitelendirilen Yaygın Okumanın (YO) (Extensive Reading-ER)
yabancı dil eğitiminde popülerliği gün geçtikçe artmakta ve öğretimsel
bir seçenek olarak değerlendirilebileceği belirtilmektedir (Bamford &
Day, 2004). Day ve Bamford (1998) yaygın okumayı, "öğrenenlerin
seviyelerine uygun çok sayıda kitabı ve diğer okuma malzemelerini
okumasını içeren, yabancı dilde okumanın öğretimi ve öğrenimine
yönelik bir yaklaşım" olarak tanımlamaktadır. Ders içinde ve dışında
(Robb & Kano, 2013), bir öğretmen ya da yönlendiricinin gözetiminde
veya bağımsız (bireysel) şekilde (Day, 2015) uygulanabilen bu etkinliğin,
öğrencilerin yabancı dil kelime haznelerinin, dinleme ve konuşma
becerilerindeki akıcılıklarının, genel anlamda bir yabancı dil öğrenmeye
yönelik yeterliliklerinin ve motivasyonlarının gelişiminde ve okumaya
yönelik olumlu tutumun geliştirilmesinde etkili olduğu öne sürülmektedir
(Day, 2003). YO üzerinde yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar bu
görüşü destekler niteliktedir (Bahmani & Farvardin, 2017; Bell, 2001;
Camiciottoli, 2001; Chiang, 2016; Lee, 2015; Macalister, 2010; Mori,
2004; Salameh, 2017; Walker, 1997; Wood & Gabas, 2017; Yamashita,
2004, 2007, 2013).
1.1. Yaygın Okuma İlkeleri
Giriş kısmındaki tanıma ilave olarak Day ve Bamford (2002),
yaygın okumanın etkili bir şekilde uygulanması için aşağıda kısaca
Bu çalışmanın ilk bulgularına ilişkin sonuçlar, 26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında
Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesinde düzenlenen “Uluslararası Necatibey Eğitim ve
Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi”nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
** (Dr.Öğr.Üyesi) Milli Savunma Üniversitesi, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu,
Balıkesir, Türkiye, E-mail: tolgasensei@gmail.com
*** (Doç.Dr.) Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, Türkiye, E-mail:
irfan.ybakan@gmail.com
*
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açıklanan 10 ilkenin dikkate alınması gerektiğini öne sürmektedir. Bu
ilkeler:
1. Okuma malzemesi, öğrenenlerin okuma yeterlilik ya da beceri
düzeyine uygun olmalıdır. Diğer bir deyişle kolay olmalıdır,
öğreneni zorlamamalıdır.
2. Farklı konularda çok çeşitli sayıda okuma malzemesi
bulunmalıdır. Hikaye ve roman gibi kitapların yanında gazete ve
dergi gibi değişik okuma malzemeleri kullanılabilir.
3. Öğrenenler istediklerini okumalıdır. Zorlandıklarında ya da
ilgilerini çekmediğinde okumayı sonlandırmaları ve başka okuma
malzemesi seçmeleri konusunda öğrenenler cesaretlendirilir.
4. Öğrenenler olabildiğince çok okuma yapmalıdır. En azından
haftada bir kitap önerilmektedir.
5. Genellikle zevk için ya da bilgi almak, okuduğunu anlamayı
geliştirmek ya da güzel bir zaman geçirmek amacıyla okuma yapılır.
6. Okumanın ödülü kendisidir. Okuma sonunda sınav yapılmaz ya
da anlamaya yönelik sorular cevaplanmaz.
7. Derslerde kullanılan akademik okuma malzemelerine kıyasla
yaygın okumada okuma malzemeleri öğrenenlerin seviyesine uygun
olduğu için okuma hızı genelde daha yüksektir.
8. Okuma bireyseldir ve sessizdir. Öğrenenlerin okuma malzemeleri
ile tek başlarına etkileşim içerisinde bulunması önemlidir.
9. Öğrencilerin okumaya
öğretmenin rolü önemlidir.

intibakında

ve

yönlendirilmesinde

10. Öğretmen iyi bir okuyucu rol modelidir. Örencilere okuma
zevkini ve alışkanlığını aşılayacak öğretmenlerin kendileri de iyi
birer okuyucu olmalıdır.
Ancak Day (2015), YO için yukarıda belirtilen ilkelerin tümünün
olduğu tek bir yaklaşımın olamayabileceğini, yaygın okumanın
uygulandığı bağlamın bu ilkelerden bazılarının kullanımını
sınırlayabileceğini savunmaktadır. Diğer yandan Day ve Bamford (1998),
yaygın okumanın başarısının okunan kitaplardan ya da metinlerden
geçtiğini, bu kapsamda seviye kitaplarının (graded readers) öğrencilerin
ilgisini çekebilecek, onları eğlendirebilecek ve aynı zamanda
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bilgilendirebilecek içeriğe sahip olduğunu söylemektedir. YO
kapsamında seviye kitaplarının kullanımının öğrencilerin okumaya
yönelik motivasyonlarına, tutumlarına, başarılarına veya okuma hızlarına
etkisine yönelik yapılan araştırmalarda henüz ortak bir anlayışın ortaya
konulmamış olması ve elde edilen sonuçların tutarsızlığı, özellikle
ülkemizde de bu konuda ilave araştırmalara duyulan ihtiyacı ortaya
koymaktadır.
1.2. Okuma Stratejileri ve Önemi
Gerek anadilde gerekse yabancı dilde olsun okuma karmaşık bir
süreç olarak tanımlanmaktadır. Bağlamın özelliklerine, amaçlarına ve
motivasyona bağlı olarak bireyler arasında farklılıklar olabilmektedir
(Grabe, 2009). Schramm (2008) okumayı, bilginin edilgen yolla
edinildiği bir süreç yerine, bilginin etkin olarak yapılandırıldığı bir süreç
olarak tanımlamakta ve okumanın üstbilişsel, sosyal ve duyuşsal
özelliklerine vurgu yapmaktadır.
Okuma stratejileri üzerine yapılan araştırmalar; üstbilişin ya da
okuma stratejilerinin üstbilişsel farkındalığının okuduğunu anlamaya
yönelik etkisini (Kung, 2007; Mokhtari & Reichard, 2002; Salataki &
Akyel, 2002; Wang, Spencer & Xing, 2009), okuma başarısı ya da genel
yabancı dil yeterliliğine etkisini (Meneghetti, Carretti & De Beni, 2006;
Zhang & Seepho, 2013) ve okuma becerisi yüksek ya da düşük bireyler
arasındaki farklılıkları ortaya koymaktadır (Lee, 2015; Sheorey &
Mokhtari, 200; Zhang, 2001, 2009).
Okuma stratejilerinin değişik yazar ve araştırmacılar tarafından
farklı olarak sınıflandırıldığı bilinmektedir (Afflerbach, Pearson & Paris,
2008; Anastasiou & Griva, 2009; Nuttall, 1996; Pressley & Afflerbach).
Bu sınıflandırmalar arasında Mokhtari ve Reichard (2002) okuma
stratejilerini; genel okuma stratejileri, problem-çözme stratejileri ve
okumayı destekleyen stratejiler olmak üzere üç kategori altında
toplamaktadır. Genel okuma stratejileri; okunacak metnin genel
analizinde kullanılan, okumaya hazırlık stratejileri olarak da tanımlanan,
okuma amacını belirleme, önceki bilgilerin harekete geçirilmesi, metnin
ne hakkında olduğu konusunda tahmin yürütme, metnin içeriği hakkında
bilgi edinmek için ön izleme yapma gibi stratejileri içermektedir. Diğer
yandan problem-çözme stratejileri; okumanın zorlaştığı durumlarda işe
koşulan, genel okuma stratejileri gibi genel olmanın aksine sorunun
olduğu yerlere odaklanmada ve sorunu gidermede kullanılan
stratejilerdir. Metnin yavaş okunması, daha iyi anlamak için metnin tekrar

107

okunması, kafa karıştıran bilgilerin anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etme
gibi stratejiler bu kategoride yer almaktadır. Son olarak okumayı
destekleyen stratejiler ise; sözlük gibi referans malzemesinin
kullanılması, metnin altını çizme, metni özetleme, metni diğerleriyle
tartışma gibi okuyucunun anlamasını gözlemlediği, pratik fonksiyonel
stratejilerdir. Mevcut araştırmada okuma stratejileri olarak bu üç kategori
dikkate alınmıştır.
2. Araştırmanın Amacı
Alanyazın incelendiğinde yaygın okuma üzerine çok sayıda
araştırma yapıldığı görülmektedir. Söz konusu çalışmaların, yaygın
okuma deneyimine ve öğretmenlerin yaygın okumaya yönelik
tutumlarına odaklandığı; yaygın okumanın öğrencilerin okumaya yönelik
tutumlarına, okuma hızına ve sıklığına, yabancı dil yeterliliğine, okuma
kaygısına etkisini incelediği görülmektedir (Bahmani & Farvardin, 2017;
Bell, 2001; Camiciottoli, 2001; Chiang, 2016; Lee, 2015; Macalister,
2010; Mori, 2004; Salameh, 2017; Walker, 1997; Wood & Gabas, 2017;
Yamashita, 2004, 2007, 2013). Ancak, yaygın okumanın öğrencilerin
okuma stratejileri üzerine etkisini inceleyen bir araştırma
bulunmamaktadır. Bu kapsamda mevcut araştırmada;
 Yaygın okumanın öğrencilerin yabancı dilde okuma stratejileri
üstbiliş farkındalıklarına etkisinin,
 Öğrencilerin yaygın okumaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır.
Mevcut çalışmanın, yaygın okumanın birçok alanda olduğu gibi,
okuma
stratejilerine
etkisine
yönelik
kanıt
sağlayabileceği
düşünülmektedir. Ayrıca, Türkiye’de yabancı dilde uygulanan YO
etkinliğinin kuvvetli ve zayıf yönlerinin ortaya konulması
hedeflenmektedir.
3. Yöntem
Mevcut araştırmada kontrol grupsuz ön-test son test deneysel model
kullanılmıştır. Araştırmanın başında ve sonunda araştırmaya katılan
öğrencilere, aşağıda detayları verilen okuma stratejilerini ölçen envanter
uygulanmış, ayrıca yaygın okumaya ilişkin öğrenci görüşlerini almak
amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır.
Araştırmanın deneysel uygulama aşaması 10 hafta sürmüştür.
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3.1. Deney Grubu
Deneysel araştırmanın 10 haftalık süren uygulama aşamasına,
toplam 51 yükseköğretim öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin tümü,
haftada dört saat zorunlu yabancı dil (İngilizce) dersi alan birinci sınıf
öğrencileridir. Yabancı dil düzeyleri bakımından öğrenciler A1 ve A2
düzeyindedir. İngilizce dersinde, yabancı bir yayınevinin ders kitabı
işlenmekte ve dört beceriye dayalı iletişimsel yabancı dil öğretim yöntemi
kullanılmaktadır.
3.2. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi
Araştırmanın nicel verileri, Mokhtari ve Reichard (2002) tarafından
geliştirilen, Erdoğan ve Yurdabakan (2018) tarafından Türkçeye
uyarlanan “Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Envanteri-OSÜFE”
(Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory-MARSI)
kullanılarak elde edilmiştir. 30 maddeden oluşan OSÜFE’nin, genel
okuma stratejileri, problem çözme stratejileri ve okumayı destekleyen
stratejiler olmak üzere üç alt boyutu bulunmaktadır. Deney grubuna
uygulanan envanterin Cronbach Alpha değeri 0.84 bulunmuştur.
Ayrıca, araştırmaya katılan öğrencilerin yaygın okumaya ilişkin
görüşlerini tespit etmek üzere, yazarlar tarafından geliştirilen “Yaygın
Okuma Anketi” kullanılmıştır (bkz. Ek). Anketin ilk bölümü ana dilde
kitap okuma alışkanlığı ve sıklığı ile ilgilidir. İkinci bölümde ise yaygın
okumaya ilişkin açık uçlu ve seçenekli sorular yer almaktadır.
Araştırmada elde edilen nicel verilerin çözümlenmesinde veriler
normal dağılım göstermediği için Wilcoxon testi istatistiği kullanılmıştır.
Analiz kapsamında, araştırmaya katılan öğrenciler okudukları kitap
sayısına göre gruplandırılmıştır. Buna göre beş ve üzeri kitap okuyanlar
ve beş kitaptan az okuyanlar şeklinde iki grup oluşturulmuş ve Wilcoxon
istatistiği bu gruplandırma dikkate alınarak yapılmıştır. Yaygın okumaya
ilişkin ankete verilen cevaplar yüzde ve frekans kullanılarak
betimlenmiştir.
3.3. Denel İşlemler
Araştırma sürecinde denel işlemler sırasıyla şöyledir:
1. Uygulama öncesinde öğrencilere Okuma Stratejileri Üstbilişsel
Farkındalık Envanterinin ön-test uygulaması gerçekleştirilmiş,
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2. 10 hafta süren uygulama sürecinde Bamford ve Day (2004)
tarafından ortaya konulan ilkeler çerçevesinde seviye kitaplarının
öğrenciler tarafından ders dışı zamanlarda okunması sağlanmış,
3. Uygulamanın sonlandırılmasının ardından öğrencilere Okuma
Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Envanteri son-test olarak tekrar
uygulanmış ve son olarak öğrencilere yaygın okuma anketi verilmiştir.
YO uygulaması kapsamında, Oxford ve Cambridge yayınevleri
tarafından basılmış, başlangıç ve birinci düzeyde toplam 37 seviye kitabı
(graded reader) her hafta başında sınıfa getirilmiş; haftada en az bir kitap
okumalarının beklendiği öğrencilere iletilmiş, istedikleri kitabı
seçebilecekleri, anlamada zorlandıkları ya da hoşlanmadıkları takdirde
kitaplarını değiştirebilecekleri konusunda öğrenciler bilgilendirilmiştir.
Kitapları okuyup okumadıklarını tespit etmek üzere; kitabın adının ve
yazarının, sayfa sayısının, seviyesinin, kısa birkaç cümlelik Türkçe
özetinin ve kitaba yönelik şahsi kanaatlerinin (kitaptan hoşlanıp
hoşlanmadıkları, zorlanıp zorlanmadıkları, diğer arkadaşlarına tavsiye
edip etmeyecekleri, en sevdikleri ya da sevmedikleri karakterin kim
olduğu, vb.) olduğu bir kağıdın kitap bittikten sonra teslim etmeleri
gerektiği öğrencilere bildirilmiştir. Bu etkinlikten kendilerine not
verilmeyeceği, asıl amacın okumanın zevkine varmak olduğu kendilerine
hatırlatılmıştır.
4. Bulgular ve Tartışma
Deneysel çalışmaya katılan öğrencilerin OSÜFE'nin tamamından ve
üç alt boyutundan aldıkları ön-test ve son-test puan ortalamaları, beş ve
üzeri kitap okuyan ve beş kitaptan az okuyan öğrenciler şeklinde Tablo
1'de sunulmaktadır.
Tablo 1. OSÜFE ve Alt Boyut Puanları Betimsel İstatistikleri
5 ve üzeri kitap (n=22)
Ön
Son
ss
ss
OSUFE Toplam
Genel Stratejiler
Problem-Çözme
Stratejileri
Okumayı
Destekleyen
Stratejiler

5 kitaptan az (n=29)
Ön
Son
ss
ss

102,95 13,489 109,68 15,348 107,34 14,413 101,90 20,847
45,27

6,599

48,86

7,797

47,83

7,295

45,24

9,326

30,45

4,533

31,91

4,597

32,24

3,997

30,21

6,155

27,23

4,545

28,91

5,424

27,28

5,457

26,45

7,781
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Tablo 1 incelendiğinde; beş ve üzeri kitap okuyan öğrencilerin
OSÜFE'nin tamamından ve alt boyutlarından elde ettikleri tüm puanlarda
artış olduğu, diğer yandan beş kitaptan az okuyan öğrencilerin ise tüm
puanlarında düşüş olduğu görülmektedir. Ön ve son test puanları arasında
anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını test etmek üzere yapılan
Wilcoxon istatistiği sonucunda, beş ve üzeri kitap okuyan öğrencilerin
OSÜFE'nin tamamı (Z = -2,405, p<0,05) ve sadece genel okuma
stratejileri alt boyutu (Z = -2.473, p>0,05) ön ve son test puanları
arasında anlamlı farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Beş kitaptan az
okuyan öğrencilerin OSÜFE ön ve son test toplam puanları ve alt boyut
puanları arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Diğer yandan, OSUFE alt boyutları ortalama puanları dikkate
alındığında (Tablo 2); her iki grupta yer alan öğrencilerin tüm okuma
stratejilerine yönelik algılarının yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle
problem-çözme stratejileri diğer stratejilere kıyasla her iki grupta en fazla
ortalama puana sahiptir; hatta beş kitaptan az okuyan grup içersinde 4.05
ortalama puan ile tüm ölçümlerde en yüksek puan verilen strateji grubu
haline gelmiştir. Genel okuma stratejilerinde olduğu gibi problem-çözme
stratejilerinin ön ve son ölçümleri arasında anlamlı farkın olmaması,
öğrencilerin hali hazırda bu stratejileri yüksek puanlandırmış olmalarıyla
açıklanabilir. Ancak, Tablo 2'de dikkat edilmesi gereken önemli nokta;
beş kitaptan az okuyan grupta yer alan öğrencilerin uygulama öncesinde
verdikleri puanların beş ve üzeri kitap okuyan gruptaki öğrencilerin
puanlarından yüksek olması ve uygulama sonucunda ise bu puanlarda
görülen düşüştür. Diğer bir deyişle, YO okuma etkinliği sürecinde beş
kitaptan az okuyan öğrenciler, aslında kullandıklarını düşündükleri
stratejileri gerçekte pek kullanmadıklarını anlamış olabilirler. Beş
kitaptan az okuyan öğrencilerin puanlarında düşüş yaşansa da, problemçözme becerilerinin en fazla kullanılan okuma stratejileri olduğu sonucu
ortaya çıkmaktadır. Uygulama neticesinde anlamlı bir gelişme
görülmemiş olsa da; elde edilen bu bulgunun, genel ve okumayı
destekleyen stratejilerden daha fazla problem-çözme stratejilerinin
kullanıldığı yönünde elde edilen bulguları (Al-Nujaidi, 2003, Mokhtari &
Reichard, 2002; Sarıçoban & Behjoo, 2017; Sheorey & Mokhtari, 2001;
Tercanlioglu, 2004; Willcut, 2002) bu kapsamda desteklediği
düşünülmektedir.
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Tablo 2. OSÜFE Alt Boyut Ortalama Puanları

Genel Stratejiler
Problem-Çözme Stratejileri

5 ve üzeri
kitap (n=22)
Ön
Son
3,51 3,79
3,87 3,99

5 kitaptan az
(n=29)
Ön
Son
3,72
3,5
4,05
3,81

Okumayı Destekleyen Stratejiler

3,06

3,07

3,23

2,95

Diğer yandan, OSÜFE’de yer alan maddelerin ayrıntılı incelemesi
sonucunda; beş ve üzeri kitap okuyan öğrencilerin genel okuma
stratejileri maddelerinden, “Okuduğumu anlamaya yardımcı olsun diye
okuduğumu önceki bildiklerimle ilişkilendiririm.”, “Metnin uzunluğunu
ve metnin içeriğinin nasıl organize edildiğini görmek adına ilk önce
metni hızlıca gözden geçiririm.” ve “Okuduğumu daha iyi anlamama
yardımcı olması için metindeki ipuçlarını kullanırım.” ile okumayı
destekleyen stratejiler alt boyutu maddeleri arasında yer alan, “Metindeki
önemli bilgileri vurgulamak için okuduğumu özetlerim.” dikkate
alındığında anlamlı düzeyde gelişim gösterdikleri görülmüştür. Diğer
yandan, beş kitaptan az okuyan öğrencilerin genel okuma stratejilerinden,
“Metin içeriğinin okuma amacıma uygun olup olmadığını düşünürüm.”,
“Daha iyi anlayabilmek için metindeki tablo, şekil ve resimleri
kullanırım.” ve “Metinde birbiriyle çelişen bilgilerle karşılaştığımda
konuyu anlayıp anlamadığımı kontrol ederim.” ile okumayı destekleyen
stratejilerden, “Okuduğumu anlamama yardımcı olsun diye sözlük ve
benzeri gibi başvuru kaynaklarını kullanırım.” ve “Metinde
cevaplanmasını istediğim soruları kendi kendime sorarım.”
değerlendirildiğinde anlamlı düzeyde düşüş gözlemlenmiştir. Üniversite
düzeyinde dört Güney Kore Cumhuriyeti öğrencisi ile yaptığı durum
çalışmasında Suh (2011), benzer şekilde, en çok kullanılan stratejilerin
"okumadan önce metni gözden geçirme", "metindeki ipuçlarını
kullanma", "metnin anlamını tahmin etme", "okuma hızını ayarlama",
"yavaş ve dikkatli okuma ile "daha iyi anlamak için tekrar okuma"
olduğunu ortaya koymuştur.
Yaygın okuma anketine katılan toplam 48 öğrencinin anket
sorularına verdikleri cevapların analizi sonucunda;
 Öğrencilerin %91.7’sinin (n=44) düzenli olarak Türkçe kitap
okuduğu; 1-2 ayda bir kitap (%45.8, n=22) ve haftada bir kitap (%39.6,
N=19) okuyan öğrencilerin çoğunlukta olduğu; son bir yıl içerisinde 9 ve
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üzeri kitap okuyan 22 (%45.8), 3-5 arası kitap okuyan 13 (%27.1) 6-8
arası kitap okuyan 11 (%22.9) öğrencinin olduğu; Türkçe okuma
malzemesi olarak en çok roman ve hikayenin (%70.8, n=34) tercih
edildiği tespit edilmiştir.
 Kitap okumaya ilişkin ilgi bakımından, öğrencilerin verdikleri
puan ortalamaları dikkate alındığında, Türkçe kitap okumaya ilişkin
ilginin ( =8.04) İngilizceye yönelik ilgiden ( =4.92) daha yüksek
olduğu görülmüştür.
 Öğrencilerin ders dışı zamanlarda Türkçe ve İngilizce okumaya
yönelik belirttikleri nedenler arasında en çok okumaya zamanın olmadığı
(%62.5, n=30), diğer nedenler arasında olarak ise ilgi ve isteğin
bulunmaması, okumayı sevmeme, okuduğunu anlama konusunda yaşanan
sorunlar gibi hususların dile getirildiği tespit edilmiştir.
 Yaygın okuma etkinliğinden zevk alınıp alınmadığı sorusuna
öğrencilerin yarısı (n=24) sadece evet yanıtını vermiş, dokuz öğrenci
(%18.8) sadece hayır yanıtını vermiş, geriye kalan öğrenciler ise
etkinliğin ilgilerini çekmediğini (n=2), okuduklarını anlamada sorun
yaşadıkları için zevk almadıklarını (n=7); diğer yandan 8 öğrenci (%16.7)
etkinlik sayesinde yabancı dillerinin geliştiğini ve dört öğrenci ise (%8.3)
okuduklarını anlamada ilerlemelerine katkı sağladığı için yaygın okuma
etkinliğini sevdiklerini ifade etmiştir.
 Yaygın okuma sürecinde en çok zorlanılan konunun kelime
bilgisi eksikliği (%62.5, n=30) olduğu, İngilizce altyapı eksikliği (%8.3,
n=4) olan ve okuduğunu anlamada zorlanan (%4.2, n=2) öğrencilerin
yanında YO sürecinde hiç zorlanmadığını (%25, n=12) belirten
öğrencilerin olduğu görülmüştür.
 Son olarak, YO etkinliğinin en çok sırasıyla kelime bilgisine
(%37.5, n=18), okuduğunu anlamaya (%31.3, n=15) ve okuma hızına
(%12.5, n=6) katkı sağladığını ifade eden öğrencilerin, bu etkinliğin kitap
okuma sevgisine kaktı sağladığı yönünde görüş belirtmediği tespit
edilmiştir.
Mevcut çalışmada elde edilen öğrenci görüşlerine alanyazında yer
alan benzer çalışmalarda da ulaşılmıştır. Seviye kitaplarının kullanıldığı,
“Serbest Gönüllü Okuma” çalışmasında (Walker, 1997) öğrenciler,
yaygın okumanın zevkli, faydalı ve yabancı dil becerileri üzerinde etkili
olduğunu dile getirmişlerdir.
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YO sürecinde en fazla sorun teşkil eden ve etkinlik sonunda ise
gelişimine en fazla katkı sağlanan kelime bilgisine ilişkin bulgu, başka
araştırmacılar tarafından da elde edilmiştir. Pekin'deki bir devlet
üniversitesinde okuyan 435 birinci sınıf öğrencisi ile yaptığı çalışmada
Zhang (2004), kelime ve yapı bilgisinin yabancı dilde okuma
performansına en büyük katkıyı sağladığını, yapı ve diğer temel dil
becerileri eksikliklerinin okuma stratejilerinin kullanımını engellediğini
bulmuştur. Benzer şekilde Al-Nujaidi (2003) de yaptığı çalışma
sonucunda Suudi yükseköğretim öğrencilerin kelime bilgilerinin yetersiz
olduğunu ve bu nedenle okuduğunu anlama ile okuma stratejilerinin
kullanımı gibi okumaya ilişkin değişkenlerin doğrudan etkilendiğini
vurgulamıştır. Tayvan'da 85 yükseköğretim öğrencisi ile üç ay boyunca
yürütülen YO etkinliği sonucunda Shen (2008), öğrencilerin büyük bir
çoğunluğunun (%68) okuma sürecinde zor ve bilinmeyen kelimelerde
sorun yaşadıklarını ifade ettiklerini rapor etmiştir.
Son olarak; yaygın okumanın, akademik kitapların okunması
dışında, okuyucunun ilgisini çeken konularda zevk için yapılan bir
etkinlik olması gerektiğini ifade eden yazarların (Bamford & Day, 2004)
aksine, araştırmaya katılan grup üzerinde beklenen etkiyi yaratmadığı
düşünülmektedir. Özellikle İngilizce altyapı ve kelime bilgisi
eksikliğinin, öğrencilerin okuduklarını anlamalarına ve sonuçta okuma
zevkini tatmalarına engel olduğu değerlendirilmektedir. Yaygın okuma
etkinliğinden beklendiği şekilde zevk alınması hedefleniyorsa, kelime ve
yapı bilgisi eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilmesi uygun
olacaktır. Son olarak, YO etkinliğinin faydalı olabileceğine ilişkin
öğrenci görüşlerinden hareketle, ders dışında gerçekleştirilen bu etkinliğe
kararlı ve düzenli bir şekilde devam edilmesinin, gelecekte daha olumlu
sonuçlar verebileceği ve okuma stratejilerinin kullanımı, okuduğunu
anlama, okuma hızı vb. değişkenlere ilişkin kazanımlara olumlu katkı
sağlayabileceği düşünülmektedir.
Elde edilen tüm bulgulardan hareketle, yaygın okuma etkinliğinin
öğrencilerin okuma stratejilerinin gelişimi üzerinde etkili olduğu
söylenebilir. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere; öğrencilerin yabancı
dilde yaşadıkları kelime bilgisi ve yapı eksikliklerinin tamamlanmasının
yanında, doğrudan ya da dolaylı olarak okuma stratejileri eğitiminin
verilmesinin, öğrencilerin okuma stratejilerine yönelik farkındalıklarını
artıracağı, sonuçta okuma becerilerinin ve genel yabancı dil başarılarının
ve yeterliliklerinin gelişimine katkı sağlayacağı birçok araştırmacı
tarafından da vurgulanmıştır (Dreyer & Nel, 2003; Ghavamnia, Ketabi &
Tavakoli, 2013; Phakiti, 2006).
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5. Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada, bir devlet yüksekokulunda okuyan ve haftada dört
saat zorunlu İngilizce dersi gören 51 öğrencinin ders dışı zamanlarda
seviye kitaplarını okuması şeklinde 10 hafta uygulanan yaygın okuma
etkinliğinin, öğrencilerin okuma stratejileri üstbiliş farkındalık
düzeylerine etkisi ve öğrencilerin yaygın okumaya ilişkin görüşleri
incelendi. Araştırmada elde edilen bulgular, daha fazla kitap okuyan
öğrencilerin OSÜFE'den elde ettikleri toplam puanları ile genel okuma
stratejileri alt boyut puanlarının okumayanlardan anlamlı farklılığı ortaya
koymuştur. Daha fazla okuyan grupta yer alan öğrencilerin problem
çözme ve okumayı destekleyen stratejiler alt boyutlarından elde edilen
puanlar arasında, tüm puanlarda artış gözlemlense de anlamlı bir değişim
kaydedilmemiştir. Az okuyan öğrencilerin ise OSÜFE toplam puanları ve
tüm alt boyut puanları arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir. Elde
edilen bu sonuç, YO etkinliğinin okuma stratejileri üzerindeki sınırlı
etkisini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, öğrencilerin okuma
stratejileri konusunda eksikliklerinin olduğu ve okuma stratejilerine
yönelik farkındalıklarının artırılmasına yönelik yapılacak etkinliklerin,
öğrencilerin
bu
yöndeki
yeterliliklerini
artırabileceği
değerlendirilmektedir.
Diğer yandan, Türkçe okumaya kıyasla İngilizce okumaya ilişkin
ilgileri oldukça düşük olan öğrencilerin YO etkinliğinden memnun
oldukları; ancak kelime ve yapı bilgisi yetersizliklerinden dolayı, bu
etkinliğin belki de birincil amacı olan, okumanın zevkine tam olarak
varamadıkları görülmüştür. Öğrencilerin kelime ve yapı bilgisi
eksikliklerinin giderilmesinin ya da seviyelerine uygun başka okuma
malzemelerinin kullanılmasının, metinde bilinmeyen kelimelerin
anlamlarının bağlamdan çıkarılması gibi okuma stratejilerinin
kullanımının ya da metindeki ufak ayrıntılara takılmak yerine metni bir
bütün olarak anlamaya çalışarak okumalarının cesaretlendirilmesi faydalı
olabilecektir.
Mevcut çalışmada elde edilen sonuçların genelleştirilmesine yönelik
sınırlılıklar bulunmaktadır. Eldeki çalışmanın verileri, okuma stratejileri
üstbiliş farkındalık envanteri ve yaygın okuma anketi kullanılarak elde
edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrenciler, A1 ve A2 düzeyinde yabancı
dil yeterliliğine sahip, bir devlet yükseköğretim okulunda okuyan, haftada
zorunlu dört saat yabancı dil dersi alan birinci sınıf öğrencileridir ve
çalışma öncesinde ve sırasında okuma stratejilerine yönelik eğitim
almamıştır. Araştırmanın uygulama aşaması 10 hafta devam etmiş ve
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yaygın okuma kapsamında ders dışı zamanlarda seviye kitapları
okunmuştur. Araştırmanın sonuçlarının bu sınırlılıklar çerçevesinde
değerlendirilmesi faydalı olacaktır.
Gelecekte yapılacak çalışmalara yönelik olarak; benzer bir
çalışmanın değişik yabancı dil düzeylerine sahip farklı yükseköğretim
kurumlarında okuyan öğrencilerin katılımı ile daha uzun bir uygulama
sürecinde yapılmasının ve yaygın okuma ile okuma stratejileri hakkında
ölçek ve anket yoluyla toplanan öğrenci görüşlerinin, görüşme, gözlem,
vb. nitel veri araç ve yöntemleri ile desteklenmesinin faydalı olabileceği
değerlendirilmektedir.
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Ek: Yaygın Okuma Anketi Soruları
 Ders dışı zamanlarınızda;
- Türkçe kitap okur musunuz?
Evet
Hayır
- Ne kadar sıklıkta Türkçe kitap okursunuz?
a) Haftada bir kitap b) 1-2 ayda bir kitap
c) çok seyrek
- Son bir yılda ne kadar Türkçe kitap okudunuz?
a) 1-2 b) 3-5 c) 6-8 d) 9 ve üzeri
- Türkçe ne tür yayınları okumayı terci edersiniz/okursunuz?
a) Roman-hikaye
b) Dergi-magazin
c) Bilimsel/tarihi/ansiklopedik/belgesel

d) hiç

 Kitap okumaya yönelik ilginizi Türkçe ve İngilizce olarak aşağıda 1-10 arası
puanlayabilir misiniz?
-

Türkçe

-

İngilizce

 Ders dışı zamanlarda (İngilizce ya da Türkçe) kitap okumama durumunuzu
neye bağlıyorsunuz? Nedenleri nelerdir?
 Ders dışı zamanlarda gerçekleştirdiğiniz İngilizce seviye kitabı
okumalarından;
- Zevk aldınız mı? En çok neden zevk aldınız?
- Zorlandınız mı? Sizi en çok ne(ler) zorladı?
- Sizin İngilizce düzeyinize katkısı olduğunu düşünüyor musunuz?
Düşünüyorsunuz aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerine katkısı
olduğunu düşündüğünüzü belirtiniz.
a) okuduğunu anlama
b) okuma hızı
c) kelime bilgisi
d) kitap okuma sevgisi
e) diğer
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