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ÖN SÖZ
Küresel anlamda tüm ülkeler çağımızın vebası kabul
edebileceğimiz pandemi sorunu ile uğraşmaktadır. Pandeminin devletleri
ve devlet yapısını oluşturan tüm oluşumları üzerinde, sosyolojik,
psikolojik, ekonomik ve diğer birçok alanında istenmeyen değişimlere
neden olmaktadır. Özellikle de eğitim konusunda radikal değişikliler
kaçınılmaz olmuştur. Geçmiş yıllarda; gelişen teknolojinin eğitim
argümanları arasında kullanılması mı yoksa klasik eğitim yöntemlerinin mi
kullanılması gibi tartışmalarla birlikte, yeni neslin, dünyaya bakışı, eğitime
bakışı ile standart bir eğitimin tüm bireylere mi yoksa kişisel farklılıklarına
göre mi olması gibi soru işaretleri vardı.
Pandemi sürecinde görülmüştür ki yüz yüze eğitimin yapılamadığı
ve bizleri eskiden ürküden teknolojik eğitim araçlarının kullanılarak
bireylerin, toplumların eğitilmesi kaçınılmaz olmuştur. Ülkelerin
geleceğine yön veren eğitim politikalarının artık, çok farklı, gelişen
teknolojiye açık, alternatif yöntemleri uygulamaya müsait, yenilikçi,
sorgulayıcı ve geliştirilebilir olması gerekmektedir.
Biz eğitimcilerde bu doğrultuda kendimiz geliştirmeli, gelişmeler
açık olmalı, toplum bilincinin gelişmesinde, her ne kadar yüz yüze
eğitimde uygulayabileceğimiz metotları uygulayamasak da, on-line eğitim
yöntemlerini ve alt yapısını geliştirerek, bireylere ulaşabilmeliyiz. Bu
yöntemleri de genç araştırıcılara yol gösterici olarak sunabilmeliyiz.
Bu yayının çıkmasında katkısı olan tüm meslektaşlarıma ve
yazarlarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DÖNGER
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BÖLÜM I
FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÖĞRETMENLERİN
STEM EĞİTİMİ FARKINDALIKLARI
Doç. Dr. Ayşegül ERGÜN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, e mail: ergunaysegul@gmail.com
Orcid No: 0000-0002-1481-4019
Doktora Öğr. Muhammed Doğukan BALÇIN
Marmara Üniversitesi, e mail: dogukanbalcin@gmail.com
Orcid No: 0000-0002-7698-6932
1. Giriş
Yaşadığımız çağın gereksinimlerine uygun olarak ülkelerin eğitim
sistemlerinde hızlı bir değişim yaşanmaktadır; bu değişim sonucunda
ortaya çıkan eğitim yaklaşımlarından birisi de STEM eğitimidir (Çorlu,
Capraro ve Capraro, 2014). Temeli 19. yüzyılın başlarına dayanan (Ostler,
2012) STEM kavramı ilk defa Judith Rahmaley tarafından kullanılmış ve
ABD’de ortaya çıkmıştır (Zollman, 2012). “Science”, “Techology”,
“Engineering” ve “Mathematics” kelimelerinin ilk harflerinden oluşan
(Gonzalez ve Kuenzi, 2012) STEM eğitimi, Türkiye’de fen, teknoloji,
mühendislik ve matematik (FeTeMM) eğitimi (Çorlu, 2014) ya da bilim,
teknoloji, mühendislik ve matematik (BTMM) eğitimi olarak da (Yıldırım
ve Altun, 2014) bilinmektedir.
STEM eğitiminin, dünyada tek bir tanımı bulunmamaktadır (Thomas,
2014). STEM eğitimi, iki ya da daha fazla STEM disiplininin karşılaşılan
bir problemi çözmek ya da bir proje geliştirmek amacı ile bu disiplinlerin
birbirleri ile entegrasyonu olarak tanımlanmıştır (NRC [National Research
Council], 2012). Diğer bir tanıma göre, STEM eğitimi, öğrencilerin,
matematik ya da fen bilimlerini anlamlı bir şekilde öğrenmelerini ve
uygulamalarını gerektiren teknolojiler geliştirmelerinin bir aracı olarak
mühendislik tasarımına katılmalarını sağlamak için eğitimcilerin bir
çabasıdır (Moore vd., 2014). Fen ve matematik disiplinlerini temele
almakla beraber teknoloji ve mühendislik disiplinlerini de kapsayan STEM
eğitimi (Bybee, 2010a), öğrencilerin günlük yaşam problemlerini
disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alarak bilgi ve beceri kazanmalarını
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amaçlayan bütüncül bir eğitim yaklaşımıdır (Şahin, Ayar ve Adıgüzel,
2014). 21. yüzyılda eğitim alanındaki önemli gelişmelerden birisi olan
STEM eğitiminin, bireylere problem çözme, yaratıcılık, uyum, öz yönetim,
iş birliği, iletişim, eleştirel düşünme, analitik düşünme ve karar verme gibi
çağın gerektirdiği becerileri kazandırma noktasında etkili olduğu
belirtilmektedir (Bybee, 2010b; Morrison, 2006).
Ülkemizde öğrencilerin STEM alanlarındaki başarısızlıkları ve bu
alanlardan mezun olan öğrenci sayısının azalması (Akgündüz, 2016)
nedeni ile 2016-2023 döneminde STEM işgücü gereksinimimizin yaklaşık
%31’inin karşılanamayacağı belirtilmektedir (Organisation for Economic
Cooperation and Development [OECD], 2017). Bu bağlamda ülkemizde
STEM eğitimi için gerekli altyapının hazırlanması (MEB [Milli Eğitim
Bakanlığı], 2016), öğretmen adaylarına ve mevcut öğretmenlere STEM
eğitiminin uygulanması konusunda eğitim verilerek farkındalık
oluşturulması gerekmektedir (Buyruk ve Korkmaz, 2016; Yıldırım 2020).
Farkındalık, bireylerin veya sosyal grupların, tüm duyularıyla yaşadıkları
çevreyi anlamlandırmaları ve bunun sonucunda çevrelerine veya bilmeleri
ya da kavramaları gereken şeylere karşı bilinçli olmaları şeklinde
tanımlanmaktadır (Çatak ve Ögel, 2010; Rechal, 2019). Çevre, olay ya da
kavramlara ilişkin yüksek farkındalık düzeyine sahip olmanın, tutum ve
davranış ilişkisini güçlendirdiği belirtilmektedir (Hutton ve Baumeister,
1992). STEM eğitimi farkındalığı, STEM eğitimi konusunda bilinçli ve
duyarlı olma şeklinde tanımlanabilir (Koyunlu Ünlü ve Dere, 2019). Bu
noktadan hareketle öğretmenlerin STEM eğitimi farkındalıklarının, bu
eğitim yaklaşımına ilişkin ilgilerini, tutumlarını ve uygulamaya yönelik
davranışlarını etkileyeceği sonucuna varılabilir. Dolayısıyla öğretmenlerin
STEM eğitimi farkındalıklarının belirlenmesinin ve farkındalık üzerinde
etkili olabilecek değişkenlerin araştırılmasının önemli olduğu
düşünülmektedir.
Alanyazında STEM farkındalığını ele alan araştırmaların çoğunlukla
öğretmen adayları ile gerçekleştirildiği görülmüştür (Ata ve Çevik, 2020;
Bakırcı ve Karışan, 2018; Baran, Baran, Aslan Efe ve Maskan, 2020;
Buyruk ve Korkmaz, 2016; Deveci, 2018; Ergün, 2019; Hebebci ve Usta,
2017; Koyunlu Ünlü ve Dere, 2019; Pimthong ve Williams, 2020; Tekerek
ve Karakaya, 2018). Bununla birlikte öğretmenlerin STEM eğitimi
farkındalıklarına yönelik olarak gerçekleştirilen araştırmalar da mevcuttur
(Baran vd., 2020; Çevik, 2017; Çevik, Danıştay ve Yağcı, 2017; Karakaya,
Ünal, Çimen ve Yılmaz, 2018; Özbilen, 2018; Özdemir ve Cappellaro,
2020). Öğretmenlerin STEM farkındalıklarını belirleyen araştırmalarda,
ortaokul fen bilimleri öğretmenleri (Karakaya vd., 2018;) ortaokul fen,
matematik ve bilişim öğretmenleri (Çevik, Danıştay ve Yağcı, 2017), fizik,
kimya, biyoloji ve fen bilgisi öğretmenleri (Baran vd., 2020), sınıf
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öğretmenleri (Özdemir ve Cappellaro, 2020), fen bilimleri ve matematik
öğretmenleri (Özbilen, 2018), ortaöğretim matematik, fizik, kimya,
biyoloji ve bilişim öğretmenleri (Çevik, 2017) yer almıştır. Bu bağlamda
mevcut araştırmada STEM alanlarında ortaokul ve liselerde görev yapan
öğretmenlere ulaşılması amaçlanmıştır. STEM alanlarında görev yapan
öğretmenlerin, STEM farkındalığına sahip olmalarının önemli olduğu
düşünülmektedir. STEM branşlarındaki öğretmenlerin, STEM eğitimine
ilişkin farkındalıklarının belirlenmesi, STEM eğitiminin uygulanması ve
buna yönelik öğretmen yetiştirilmesi noktasında, araştırmacılara ve
öğretmen yetiştiren akademisyenlere yol gösterici olabilir. Bu araştırmada
ortaokul fen bilimleri, ortaöğretim fen bilimleri, matematik, teknoloji ve
tasarım branşlarındaki öğretmenlerin STEM farkındalık düzeyleri, bazı
değişkenler açısından ele alınmıştır. Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap
aranmıştır.
1.

Öğretmenlerin STEM farkındalıkları ne düzeydedir?

2. Öğretmenlerin
değişmekte midir?

STEM

farkındalıkları

cinsiyetlerine

göre

3. Öğretmenlerin STEM farkındalıkları yaşlarına göre değişmekte
midir?
4. Öğretmenlerin STEM farkındalıkları mezuniyet düzeylerine göre
değişmekte midir?
5. Öğretmenlerin STEM farkındalıkları branşlarına göre değişmekte
midir?
6. Öğretmenlerin STEM farkındalıkları kıdem yıllarına göre
değişmekte midir?
7. Öğretmenlerin STEM farkındalıkları STEM eğitimi alma
durumlarına göre değişmekte midir?
8. Öğretmenlerin STEM farkındalıkları STEM uygulamaları yapma
durumlarına göre değişmekte midir?
2. Yöntem
2.1 Araştırmanın deseni
Araştırmada kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Bu modelde
tanımlanacak değişkenler tek seferde ölçülür ve diğer değişkenlere göre
farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılır. Kesitsel araştırmalar,
farklı özellikteki toplulukları içine alan araştırmalardır (Büyüköztürk,
Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016). Bu araştırma, farklı
kademelerde ve branşlardaki öğretmenlerle yürütüldüğünden ve
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araştırılması istenen değişkenin tek bir seferde ölçülmesinin yeterli
olabileceği düşünüldüğünden bu araştırma deseni seçilmiştir.
2.2 Araştırmanın katılımcıları
Araştırmanın katılımcılarını, ortaokul fen bilimleri, ortaöğretim fen
bilimleri (fizik, kimya, biyoloji), matematik, teknoloji ve tasarım
branşlarında Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 170 öğretmen
oluşturmaktadır. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılının yaz tatilinde
yapılmıştır. Araştırmanın katılımcıları seçilirken araştırma problemleri
dikkate alınarak seçkisiz olmayan örnekleme yaklaşımlarından olan
amaçsal örneklemeden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Ölçüt örneklemeye
göre çalışmanın amacı doğrultusunda gözlem birimleri, belirli kriterlere
sahip olan kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşmaktadır
(Büyüköztürk vd., 2016). Katılımcıların belirlenmesindeki öncelikli ölçüt,
STEM alanına yakın olan branştaki öğretmenliklerdir. Araştırmaya katılan
öğretmenlerin demografik bilgileri Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1 Katılımcıların demografik bilgileri
Bağımsız
değişken
Cinsiyet
Yaş

Mezuniyet
düzeyi
Branş

Kıdem (Yıl)

STEM
eğitimi alma
Sınıfında
STEM

Grup
Kadın
Erkek
22-27
28-33
34-39
40-45
46 ve üzeri
Lisans
Lisansüstü
Ortaokul fen bilimleri öğr.
Matematik öğr.
Ortaöğretim fen bilimleri öğr.
Teknoloji ve tasarım öğr.
1-5
6-10
11-15
16-20
21 ve üzeri
Evet
Hayır
Evet
Hayır
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Frekans
(f)
96
74
14
62
59
24
11
123
47
109
16
31
14
41
55
34
25
15
45
125
83
87

Yüzde
(%)
56.47
43.53
8.24
36.47
34.71
14.12
6.47
72.35
27.65
64.12
9.41
18.24
8.24
24.12
32.35
20.0
14.71
8.82
26.47
73.53
48.82
51.18

uygulamaları
yapma
Toplam

170

100.0

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin
%56.47’sinin (f=96) kadın, %43.53’ünün (f=74) erkek olduğu; araştırmaya
en fazla 28-33 yaş aralığındaki öğretmenlerin (%36.47, f=62), en az ise 46
ve üzeri yaş aralığındaki öğretmenlerin (%6.2, f=11) katıldığı
görülmektedir. Öğretmenlerin %72.35’i (f=123) lisans mezunu, %27.65’i
(f=47) lisansüstü mezunudur. Araştırmaya en fazla ortaokul fen bilimleri
öğretmenleri (%64.12, f=109) ile ortaöğretim fen bilimleri öğretmenleri
(%18.24, f=31) katılmıştır. Katılımcıların en fazla 6-10 yıl kıdeme sahip
olan öğretmenlerden (%32.35, f=55), en az 21 ve üzeri yıl kıdeme sahip
olan öğretmenlerden (%8.82, f=15) oluştuğu görülmektedir. Tablo 1’e
göre, katılımcıların büyük çoğunluğu STEM eğitimi almamış (%73.53,
f=125) ve yarıdan fazlası (%51.18, f=87) sınıflarında STEM uygulamaları
yapmamıştır.
2.3 Veri toplama aracı, geçerlik ve güvenirlik
Araştırmada veri toplama aracı olarak Çevik (2017) tarafından
geliştirilen “STEM Farkındalık Ölçeği (SFÖ)” ölçeği kullanılmıştır. Ölçek
üç faktör ve 15 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin faktörleri “Öğrenciye
etkisi”, “Derse etkisi” ve “Öğretmene etkisi” şeklindedir. Ölçek 5’li Likert
tipinde olup “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”,
“katılmıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” şeklinde düzenlenmiştir.
Geliştirilen ölçeğin Cronbach’s alpha güvenirlik katsayısı 0.82 olarak
belirlenmiştir. Bu araştırmada ise ölçeğin Cronbach’s alpha güvenirlik
katsayısı 0.79 olarak hesaplanmıştır. Ölçme araçlarının güvenirlik
düzeylerinin yeterli olabilmesi için Cronbach Alpha güvenirlik
katsayılarının 0.70 olması yeterlidir (Bursal, 2017; Sipahi, Yurtkoru ve
Çinko, 2008; Tezbaşaran, 1996). Dolayısıyla bu araştırmada kullanılan
farkındalık ölçeğinin de güvenilir olduğu söylenebilir. Ölçeğin araştırmada
kullanılabilmesi amacı ile ölçeği geliştiren araştırmacı ile elektronik posta
aracılığıyla iletişime geçilerek izin alınmıştır.
2.4 Veri analizi
Öncelikle ölçek ve alt boyutlarından elde edilen puanların, bazı
değişkenlere göre analizinde normal dağılıp dağılmadığının tespit edilmesi
gerekmektedir. Sürekli bir değişkenden elde edilen puanların normal
dağılım özelliği, çarpıklık katsayısı, aritmetik ortalama, ortanca ve mod
gibi betimsel istatistikler kullanılarak, grafik ve normallik testleriyle
incelenebilir. “Grup büyüklüğünün 50’den küçük olması durumunda
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Shapiro-Wilks, büyük olması durumunda Kolmogorov-Smirnov testi,
puanların normalliğine uygunluğunu incelemede kullanılan iki testtir”
(Büyüköztürk, 2015). Bu araştırmada da grup büyüklüğünün 50’den büyük
olması sebebiyle Kolmogorov-Smirnov normallik testi yapılmıştır.
Kolmogorov-Smirnov normallik testiyle incelenen, öğretmenlerin STEM
farkındalık toplam puanlarına ilişkin bulgular ile çarpıklık basıklık
katsayısına ilişkin bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2 Ölçeğe ve boyutlarına ilişkin normallik testi sonuçları
Kolmogorov-Smirnov

Çarpıklık/Basıklık

Shapiro-Wilk

İstatistik

sd

p

İstatistik

sd

p

Çarpıklık
katsayısı

Basıklık
katsayısı

Öğrenciye
etki

.241

170

.000*

.717

170

.000

-2.148

5.142

Derse etki

.133

170

.000*

.967

170

.000

.244

.601

Öğretmene
etki

.132

170

.000*

.942

170

.000

-.907

1.428

STEM
farkındalık
ölçeği

.134

170

.000*

.853

170

.000

-1.760

4.056

Analiz sonucunda hesaplanan p-değerinin, p > .05 olması ve çarpıklık
katsayısı ile basıklık katsayısı değerlerinin -1 ile +1 değerleri aralığında
olması, .05 anlamlılık düzeyinde puanların normal dağılım gösterdiği
şeklinde yorumlanır (Büyüköztürk, 2015). Tablo 2’ye göre, ölçek ve alt
boyutları için p < .05 ve çarpıklık katsayısı ile basıklık katsayısı değerleri
-1 ile +1 aralığı dışında olduğundan puanların normal dağılmadığı
sonucuna varılmıştır. Normallik testi sonucunda, normal dağılım
göstermeyen gruplarda ikili gruplar için Mann Whitney U-testi, ikiden
fazla gruplar için Kruskal Wallis H-testi uygulanmıştır.
Ölçek verilerinden elde edilen aritmetik ortalamaların yorumlamasında
kullanılan değerler hesaplanarak Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3 Ölçek verilerinden elde edilen aritmetik ortalamaların
yorumlamasında kullanılan değerler
Puan Aralığı
1.00 / 1.79
1.80 / 2.59
2.60 / 3.39
3.40 / 4.19
4.20 / 5.00

Derecelendirilmesi
Hiç Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
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Yorumlanması
Çok Az
Az
Orta
Yüksek
Çok Yüksek

3. Bulgular
3.1 Öğretmenlerin STEM farkındalık düzeylerine ilişkin bulgular
Araştırmada kullanılan üç boyutlu ölçekten elde edilen verilerin analizi
sonucunda ulaşılan, öğretmenlerin STEM farkındalık düzeylerine ilişkin
bulgular Tablo 4’te sunulmuştur
Tablo 4 Öğretmenlerin STEM farkındalık düzeyleri
Boyut

N

X

S

Öğrenciye etki
Derse etki
Öğretmene etki
STEM farkındalığı

170
170
170
170

4.40
2.97
3.84
3.78

.85
.35
.74
.50

STEM farkındalık
düzeyi
Yüksek
Orta
Yüksek
Yüksek

Tablo 4’e göre, öğretmenlerin STEM farkındalık düzeylerinin ‘yüksek’
olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin STEM farkındalıklarının, öğrenciye
etki ve öğretmene etki alt boyutlarında ‘yüksek’, derse etki alt boyutunda
ise ‘orta’ düzeyde olduğu belirlenmiştir.
3.2 Öğretmenlerin cinsiyet
farkındalıklarına ilişkin bulgular

değişkeni

açısından

STEM

Öğretmenlerin STEM farkındalıklarının, cinsiyetlerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U testi
analizi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5 Cinsiyet değişkenine göre ölçeğe ve alt boyutlarına ilişkin Mann
Whitney U testi analiz sonuçları
Boyut

Cinsiyet

N

Öğrenciye
etki
Derse etki

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

96
74
96
74
96
74
96
74
170

Öğretmene
etki
STEM
farkındalığı
Toplam
*p < .05

Sıra
Ortalaması
(SO)
91.26
78.03
86.20
84.59
94.78
73.47
93.45
75.19

Sıra
Toplamı
(ST)
8760.50
5774.50
8275.50
6259.50
9098.50
5436.50
8971.00
5564.50

Z

U

p

-1.800

2999.500

.072

-.216

3484.500

.829

-2.818

2661.500

.005*

-2.404

2789.000

.016*

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin STEM farkındalıkları ile
cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir [U =
2789.000, p < .05]. Elde edilen bulgular kadın öğretmenlerin STEM
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farkındalıklarının (SO = 93.45) erkek öğretmenlere (SO = 75.19) göre daha
yüksek olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin STEM farkındalıklarının
alt boyutları cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde ise öğrenciye etki ve
derse etki alt boyutlarında anlamlı bir farkın olmadığı (p > .05); ancak
öğretmene etki alt boyutunda anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir [U =
2661.500, p < .05]. Bu anlamlı farklılığın ise kadın öğretmenlerin (SO =
94.78) lehine olduğu belirlenmiştir.
3.3
Öğretmenlerin
yaş
farkındalıklarına ilişkin bulgular

değişkeni

açısından

STEM

Öğretmenlerin STEM farkındalıklarının, yaş değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H
testi analizi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6 Yaş değişkenine göre ölçeğe ve alt boyutlarına ilişkin Kruskal
Wallis H testi analiz sonuçları
Boyut
Öğrenciye
etki

Derse etki

Öğretmene
etki

STEM
farkındalığı

Toplam

Yaş
22-27
28-33
34-39
40-45
46 ve üzeri
22-27
28-33
34-39
40-45
46 ve üzeri
22-27
28-33
34-39
40-45
46 ve üzeri
22-27
28-33
34-39
40-45
46 ve üzeri

N
14
62
59
24
11
14
62
59
24
11
14
62
59
24
11
14
62
59
24
11
170

SO
83.68
91.83
78.95
85.19
87.95
77.71
90.31
83.20
87.13
77.05
80.29
86.78
82.94
87.48
94.32
81.75
91.96
79.95
83.79
87.36

sd
4

𝑥2
2.275

p
.685

4

1.473

.831

4

.761

.944

4

1.953

.744

Tablo 6’daki bulgulara göre öğretmenlerin STEM farkındalıkları yaş
düzeylerine bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p > .05).
Ancak öğrenciye etki ve derse etki boyutlarında 28-33 yaş aralığındaki
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öğretmenlerin, öğretmene etki alt boyutunda ise 46 ve üzeri yaşa sahip
öğretmenlerin STEM farkındalıklarının daha yüksek olduğu
görülmektedir.
3.4 Öğretmenlerin mezuniyet düzeyi değişkeni açısından STEM
farkındalıklarına ilişkin bulgular
Öğretmenlerin STEM farkındalıklarının, mezuniyet düzeylerine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U
testi analizi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 7 Mezuniyet düzeyi değişkenine göre ölçeğe ve alt boyutlarına
ilişkin Mann Whitney U testi analiz sonuçları
Boyut
Öğrenciye
etki
Derse etki
Öğretmene
etki
STEM
farkındalığı
Toplam

Mezuniyet
düzeyi
Lisans
Lisansüstü
Lisans
Lisansüstü
Lisans
Lisansüstü
Lisans
Lisansüstü

N

SO

ST

Z

U

p

123
47
123
47
123
47
123
47
170

83.41
90.96
85.32
85.97
85.91
84.43
84.28
88.69

10260.00
4275.00
10494.50
4040.50
10567.00
3968.00
10366.50
4168.50

-.926

2634.000

.354

-.078

2868.500

.938

-.177

2840.000

.859

-.524

2740.500

.600

Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin STEM farkındalıkları ile
mezuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir
(p > .05). Ancak lisansüstü eğitime sahip öğretmenlerin STEM
farkındalıklarının (SO = 88.69) lisans eğitimine sahip olanlara (SO =
84.28) göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
3.5 Öğretmenlerin branş
farkındalıklarına ilişkin bulgular

değişkeni

açısından

STEM

Öğretmenlerin STEM farkındalıklarının, branşlarına göre farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H testi
analizi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 8’de sunulmuştur.
Tablo 8 Branş değişkenine göre ölçeğe ve alt boyutlarına ilişkin Kruskal
Wallis H testi analiz sonuçları
Boyut
Öğrenciye
etki

Derse etki

Yaş
Ortaokul Fen Bilimleri Öğr.
Matematik Öğr.
Ortaöğretim Fen Bilimleri Öğr.
Teknoloji ve Tasarım Öğr.
Ortaokul Fen Bilimleri Öğr.
Matematik Öğr.
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N
109
16
31
14
109
16

SO
89.40
79.00
79.71
75.39
88.50
89.34

sd
3

𝑥2
2.129

p
.546

3

2.210

.530

Öğretmene
etki

STEM
farkındalığı

Ortaöğretim Fen Bilimleri Öğr.
Teknoloji ve Tasarım Öğr.
Ortaokul Fen Bilimleri Öğr.
Matematik Öğr.
Ortaöğretim Fen Bilimleri Öğr.
Teknoloji ve Tasarım Öğr.
Ortaokul Fen Bilimleri Öğr.
Matematik Öğr.
Ortaöğretim Fen Bilimleri Öğr.
Teknoloji ve Tasarım Öğr.

Toplam

31
14
109
16
31
14
109
16
31
14
170

79.29
71.46
83.25
78.78
92.29
95.64
87.83
79.09
83.77
78.54

3

1.733

.630

3

.837

.841

Tablo 8 incelendiğinde öğretmenlerin STEM farkındalıkları ile
branşları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı (p > .05); ancak ortaokul
fen bilimleri öğretmenlerinin STEM farkındalıklarının (SO = 87.83), diğer
branştaki öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
Öğretmenlerin STEM farkındalıklarının alt boyutları ile branşları arasında
da anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir (p > .05); ancak öğrenciye
etki alt boyutunda fen bilimleri öğretmenlerinin STEM farkındalıklarının
daha yüksek olduğu (SO = 89.40), derse etki alt boyutunda matematik
öğretmenlerinin STEM farkındalıklarının daha yüksek olduğu (SO =
89.34), öğretmene etki alt boyutunda ise teknoloji ve tasarım
öğretmenlerinin STEM farkındalıklarının daha yüksek olduğu (SO =
95.64) sonucuna ulaşılmıştır.
3.6 Öğretmenlerin kıdem
farkındalıklarına ilişkin bulgular

değişkeni

açısından

STEM

Araştırmada öğretmenlerin STEM farkındalıklarının kıdemlerine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H
testi analizi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 9’da sunulmuştur.
Tablo 9 Kıdem değişkenine göre ölçeğe ve alt boyutlarına ilişkin Kruskal
Wallis H testi analiz sonuçları
Boyut
Öğrenciye
etki

Derse etki

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

N
38
55
34
25
15
38
55
34
25
15
10

SO
90.54
79.09
80.84
92.10
79.10
82.55
83.38
83.93
88.60
82.43

sd
4

𝑥2
2.432

p
.657

4

.295

.990

Öğretmene
etki

STEM
farkındalığı

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

38
55
34
25
15
38
55
34
25
15
167

80.79
83.60
77.28
95.96
88.90
86.75
80.35
79.53
96.50
79.70

4

2.547

.636

4

2.527

.640

Tablo 9 incelendiğinde öğretmenlerin STEM farkındalıkları ile meslek
kıdemleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir (p > .05).
3.7 STEM eğitimi alma durumlarına göre öğretmenlerin STEM
farkındalıklarına ilişkin bulgular
Öğretmenlerin STEM farkındalıklarının, STEM eğitimi alma
durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan
Mann Whitney U testi analizi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 10’da
sunulmuştur.
Tablo 10 STEM eğitimi alma durumlarına göre ölçeğe ve alt boyutlarına
ilişkin Mann Whitney U testi analiz sonuçları
Boyut

N

SO

ST

Z

U

p

45

95.27

4287.00

-1.609

2373.000

.108

Hayır

125

81.98

10248.00

45
125
45
125

92.88
82.84
81.52
86.93

4179.50
10355.50
3668.50
10866.50

-1.193

2480.500

.233

Öğretmene
etki

Evet
Hayır
Evet
Hayır

-.637

2633.500

.524

STEM
farkındalığı

Evet
Hayır

45
125

93.06
82.78

4187.50
10347.50

-1.204

2472.500

.229

Öğrenciye
etki
Derse etki

Toplam

STEM
eğitimi
alma
durumu
Evet

170

Tablo 10 incelendiğinde öğretmenlerin STEM farkındalıklarının STEM
eğitimi alma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği
görülmektedir (p > .05). Ancak STEM eğitimi alan öğretmenlerin STEM
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farkındalıklarının (SO = 93.06) STEM eğitimi almayan öğretmenlere (SO
= 82.78) göre daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.
3.8 STEM uygulamaları yapma durumlarına göre öğretmenlerin
STEM farkındalıklarına ilişkin bulgular
Öğretmenlerin STEM farkındalıklarının, STEM uygulamaları yapma
durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan
Mann Whitney U testi analizi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 11’de
sunulmuştur.
Tablo 11 STEM uygulamaları yapma durumlarına göre ölçeğe ve alt
boyutlarına ilişkin Mann Whitney U testi analiz sonuçları
Boyut

Öğrenciye
etki

STEM
uygulama
ları
yapma
durumu
Evet
Hayır

N

SO

ST

Z

U

p

74
96

92.19
80.34

6822.00
7713.00

-1.612

3057.000

.107

Derse etki

Evet
Hayır

74
96

82.40
87.89

6097.50
8437.50

-.734

3322.500

.463

Öğretmene
etki

Evet
Hayır

74
96

92.46
80.14

6842.00
7693.00

-1.630

3037.000

.103

STEM
farkındalığı
Toplam

Evet
Hayır

74
96
170

93.72
79.17

6935.00
7600.00

-1.915

2944.000

.055

Tablo 11 incelendiğinde öğretmenlerin STEM farkındalıklarının STEM
uygulamaları yapma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği
görülmektedir (p > .05). Ancak STEM uygulamaları yapan öğretmenlerin
STEM farkındalıklarının (SO = 93.72) STEM uygulamaları yapmayan
öğretmenlere (SO = 79.17) göre daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.
4. Sonuç, tartışma ve öneriler
Bu
araştırmada,
öğretmenlerin
STEM
eğitimine
ilişkin
farkındalıklarının farklı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada kullanılan ölçme aracından elde edilen verilere göre,
öğretmenlerin STEM farkındalıklarının yüksek düzeyde, öğrenciye etki ve
öğretmene etki alt boyutlarındaki STEM farkındalıklarının da yüksek
düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ancak öğretmenlerin, derse etki alt
boyutundaki STEM farkındalıklarının ‘orta’ düzeyde olduğu tespit
edilmiştir. Karakaya ve arkadaşları (2018) tarafından yapılan araştırmada
da öğretmenlerin STEM farkındalıklarının yüksek düzeyde olduğu
belirlenmiştir. Bununla birlikte bazı araştırma sonuçlarında, öğretmenlerin
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STEM farkındalıklarının orta düzeyde olduğu belirtilmektedir (Baran vd.,
2020; Çevik, Danıştay ve Yağcı, 2017). STEM eğitimi hakkında yüksek
farkındalığa sahip olan öğretmenlerin, bu yaklaşımı derslerine entegre
etme konusunda da daha istekli olacakları düşünüldüğünden, bu
araştırmada ulaşılan sonucun ülkemizde STEM eğitiminin uygulanması
açısından umut verici olduğu söylenebilir. Bununla birlikte yapılan bir
çalışmada, eğitim fakültelerinin farklı alanlarında görevli öğretim
üyelerinin, STEM farkındalıklarının yüksek olduğu ancak bu farkındalığın
derslere yansımadığı, fakültelerdeki STEM eğitimi uygulamalarının yeterli
düzeyde olmadığı belirlenmiştir (Çolakoğlu ve Gökben, 2017). Bu
araştırma sonucunda da öğretmenlerin yüksek STEM farkındalığına sahip
oldukları ancak derslerinde STEM uygulamaları yapmayan öğretmenlerin
çoğunlukta olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda STEM farkındalığı
ile STEM uygulamaları yapma arasındaki ilişkinin daha ayrıntılı olarak
araştırılmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
Araştırma sonucunda, kadın öğretmenlerin STEM farkındalıklarının,
erkek öğretmenlere göre daha yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel
olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Söz konusu bu farklılığın ise ölçme
aracının öğretmene etki alt boyutundan kaynaklandığı, bu boyutta da kadın
öğretmenler lehine anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu
sonuç, literatürdeki bir araştırma sonucu ile benzerlik göstermektedir
(Karakaya vd., 2018). Bazı araştırmalarda ise bu sonuçtan farklı olarak,
öğretmenlerin STEM farkındalıklarının cinsiyete göre farklılık
göstermediği belirlenmiştir (Baran vd., 2020; Çevik, Danıştay ve Yağcı,
2017; Hiğde vd., 2020). Sonuç olarak cinsiyetin STEM farkındalığına
etkisine ilişkin daha çok araştırma yapılmasına gerek olduğu söylenebilir.
Elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin STEM farkındalıkları,
yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemekle birlikte, öğrenciye etki
ve derse etki boyutlarında 28-33 yaş aralığındaki öğretmenlerin, öğretmene
etki alt boyutunda ise 46 ve üzeri yaştaki öğretmenlerin STEM
farkındalıklarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Genç yaşlardaki
öğretmenlerin, üniversiteden aldıkları eğitimin daha güncel olması nedeni
ile, STEM farkındalıklarının daha yüksek olabileceği düşünülmektedir.
Daha ileri yaşlardaki öğretmenlerin ise yeni bir yaklaşım olan STEM
eğitimini, kendilerini geliştirmeleri açısından bir fırsat olarak
görmelerinden dolayı, öğretmene etki boyutunda daha yüksek farkındalığa
sahip oldukları ifade edilebilir.
Araştırmada, lisans ile lisansüstü mezunu öğretmenlerin STEM
farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu
sonuç diğer araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir (Baran vd.,
2020; Çevik, Danıştay ve Yağcı, 2017). Ancak bu sonuçtan farklı olarak
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Karakaya ve arkadaşları (2018), lisansüstü mezunu öğretmenlerin STEM
farkındalıklarının, lisans mezunlarına göre daha yüksek olduğunu tespit
etmiştir. Bu araştırmada, öğretmenlerin branşlarına göre STEM farkındalık
düzeylerinin anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Literatürde
yer alan diğer araştırma sonuçları da ulaşılan bu sonuçla örtüşmektedir
(Baran vd., 2020; Çevik, Danıştay ve Yağcı, 2017).
Elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin STEM farkındalık
düzeylerinin, mesleki kıdemlerine göre değişmediği belirlenmiştir. Baran
ve arkadaşları (2020) tarafından yapılan araştırmada da benzer sonuca
ulaşılmıştır. Ancak bu sonuçtan farklı olarak diğer çalışmalarda
araştırmacılar, kıdemi 1-5 yıl olan fen bilimleri öğretmenlerinin STEM
farkındalıklarının, kıdemi 16-20 yıl olan öğretmenlerden daha yüksek
olduğu (Karakaya vd., 2018); kıdemi 6-10 yıl olan öğretmenlerin STEM
farkındalıklarının, kıdemi 11-15 yıl, 15-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri olan
öğretmenlerden daha yüksek olduğu (Çevik, Danıştay ve Yağcı, 2017)
sonuçlarına ulaşmıştır.
Araştırma sonucunda, öğretmenlerin STEM farkındalıklarının STEM
eğitimi alma durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
göstermediği ancak STEM eğitimi alan öğretmenlerin STEM
farkındalıklarının, STEM eğitimi almayan öğretmenlere göre daha yüksek
düzeyde olduğu belirlenmiştir. Karakaya ve arkadaşları (2018) yaptıkları
araştırmada, STEM eğitimine yönelik hizmet içi eğitim, kurs veya seminer
alan fen bilimleri öğretmenlerinin, almayan öğretmenlere göre anlamlı bir
şekilde daha yüksek STEM farkındalığına sahip olduklarını tespit etmiştir.
Araştırma sonuçlarında, öğretmenlerin STEM eğitimini uygularken kendi
alanlarını matematik, teknoloji ve mühendislik alanları ile
ilişkilendiremedikleri, STEM yaklaşımı hakkında yetersiz bilgiye sahibi
oldukları (Al Salami, Makela ve Miranda, 2015; Han, Yalvaç, Capraro ve
Capraro, 2015; Raju ve Clayson, 2010; Wang, Moore, Roehrig ve Park,
2011), STEM eğitimi konusunda kendilerini yeterli görmedikleri
(Yıldırım, 2020) belirtilmiştir. Bu bağlamda öğretmenlere lisans
eğitimlerinde kodlama, fen bilimleri, mühendislik, eğitim teknolojileri,
program geliştirme alanlarında ve STEM ders planı hazırlama konusunda
eğitim verilmesi gerektiği belirtilmektedir (Yıldırım, 2020). Dolayısıyla
öğretmenlerin üniversite yıllarında alacakları geniş kapsamlı STEM
eğitiminin, STEM farkındalıkları üzerinde daha olumlu etki yaratabileceği
düşünülmektedir.
Bu araştırmada öğretmenlerin STEM farkındalıklarının, STEM
uygulamaları yapma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği
ancak STEM uygulamaları yapan öğretmenlerin STEM farkındalıklarının,
STEM uygulamaları yapmayan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu
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tespit edilmiştir. Baran ve diğerleri (2020) tarafından yapılan araştırmada
derslerinde STEM etkinlikleri yapan öğretmenlerin, STEM etkinlikleri
yapmayan öğretmenlere göre STEM farkındalıklarının anlamlı bir şekilde
daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında, eğitim
fakültelerinin STEM alanları öğretmenliklerinin ders içeriklerinin, STEM
eğitimini teorik ve uygulamalı olarak kapsayacak şekilde
zenginleştirilmesi önerilebilir. Ayrıca ders içeriklerinde öğretmen
adaylarının 21. yüzyıl becerilerinin gelişimine yönelik uygulamalara da yer
verilebilir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin büyük çoğunluğunun
STEM eğitimi almadıkları görüldüğünden, mevcut STEM alanları
öğretmenlerine uzun süreli teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek STEM
farkındalıklarının artırılması sağlanabilir. Okullarda öğretmenlerin
derslerinde STEM uygulamaları yapmalarını teşvik etmek amacı ile
gerekli alt yapı ve fiziksel koşullar geliştirilebilir. Üniversiteler ile Milli
Eğitim Bakanlığı arasında yapılan anlaşmalar ile STEM alanında uzman
öğretim üyeleri ile öğretmenler buluşturularak uzun süreli eğitimler ya da
çalıştaylar düzenlenebilir. Üniversitelerin STEM eğitimine ilişkin olarak
yaptıkları projelere devlet okulları da dahil edilerek hem öğretmenlerde
hem de öğrencilerde STEM eğitimi farkındalığı oluşumuna katkı
sağlanabilir.
Kaynakça
Akgündüz, D. (2016). A research about the placement of the top thousand
students in STEM fields in Turkey between 2000 and 2014.
Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology
Education, 12(5), 1365-1377.
Al Salami, M. K., Makela, C. J., & de Miranda, M. A. (2017). Assessing
changes in teachers’ attitudes toward interdisciplinary STEM
teaching. International Journal of Technology and Design
Education, 27(1), 63-88.
Ata, R., & Çevik, M. (2020). Understanding predictor effects of
computational thinking skills and media and technology use and
attitudes of pre-service teachers for STEM awareness. KEDI
Journal of Educational Policy, 17(1), 101-123.
Bakırcı, H., & Karışan, D. (2018). Investigating the preservice primary
school, mathematics and science teachers’ STEM awareness.
Journal of Education and Training Studies, 6(1), 32-42.

15

Baran, M., Baran, M., Aslan Efe, H. & Maskan, A. (2020). Fen alanları
öğretmenleri ve fen alanları öğretmen adaylarının FeTeMM
(STEM) farkındalık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından
incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1),
1-29.
Bursal, M. (2017). SPSS ile Temel Veri Analizleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Buyruk, B., & Korkmaz, Ö. (2014). FeTeMM farkındalık ölçeği (FFÖ):
Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Turkish Science
Education, 11(1), 3-23.
Buyruk, B., & Korkmaz, Ö. (2016). Teacher candidates’ STEM awareness
levels. Participatory Educational Research (PER), Special Issue
3, 272-279.
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1. Giriş
İçinde yaşadığımız yüzyılda bireylerin, karar verme, eleştirel ve analitik
düşünme, takım çalışması, iş birliği, iletişim ve yaratıcılık gibi becerilere
sahip olmaları önem kazanmıştır. Bu becerilerin bireylere
kazandırılmasında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik
disiplinlerinin etkili olduğu belirtilmektedir (National Research Council
[NRC], 2012). Bu anlayışın temelinde ise günlük hayatta karşılaştığımız
pek çok problemin tek bir disiplinle değil, çoklu disiplin anlayışıyla
çözülebilmesi yatmaktadır (Roehrig, Wang, Moore ve Park, 2012). Bu
bağlamda pek çok ülkede, fen derslerine teknoloji, mühendislik ve
matematik derslerinin entegre edilerek disiplinlerin bütüncül olarak ele
alındığı STEM eğitimi yaklaşımını benimseyen eğitim programları
oluşturulmuştur (Dugger, 2010). STEM eğitimi, günlük hayatta
karşılaşılabilecek bir problemin ders içeriğinde ele alınarak, problemin
çözümüne yönelik ürün oluşturma sürecinde, fen, teknoloji, mühendislik
ve matematik disiplinlerinin bir arada ele alındığı disiplinlerarası bir
yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, disiplinlerden birinin merkeze alınarak bu
disipline ait özel bilgi ve becerilerin, en az bir diğer STEM disiplini ile
bütünleştirilerek öğretilmesi söz konusudur (Çorlu, 2017). NRC (2012)’ ye
göre STEM eğitimi, iki ya da daha fazla STEM disiplininin, karşılaşılan
bir problemi çözmek ya da bir proje geliştirmek amacı ile bu disiplinlerin
birbirleri ile entegrasyonu olarak tanımlanmıştır.
STEM disiplinleri içerisinde mühendislik disiplininin, diğer disiplinlere
oranla daha arka planda kaldığı, uygulamalar sırasında tüm disiplinlerin
aynı oranda ön plana çıkması için mühendislik disiplininin geliştirilmesi
gerektiği belirtilmektedir (Wendell vd., 2010). Bunun gerçekleştirilmesi
için STEM disiplinlerine yönelik bilimsel bilgilerin, sorgulama ve
mühendislik tasarım süreci ile bağ kurularak sürece eklenmesi
gerekmektedir (Capobianco ve Rupp, 2014). STEM disiplinlerinin
entegrasyonunun mühendislik tasarım problemleri aracılığıyla,
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mühendislik tasarım sürecinde gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir
(Katehi, Pearson ve Feder, 2009; Roth, 2001; Wendell, 2008). Mühendislik
tasarım süreci, öğrencilerin, bir mühendislik probleminin farklı çözümleri
için STEM disiplinlerini bir arada kullanmalarını gerektirmekle birlikte
sorgulama ve bilimsel süreç becerilerini de kullanmalarını gerektirir (NRC,
2012; Schnittka ve Bell, 2011). Mühendislik tasarım sürecinde öğrenciler,
tasarım yaparak mühendislik becerilerini geliştirirken bilim, matematik ve
teknoloji ile ilgili konu veya kavramları da kavrarlar (NRC, 2012). Bu
süreçte öğrencilerin, günlük hayatta karşılaştıkları problemleri, bu
problemleri çözerken bilim insanlarının veya mühendislerin hangi
yöntemleri kullandıklarını fark etmeleri, araştırma yaparak ve bilimsel
yöntemi kullanarak kendi mühendislik tasarım projelerini üretmeleri
beklenmektedir (Guzey, Thank, Wang, Roehrig ve Moore, 2014; Rogers
ve Porstmore, 2004). Dolayısıyla mühendislik tasarım süreci aracılığıyla
gerçekleştirilen STEM eğitiminin, öğrencilerin iş birliği, iletişim,
sistematik ve analitik düşünme, takım çalışması, yaratıcılık ve problem
çözme gibi becerilerini geliştirdiği ifade edilebilir.
Ülkemizde STEM eğitimine yönelik ilk girişimin, fen ve teknoloji dersi
öğretim programı ile gerçekleştirildiği böylece fen ve teknoloji
disiplinlerinin öğretim programında bir arada ele alınarak bütünleştirildiği
söylenebilir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2006). Bu girişimin ardından
Milli Eğitim Bakanlığı, STEM eğitimine geçilmesi amacıyla hazırladığı
eylem planı niteliğindeki raporda, öğretim programlarının STEM eğitimi
yaklaşımına göre güncellenmesi, öğretmenlerin bu yaklaşıma yönelik
olarak yetiştirilmesi, okullarda STEM eğitiminin uygulanabilmesi için
gerekli alt yapının oluşturulması konuları üzerinde durmuştur (MEB,
2016). 2017 yılında güncellenen fen bilimleri dersi öğretim programının,
bilgi öğrenme alanına fen ve mühendislik uygulamaları ünitesi, beceri
öğrenme alanına ise mühendislik ve tasarım becerileri eklenmiştir (MEB,
2017). 2018 yılında yayınlanan programda ise 2017 taslak fen bilimleri
dersi öğretim programdaki fen ve mühendislik uygulamaları ünitesi
kaldırılarak yerine tüm ünitelerde fen, mühendislik ve girişimcilik
uygulamalarına yer verilmiştir (MEB, 2018). Bu uygulamalar kapsamında
öğrencilerin günlük hayattan bir ihtiyaç veya problemi tanımlayarak,
problemi malzeme, zaman, maliyet kriterleri kapsamında ele almaları,
problemin çözümü için alternatif çözüm yollarını karşılaştırarak en uygun
olanı seçmeleri, seçtikleri çözüme yönelik planlama yaparak bir ürün
ortaya koymaları ve ürünü sunmaları beklenmektedir. Programda, ürünün
tasarım ve üretim sürecinin okulda gerçekleştirilmesi ve öğrencilerin
tasarladıkları ürünleri, yılsonu bilim şenliğinde sunmaları gerektiği
belirtilmektedir (MEB, 2018). Bu bağlamda, programda ifade edilen
sürecin, mühendislik tasarım süreci olduğu ifade edilebilir. STEM eğitimi
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yaklaşımında, mühendislik tasarım süreci aracılığıyla entegrasyonun
sağlanmasında öğretmenlere büyük sorumluluk düşmektedir. Dolayısıyla
öğretmen adaylarının, STEM entegrasyonuna ilişkin zihinsel
kavramlarının belirlenmesinin önemli olduğu söylenebilir. Bu araştırmada
fen bilimleri öğretmeni adaylarının, STEM entegrasyonuna ilişkin
bilgilerinin zihin haritaları aracılığıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. İlk
olarak Tony Buzan tarafından, not alma amacı ile geliştirilen zihin haritası
tekniği, merkezdeki ana düşünceye ilişkin kavramlar ve düşünceler
arasındaki ilişkilerin iki boyutlu görsel sunumudur (Evrekli ve Balım 2010;
Mueller, Johnston, Bligh ve Wilkinson, 2002). Zihin haritalamanın, beynin
potansiyelini açığa çıkaran güçlü bir teknik olduğu, kısa sürede ve hızlı bir
şekilde daha fazla fikir üretilmesine imkan sağladığı belirtilmektedir
(Brinkmann, 2003). Zihin haritaları, bilgiler ve kavramlar arasındaki
ilişkilerin anlamlı bir şekilde oluşturulmasını sağlayarak hatırlama, anlama
ve özetleme yeteneklerini olumlu bir şekilde etkilemektedir (Aslan, 2006;
Brinkmann, 2003; Farrand, Hussain ve Hennessy, 2002).
Alan yazında öğretmen adaylarının veya öğretmenlerin STEM eğitimi
ve entegrasyonuna ilişkin algılarını veya düşüncelerini belirlemeyi
amaçlayan çok sayıda araştırma yer almaktadır. Bu araştırmalarda, STEM
entegrasyonuna ilişkin algı ve görüşler, posterler (Akaygün ve AslanTutak, 2016), mülakatlar (Eroğlu ve Bektaş, 2016; Hacıoğlu, Yamak ve
Kavak, 2016; Kızılay, 2016; Özçakır Sümen ve Çalışıcı, 2016; Wang,
Moore, Roehrig ve Park, 2011), metaforlar (Ergün ve Kıyıcı, 2019; Gökçe
ve Aydoğan Yenmez, 2020; Gömleksiz ve Yavuz, 2018), kelime
ilişkilendirme testleri (Çınar, Pırasa, Uzun ve Erenler, 2016; Hacıoğlu,
Yamak ve Kavak, 2016), anket ve serbest çizimler (Marulcu ve Sungur,
2012), zihin haritaları (Özçakır Sümen ve Çalışıcı, 2016), ders planları ve
sınıf gözlemleri (Wang, Moore, Roehrig ve Park, 2011) aracılığıyla
belirlenmiştir. Sadece bir araştırmada zihin haritalarının kullanıldığı
görüldüğünden ve öğretmen adaylarının STEM entegrasyonuna ilişkin var
olan zihinsel yapılarının belirlenmesinin önemli olduğu düşünüldüğünden,
bu araştırmada fen bilimleri öğretmeni adaylarının, STEM entegrasyonuna
ilişkin algıları zihin haritalama tekniğiyle tespit edilmeye çalışılmıştır.
2. Yöntem
Bu araştırmada, nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması
yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde araştırmacı, nasıl ve niçin sorularını
temel alarak, kontrol edemediği bir olgu ya da olayı derinlemesine inceler
(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Durum çalışması, bilimsel sorulara cevap
aramak için kullanılan ayırt edici bir yöntemdir (Büyüköztürk, Kılıç
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016) ve bu yöntemde gerçek
yasam, güncel bir bağlam ya da ortam içindeki durum araştırılır (Yin,
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2009). Mevcut araştırmada, fen bilimleri öğretmeni adaylarının STEM
entegrasyonuna ilişkin algılarını ayrıntılı olarak incelemek amacı ile
durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Fen bilimleri öğretmeni
adaylarının STEM entegrasyonuna ilişkin algıları, araştırmada incelenen
durumdur.
2.1 Katılımcılar
Araştırmanın katılımcılarını, 2018-2019 eğitim öğretim yılının güz
döneminde, Ege bölgesinde bulunan orta büyüklükteki bir devlet
üniversitesinin, fen bilgisi öğretmenliği programının son sınıfında öğrenim
görmekte olan 42 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların
belirlenmesinde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemesi
kullanılmıştır. Ölçüt örneklemede, araştırmanın amacı doğrultusunda
gözlem birimleri, belirli kriterlere sahip olan kişiler, olaylar, nesneler ya
da durumlardan oluşmaktadır (Büyüköztürk vd., 2016). Bu araştırmadaki
öncelikli ölçüt, öğretmenlik mesleğine daha yakın olma açısından son
sınıfta öğrenim görmedir. Ayrıca ülkemizde STEM eğitimine yönelik ilk
düzenleme, fen bilimleri dersi öğretim programında yapıldığından,
araştırmanın katılımcıları fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinden
seçilmiştir.
2.2 Veri toplama aracı
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, fen bilimleri öğretmeni
adaylarının STEM entegrasyonuna ilişkin yaptıkları zihin haritaları
kullanılmıştır. Zihin haritaları, bireylerin çeşitli kavramlara ilişkin
algılarını ve bilgilerini keşfetmek amacı ile (Brinkmann, 2003), nitel bir
veri toplama aracı olarak kullanılabilmektedir (Wheeldon ve Faubert,
2009). Veri toplama aşamasında, ilk olarak öğretmen adaylarına zihin
haritalama tekniği ve zihin haritalarının nasıl oluşturulduğuna yönelik bir
eğitim verilmiştir. Ardından öğretmen adaylarına 45 dakika süre verilerek
STEM entegrasyonuna ilişkin zihin haritası çizmeleri istenmiştir.
Öğretmen adaylarına, haritalarını oluştururken renkli kalemler
kullanabilecekleri, haritalarında istedikleri kavram, resim ya da şekillere
yer verebilecekleri belirtilmiştir. Öğretmen adaylarının çizdikleri zihin
haritalarından örnekler ekte sunulmuştur.
2.3 Veri analizi
Araştırmada, öğretmen adaylarının zihin haritalarında yer verdikleri
kavramlar, içerik analizi ile değerlendirilmiştir. İçerik analizinde öncelikle
birbirine benzeyen veriler belirlenir sonra belirli kavramlar ve temalar
altında bir araya getirilip okuyucunun anlayabileceği şekilde düzenlenip
yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Veri analizi sürecinde, iki
araştırmacı tarafından öğretmen adaylarının zihin haritalarındaki
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kavramlar kullanılarak temalar oluşturulmuş; temalarda yer alan
kavramların yüzde ve frekans değerleri hesaplanarak tablolar halinde
sunulmuştur. Araştırmacılar arasındaki uyuşum yüzdesi Miles ve
Huberman (1994) tarafından önerilen [Görüş birliği / (Görüş birliği +
Görüş ayrılığı)] x 100 formülü kullanılarak %82 olarak hesaplanmıştır. Bu
değerin %70 olması, araştırmacıların kodlama güvenirlikleri için yeterli
olduğundan (Yıldırım ve Şimşek, 2016) araştırmada ulaşılan değerin
yeterli olduğu görülmüştür.
3. Bulgular
3.1 Zihin haritalarındaki kavramların yer aldığı temalara ilişkin
bulgular
Öğretmen adaylarının, STEM entegrasyonuna ilişkin yapmış oldukları
zihin haritalarında yer verdikleri kavramların altı tema altında toplandığı
belirlenmiştir. Bu temalar ve temalarda yer alan kavramların frekans ve
yüzde değerleri Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1 STEM entegrasyonuna ilişkin zihin haritalarındaki kavramların
yer aldığı temalar
Temalar
Bilim Teması
Teknoloji Teması
Mühendislik Teması
Matematik Teması
Sanat Teması
Entegrasyon Teması
Toplam

Yüzde
27.36
12.20
10.04
19.29
2.36
28.74
100

Frekans
139
62
51
98
12
146
508

Tablo 1’e göre öğretmen adaylarının zihin haritalarında, STEM
entegrasyona ilişkin kavramları altı tema altında değerlendirilmiştir.
Öğretmen adaylarının zihin haritalarında, en çok entegrasyon teması
(%28.74) ve bilim teması (%27.36) altındaki kavramlara yer verdikleri
bunu sırası ile matematik teması (%19.29), teknoloji teması (%12.20) ve
mühendislik temasının (%10.04) izlediği, en düşük oranda ise sanat
temasına (%2.36) ilişkin kavramlara yer verdikleri belirlenmiştir.
3.2 Zihin haritalarındaki bilim temasına ilişkin kavramlar
Öğretmen adaylarının zihin haritalarında bilim teması altında yer alan
kavramların frekans ve yüzde değerleri Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2 Bilim teması altında zihin haritalarında yer alan kavramların
frekans ve yüzde değerleri
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Bilim Teması
Bilim
Biyoloji
DNA
Kromozom
Gen
Canlılar
Solucan
Kuş
Moleküler Biyoloji
Biyoloji
Bitki Hücresi
Hayvan Hücresi
Kimya
Atom
Kimya
Madde
Katı
Sıvı
Gaz
Hava
Su molekülü
Fizik

f
9
28
13
3
2
1
1
1
1
2
2
2
20
8
2
2
2
2
2
1
1
9
2
2
2
1
1
1
11
4
4
3
47
25

Dengelenmiş Kuvvet
Bileşke Kuvvet
Fizik
Enerji
Elektrik
Basit makineler
Astronomi
Güneş
Dünya
Astronomi
Bilimsel Süreç ve Yöntem
Deney malzemeleri (tüpler,
beherglas, erlanmayer vb.)
Deney 8
Gözlem araçları (teleskop, 5
termometre, mikroskop,
dinamometre vb.)
Doğa 3

25

%
6.47
20.14
9.35
2.16
1.44
0.72
0.72
0.72
0.72
1.44
1.44
1.44
14.38
5.75
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
0.72
0.72
6.47
1.44
1.44
1.44
0.72
0.72
0.72
7.91
2.87
2.87
2.16
33.81
17.98
5.75
3.59

2.16

Kanıt
Gözlem
Bilgi
Neden Sonuç İlişkisi
Bilim İnsanı
Bilim insanı
İbni Sina
Aziz Sancar
Einstein
Nicola Tesla
Nasuriddin Tusi
Farabi
Edison
Cahit Arf
Toplam

3
1
1
1
15
3
2
2
2
2
1
1
1
1
139

2.16
0.72
0.72
0.72
10.79
2.16
1.44
1.44
1.44
1.44
0.72
0.72
0.72
0.72
100

Tablo 2’ye göre öğretmen adaylarının zihin haritalarında, bilim teması
altında yer alan kavramlarının bilim, biyoloji, kimya, fizik, astronomi,
bilimsel süreç ve yöntem ve bilim insanı olmak üzere yedi alt temada
toplandığı belirlenmiştir. Öğretmen adayları, zihin haritalarında en çok
bilimsel süreç ve yöntem alt temasına (%33.81) ilişkin kavramlara yer
verirken bunu sırası ile biyoloji (%20.14), kimya (%14.38), bilim insanı
(%10.79), astronomi (%7.91), fizik (6.47) ve bilim (%6.47) alt temalarında
yer alan kavramlar izlemektedir.
3.3 Zihin haritalarındaki teknoloji temasına ilişkin kavramlar
Öğretmen adaylarının zihin haritalarında teknoloji teması altında yer
alan kavramların frekans ve yüzde değerleri Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3 Teknoloji teması altında zihin haritalarında yer alan kavramların
frekans ve yüzde değerleri
Teknoloji Teması
Teknoloji
Teknolojik Araç ve Gereçler
Bilgisayar
Yazılım ve uygulamalar
(robotik kodlama, artırılmış
gerçeklik, QR kod, hologram,
sketchup vb)
Uzay Aracı
Cep Telefonu
Robotlar

f
7
50
15
10

%
11.29
80.64
24.19
16.12

9
7
5

14.51
11.29
8.06
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Makineler
Sanal Gerçeklik Gözlüğü
Kitle iletişim araçları
Teknolojinin Faydası
Hayatı Kolaylaştırma
Girişimci iş insanları
Bill Gates
Steve Jobs
Toplam

2
1
1
3
3
2
1
1
62

3.22
1.61
1.61
4.83
4.83
3.22
1.61
1.61
100

Tablo 3’e göre öğretmen adaylarının zihin haritalarında, teknoloji
teması altında yer alan kavramlarının teknoloji, teknolojik araç ve gereç,
teknolojinin faydası, girişimci iş insanları olmak üzere dört alt tema altında
toplandığı tespit edilmiştir. Öğretmen adayları zihin haritalarında en çok
teknolojik araç ve gereçlere (%80.64) vurgu yaparken bunu sırası ile
teknoloji (%11.29), teknolojinin faydası ve girişimci iş insanları izlemiştir.
3.4 Zihin haritalarındaki mühendislik temasına ilişkin kavramlar
Öğretmen adaylarının zihin haritalarında mühendislik teması altında
yer alan kavramların frekans ve yüzde değerleri Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4 Mühendislik teması altında zihin haritalarında yer alan
kavramların frekans ve yüzde değerleri
Mühendislik Teması
Mühendislik
Tasarım ve Mühendislik
Ürünleri

f
6
35

%
11.76
68.62

Bina
Tasarım
Köprü
Rüzgar Türbinleri
Enerji santralleri
Genetiği Değiştirilmiş
Organizmalar
Pisa Kulesi
Elektronik Sistemler
Mekanik Sistemler
Çevreci Ürünler
Otomasyon
Silah Sanayi
Maketler
Mühendislik Malzemeleri

11
9
2
2
2
2

21.56
17.64
3.92
3.92
3.92
3.92

1
1
1
1
1
1
1
10

1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
19.60
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Proje
İngiliz Anahtarı
Çarklar
T cetveli
Pergel
Sermaye
Toplam

2
2
2
2
1
1
51

3.92
3.92
3.92
3.92
1.96
1.96
100

Tablo 4’e göre öğretmen adaylarının zihin haritalarında, mühendislik
teması altında yer alan kavramlarının mühendislik, tasarım ve mühendislik
ürünleri ve mühendislik malzemeleri olmak üzere üç alt tema altında
toplandığı tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının, zihin haritalarında en
çok tasarım ve mühendislik ürünlerine (%68.62) yer verdikleri bunu sırası
ile mühendislik malzemelerinin ve mühendisliğin izlediği tespit edilmiştir.
3.5 Zihin haritalarındaki matematik temasına ilişkin kavramlar
Öğretmen adaylarının zihin haritalarında matematik teması altında yer
alan kavramlarının frekans ve yüzde değerleri Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5 Matematik teması altında zihin haritalarında yer alan kavramların
frekans ve yüzde değerleri
Matematik Teması
Matematik
Matematiksel sembol ve
formüller
Dört işlem sembolleri
Pi Sayısı
Rakamlar
Formüller
Denklemler
Limit
İntegral
Türev
Veriler
Grafikler
Trigonometrik Semboller
Geometri
Üçgen
Daire
Kare
Prizma

f
7
42

%
7.14
42.85

10
6
6
5
4
3
3
2
1
1
1
26
9
3
3
3

10.20
6.12
6.12
5.10
4.08
3.06
3.06
2.04
1.02
1.02
1.02
26.53
9.18
3.06
3.06
3.06
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Geometri
Küp
Altıgen
Piramit
Koni
Silindir
Ölçme ve Ölçüm Araçları
Hesaplama
Cetvel
İletki
Gönye
Ölçme
Toplam

2
2
1
1
1
1
23
10
5
3
3
2
98

2.04
2.04
1.02
1.02
1.02
1.02
23.46
10.20
5.10
3.06
3.06
2.04
100

Tablo 5’e göre öğretmen adaylarının zihin haritalarında, matematik
teması altında yer alan kavramlarının matematik, matematiksel sembol ve
formüller, geometri, ölçme ve ölçüm araçları olmak üzere dört alt tema
altında toplandığı tespit edilmiştir. Öğretmen adayları zihin haritalarında
en çok matematiksel sembol ve formüllere (%42.85) vurgu yaparken bunu
sırası ile geometri (%26.53), ölçme ve ölçüm araçları (%23.46) ve
matematik (%7.14) izlemiştir.
3.6 Zihin haritalarındaki sanat temasına ilişkin kavramlar
Öğretmen adaylarının zihin haritalarında sanat teması altında yer alan
kavramlarının frekans ve yüzde değerleri Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6 Sanat teması altında zihin haritalarında yer alan kavramların
frekans ve yüzde değerleri
Sanat Teması
f
%
Sanat
3
25
Müzik
4
33.33
Nota 4
33.33
Resim
5
41.66
Resim 4
33.33
Van Gogh 1
8.33
Toplam
12
100
Tablo 6’ya göre öğretmen adaylarının zihin haritalarında, sanat teması
altında yer alan kavramlarının sanat, resim ve müzik olmak üzere üç alt
tema altında toplandığı tespit edilmiştir. Öğretmen adayları zihin
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haritalarında en çok resme (%41.66) vurgu yaparken bunu sırası ile müzik
(%33.33) ve sanat (%25) izlemiştir.
3.7 Zihin haritalarındaki entegrasyon temasına ilişkin kavramlar
Öğretmen adaylarının zihin haritalarında entegrasyon teması altında yer
alan kavramlarının frekans ve yüzde değerleri Tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 7 Entegrasyon teması altında zihin haritalarında yer alan
kavramların frekans ve yüzde değerleri
Entegrasyon Teması
Öğretmen
Öğretmen
Tecrübe
Bilgi Birikimi
Pedagoji Bilgisi
Bağlam Bilgisi
Öğrenci
Akıl
Öğrenci
Merak
Araştırma
Yaşantı
Özgüven
21. Yüzyıl Becerileri
Yaratıcılık
Eleştirel ve Üst Düzey
Düşünme
İşbirliği
Problem Çözme
Yenilikçilik
Takım Çalışması
21. Yüzyıl Becerileri
Mühendislik Becerileri
Öğretim Programı
Bütünleştirilmiş Program
Değişim
Öğretim Programı
Mühendislik Tasarım
Süreci
İnşa etme (yapma)

f
6
2
1
1
1
1
25
8
6
5
4
1
1
49
12
12

%
4.11
1.36
0.68
0.68
0.68
0.68
17.12
5.48
4.11
3.42
2.74
0.68
0.68
33.56
8.22
8.22

7
5
5
4
3
1
7
3
3
1
46

4.80
3.42
3.42
2.74
2.05
0.68
4.80
2.05
2.05
0.68
31.50

11

7.53
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Hayal etme
Çözüm üretme
Planlama
Zamanlama
Tasarım basamakları
Sorular Sorma
Paylaşma
Geliştirme
Düzenleme
Araştırma ve Keşfetme
Modelleme
Strateji ve Yöntem
Yaparak yaşayarak öğrenme
Araştırma sorgulamaya
dayalı öğrenme
Proje tabanlı öğrenme
Yapılandırmacılık
Toplam

10
6
6
4
3
1
1
1
1
1
1
13
7
3

6.85
4.11
4.11
2.74
2.05
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
8.90
4.80
2.05

2
1
146

1.36
0.68
100

Tablo 7’ye göre öğretmen adaylarının zihin haritalarında, entegrasyon
teması altında yer alan kavramlarının öğretmen, öğrenci, 21. yüzyıl
becerileri, öğretim programı, mühendislik tasarım süreci, strateji ve
yöntem olmak üzere altı alt tema altında toplandığı tespit edilmiştir.
Öğretmen adayları zihin haritalarında en çok 21. yüzyıl becerilerine
(%33.56) ve mühendislik tasarım sürecine (%31.50) vurgu yaparken bunu
sırası ile öğrenci (%17.12), strateji ve yöntem (%8.90), öğretim programı
(%4.80) ve öğretmen (%4.11) izlemiştir.
4. Sonuç tartışma ve öneriler
Bu araştırmada, fen bilimleri öğretmeni adaylarının STEM
entegrasyonuna ilişkin algı ve düşünceleri zihin haritaları aracılığıyla
belirlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının STEM
entegrasyonuna ilişkin zihinsel yapılarının, bilim, teknoloji, mühendislik,
matematik, sanat ve entegrasyon olmak üzere altı tema altında toplanan
kavramlardan oluştuğu belirlenmiştir. Bilim teması altında en çok ifade
edilen kavramların, bilimsel süreç ve yöntem alt temasında yer aldığı ve
sıklıkla deney malzemelerine, deneye ve gözlem araçlarına zihin
haritalarında yer verildiği tespit edilmiştir. Öğretmen adayları, zihin
haritalarında biyoloji alt temasına (DNA, kromozom, gen, hücre vb.),
kimya alt temasına (atom, kimya, madde vb.), bilim insanı alt temasına
(bilim insanı, İbn-i Sina, Aziz Sancar vb.), astronomi alt temasına (Güneş,
Dünya vb.), fizik alt temasına (fizik, dengelenmiş kuvvet, bileşke kuvvet
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vb.) ilişkin kavramlara yer vermiştir. Öğretmen adaylarının haritalarında
bilimsel süreç ve yönteme ilişkin olarak sadece deneysel yönteme ait
ifadelere yer verdikleri, haritalarda teori, kanun, hipotez gibi kuramsal
sürece ilişkin kavramların yer almadığı görülmüştür. İnel Ekici’nin (2015)
çalışmasında da öğretmen adaylarının, zihin haritalarında sıklıkla fizik,
kimya, biyoloji gibi doğa bilimlerine yer verdikleri, daha çok doğa
bilimlerine ait bir yöntem olan deney ve deney sürecini bilim kavramıyla
ilişkilendirdikleri, tahmin, hipotez, kuram, teori gibi kuramsal sürece ait
kavramlara ise çok az yer verdikleri belirlenmiştir. Araştırmada, bilim
temasında yer alan kavramlardan yola çıkılarak öğretmen adaylarının
bilimsel araştırmalarda çoğunlukla deneysel yöntemin kullanıldığı
yanılgısına sahip olduğu söylenebilir. Bazı öğretmen adaylarının, kanıt
kavramına yer vermeleri de deneyler aracılığıyla bilimsel bilginin
kanıtlandığı düşüncesine sahip olduklarını işaret etmektedir. Benzer olarak
araştırmalarda, öğretmen adaylarının bilimin deneylere dayandığını,
bilimsel bilgiye deneyle ulaşılabileceğini, (Abd-El-Khalick ve Lederman,
2000; Kaya, 2012; Turgut, 2009), bilimsel bilgilerin deneyle
kanıtlanabileceğini (Abd-El-Khalick ve Lederman, 2000; Jain, Lim ve
Abdullah, 2013) düşündükleri tespit edilmiştir.
Öğretmen adaylarının zihin haritalarında, teknoloji temasında sıklıkla
teknolojik araç ve gereçlere (bilgisayar, yazılımlar, cep telefonu vb.) ve
teknoloji kavramına yer verdikleri belirlenmiştir. Zihin haritalarında,
STEM eğitiminde kullanılabilen bazı yazılımlara (robotik kodlama,
artırılmış gerçeklik, QR kod, hologram, sketchup) yer verilmesi, öğretmen
adaylarının STEM eğitimindeki bu gelişmelerden haberdar olduğunu
göstermektedir. Öğretmen adaylarının, haritalarda bilgisayar, cep telefonu
gibi elektrik temelli teknolojilere yer vermeleri, sadece elektronik araç,
gereçleri teknoloji ile ilişkilendirdiklerini göstermektedir. Yapılan birçok
araştırmada öğretmen adaylarının elektrik temelli araçları teknoloji olarak
algıladıkları (Durukan, Hacıoğlu ve Dönmez Usta, 2016; Hacıoğlu, Yamak
ve Kavak, 2016; İnel Ekici, 2015) belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının
haritalarda teknolojinin insan hayatını kolaylaştırdığı ifadesine çok az yer
verdikleri ve teknolojiyi mühendislik, bilim gibi diğer STEM disiplinleri
ile de ilişkilendiremedikleri görülmüştür. Hacıoğlu ve diğerleri de (2016)
yaptıkları araştırmada, öğretmen adaylarının teknolojiyi diğer disiplinlerle
ilişkilendiremedikleri sonucuna ulaşmıştır.
Öğretmen adayları, zihin haritalarında mühendislik teması altında
çoğunlukla tasarım ve mühendislik ürünleri alt temasındaki kavramlara
(bina, tasarım, köprü, enerji santralleri vb.), ardından mühendislik ve
mühendislik malzemeleri (proje, İngiliz anahtarı, T cetveli vb.) alt
temalarındaki kavramlara yer vermişlerdir. Bu bulgulara dayanarak
öğretmen adaylarının inşaat mühendisliği dışındaki mühendislik alanlarına
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haritalarında çok az yer verdikleri, mühendisliğin diğer STEM disiplinleri
ile ilişkisine vurgu yapmadıkları söylenebilir. Oysa mühendislik disiplini,
teknolojik araçların yanı sıra bilim ve matematik kavramlarını da
kullanmaktadır (Brenner, 2009). Alan yazında yer alan diğer araştırma
sonuçlarında da öğretmen adaylarının çizimlerinde çoğunlukla inşaat
mühendislerine ve bu mühendislik alanı ile ilgili bina, köprü, proje gibi
görsellere yer verdikleri belirtilmektedir (Ergün ve Kıyıcı, 2019; Yıldırım,
2018a).
Araştırmada, matematik teması altında öğretmen adaylarının zihin
haritalarında sıklıkla matematiksel sembol ve formüllere (dört işlem
sembolleri, pi sayısı, rakamlar vb.), geometriye (üçgen, kare, daire vb.),
ölçme ve ölçüm araçlarına (hesaplama, cetvel, iletki vb.) ve matematik
kavramına yer verdikleri belirlenmiştir. Sonuç olarak öğretmen
adaylarının, STEM entegrasyonuna ilişkin zihin haritalarında matematiğe
de diğer STEM disiplinleri gibi ayrıca yer verdikleri, haritalarında bu
disiplini diğer disiplinlerle ilişkilendiremedikleri ifade edilebilir.
Öğretmen adaylarının, genel olarak zihin haritalarında bütün STEM
disiplinlerine ayrı bir şekilde yer verdikleri, disiplinler arasındaki
bağlantıları haritalarında belirtmedikleri tespit edilmiştir. Bu sonuç alan
yazında yer alan diğer araştırma sonuçları ile örtüşmektedir (Çınar vd.,
2016; Hacıoğlu vd., 2016).
Araştırmada, öğretmen adaylarının STEM entegrasyonuna ilişkin
haritalarında, STEM disiplinlerinin yanı sıra az oranda da olsa sanat teması
altında resim, müzik ve sanat kavramlarına yer verdikleri görülmüştür.
Sanat alanının STEM disiplinlerine eklenmesi ile ortaya çıkan STEAM,
STEM alanlarındaki yaratıcılığı gündeme getirmiş ve bu alanların birbirini
destekleyen bütüncül yapısına katkı sağlamıştır (Gülhan ve Şahin, 2018).
Bir kısım öğretmen adayının STEAM yaklaşımından haberdar olmasının
sevindirici olduğu söylenebilir.
Öğretmen adaylarının STEM entegrasyonuna ilişkin zihin haritalarında
en sık yer verdikleri ifadelerin entegrasyon teması altında toplandığı
belirlenmiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasında, öğretmen adaylarının, fen
öğretimi laboratuvar uygulamaları, özel öğretim yöntemleri gibi derslerde
STEM eğitimi yaklaşımı ve entegrasyonuna yönelik eğitim almış
olmalarının etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu tema altında haritalarda
sıklıkla yer verilen kavramların bulunduğu alt temalar, 21. yüzyıl becerileri
(yaratıcılık, eleştirel ve üst düzey düşünme, iş birliği vb.), mühendislik
tasarım süreci (inşa etme, hayal etme, çözüm üretme vb.), öğrenci (akıl,
merak, öğrenci vb.), strateji ve yöntem (yaparak yaşayarak öğrenme,
araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme vb.), öğretim programı
(bütünleştirilmiş program, değişim vb.) ve öğretmen (öğretmen, tecrübe,
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bilgi birikimi vb.) olarak belirlenmiştir. 2018 fen bilimleri dersi öğretim
programında fen, mühendislik ve girişimcilik uygulamalarına yer verilerek
yaratıcılık, girişimcilik, iş birliği gibi 21. yüzyıl becerilerine sahip, üreten,
ekonomik ve sosyal gelişmelere katkı sağlayan bireyler yetiştirilmesi
hedeflenmiştir (MEB, 2018). Öğretmen adaylarının uygulamaya dönük
dersler aracılığıyla öğretim programındaki son gelişmelerden haberdar
olmalarının sonucu olarak, 21. yüzyıl becerilerine haritalarında sıklıkla yer
verdikleri ifade edilebilir. STEM eğitimi ülkemizde ve dünyada
çoğunlukla
mühendislik
tasarım
problemleri
çerçevesinde
gerçekleştirilmektedir (MEB, 2016, 2018; NGSS [Next Generation
Science Standards], 2013). Mühendislik tasarım süreci alt temasında yer
alan kavramlara dayanarak, öğretmen adaylarının çoğunun, 2018 fen
bilimleri dersi öğretim programındaki fen, mühendislik ve girişimcilik
uygulamalarının, mühendislik tasarım problemleri aracılığıyla
mühendislik tasarım sürecinde gerçekleştirileceği bilgisine sahip oldukları
söylenebilir. Araştırmada, öğretmen adaylarının strateji ve yöntem alt
temasındaki ifadelerinin oldukça az olduğu ve yaparak yaşayarak
öğrenmeye, araştırma sorgulamaya dayalı öğrenmeye, proje tabanlı
öğrenmeye ve yapılandırmacılığa yer verdikleri belirlenmiştir. Yıldırım’ın
(2018a) araştırmasına katılan öğretmenler, STEM uygulamalarında
çoğunlukla probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme ve anlatım
yöntemlerini; araştırma, inceleme yoluyla öğrenme ve sunuş stratejilerini
ve soru cevap tekniğini kullandıklarını belirtmişlerdir.
Alan yazında STEM eğitimi yaklaşımında, en çok kullanılan yöntem,
strateji ve modeller, probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme,
argümantasyon tabanlı öğrenme, STEM SOS modeli, 5E öğrenme modeli,
bağlam temelli öğrenme ve tam öğrenme olarak sıralanmaktadır (Bybee,
2019; Capraro, Capraro ve Morgan, 2013; Gulen, 2018; Kim, Belland ve
Walker, 2018; Sahin, 2015; Selvi ve Yıldırım, 2017; Yıldırım, 2018b). Bu
araştırmada öğretmen adaylarının, zihin haritalarında STEM eğitiminde
kullanılan yöntem ve stratejilerin çoğuna yer vermedikleri görüldüğünden
entegrasyon konusunda yeterli pedagojik bilgiye sahip olmadıkları ifade
edilebilir. STEM eğitimi yaklaşımını sınıfında uygulayacak bir
öğretmenin, STEM eğitimi alan bilgisine, pedagoji bilgisine, bağlam
bilgilerine, entegrasyon bilgisine ve 21. yüzyılın gerektirdiği beceri
bilgilerine hâkim olması ve bunları derslerine entegre ederek aktif olarak
kullanması önem arz etmektedir (Hudson vd., 2015; Yıldırım, 2020). Bu
bağlamda öğretmen adaylarının, STEM eğitimi yaklaşıma yönelik daha
fazla uygulamalı ders almalarının gerektiği düşünülmektedir.
Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda verilebilecek öneriler
şunlardır: Öğretmen adaylarının STEM disiplinleri arasında ilişki
kurabilmeleri ve STEM yaklaşımını derslerinde uygulayabilmeleri amacı
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ile ders içerikleri STEM eğitimi yaklaşımına uygun olarak
güncellenmelidir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün 2018 yılında
güncellediği fen bilgisi öğretmenliği lisans programının yedinci
yarıyılında disiplinlerarası fen öğretimi dersinin yer alması, bu açıdan
önemli görülmektedir. Ancak programa mühendislik disiplinine yönelik
bir ders eklenmesinin de faydalı olacağı söylenebilir. Eğitim fakültelerinin
altyapı ve donanımları, STEM eğitimi yaklaşımına uygun olarak
geliştirilebilir. Bazı üniversitelerin bünyesinde bulunan STEM eğitimi
merkezleri yaygınlaştırılabilir. STEM eğitiminde disiplinlerarası iş birliği
önemli olduğundan, eğitim fakültelerinde STEM branşlarındaki ve sosyal
alan branşlarındaki öğrencilerin, farklı projelerde iş birliği yapmalarını
sağlayacak bir ortam yaratılabilir. Bununla birlikte eğitim fakülteleri ile
mühendislik fakülteleri ve teknoloji fakülteleri arasında da disiplinlerarası
eğitime yönelik olarak iş birliği gerçekleştirilebilir.
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Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve
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1.Giriş
Her alanda büyük değişim ve gelişimin yaşandığı günümüzde,
toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri ve içinde bulundukları çağın
yaşam koşullarına uyum sağlayabilmeleri ancak nitelikli bir eğitimle
mümkün olmaktadır. Ülkeler arasındaki rekabetin en üst seviyelere vardığı
dünyamızda, asıl ilerlemenin bilimde olduğunu bilen toplumlar,
yatırımlarının çoğunu eğitime yapmaktadırlar. Çünkü eğitime yapılan
yatırım aslında o toplumun geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Bireylerin
içerisinde yaşadığı toplumda tutumlarını, yeteneklerini ve pozitif değer
taşıyan bütün davranışlarını şekillendirdiği süreçle toplamı eğitim olarak
adlandırılmaktadır (Tezcan, 1994). Eğitimin yalnızca okullarda
gerçekleşmediği, okul dışında da bireyleri bir mesleğe hazırlamak ve
hayata adaptasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla var olan kurumlar
olduğu, eğitimin insanların oluşturduğu gruplar ve insanın olduğu her
yerde yer aldığını belirtilerek, toplumdaki kültürleme sürecinin bir parçası
olduğu vurgulanmıştır (Fidan, 1996). Eğitimin, insanın doğumuyla
başlayan ve ölümüne kadar devam eden bir süreç olduğu göz önünde
bulundurulduğunda karşılaşılan amaçlı ya da amaçsız, olumlu ve ya
olumsuz bütün olaylar, insanın gelişmesine ve olgunlaşmasına yardımcı
olur. Bu durum kişinin bulunduğu sosyal çevrenin de etkisiyle kişiliğinde
farklı yansımalara neden olur. Eğitimin en genel amacı o toplumun
bireylerini faydalı hale getirmektir (Küçükahmet, 1999). Bu nedenle her
toplumun gelişmesinde, gelişmiş ülkeler arasındaki yerini almasında
eğitim kurumlarına büyük görevler düşmektedir. Eğitim kurumlarının
bireyleri toplumun yararlı bir üyesi haline getirme amacına ulaşabilmeleri
için öncelikle içerisinde bulundukları toplumu iyi analiz etmeleri ve etkili
öğrenme–öğretme ortamları oluşturulmasına olanak sağlamları
gerekmektedir.
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Öğrenme bireyin davranışında çevresiyle belli bir düzeydeki
etkileşimi sonucunda meydana gelen nispeten kalıcı izli değişim olarak
tanımlamış ve bireyin yeterli olarak gelişebilmesi için çevre tarafından
öğrenme fırsatlarının sağlanması gerektiği belirtilmiştir (Senemoğlu,
2001). Buna göre öğrenmenin üç temel özelliği karşımıza çıkmaktadır. İlk
olarak öğrenme sonucunda mutlaka bir davranış değişikliği meydana gelir.
İkincisi, öğrenme yaşantı ürünüdür. Son olarak öğrenme kalıcı iz bırakır.
Öğretim ise, öğrenmeyi sağlama ve rehberlik etme etkinliği olarak ifade
edilmiştir (Erden & Akman, 1998). Küçükahmet (1997), bireyin eğitim
sürecinin doğduğu andan ölümüne kadar sürdüğünü belirterek, bireyin
yaşamı boyunca süren eğitiminin bir kısmının okulda ya da sınıf ortamında
planlı ve programlı bir biçimde yürütülmesine öğretim dendiğini
belirtmiştir. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı üzere yaşam boyu süren
eğitimin eğitim kurumlarında planlı ve programlı yürütülmesi ve
öğrenmenin gerçekleşmesi ancak etkili bir öğretimle mümkündür.
Günümüz eğitim sisteminde benimsenen yapılandırmacı yaklaşımda
kullanılan aktif öğrenme yöntem ve teknikleri bireyleri akademik anlamda
geliştirmenin yanı sıra araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, fikirlerini
özgürce savunma, başkalarının düşüncelerine saygı duyma gibi özellikleri
de bireylere kazandırmayı hedeflemektedir. Aktif öğrenme modellerinden
biri olan işbirlikli öğrenme, eğitim bilimciler, öğretmenler ve okul
yöneticilerinin önemli ölçüde dikkatini çeken bir modeldir (Slavin, 1990).
İşbirlikli öğrenme modeli, öğrencilerin sınıf dışı ve sınıf içi ortamlarda
küçük heterojen gruplar oluşturularak akademik bir konuda ortak hedef
doğrultusunda kendi öğrenmelerini gerçekleştirirken akranlarının
öğrenmelerine yardımcı oldukları; sorgulama ve problem çözme
becerilerinin arttığı, eğitim-öğretim ortamında öğrencinin sürekli aktif
olduğu, sosyal becerilerinin geliştiği bir model olarak tanımlanabilir
(Şimşek, 2007). Aktif öğrenme stratejileri içinde yer alan işbirlikli
öğrenme modeli uygulandığında, ortaya keşfetmeyi destekleyici,
güdüleyici, öğrencilerin fikirlerini özgürce savunmalarını teşvik edici
ortam çıkmaktadır. Bu sayede öğrenmeler üst düzeye çıkar, öğrencilerin
motivasyon düzeyleri, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri
artar, kendileri ve akranlarına karşı olumlu tutum geliştirirler, birlikte
uyum içinde çalışma yeteneği kazanırlar ve sözlü iletişim becerileri gelişir
(Christison, 1990; Cooper, Prescott, Cook, Smith, Mueck & Cuseo, 1984;
Doymuş, Karaçöp & Şimşek, 2010; Genç & Şahin, 2015; Koç, 2014;
Leikin & Zaslavsky 1997; Nelson-Legall, 1992; Önder & Sılay, 2015;
Siegel, 2005; Şimşek, 2007; Webb, Sydney & Farivor, 2002). İşbirlikli
öğrenmenin yöntem/teknikleri ve eğitim-öğretim ortamındaki
faydalarından dolayı hem araştırmacılar hem de eğitimciler tarafından
eğitim öğretim ortamlarında kullanımında önemli ölçüde artış olduğu
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belirlenmiştir (Siegel, 2005; Slavin, Madden, Karweit, Livernom & Dolan,
1995; Webb, Sydney & Farivor, 2002;). Yapılan araştırmaların çoğunda
işbirlikli öğrenme modelinin öğrencilerin akademik başarıları üzerine
etkilerinin incelendiği görülmektedir (Alghamdi, 2017; Arslan & Zengin,
2015; Fabian, Topping & Barron, 2018; McCall, 2017; Rabgay, 2018;
Turgut &Turgut, 2018). Ancak işbirlikli öğrenme modeli, öğrencilerin
akademik başarılarının yanında, derse yönelik tutumlarını, edindikleri
bilgilerin kalıcılığını, derse ve okula karşı ilgilerini, artırmakta; eleştirel
düşünme, problem çözme ve sosyal becerilerini de geliştirmektedir (Arslan
& Zengin, 2016; Avcı, 2015; Ballıel, 2014; Demitra & Sarjoko, 2018;
Fabian, Topping & Barron, 2018; Göktaş, 2017; Kılıç, 2016).
Günümüz eğitim anlayışına göre etkili bir eğitim-öğretim süreci için
öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenme düzeylerini en üst seviyeye çıkaracak
öğretim yöntem/tekniklerini tespit etmeleri ve bu yöntem/teknikleri
uygulamaları gerekmektedir. Bu bağlamda eğitim öğretim ortamlarında
her yönüyle etkili, öğrenciyi aktif kılan, öğretmenlerin sınıf ortamlarında
daha etkili ve verimli bir biçimde uygulayabilecekleri işbirlikli öğrenme
modelinin kullanılması oldukça önemlidir.
2. İşbirlikli öğrenme modeli
İşbirlikli öğrenmenin bir öğrenme-öğretme modeli olarak ilk
uygulamaları 1900’lü yılların başında John Dewey, Kurt Lewin, Kurt
Koffka, Jean Piaget, Lev Vygotsky’nin çalışmaları ile felsefi ve psikolojik
temellerini oluşturmuştur. 1940’lı yıllarda Morton Deutsch, Lewin’in
fikirleri üzerinde çalışmalar yapmış ve “Sosyal Bağlılık Teorisini”
geliştirmiştir (Koç,2015). Bu teoriye göre öğrencilerin öğrenirken birbiri
ile iletişim kurabilecekleri üç temel yol vardır. Kimin en iyi olduğunu
görmek için yarışabilirler, diğer öğrencilere aldırmadan kendi başlarına
bireysel çalışabilirler ve kendilerinin öğrenmelerine olduğu kadar,
birbirlerinin öğrenmelerine de yardım ederek işbirliği içinde çalışabilirler
(Açıkgöz,1992). İşbirlikli öğrenme, farklı ihtiyaçları, yetenekleri, öğrenme
stilleri ve sosyal becerileri olan öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak
ortak bir hedef doğrultusunda birbirlerinden geri bildirim alarak,
birbirlerinin öğrenmelerinden sorumlu olarak ve birbirleriyle sürekli
etkileşim halinde oldukları bir modeldir (Şimşek, 2005; Açıkgöz, 1992).
Grup üyelerinin her biri birbirlerine öğreterek veya her biri üzerlerine
düşen görevi eksiksiz yaparak birbirlerine yardım ederler. İşbirlikli
öğrenme grubundaki bir üyenin öğrenmesi, gruptaki diğer üyelerin
gösterdiği çabadan veya birbirlerinden öğrenmeleri ile gerçekleştirilir.
Başka bir deyişle gruptaki her üye diğer üyelerin öğrenmesini ve
yeteneklerini sonuna kadar kullanmasını sağlarken birbirinin
öğrenmesinden de sorumludur. (Açıkgöz, 1992).
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İşbirlikli öğrenme modeli, birçok eğitim bilimci tarafından
tanımlanmış ve çeşitli şekillerde isimlendirilmiştir. İngilizce “Cooperative
Learning” kavramı Türkçede “İşbirlikli Öğrenme” olarak karşılık
bulmuştur (Açıkgöz, 1992). Gömleksiz (1993) ise işbirlikli öğrenme
kavramını, “Kubaşık Öğrenme” olarak isimlendirmiştir. “Cooperative
Learning” kavramı ise farklı araştırmalarda; “Collobarative Learning,
Work Group, Learning Communities, Reciproal Learning, Collective
Learning, Peer Learning, Study Circles, Team Learning, Study Group,
Team Work ve Peer Teaching ” gibi farklı kavramlarla da paralel
kullanılmıştır. Farklı şekillerde adlandırılmasına karşın içerik bakımından
önemli benzerlikler bulunmaktadır (Doymuş, Şimşek &Şimşek, 2005).
İşbirlikli öğrenme farklı araştırmacılar tarafından tanımlanmıştır.
Gömleksiz (1993), işbirlikli öğrenmeyi, öğrencilerin arkadaşlarına ve
kendilerine yönelik olumlu algı geliştirmelerine yardımcı olmak,
güdülemeyi artırmak, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini
geliştirmek ve işbirliğine dayalı beceriler kazanabilmek için kullanılan bir
öğrenme yaklaşımı olarak tanımlamıştır. Watson’ a (1992) göre işbirlikli
öğrenme, küçük heterojen gruplarda öğrencilerin birlikte çalıştıkları bir
öğrenme modelidir. Delen (1998), işbirlikli öğrenme modelini, sınıfta
küçük heterojen gruplar oluşturarak ortak bir amaç için, öğrencilerin
birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı oldukları ve grup başarısının farklı
biçimlerde ödüllendirildiği bir öğrenme yaklaşımı olarak tanımlamıştır.
Açıkgöz’e (2003) göre işbirlikli öğrenme, öğrencilerin küçük karma
gruplar halinde birlikte çalıştıkları, birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı
oldukları ve birlikte öğrendikleri bir süreçtir. Johnson &Johnson (1999) ise
işbirlikli öğrenmeyi, küçük heterojen gruplarda öğrencilerin birbirlerinin
öğrenmelerine yardım ederek birlikte çalışmalarını esas alan bir öğrenme
modeli olarak tanımlamıştır.
Yapılan araştırmalarda, işbirlikli öğrenme yönteminin kullanımında
büyük bir artış olduğu ve yeni bir öğrenme kuramı olarak eğitim-öğretim
ortamlarında yerini aldığı belirtilmektedir (Webb et al., 2002). İşbirlikli
öğrenme son yıllarda özellikle lise ve üniversitelerdeki öğretim
yöntemlerine alternatif olarak oldukça ilgi gören bir modeldir. Bearison’ a
(1986) göre, son zamanlarda bu modele ilginin artmasının sebebi,
öğrencilerin grup çalışmaları sürecinde kullandıkları problem çözme
stratejileri ve probleme çözüm bulma yöntemleri ile birlikte hem
kendilerinin hem de grup üyelerinin farklı bakış açılarını iyi
değerlendirmeleri ve grup üyeleri arasındaki yardımlaşmalarla
birbirlerinden birçok şey öğrenmeleridir.
2.1.

İşbirlikli öğrenme yönteminin temel öğeleri
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İşbirlikli öğrenme modelinin tam olarak uygulanabilmesi için bazı
koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Johnson & Johnson (1999), bu
kritik özellikleri şu şekilde sıralamıştır.
2.1.1.

Olumlu bağlılık

İşbirlikli öğrenmeyi oluşturmada ilk ve en önemli ilke, olumlu
bağlılıktır. Grup üyeleri, herkesin başarılı olmadıkça birinin başarılı
olamayacağı yolunda birbirine bağlı olduklarını anladıklarında olumlu
bağımlılık sağlanmış olur. Bu yüzden grup hedefleri ile görevleri
düzenlenmeli ve öğrenciler birlikte batacakları ya da yüzeceklerine bir
şekilde inanmaları gerekir. Olumlu bağlılık sağlam bir şekilde
düzenlendiğinde her grup üyesinin çabası gereklidir dolayısıyla grup
başarısı kaçınılmazdır. Ayrıca kaynakları, rolü ve görev
sorumluluklarından dolayı ortak çaba için her grup üyesinin eşsiz katkıya
sahip olduğu dikkat çekmektedir. Böylece bir grup üyesi kendi başarısına
olduğu kadar, grup üyelerinin başarısına da katkı sağlar. Eğer olumlu
bağımlılık yoksa orada işbirliği de yoktur.
Olumlu bağlılık çeşitli şekillerde desteklenir. Bunun için, gruba
ortak ödül verilir, kaynaklar bütün grup üyeleri arasında paylaşılır ve
grubun her üyesine tamamlayıcı bir rol verilir. Olumlu bağlılık ile yalnızca
grup üyelerinin katkısının sağlanmasıyla kalmayıp, aynı zamanda
bireylerde kişisel sorumluluk ve değerlendirilebilirlik duygularının
yaratabileceği ifade edilmektedir. Böylece grup üyeleri arasında
sorumluluktan kaçma ve yardım etmek istememe gibi durumların
önlenebileceği belirtmektedir.
2.1.2. Bireysel sorumluluk
Her bir üyenin katkısının değerlendirilmesi ve sonuçların hem
bireye hem de gruba yansıtılmasıdır. Geleneksel öğrenme yöntemlerinde
bireylerin başarısı sınavlardan ve testlerden almış oldukları puanlarla
belirlenirken, işbirlikli öğrenmede bu değer çok küçük bir kısmı oluşturur.
Geri kalan puanlar işbirlikli öğrenme aktivitelerinden gelir (Doymuş ve
diğerleri, 2005). İşbirlikli öğrenmenin en önemli amaçlarından biri,
öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde
birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek çalışmalarıdır (Açıkgöz, 1992).
Yani grubun başarısı, her öğrencinin bireysel yeteneklerine, çabasına diğer
arkadaşları ile iletişimine ve üzerine düşen görevi yerine getirmesine
bağlıdır. Bireysel sorumluluk gruplardaki öğrenci sayısını küçük

tutma, her öğrenciye bireysel test uygulama, grubun çalışmasını
sunması için gruptan tesadüfî bir öğrenci seçme, her grupta bir
öğrenciyi “denetleyici” olarak görevlendirme ve gruptaki
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öğrencilerden öğrendiklerini başka bir öğrenciye öğretmelerini
isteme yoluyla gerçekleştirilebilir.
2.1.3. Yüz yüze etkileşim
Yüz yüze etkileşimde öğrenciler öğrenme ve başarı için birbirlerini
teşvik ederler. Birbirleriyle yardımlaşma, birbirini destekleme, yapılanları
tartışma, birbirine açıklamalar yapma, güdüleme, araç-gereç alışverişi
yapma, birbirine dönüt verme gibi davranışlar yüz yüze etkileşimi
gerektirir. Başka bir deyişle yüz yüze etkileşimde öğrencilerin
çalışmalarını tartışmaları, açıklamaları, anladıkları işlemleri ve ders
içeriklerini birbirlerine anlatmaları, birbirlerinin fikirlerinin ve
performanslarının kritiğini yapmaları gerekir (Bilgin & Geban, 2004).
Böylece öğrencilerin birbirlerinden öğrenmeleri ve öğrenmelerinin daha
kalıcı olması sağlanmış olur. Ayrıca kalabalık sınıf tartışmalarına katılmak
istemeyen çekingen öğrenciler küçük gruplarda daha aktif olur, tartışma
faaliyetlerine katılır rahatlıkla katılır ve kendilerini daha iyi ifade etme
fırsatı bulurlar (Gömleksiz, 1993).
2.1.4. Sosyal beceriler
İşbirlikli öğrenme modelinde gruplarda öğrencilere, empati
kurabilme, bir düşünceyi eleştirebilme, aktif dinleme, başkalarına
güvenme, iyi ilişkiler kurabilme yeteneği kazanabilmenin yanında
özgüven ve sosyal beceriler kazanabilmenin gerekliliği de öğretilir
(Doymuş ve diğerleri, 2005). Yüksek kalitede işbirliği için sosyal beceriler
öğretilmeli ve öğrenciler bu becerileri kullanabilmeleri için motive
edilmelidir. Slavin’e (1994) göre, işbirlikli öğrenme gruplarında birlikte
çalışabilmek için, grup üyelerinin kazanması gereken nitelikler şunlardır:
1.
Öğrencileri, karşısındakinin düşüncesini beğenerek
cesaretlendirme,
2.
Bireyin değil, düşüncenin eleştirilmesi,
3.
Söylemek istediklerini anlaşılır bir dille karşısındakine
aktarma,
4.
Grupları rahatsız etmeden, sessizce çalışabilme,
5.
Kendini gruptan soyutlamadan, grupla birlikte hareket
edebilme,
6.
Birbirlerine saygı duyma ve adları ile hitap edebilme,
7.
Grup içindeki karamsar düşüncelerden kaçınma
becerisinin öğretilmesi.
Grubun uyumlu ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için
öğrencilere bu niteliklerin kazandırılması gereklidir.
2.1.5. Grup sürecinin değerlendirilmesi
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Grup sürecinin değerlendirilmesi, grup üyelerinin hedeflerine ne
kadar ulaştıklarını ve ne kadar etkili çalıştıklarını tartıştıkları süreçtir. Grup
süreçlerinin değerlendirilmesi, öğrenme gruplarının grup dinamiğine
yoğunlaşmasını sağlar, üyelerin gruba daha aktif katılımında etkin rol
oynar ve sosyal becerileri öğrenmelerini kolaylaştırır. Grup sürecinin
değerlendirmesi yapılırken, öğrencilere bunun önemi açıklanmalı, yeterli
süre verilmeli, değerlendirmenin nasıl yapılacağı açıkça belirtilmeli ve
grup üyelerinin katılımı sağlanmalıdır.
2.1.6. Eşit başarı fırsatı
İşbirlikli öğrenme gruplarında her üye gruptaki diğer üyeler başarılı
olmadan grubun da başarılı olamayacağını bilir. İşbirlikli öğrenme
gruplarında özel bir puanlama sistemi ile her öğrencinin katkısının ve
çabasının değerlendirilmesi gerekmektedir. Değerlendirme ölçütleri ile her
öğrencinin grubu için eşit derecede önemli olması sağlanmalıdır. Düşük
başarılı öğrenciler de yüksek başarılı öğrenciler kadar eşit fırsata sahip
olmalıdır.
2.1.7. Grup ödülü
İşbirliğini teşvik edici yapı ve grup bağımlılığı, bütün grup
üyelerinin başarılı olduklarında ödüllendirilmeleri ile sağlanır. Bu ödül
not, öğretmenin onaylaması, başarılı grupların adlarının sınıf panosuna
yazılması veya küçük hediyeler olabilir. Sherman (1989), bu ödül yapısının
grubu oluşturan üyelerin birbirlerine yardım ederek yeterli bir düzeyde
onların motivasyonlarını arttırıcı etki yaptığını belirlemiştir.
2.2.
İşbirlikli öğrenme gruplarını geleneksel gruplardan
ayıran özellikler
İşbirlikli öğrenmeyi diğer küçük grup çalışmalarından ayıran en
önemli özellik grup çalışmalarının grup üyelerinin işbirliği yapmalarını
sağlayacak biçimde yapılandırılmasıdır. Öğrencilerin yalnız öğrenmeleri
önemliyken diğerleriyle çalışarak öğrenmeleri de en az bunun kadar
önemlidir. Johnson & Johnson (1989), gruptaki bir çocuğun bireysel olarak
hedeflerine ancak diğer üyeler de başarılı olurlarsa ulaşabileceğini söyler
ve ona göre işbirlikli öğrenme gruptaki çocuklara iki sorumluluk verir.
Bunlardan biri hedeflenen davranışı öğrenmek diğeri ise grup üyelerinin
hepsinin aynı şekilde yaptığından emin olmaktır.
İşbirlikli öğrenme ile geleneksel öğrenme grupları arasında
öğretmenin ve öğrencinin rolü, öğrenme etkinliğini planlama, uygulama ve
değerlendirme süreçleri açısından farklılıklar (Miller, 1989; Johnson,
Johnson & Holubec, 1990; Gömleksiz, 1993). Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. İşbirlikli ve Geleneksel (Küme) Öğrenme Grupları Arasındaki
Farklar
İşbirlikli Öğrenme Grupları
Geleneksel Öğrenme Grupları
1-Grup üyeleri arasındaki olumlu 1-Grupta olumlu bağlılık gözlenmez.
bağlılığa dayalıdır. Gruptaki bir üye
bireysel olarak hedeflerine ancak diğer
üyeler de başarılı olursa ulaşabilir.
2-Heterojen gruplar oluşturulur..
2-Homojen bir grup yapısı gözlenir.
3-Liderlik grup üyeleri arasında 3-Grubu yönlendiren bir lider vardır.
paylaşılmaktadır.
4- Grup sorumluluğu vardır. Üyeler 4- Üyeler kendi öğrenmelerinden
birbirlerinin öğrenme sorumluluğunu sorumludur.Grup üyeleri birbirlerinin
taşırlar.
öğrenmesi için çok az sorumluluk
duyar.
5-Gruptaki bütün üyelerin en iyi 5-Grup üyeleri genellikle tek başına
biçimde öğrenmesi için iş bölümü iyi çalışır. Yapılan işe önem verilir.
organize edilir. İş ve süreklilik Bireysel ürüne vurgu yapılır.
önemlidir. Grup ürününe vurgu yapılır.
6- Liderlik, iletişim kabiliyeti, problem 6- küçük grup becerileri ve bireyler
çözme becerisi, dürüstlük, karar verme, arası ilişkiler çoğunlukla yanlış
grup içindeki çatışmaların çözümü, şekillendirilir ve rekabet vardır.
paylaşma vb. sosyal beceriler doğrudan Sosyal becerilere çok az vurgu yapılır.
öğretilir.
7-Öğretmenin
grup
etkinlikleri 7-Öğretmen gruba önem vermez ve
sürecinde gözlem yapar, ortaya çıkan nadiren karışır. Gözlemlerde bulunur,
sorunları çözer, yönlendirme yapar, ve bireysel çalışmaları değerlendirir.
gruplara katılır ve dönüt verir.
8-Öğretmen, grupların daha etkili 8-Uygulama sürecindeki gerekli
çalışabilmesi
için
uygulama- işlemlerin yapılandırılmasına dikkat
sürecindeki
gerekli
işlemleri edilmez
yapılandırır.
9-Grup üyelerine değerlendirilecekleri 9-Grup
etkinliklerinde
üyeler
ve çalışacakları materyalle ilgili birbirlerinin çalışmalarından nadiren
bireysel sorumluluk verilir. Üyeler faydalanırlar.
Grup
üyeleri
ilerlemeleri ile ilgili birbirlerine dönüt paylaşmayı
ve
yardımlaşmayı
verir, yardım eder ve birbirlerini sağlamak için yeterince bireysel
güdülerler. Grup, belirlenen hedefe sorumluluk almazlar.
ulaşmak için grup etkinliğini en iyi
kullanacak biçimde ilerler.

2.3.

İşbirlikli öğrenme modeli yöntem/ teknikleri
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İşbirlikli öğrenme modelinin farklı koşul ve durumlara göre
kullanılan birçok yöntem ve tekniği bulunmaktadır. İşbirlikli öğrenme
modelinde kullanılan bazı yöntem/teknikler aşağıda verilmiştir.

2.2.1.

Takım oyun turnuva

Yöntem De Vries & Slavin (1976) tarafından geliştirilmiştir. Bu
yöntem iki bölümden oluşur. Öncelikle öğrenciler heterojen (yetenek,
cinsiyet, başarı vb. özelliklerine göre ) dört ya da beş kişilik gruplara
ayrılırlar. Bu gruplara takım adı veriler ve grupların görevi takım üyelerini
en iyi şekilde yapılacak turnuvalara hazırlamaktır. Öğretmen sadece
öğrenilmesi planlanan konularla ilgili bir kısa sunum yapar ve ardından
takımlara konuyla ilgili materyal veya malzemeleri dağıtır. Her takım
grupta yer alan üyelerle birlikte çalışır ve takım üyelerinin her birinin hazır
olduğundan emin olmak için birbirlerine konu ile ilgili sorular sorarlar.
Takım üyelerinin çalışmalarının ardından çoğunlukla haftada bir yapılan
turnuvalarda öğrendiklerini sergilerler. Turnuvalar için takım üyelerinden
üçer kişilik turnuva masaları oluşturulur. Turnuva masalarındaki
öğrenciler, öğretmenler tarafından sunulan konu ve çalışma kağıtları
üzerinden akademik konularda yarışırlar. Turnuva masalarındaki
öğrencilerin her biri kendi takımlarının temsilcisi olarak yarışır ve
kazandıkları puanlar toplam takım puanına eklenir. Turnuvaların ardından
öğretmen, başarılı takımları ve en iyi puanı alanları açıklar. Turnuva
masalarındaki öğrenciler her yarışmada değiştirilirler.
2.2.2.

Öğrenci takımları başarı bölümleri

Öğrenci takımları başarı bölümleri yöntemi, Slavin (1990)
tarafından geliştirilmiştir ve beş aşamadan oluşmaktadır.
Sunum: Yöntemin çoğunlukla öğretmen tarafından gerçekleştirilen
ilk aşamasıdır. Öğretmenin ilk önce öğrenme materyallerini sınıfa
sunması, tartışma veya düz anlatım şeklinde yapılabileceği gibi işitsel ve
görsel malzemelerde kullanılabilir. Sunum aşamasında üzerinde durulması
gereken en önemli husus, sunumun yalnızca hedeflenen konu etrafında
yoğunlaşarak gerçekleştirilmesidir (Açıkgöz, 2008).
Takım çalışması: İşbirlikli öğrenme grupları heterojen dörder
kişilik gruplara ayrılırlar. Grupların temel görevi takımı oluşturan diğer
üyelerin sınavlarda başarılı olabilmesi takım arkadaşlarını hazırlamaktır.
Takımlar ders materyalleri ve çalışma yaprakları üzerinde çalışırlar. Bu
aşamada önemli olan takım üyelerinin, diğer takım üyelerinin herhangi bir

50

kavram yanılgısı olmadan konuları öğrendiğinden emin olana kadar
çalışmasıdır (Slavin, 1988; Açıkgöz, 2008).
Bireysel sınavlar: Takım üyeleri konunun akışına göre
gerçekleştirdikleri birkaç grup çalışmasının ardından bireysel olarak
değerlendirilmek amacıyla sınava girerler.
Bireysel ilerleme puanları: Öğrenci, eğer bir önceki sınavdan
aldığı puana göre daha iyi başarı sağlarsa, bireysel ilerleme puanı alabilir.
Ancak bunu önceki durumuna göre gelişme göstermezse yapamaz. Her
öğrencinin her bir önceki sınav için elde ettiği bir ana notu vardır ve ana
not öğrencinin üzerine çıktığı oranda takım puanına katkı sağlayabilir
(Slavin, 1988; Açıkgöz, 2008). Buna göre bir kişinin başlangıç puanı
hesaplanarak aldığı bireysel sınav puanına göre ilerleme puanı hesaplanır.
Takım ödülü: Önceden belirlenen ölçütlere ulaştıkça takımlar
ödüllendirilirler (Açıkgöz, 2008).
2.2.3.

Birleştirme (Jigsaw)

Bu yöntem Aronson (1978) tarafından geliştirilmiştir. Daha
sonraları farklı araştırmacılar tarafından Jigsaw I, Jigsaw II, Jigsaw III,
Jigsaw IV, Ters Birleştirme ve Konu Jigsaw’ı olmak üzere farklı teknikleri
geliştirilmiştir (Bayrakçeken, Doymuş & Doğan, 2013). Yöntemin
uygulama basamakları şu şekildedir:
Giriş: Öğrenciler 3-6 kişilik asıl gruplara ayrılırlar. Öğretmen
konuyu tanıtır ve materyalleri sunar. Gruptaki her öğrenci konunun bir
parçasını alır ve konu üzerinde çalışmalarını yapar.
Uzman araştırması: Asıl gruplarda konunun aynı bölümünü alan
öğrenciler bir araya gelerek uzman grupları oluştururlar. Bu gruptaki
öğrenciler asıl gruplarına döndüklerinde, Birbirlerine öğretecekleri konu
başlıklarını birlikte araştırıp çalışarak hazırlarlar. Uzman grubundaki
öğrenciler konu ile ilgili eksik ya da yanlış bilgilerini tamamlayarak asıl
gruplarına dönerler. Bu süreçte öğretmen onları yönlendirir ve
cesaretlendirir.
Rapor hazırlama ve yeniden biçimlendirme: Uzman grubundaki
öğrenciler asıl gruplarına dönerler. Asıl gruplarına döndüklerinde, uzman
gruplarında öğrendiklerini derinlemesine tartışarak konu başlıklarını iyice
birbirlerine öğretir ve öğrenirler. Ardından konu ile ilgili rapor hazırlarlar.
Tamamlama ve değerlendirme aşaması: Öğretmen, öğrencilerin
öğrenmelerini edindikleri bilgileri değerlendirebilmek amacıyla bireysel
olarak, küçük gruplarla ya da tüm sınıfın katıldığı bir etkinlik
gerçekleştirir. Bu etkinlikler üzerinden de değerlendirmelerini yapar.
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2.2.4.

Küçük gruplarla öğretim

Öğrenciler öğretmenin seçtiği bir ana konu içerisinden alt konuları
seçer ve ardından iki ya da altı kişiden oluşan küçük gruplar kendi içlerinde
konu paylaşımlarını yaparlar. Bu gruplar kendilerine verilen ana konu ve
alt konularla ilgili veri toplar ve grup arkadaşlarıyla tartışırlar. Ardından
konuyu kendi aralarında alt bölümler halinde paylaşarak tüm sınıfa sunum
yaparlar. Tüm grupların yapmış oldukları sunumlar yine öğrenciler
tarafından değerlendirilir.
2.2.5.

Grup araştırması

Grup araştırması yöntemi Shlomo (1990) tarafından geliştirilmiştir.
Bu yöntemde öğrenciler bir konuyla ilgili planlamalarını yaparlar ve
planlarını uygularlar. Bu plan dahilinde konu ile ilgili bilgi toplarlar ve
edindikleri bilgileri bir problemin çözümünde kullanmak amacıyla
araştırırlar. Araştırmadan elde ettikleri bilgileri analiz edip sentezleyerek
çalışmalarını tamamlarlar. Grup araştırması yöntemi dört aşamadan oluşur.
İlk aşamada, seçilen konu alt başlıklara ayrılır ve küçük gruplar halinde
çalışan öğrencilere verilir. İkinci aşamada, çalışma başlıkları olumlu
bağlılığın oluşacağı biçimde iş bölümü yapılarak öğrencilere verilir.
Üçüncü aşamada, öğrenciler birbirleriyle sürekli iletişim kuracak biçimde
çalışırlar. Bu amaçla öğrenciler sosyal ve iletişim becerilerin
kazandırılabilecekleri bir ön hazırlıktan geçirilirler. Son aşamada ise
öğretmen grup üyelerinin karşılaştıkları problemlerin çözümünde yardımcı
ve destek olur (Sharan & Hert-Lazarowitz, 1980).
2.2.6.

Takım destekli bireyselleştirme

Takım destekli bireyselleştirme motivasyon kavramının
vurgulandığı bir yöntemdir. Farklı yeteneklere sahip öğrenciler heterojen
küçük gruplara ayrılırlar. Grup üyeleri soru-cevap kağıtları ile birbirlerini
ölçerler. Daha sonra birbirlerinin cevaplarını kontrol ederler. Öğretmen beş
ya da altı dakikalığına rastgele seçtiği öğrencileri grubun dışına alarak
eksiklikleri veya yanlışları konusunda onları bilgilendirir. Ardından
eksikliklerini nasıl tamamlayacakları ya da yanlışlarını nasıl düzeltecekleri
konusunda onlara dönüt verir (Knight&Bohlmeyer, 1990).
2.2.7.

Öğrenci başarı timleri

Yöntem Slavin (1980), tarafından geliştirilmiştir. Öğrenci başarı
timleri rekabetin ön planda olduğu bir yöntemdir. Her grup kendi üyelerini
öğrenilecek konu ile ilgili bilgilendirir, üyelerin eksik bilgileri tamamlanır,
yanlış bilgileri düzeltilir ve her grup üyesinin konuyu eksiksiz öğrenmesi
sağlanır. Böylece gruplar arası rekabet için grup üyeleri hazır hale getirilir.
(Knight & Bohlmeyer, 1990).
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2.2.8.

Birlikte öğrenme

Yöntem 1975 yılında Johnson tarafından geliştirilmiştir. Birlikte
öğrenmenin dört temel öğesi vardır. Bunlar grup amacı, uygun görev
dağılımları, fikirlerin ve materyallerin paylaşımı ve ödüllendirmedir.
Johnson bu yöntemin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için bazı
adımların yerine getirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu adımlar;

Grup amaçlarının belirlenmesi,

Grupların en fazla öğrenci ile sınırlandırılması,

Heterojen grupların oluşturulması (cinsiyet, yetenek,
başarı vb. ayrımı göz önünde bulundurularak)

Materyal kullanılması (grup içi ve gruplar arası iletişimin
sağlanması amacıyla),

Rollerin olumlu bağlılık oluşturacak biçimde dağıtılması,

Grup içi görevlerin net bir şekilde açıklanması,

Olumlu amaç bağlılığının oluşturulması,

Bireysel sorumluluk yapısının sağlanması,

Grup içi işbirliği sisteminin oluşturulması,

Başarı kriterlerinin açıklanması,

Kazandırılacak davranışların belirlenmesi,

Problem
çözümünde
görev
alan
öğrencilerin
davranışlarının gözlemlenmesi,

Grup üyeleri arasında yardımlaşmanın olması,

Etkili iletişim becerilerinin kazandırılması,

Dersin daha iyi anlaşılması için öğretmen ve öğrencilerin
özet yapması

Öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilmesi,

Grup sürecinin gözlem ve tartışma yoluyla takip
edilmesidir.
2.3.
İşbirlikli öğrenme yönteminin sınırlılıkları
İşbirlikli öğrenme gruplarında, grupların iyi yapılandırılmadığı,
grubun işleyiş sürecinin iyi bir şekilde gözlemlenmediği ve
değerlendirmelerin iyi yapılmadığı durumlarda bir takım olumsuzluklar
ortaya çıkmaktadır. Çalışkan (2000), bu olumsuzlukları şu şekilde
sıralamaktadır:
1. Toplumsal çekilme: Gruplardaki üye sayısının çok olduğu
durumlarda, grup üyelerinden bazıları kendilerine ihtiyaç olmadığı ve
başarılı öğrencilerin katkılarından dolayı kendi çabalarının gerekli
olmadığı düşüncesine kapılabilirler. Böyle durumlarda öğrenci geri
çekilerek tartışmalara katılmaz bütün görüşleri kabul eder.
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2. Grupta liderlik: Farklı yetenek ve bilgi düzeylerindeki
gruplarda, belirli öğrencilerin liderliği gözlenmektedir. Yüksek yetenek
düzeyine sahip öğrencilerin liderliği, düşük düzeydeki öğrencilerin
öğrenmesini güçleştirirken, düşük düzeydeki öğrencilerin liderliği, yüksek
düzeydeki öğrencileri sıkabilir.
3.Emici etki: Grupta yetenekli üyeler başkalarının kendi sırtından
geçindikleri düşüncesine kapılırlarsa, bireysel çabalarını azaltma yoluna
gidebilirler.
4.İşlevsel olmayan iş bölümü: Bazı öğrenciler grup içinde
görevleri sınıflar ve sadece kendi görevlerine odaklanırlar. Bu durum grup
içinde iletişimsizliğe ve dolayısıyla işbirlikli bir ortam oluşamamasına yol
açar.
5.Başkalarından geçinme: İşbirlikli gruplarda çekingen ve düşük
yetenekli öğrenciler, yüksek yetenekli öğrencilerin çabalarına sığınabilir
ve katkılarını esirgeyebilirler.
3.
İşbirlikli
ortamındaki faydaları

öğrenme

modelinin

eğitim-öğretim

Günümüz aktif öğrenme yaklaşımlarından biri olan işbirlikli
öğrenme modelinin, eğitim-öğretim ortamında bilişsel, duyuşsal, sosyal
öğrenme süreçlerine ve bu süreçlerin ölçülüp değerlendirilmesine yönelik
birçok faydası bulunmaktadır. Aşağıda işbirlikli öğrenme sürecinin
öğrenciye ve öğretmene akademik, sosyal, psikolojik ve ölçme
değerlendirme bakımından faydaları yer almaktadır.
3.1.

İşbirlikli öğrenme modelinin akademik faydaları

İşbirlikli öğrenme modelinin hem sahip olduğu kritik özellikler hem
de grup içi ve gruplar arası aktiviteler sayesinde eğitim-öğretim
ortamlarında birçok akademik faydası oluşmaktadır. İşbirlikli öğrenme
modelinin akademik faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür.
İşbirlikli öğrenme modeli;
1.
Düşünme becerilerini geliştirir,
2.
Akademik başarıyı artırır,
3.
Eleştirel düşünceyi teşvik eder,
4.
Sadece sınıfta değil sınıf dışında da öğrencilerin
pratiklerini ve kabiliyetlerini artırır,
5.
Sözlü iletişim becerilerini geliştirir,
6.
Transferi ve hatırda tutmayı arttırır,
7.
Sorumluluğu alma, etin ve keşfedici bir öğrenme ortamı
yaratır,
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8.
Öğretmen adaylarına etkili öğretme ve öğrenme
stratejilerinin öğretilmesini sağlar,
9.
Bilginin tek kaynağının öğretmen olmadığının
anlaşılmasını sağlar,
10.
Yarış temelli değil öğrenme temelli yaklaşımı teşvik eder,
11.
Yaratıcı (yapıcı) yaklaşıma uyar,
12.
Araştırma yapmaya teşvik eder,
13.
Derse devam oranını artırır.
3.2. İşbirlikli öğrenme modelinin sosyal faydaları
İşbirlikli öğrenme modelinin hem sahip olduğu kritik özellikler hem
de grup içi ve gruplar arası aktiviteler sayesinde eğitim-öğretim
ortamlarında sosyal gelişimi destekleyen birçok faydası oluşmaktadır.
İşbirlikli öğrenme modelinin sosyal faydalarını şu şekilde sıralamak
mümkündür. İşbirlikli öğrenme modeli;
1.
Sosyal iletişim becerilerini geliştirir,
2.
Problemlerin çözümünde pozitif bir anlayış ve zıtlıkların
çözümünde destekleyici bir ortam oluşturur,
3.
Bireyler arası ilişkilerde, birbirlerine karşı sorumluluk
geliştirir ve öğrenci - öğretmen arasında farklı anlamaları inşa eder,
4.
İşbirlikli öğrenme empati yapmayı destekler, farklı
anlamaları cesaretlendirir ve işbirliğini oluşturma ve uygulama için uygun
bir ortam oluşturur,
5.
Bireysel sorumluluğu devam ettirirken problem çözmek
için bir takım yaklaşımlar ve ekip oluşturmayı sağlar,
6.
Öğrencilerin liderlik yeteneklerini artırır,
7.
İletişim kurmayı, bireysel ve sınıf kurslarından daha iyi
sosyal ve akademik ilişkiler kurmayı sağlar.
3.3. İşbirlikli öğrenme modelinin psikolojik faydaları
İşbirlikli öğrenme modelinin hem sahip olduğu kritik özellikler hem
de grup içi ve gruplar arası aktiviteler sayesinde eğitim-öğretim
ortamlarında birçok psikolojik faydası oluşmaktadır. İşbirlikli öğrenme
modelinin psikolojik faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür.
İşbirlikli öğrenme modeli;
1.
Öğrencinin kendine saygısını oluşturur ve zayıf bir öğrenci
modelinden ziyade üstün nitelikli bir öğrenci modeli geliştirir,
2.
Öğrencileri yardım almaya ve özel eğitimi kabule
cesaretlendirir,
3.
Güdülenmeyi artırır,
4.
Sınıftaki kaygıyı azaltır,
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5.
Aktif olarak öğrenme sürecine katılan öğrencinin derse
olan ilgisi artar ve okula devam etme konusunda daha istekli olmasına
yardım eder.
3.4.
faydaları

İşbirlikli öğrenme modelinin ölçme-değerlendirmedeki

İşbirlikli öğrenme modeli eğitim-öğretim ortamlarında farklı ve
alternatif ölçme değerlendirme etkinlikleri sunar. İşbirlikli öğrenme
modelinin akademik faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür.
İşbirlikli öğrenme modeli;
1.

Alternatif öğretmen ve öğrenci değerlendirme teknikleri

2.
3.
kolaydır.

Öğretmen ve öğrenciye ani geribildirim sağlar,
Grupları yönetmek bireysel öğrenciyi yönetmekten daha

sunar,

4.İşbirlikli öğrenme yönteminin sınıf ortamında uygulanması
Sınıf, paylaşma ve uzlaşma gibi olumlu, yarışma ve rekabet gibi
olumsuz ilişki yapılarının görülebileceği bir ortamdır. İşbirlikli öğrenme
kavramının daha iyi idrak edilebilmesi için sözü edilen bu olumlu ve
olumsuz ilişki yapılarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.
Eğitim- öğretim ortamlarında üç çeşit sınıf ortamı bulunmaktadır.
Bireyselci, yarışmacı (rekabetçi) ve işbirlikli sınıf ortamları şu şekilde
açıklanabilir (Senemoğlu, 2001).
1. Bireyselci sınıf ortamı: Bireyselci sınıf ortamında öğrenciler,
kendi öğrenme hedeflerine ulaşmak amacıyla, kendi öğrenme alanlarında
bağımsız (bireysel) olarak ilerlerler.
2.Yarışmacı (rekabetçi) sınıf ortamı: Yarışmacı (rekabetçi) sınıf
ortamı öğrencilerden hangisinin daha iyi olduğunun belirlenmesi amacıyla,
öğrencilerin kazanma ya da kaybetme mücadelesi içine sokulduğu bir
ortamdır. Yarışmacı sınıf ortamlarında bir öğrencinin başarılı olabilmesi
için, bir başka öğrencinin başarısız olması gerekmektedir.
3. İşbirlikli sınıf ortamı: İşbirlikli sınıf ortamında öğrenciler, küçük
gruplar oluşturarak, bir öğrenme malzemesi ile çalışarak ve birbirleri ile
yardımlaşarak öğrenirler.
İşbirlikli öğrenme modelinin uygulandığı işbirlikli sınıf
ortamlarında, gruplarda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu
hususlar;
1.
2.

Amaçlar açık ve net bir biçimde ifade edilmeli,
Heterojen öğrencileri grupları oluşturulmalı,
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3.
Grup içi olumlu bağlılık sağlanmalı,
4.
Gruplarda bireysel sorumluluk duygusu geliştirilmeli,
5.
Öğrencilere öğrenmelisiniz talimatı aşılanmalı,
6.
Grubun başarılı olabilmesi için her öğrenciye eşit fırsatlar
sunulmalı,
7.
Öğrencilerde var olan yeteneklerin gelişmesi için çaba
harcanmalı,
8.
Öğretmen kolaylaştırıcı öğe olarak rol oynamalı,
9.
Öğrencilere grup içi etkileşimleri değerlendirme imkanı
verilmeli,
10.
Genel katılım ödülleri arttırılmalı,
11.
Grup ve bireysel başarı için ödüllendirme yolları
geliştirilmelidir
Sharan & Hert-Lazarowitz, (1980), işbirlikli öğrenme modeli ile
sınıf ortamında öğretimin düzenlenmesi için altı aşamanın yerine
getirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu aşamalar aşağıda verilmiştir.
1. Problem durumu içeren ana konu öğretmen tarafından
belirlenmeli ve problem durumuna ilişkin alt konular öğrenciler tarafından
belirlenmelidir. Ardından öğrenciler arasından en az iki en fazla altı kişilik
gruplar (takımlar) oluşturulmalıdır. Gruplar oluşturulurken heterojen
(cinsiyet, akademik başarı, yetenek vb. bakımından) olmasına dikkat
edilmelidir.
2. Problem durumuna ilişkin alt konular, problem çözümüne
yönelik kullanılacak stratejiler öğrenciler ve öğretmen tarafından işbirliği
içerecek biçimde planlanmalı ve ilk aşamadaki problem durumuna göre
belirlenen amaç ve davranışların düzeyleri belirlenmelidir.
3. Öğrenciler, ikinci aşamada belirlenen amaç ve davranışlara göre
kendi planlamalarını gerçekleştirmelidirler. Öğretmen bu aşamada
öğrencilerin bilgi ve kabiliyetlerini ortaya çıkarmalarına fırsat vermelidir.
Özellikle okul içi ve okul dışındaki kaynaklara ulaşma konusunda onlara
yardımcı olmalıdır.
4. Her grup içerisinde yer alan öğrencilerin beraber üçüncü aşama
boyunca elde ettikleri bilgileri analiz etmeleri ve değerlendirmeleri
gerekmektedir. Ardından her bir grup üyesinin kendisine daha önceden
verilen alt konuyu gruptaki diğer arkadaşlarına nasıl sunabileceği
planlanmalıdır.
5. Sınıftaki grupların hepsinin ya da bazılarının kendi içlerinde
sunum etkinliklerini gerçekleştirmeleri sağlanmalıdır. Daha sonra her grup
içerisindeki grup üyelerinin gruptaki diğer üyelerin konularını anlaması
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sağlanmalıdır. Grup sunumları ise öğretmen tarafından organize
edilmelidir.
6. Grupların aynı konularda fikir ayrılıklarını sürdürmesi
durumunda grup içi ve gruplar arası tartışmalar öğrenciler ve tarafından
birlikte değerlendirilerek bir sonuca varılmalıdır.
İşbirlikli öğrenme yöntemi uygulanırken dikkat edilmesi gereken
unsurlardan bir diğeri ise sınıfın düzenlenmesidir. Çünkü sınıfın fiziksel
özellikleri, atmosferi, öğrencilerin oturma şekilleri grup başarısını ve
iletişimini etkileyen etmenlerdir. Öğretmen sınıf içerisinde sıraların sabit
olmadığı, grup üye sayısına bağlı olarak düzenleyebileceği veya bu düzeni
kolaylıkla değiştirebileceği esnek bir sınıf ortamı oluşturabilmelidir.
Ayrıca gruplar birkaç hafta aynı sınıfta çalışmalarını sürdürecekse, gruplar
çalışma alanlarını kendi isteğine göre ayarlayabilmelidirler. Grup üye
sayısının üç ve dört kişiden oluştuğu gruplar için sınıf düzeni Şekil 1’ de
verilmiştir.

Şekil 1. Grup Üye Sayısının Üç ve Dört Kişiden Oluştuğu Sınıf Düzeni
(Doymuş ve diğerleri, 2005).

5.Sonuç
Genel olarak işbirlikli öğrenme modelinin, üst düzey bilişsel
stratejiler, başarı, kalıcılık, transfer ve derse katılma gibi bilişsel, tutum,
arkadaş ilişkileri, motivasyon, benlik saygısı, denetim odağı ve güdü gibi
birçok duyuşsal öğrenme süreci ve ürünü üzerinde pozitif etkilerinin
olduğu görülmektedir. İşbirlikli öğrenmenin hem bilişsel hem de duyuşsal
ürünler ve süreçler üzerinde dikkat çekecek biçimde pozitif etkilerinin
olması, işbirlikli öğrenmenin önemini daha da arttırmaktadır. İşbirlikli
öğrenmenin bu etkileri, modelin farklı yöntem/teknikleri denenerek ortaya
atılmıştır. Ayrıca ölçme ve değerlendirme açısından işbirlikli öğrenme,
öğretmenin öğrenciye anında geri dönüt vermesini ve alternatif öğretmenöğrenci değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasını sağlar. Tüm bu
nedenlerden dolayı işbirlikli öğrenmenin eğitim-öğretim ortamlarında
kullanılabilecek etkili ve verimli modellerden olduğu söylenebilir.
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1. Giriş
Mesleki müzik eğitiminin ana boyutlarından biri çalgı eğitimidir.
Çalgı eğitiminde amaç, sadece teknik ve müzikalite açısından gelişmiş
öğrenciler yetiştirmek olmayıp, çalgılarını gerek müzik öğrenimleri
gerekse mesleki yaşamları boyunca işlevsel olarak kullanabilecek bireyler
yetiştirmektir. Mesleki amaçlı müzik eğitimi yapılan örgün eğitim
kurumlarından, eğitim fakülteleri müzik eğitimi anabilim dallarında
verilen çalgı eğitimi, temelde çalgı çalmayı öğrenebilme, çalgıyı etkin
kullanabilme ve çalgı çalmayı öğretebilme basamaklarından oluşmaktadır
(Tanınmış, 2013).
Öğrenci çalgısı yoluyla, yeteneğini geliştirecek, müzikle ilgili
bilgilerini zenginleştirecek, müzik beğenisini yüksek bir düzeye
çıkarmaya çalışacak, çalgı öğretimi için gerekli ilke, yöntem ve teknikleri
öğrenerek uygulayacaktır. Bu yolla da gelecekte üstleneceği müzik
eğitimciliği görevine hazırlanmış olacaktır. Bu yüzden çalgı eğitimi, bir
müzik öğretmeni adayı için çok önemli bir derstir (Günay-Uçan, 1975).
Çalgı eğitiminin ana dallarından biri yaylı çalgı eğitimidir. Yaylı çalgı
eğitiminin başta gelen bir dalı olan keman eğitimi ise müzik öğretmeni
yetiştiren kurumlarda önemli bir yer tutmaktadır. Bu kurumlardaki keman
eğitiminde, keman eserlerini müzikal olarak algılayabilme, kavrayabilme,
ifade edebilme, müzikal bütünlüğe ulaşabilme kısaca müzik dilinin
olmazsa olmazlarını en etkili ve en verimli şekilde sergileyebilme gibi
beklentiler büyük önem taşır. Fakat keman eğitiminin ilk basamağındaki
zorluk, çalışılan eserde istenilen ifadeyi vererek müzikal çalma
becerisinin gelişimini sağlamakta yatmaktadır. Bu da nota üzerindeki
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müziksel yazı
geçmektedir.

öğelerini bilip doğru bir şekilde

uygulamaktan

1.1. Bilişsel alan
Çalgı eğitimcisinin uyguladığı eğitimle yapmak istediği şey
öğrencilerin başarı düzeylerini saptayıp alt düzeyden üst düzeye veya
daha ileri düzeye ulaştırmaktır. Burada başarı demek bilgi edinmede,
olgunlaşmada ve yetenek gelişiminde hedeflenen sonuçtur. Yani bireyin
bilişsel, duyuşsal ve devinişsel bir bütün olarak gelişimini sağlamaktır.
Yapılan araştırmalara göre bilişsel alan zihinsel etkinliklerin baskın
olduğu, duyuşsal alan öğrenilen duygusal davranışların kodlandığı,
devinişsel alan da edimsel becerilerin kodlandığı alan olarak
tanımlanabilir. Bu alanlar arasında sıkı bir ilişki vardır. Yani öğrenilmiş
bir davranış aynı anda bu üç alana birden girebilir veya davranışta baskın
olan niteliğine göre de bu üç alandan biriyle ifade edilebilir (Erden, 1999;
Sönmez, 2007).
Bu araştırmada Bloom’un Davranış Taksonomisi’nden (Huitt, 2011)
bilişsel düzeyin ilk dört aşaması/basamağı ele alınmıştır. Bir nesne veya
olguyla ilgili bazı özellikleri kişinin görünce tanıması olan bilgi
aşamasında öğrenciden süslemelerin adlarını söylemesi beklenir. Bilgi
düzeyinde kazanılmış kavramların özümsenmesi ve anlamanın en alt
basamağı olan kavrama aşamasında ise öğrendiği süsleme işaretlerinin
önemini ve işlevlerini bilmesi beklenir. Kavrama düzeyindeki
öğrenmelerine dayanarak yapıp göstermesi olan uygulama aşamasında
öğrenciden süslemeleri zamanında ve doğru bir şekilde uygulaması
beklenir. Parçalar arasındaki ilişkileri bulma, benzerlik ve farklılıkları
ortaya koyma gibi süreçlerden oluşan çözümleme (analiz) aşamasında ise
süsleme çalımının dönemsel farklılıklarını ortaya koyması beklenir.
Bilişsel alanın bu ilk dört basamağına ilişkin sorular içeren veri
toplama aracıyla araştırmada öğrencilerin bilişsel düzeyleri tespit
edilmiştir.
Bu
doğrultuda,
bilişsel
davranışların
kazanılıp
kazanılmadığını, bu bilişsel davranışları kazanmada ya da öğrenmede
eksiklik, yanlışlık ve güçlüklerin olup olmadığını belirlemek için sınama
durumu hazırlanmıştır. Nitekim çalgı eğitiminin yeterince etkili ve
verimli olması, her şeyden önce, “kendi içinde ‘bilişsel uygulamalı
eğitim’ anlayışının egemen olmasına bağlıdır. Çünkü “bilişsel uygulamalı
eğitim anlayışı”, öğrenilenleri “belleme” ve “kavrama” ile yetinmez,
“yaşama geçirme”, “gerçekleştirme”, “kullanma”, “uyarlama” ve
öğrenilenlerden “yararlanma” amacı güder (Uçan, 2005).
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1.2. Devinişsel alan
Bu araştırmada devinişsel düzeyin ilk dört basamağı ele alınmıştır.
Uygun ipuçlarını seçme, belli bir hareket için hazır olma, nasıl yapıldığını
dikkatle izleme, gözleme, tanıma, tanımlama gibi süreçlerden oluşan
algılama aşamasında öğrenciden süsleme türünü tanıması beklenir. Belirli
bir türdeki hareket veya yaşantı için hazır bulunuşluk düzeyi oluşturma
şeklinde tanımlanan kurulma aşamasında öğrenciden süslemeleri
çalmadan önce zihinsel, duyuşsal ve devinişsel anlamda hazır bulunması
beklenir. Taklit etme, deneme- yanılma, yardımlı-yardımsız yapabilme,
gösterme gibi süreçlerden oluşan kılavuzlama basamağında öğrenciden
süslemeyi yardımsız çalabilmesi beklenir. Belirli bir işi, kural ve
standartlarına uygun yapabilme, taslak oluşturma, başkasından yardım
almadan icat etme, hareketli gösterme, otomatik sergileme gibi
süreçlerden oluşan beceriye dönüştürme aşamasında süslemeyi doğru
çalması beklenir.
Devinişsel alanın bu dört basamağına ilişkin örnekler içeren veri
toplama aracıyla araştırmada öğrencilerin devinişsel düzeyleri tespit
edilmiştir. Bu doğrultuda,
devinişsel davranışların kazanılıp
kazanılmadığını, uygulamada eksiklik, yanlışlık ve güçlüklerin olup
olmadığını belirlemek için üç uzman tarafından öğrencilerin kayıt altına
alınan performansları değerlendirilmiştir.
1.3. Süslemeler
Müzik eserlerinin yazılması, okunması ve söylenmesi için
oluşturulmuş işaret, sembol ve öğelerin tümüne “müzik yazısı” denir
(Özçelik, 2002).
Müzik yazısını oluşturan işaretlerden biri de
süslemelerdir. “Müzik yazısında kullanılan süsleme notaları ve
sembolleri, müziğe renk, zarafet katan, ifadesini güçlendiren unsurlar
olmuşlardır. Bu notalar, müziğin normal akışını engellemeksizin eseri bir
nakış gibi süslerler. Süslemelerin sembollerle ifade ediliş şekilleri,
müziğin evrimine paralel olarak yüzyıllar boyunca değişime uğramıştır.
Geçmiş dönemlerde kullanılan bazı süsleme sembolleri zamanla
unutulmuş, bazılarının ise müzik yazısındaki gösterimleri değişmiştir.
Örneğin; barok dönemi trilinin icrası ile, günümüz müzik yazısında
kullanılan trilin icrası birbirinden farklıdır. Bu yüzden müzik yazısında
süslemeler konusu, eserin yazıldığı dönemin yapısına uygun icra
edilebilmesi
bakımından,
icracıların
korkulu
rüyası
olarak
nitelendirilmiştir (Özçelik, 2002).
Müzik yazısında süslemelerin sembollerle ifade edilişi, günümüze
ulaşan yazılı kaynaklara göre ilk olarak barok dönemi ile başlamıştır.
“Barok müzikteki duygusal abartı, aynı dönemin mimari yapıtlarıyla
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karşılaştırılabilir. Bu dönemde kocaman, devasa alanların ve süslü
katedrallerin yapıldığı, aşırı süslemeye önem verildiği görülür. Müzikteki
süslemeler de dönemin şatafatlı mimarisinin benzeridir” (İlyasoğlu,
2009).
Rönesans ve Erken Barok Dönem boyunca doğaçlama kökenli olan
süslemeler büyük bir gelişim ve arıtılma sürecine girmiştir. Süslemelerin
kullanım açısından doruğa ulaştığı Barok Dönem, yorumu ve icrası
konusunda da en çok tartışılan dönem olmuştur. Bu dönemde kimi
besteciler süslemeleri eserlerinde son derece basit bir taslak halinde
belirterek yorumu icracıya bırakırken, kimi besteciler ise en ince detayları
ile eserlerinde belirtmiş ve icracıdan bu çerçevenin dışına çıkmamasını
istemişlerdir. Süslemelerin yorum ve icrası konusundaki bu karmaşa,
sembolleri ve isimlerine de yansımıştır. Tüm bu farklılık ve belirsizlikler,
süslemelerin metodik bir şekilde sınıflandırılması ve gruplandırılması
gereğini doğurmuştur (Agay'dan aktaran: Pirgon, 2010).
Süslemeler adından da anlaşıldığı gibi, ezgide sesleri süsleyen,
sürelerini bağlı oldukları asıl seslerden alan ses veya ses kümecikleridir.
Yazıldıkları dönemlerin ve bestecilerin stiline uygun olarak ve nota
yazısında ifade edildikleri biçimlere göre çalınırlar (Büyükaksoy, 1997).
Süslemeler eserin bestelendiği dönemin özelliklerine ve bestecisine
göre uygulamada farklılıklar göstermektedirler. Süslemelerin nasıl
uygulanacağı bazı etüt ve eserlerde açıklamalı olarak yazılmakla beraber
bazı etüt ve eserlerde ise sadece semboller ile gösterilmektedir. Bu
nedenle söz konusu sembolleri tanıyabilme ve doğru uygulayabilme her
müzik öğretmeni adayı için büyük önem taşımaktadır.
Yapılan literatür taramasıyla süslemelerin uygulamada kararsızlığa ve
karışıklığa neden olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca süslemelerin öğrenciler
tarafından korku yaratan unsurlar olarak görüldüğü ve öğrencilerin
süslemeleri çalmada sorunlar yaşadıkları gözlemlenmiştir (Petenkaya,
2006; Acun, 2010; Döğer, 2012; Tanınmış, 2016). Bu nedenlerden dolayı
keman eğitiminde süslemelerin nasıl çalınacağını bilip doğru
uygulamanın büyük önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu doğrultuda
çalışmanın problem durumu, keman öğrencilerinin süslemelere ilişkin
bilişsel ve devinişsel düzeylerinin karşılaştırılması olarak belirlenmiştir.
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın niteliği
Bu araştırma, Müzik Eğitimi Anabilim Dalları keman öğrencilerinin
süslemelere ilişkin bilişsel ve devinişsel düzeylerini tespit etmeyi
amaçlamaktadır. Araştırma taşıdığı amaç ve bu amaca uygun olarak
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izlenen yöntem ve toplanan verilerin niteliği açısından durum saptamaya
yönelik betimsel bir çalışmadır.
2.2. Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu GÜGEF Müzik Eğitimi Anabilim
Dalı’nda lisans öğrenimi gören ve gönüllülük esası ile araştırmaya
katılmış 23 keman öğrencisi oluşturmaktadır.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilere İlişkin Kişisel Bilgiler

Cinsiyet

Mezun Oldukları
Ortaöğretim
Kurumu

Sınıf

f

%

Kız
Erkek
Toplam
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Genel Lise
Anadolu Lisesi / Fen Lisesi

22
1
23
21
0
0

95.7
4.3
100
91.4
0
0

Konservatuvar

2

8.6

Toplam
Lisans I
Lisans II
Lisans III
Lisans IV

23
3
7
5
8

100
13.0
30.4
21.7
34.9

Toplam

23

100

Tablo 1’e göre; araştırmaya katılan öğrencilerin 22’si kız, 1’i erkek
öğrencidir. Çalışma grubunun büyük bir çoğunluğunu kız öğrenciler
oluşturmaktadır. Öğrencilerin 21’i Güzel Sanatlar Lisesi mezunu, 2’si ise
konservatuvar mezunudur. Öğrencilerin 3’ü lisans 1. sınıf, 7’si lisans 2.
sınıf, 5’i lisans 3. sınıf ve 8’i lisans 4. sınıfa devam etmektedirler.
2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada verilerin toplanması amacıyla araştırmacılar tarafından
anket hazırlanmıştır. Uzman görüşü alınarak anketin geçerlik-güvenirliği
sağlanmıştır. Ankette 6 (altı) adet çoktan seçmeli ve 2 (iki) adet açık uçlu
soru bulunmaktadır. Yanıtlama, tek doğru seçeneği bulma ve yanıtı
yazma şeklindedir.
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Anket ile keman öğrencilerinin süsleme işaretlerinin yazılma ve
çalınma şekillerinin dönemlere göre farklılık gösterip göstermediği,
süsleme işaretlerini tanımada ve uygulamada kendilerini ne derecede
yeterli buldukları tespit edilmiştir. Anketin son 2 sorusu, süsleme bilme,
adını ve çalınışını yazma basamaklarını kapsayan, kendi içinde alt
sorular içeren mini bir test niteliğindedir. Birinci soruda öğrencilerden
tablo içerisinde verilen altı süsleme işaretinin adını yazmaları, diğer soru
da ise verilen süslemelerin çalınışlarını dizek üzerinde notaya almaları
istenmiştir. Her soru 6,25 puandır. Test sonunda bir öğrencinin
alabileceği toplam puan 100’dür.
Uygulama aşamasında ise belirlenen süslemelerin yer aldığı keman
eserlerinden kesitler öğrencilere çaldırılarak performansları kayıt
edilmiştir. Daha sonra üç uzman tarafından performansları, araştırmacılar
tarafından hazırlanan gözlem formu üzerine işlenerek 100 üzerinden
puanlanmıştır.
Müzik yazısında yer alan süslemelerin başlıcaları; basamak
(appogiatura), çarpma (acciaccatura), küme (grupetto), mordan (modente)
ve tril (trillo)dir. Çalışmanın anket ve uygulama aşamalarında da bu
süslemelere ilişkin sorulara yer verilmiştir.
Anket uygulamasının yapılabilmesi ve performanslarının kayıt
edilmesi için gerekli Etik Kurul izni alınmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Bu araştırmada elde edilen veriler gözlenme sıklıklarına göre yüzde
(%) ve frekans (f) ile ifade edilmiştir. Keman öğrencilerinin bilişsel ve
devinişsel düzeylerinin karşılaştırılmasında ise SPSS 25.0 ile nonparametric (parametrik olmayan) Kruskal-Wallis testi ve Pearson
korelasyon testi uygulanarak analiz edilmiştir. Kullanılan testlerde
anlamlılık düzeyi % 95 (p<0.05) olarak belirlenmiştir.
3. Bulgular
Tablo 2. Keman Öğrencilerinin Süsleme İşaretlerinin ve Çalınma
Şekillerinin Dönemlere Göre Farklılık Gösterdiğini Bilme Durumlarına
İlişkin Dağılımları
f
22
1
23

Evet
Hayır
Toplam
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%
95.70
4.30
100

Tablo 2’ye göre; araştırmaya katılan öğrencilerin 22’si süsleme
işaretlerinin ve çalınma şekillerinin dönemlere göre farklılık gösterdiğini,
1’i ise farklılık göstermediğini düşünmektedir. Öğrencilerin tamamının
süslemelerin dönemlere göre farklılık gösterdiğini bildikleri
görülmektedir.
Tablo 3. Keman Öğrencilerinin Süslemeleri Tanımada Kendilerini Ne
Derece Yeterli Bulduklarına İlişkin Dağılımları

Yeterli buluyorum.
Büyük ölçüde yeterli buluyorum.

f
1
2

%
4.30
8.60

Kısmen yeterli buluyorum.

14

61

Az yeterli buluyorum.

6

26.10

Hiç yeterli bulmuyorum.
Toplam

0
23

0
100

Tablo 3’e göre; araştırmaya katılan öğrencilerin 1’i süslemeleri
tanımada kendini yeterli, 2’si büyük ölçüde yeterli, 14’ü kısmen yeterli,
6’sı ise az yeterli bulmaktadır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun
süslemeleri tanımada kendilerini tam yeterli bulmadıkları ve buna neden
olarak da bu konuda yeterli bilişsel düzeye sahip olmadıkları söylenebilir.
Tablo 4. Keman Öğrencilerinin Süslemeleri Uygulamada Kendilerini Ne
Derece Yeterli Bulduklarına İlişkin Dağılımları
f
1
1
13
7
1
23

Yeterli buluyorum.
Büyük ölçüde buluyorum.
Kısmen yeterli buluyorum.
Az yeterli buluyorum.
Hiç yeterli bulmuyorum.
Toplam

%
4.30
4.30
56.70
30.40
4.30
100

Tablo 4’e göre; araştırmaya katılan öğrencilerin 1’i süslemeleri
uygulamada kendini yeterli, 1’i büyük ölçüde yeterli, 13’ü kısmen yeterli,
7’si az yeterli, 1’i ise yetersiz bulmaktadır. Öğrencilerin büyük bir
çoğunluğunun süslemeleri uygulamada kendilerini tam yeterli
bulmadıkları ve buna neden olarak da bu konuda yeterli devinişsel
düzeye sahip olmadıkları söylenebilir.
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Tablo 5. Keman Öğrencilerinin Süslemeleri Adlandırmaya İlişkin
Puanları
Sınıf
Lisans 1
Lisans 2
Lisans 3
Lisans 4
p= 0.054

En
düşük
Puan
12.5
3.0
12.5
12.5

En
yüksek
Puan
12.5
15.5
20.75
31.25

Test Puan
Ortalamaları

Sınıf Başarı
Yüzdeleri

12.50
11.07
15.35
18.71

33.33
29.52
40.93
49.89

Öğrencilere uygulanan ankette 6 (altı) adet süsleme sorulmuş ve
öğrencilerden süslemelerin adlarını yazmaları istenmiştir. Bu bölüm için
ayrılan toplam puan 37.5’tir. Yukarıdaki tabloda öğrencilerin sınıflarına
göre aldıkları puanlar en düşük ve en yüksek olmak üzere verilmiştir.
Sınıflarına göre süslemeleri adlandırma puanlarının farklılık göstermediği
ortaya çıkmıştır. Tablo 5’e göre öğrencilerin aldığı puanların sınıflarına
göre artış gösterdiği buna sınıfları ilerledikçe öğrencilerin bilgi
birikimlerinin ve eğitim düzeylerindeki farklılığın sebep olduğu
söylenebilir. Ayrıca Lisans II sınıf öğrencilerinin en düşük ortalamaya
sahip grup olması dikkati çekmektedir.
Tablo 6. Keman Öğrencilerinin Süslemelerin Nasıl Çalınacağını Notaya
Almalarına İlişkin Puanları
Sınıf
Lisans 1
Lisans 2
Lisans 3
Lisans 4
p= 0.858

En
düşük
Puan
0
0
0
0

En yüksek
Puan

Test Puan
Ortalamaları

Sınıf Başarı
Yüzdeleri

29.25
20.25
12.50
29.25

10.75
8.42
6.20
14.18

17.20
13.47
9.92
22.68

Öğrencilere uygulanan ankette 10 (on) adet süsleme sorulmuş ve
bunların nasıl çalınacağını notaya almaları istenmiştir. Bu bölüm için
ayrılan toplam puan 62,5’tir. Yukarıdaki
tabloda
öğrencilerin
sınıflarına göre aldıkları puanlar en düşük ve en yüksek olmak üzere
verilmiştir. Tablo 6’ya göre; lisans 1 ve lisans 4 öğrencilerinin aldıkları
en yüksek puanlar aynıyken ara sınıfların daha düşük puanlar aldıkları ve
puanlarının sınıflarına göre farklılık göstermediği gözlemlenmiştir.
Ayrıca tüm sınıf ortalamalarının %50’nin altında olması dikkati
çekmektedir. Bu duruma göre öğrencilerin süslemelerin nasıl çalınacağını
notaya almaya ilişkin yeterli düzeye sahip olmadıkları söylenebilir.
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Tablo 7. Keman Öğrencilerinin Süslemelere İlişkin Bilişsel Düzey
Puanları
Sınıf
Lisans 1
Lisans 2
Lisans 3
Lisans 4
p = 0,400

En Düşük
Puan
12.5
14.25
12.5
15.5

En Yüksek
Puan
42.25
32.75
41
59.25

Test Puan Ortalamaları
23.41
19.39
23.45
32.87

Tablo 7’de öğrencilerin süslemelere ilişkin bilişsel düzeylerini tespit
etmek için uygulanan anketin son iki sorusuna verdikleri yanıtlardan
aldıkları puanlara (100 tam puan üzerinden) yer verilmiştir. Buna göre
öğrencilerin süslemeleri bilmeye ilişkin düşük puanlar aldıkları ve
puanlarının sınıflarına göre farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca
tüm sınıf ortalamalarının %50’nin altında olması dikkati çekmektedir. Bu
duruma göre öğrencilerin süslemelere ilişkin yeterli bilişsel düzeye sahip
olmadıkları söylenebilir.
Tablo 8. Keman Öğrencilerinin Süslemelere İlişkin Devinişsel Düzey
Puanları
Sınıf
Lisans 1
Lisans 2
Lisans 3
Lisans 4
p = 0,369

En Düşük Puan

En Yüksek Puan

21.5
15.1
17.3
33.8

64.8
76.5
54.3
61.1

Test Puan
Ortalamaları
36.43
40.72
38.48
51.56

Tablo 8’de öğrencilerin süslemelere ilişkin devinişsel düzeylerini
tespit etmek için yapılan uygulamadan aldıkları puanlara (100 tam puan
üzerinden) yer verilmiştir. Buna göre öğrencilerin süslemeleri
uygulamaya ilişkin düşük puanlar aldıkları ve puanlarının sınıflarına göre
farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Lisans III sınıf öğrenci
puanlarının Lisans II öğrenci puanlarından düşük olması dikkati
çekmektedir. Lisans III haricinde sınıf düzeyi ilerledikçe uygulama
puanlarında bir artış olduğu söylenebilir. Lisans IV ortalaması dışında
diğer tüm sınıf ortalamalarının %50’nin altında olması dikkati
çekmektedir. Bu duruma göre öğrencilerin süslemelere ilişkin yeterli
devinişsel düzeye sahip olmadıkları söylenebilir.
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Tablo 9. Keman Öğrencilerinin Süslemelere İlişkin Bilişsel ve Devinişsel
Düzey Puanlarının Karşılaştırılması
Sınıf
Lisans 1
Lisans 2
Lisans 3
Lisans 4
p = 0,027

Bilişsel Düzey
Puanları
23.41
19.39
23.45
32.87

Devinişsel Düzey
Puanları
36.43
40.72
38.48
51.56

Tablo 9’da öğrencilerin süslemelere ilişkin bilişsel ve devinişsel
düzeylerini tespit etmek için yapılan uygulamalardan aldıkları puanlara
(100 tam puan üzerinden) yer verilmiştir. Öğrencilerin süslemelere ilişkin
bilişsel ve devinişsel düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına
dair yapılan Pearson Korelasyon testi sonucunda orta derecede pozitif
anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Sınıf düzeyi ilerledikçe, bilişsel
düzeyleri arttıkça öğrencilerin süslemeleri uygulama düzeylerinin de
gelişeceği ve bilişsel alandaki gelişmelerin devinişsel alanı da
etkileyeceği düşünülmektedir.
4. Tartışma ve sonuç
Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlardaki keman eğitimi sürecinde
kuşkusuz çeşitli sorunlar yaşanmakta ve bunlara çözümler bulunmaya
çalışılmaktadır. Araştırmanın konu alanına ilişkin olarak bilişsel ve
devinişsel düzeylerin incelendiği keman eğitimi, teori ve uygulamanın
paralel yürütüldüğü bir süreç niteliği taşımaktadır. Yapılan araştırmalar
göstermektedir ki, Eğitim Fakülteleri’nin Müzik Eğitimi Anabilim
Dalları öğrencilerinin 4 yıllık keman eğitimleri süresince notaları doğru
ve temiz çalma üzerine yoğunlaştıkları, müzikal terimler, nota üzerindeki
işaretler ve süslemelere gereken özeni göstermemektedir. Buna sebep
olarak şu hususlar gösterilebilir:
 Müzik öğretmeni yetiştiren yükseköğretim kurumu olan eğitim
fakülteleri müzik eğitimi anabilim dallarında verilen keman eğitiminin bu
okullardaki amacı, kapsamı, işleyişi ve süreci diğer çalgı eğitimi
alanlarından farklı bir konuma ve öneme sahiptir. Çünkü bu anabilim
dallarında amaç keman sanatçısı yetiştirmek değil, müzik öğretmeni
yetiştirmektir. Fakat müzik öğretmeni yetiştirirken verilen çalgı
eğitiminde temel amacın öğrencilerde müzikal davranış geliştirecek bir
çalgı eğitimi süreci olduğu göz ardı edilmektedir.
 Müzik öğretmenliği programında haftada bir saat 2 öğrenci olarak
yürütülen bireysel çalgı keman dersinin istenilen düzeyde gerçekleşmesi
için mevcut haftalık ders saatinin yeterli olmadığı görülmektedir.
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 Keman eğitimi; müziksel teori ve işitme eğitimi, armonikontrpuan, müzik tarihi, müzik kültürü dersleriyle bir bütün olarak
düşünülmelidir. Öğrenci müziksel işitme ve teori eğitimi ve armoni
derslerinde aldığı kuramsal bilgilerle keman eğitiminde çaldığı eserlerin
armonik yapılarını, formlarını, inceleme fırsatı bulur. Müzik tarihi ve
müzik kültürü derslerinde aldığı bilgilerle de keman eserlerinin dönemleri
ve bestecileri hakkında fikir sahibi olur (Gün ve Yıldız, 2013). Bu da
direkt olarak öğrencinin çalıcılığına yansır ve çaldığı eserin dönemini
yansıtmak için daha müzikal düşünmeye başlar. Fakat öğrencilerin teorik
derslerde öğrendikleri bilgileri çalgı derslerine transfer etmedikleri
düşünülmektedir.
 Bilişsel düzeyin performansı etkilediği bilinen bir gerçektir.
Öğrencilerin öğrendikleri bilgiyi daha iyi uygulamaya dönüştürebilmeleri
için bilişsel düzeylerini geliştirme çalışmalarına gerekli önemi
vermedikleri düşünülmektedir.
 Etütlerin veya eserlerin bazı edisyonlarında süslemelerin nasıl
çalınması gerektiği sayfanın altında ya da dizeğin üzerine yazılan ek bir
dizek ile belirtilirken bazı edisyonlarında ise sadece işaretler yer
almaktadır. Süslemeler, sadece işaretleri ile belirtildiğinde çalıcının söz
konusu işaretleri tanıması ve eserin dönemine ait çalınma biçimlerini
bilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Bu araştırmada;
 Öğrencilerin 22’si süslemelerin işaretlerinin ve çalınma şekillerinin
dönemlere göre farklılık gösterdiğini, 1’i ise farklılık göstermediğini
düşünmektedir. Öğrencilerin tamamına yakının süsleme işaretlerinin ve
çalınma şekillerinin dönemlere göre farklılık gösterdiğini bildikleri,
 Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun süslemeleri tanımada ve
uygulamada kendilerini tam anlamıyla yeterli bulmadıkları,
 Öğrencilerin süslemeleri adlandırmaya ilişkin seviyelerinin sınıf
düzeyine göre artış gösterdiği,
 Öğrencilerin süslemelerin nasıl çalınacağını notaya almalarına
ilişkin puanlarının sınıflarına göre herhangi bir farklılık göstermediği,
 Öğrencilerin süslemeleri bilmeye ilişkin düşük puanlar aldıkları ve
puanlarının sınıflarına göre farklılık göstermediği ve öğrencilerin
süslemelere ilişkin yeterli bilişsel düzeye sahip olmadıkları,
 Öğrencilerin süslemeleri uygulamaya ilişkin aldıkları puanlarının
sınıflarına göre farklılık göstermedikleri ve süslemelere ilişkin yeterli
devinişsel düzeye sahip olmadıkları,
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 Öğrencilerin süslemelere ilişkin bilişsel ve devinişsel düzeyleri
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit etmek için yapılan
Pearson Korelasyon testi sonucunda orta derecede pozitif anlamlı bir
ilişki olduğu sonuçları ortaya çıkmıştır.
5. Öneriler
 Süslemelerin keman ders müfredatında ayrı bir ünite olarak ele
alınması,
 Öğrencilere keman dersinde süslemelerin detaylı bir şekilde
anlatılarak her bir süslemeye ilişkin örnek etüt ve eserlerin çaldırılması,
 Keman öğrencilerine süslemelere ilişkin bilişsel ve devinişsel
düzeylerdeki eksikliklerini gidermek amacıyla bu konuda uygulamalı
seminerler düzenlenmesi,
 Daha büyük çalışma grupları ile konunun tekrar irdelenmesi,
 Konunun duyuşsal alan da ele alınarak incelenmesi önerilmektedir.
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1.Araştırmanın amacı, kapsamı ve önemi
Eğitim süreci bireylere güncel bilimsel içerik ve çağın gerektirdiği
becerileri kazandırarak toplumsallaşmasını sağlamanın yanında, toplumun
sürdürülebilirliği sağlamak için ihtiyaç duyulan/duyulacak insan kaynağını
yetiştirmek amacıyla yürütülen faaliyetler olarak ifade edilebilir. Buna göre
eğitim süreçlerinin temel iki işlevinden bahsedilebilir. Bunlarda ilki
bireylerin çağdaş bilimsel içerik ve becerilerle donatılarak sosyal hayata
uyumlu ve verimli yaşayacak olgunluğa oluşması, diğeri ise sürdürülebilir
toplumun ihtiyaç duyduğu/duyacağı nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir.
Bu bağlamda okullarda yürütülen eğitim süreçlerinde bireylere bilimsel
içerik ve becerilerin kazandırılmasının yanında, toplumun ihtiyaç alanlarına
göre doğru yönlendirmelerin yapılmasının gerektiği söylenebilir. Diğer
taraftan çağın koşulları göz önüne alındığında; toplumların eğitim
sürecinden çıkan öğrencilerin bilimsel bilgiye ve düşünme becerilerine
sahip olmanın yanında kalkınma ve gelişim için gerekli tüm teknolojik ve
üretim ekipmanlarını tasarlama yeterliliğine sahip olmanın yanında bu
tasarımları uygulamaya aktarabilecekleri mesleklere yönelmelerini
amaçlaması beklenen bir durumdur (Gonzalez ve Kuenzi 2012).
1

Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen “ Lise
Öğrencilerinin FeTeMM Alanlarına Yönelik Kariyer Tercihlerinin Araştırılması: İlgileri, Algıları ve
Tutumları” adlı doktora tez çalışmasından elde edilen verilerin bir bölümünden üretilmiştir ve
çalışmanın bir bölümü IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumunda sözlü bildiri olarak
sunulmuştur.
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Alanyazında yürütülen araştırmalarda (başta kız öğrenciler olmak
üzere) öğrencilerde orta öğretimde başlayan ve etkisini artırarak devam
eden fizik, matematik ve mühendislik alanlarına yönelik gelişen olumsuz
duyuşsal olguların (algı, ilgi ve tutum) ve bu alanlara yönelik düşük kariyer
ilgisinin oluştuğu rapor edilmektedir (Bishop, 2015; Christensen ve diğ.,
2014; Herrera ve Hurtado, 2011). Yukarıda ifade edilen konular göz önüne
alındığında, bu durumun toplumların sürdürülebilirliği açısından önemli
sorunlar doğuracağı kolaylıkla öngörülebilir.
2000’li yılların başında ortaya çıkan STEM eğitiminin temelinde bu
durumların olduğu göze çarpmaktadır. STEM eğitimi öğrencilerin temel
bilimsel alanlardaki (fizik, kimya, biyoloji ve matematik) bilimsel içerikleri
ve 21.yy becerilerini kazanmalarının yanı sıra, bu bilgileri teknoloji ve
mühendislik becerileri kullanarak üretime dönüştürmelerini amaçlayan bir
süreç olarak tanımlanabilir (Bellanca, 2010; Breiner, diğ., 2012; Bybee,
2010a; NRC, 2011). Bu amaç doğrultusunda yürütülen süreçte öğrenciler
temel bilgi ve becerileri kazanarak sosyal hayat için gerekli olgunluğa
ulaşırken, teknolojiyi ve mühendislik becerilerini kullanarak üretim
yapabileceklerine yönelik farkındalık oluşturduğu söylenebilir (Bybee,
2010b; Jang, 2016; NRC, 2011). Diğer taratan STEM eğitimde oluşturulan
bu farkındalığın öğrencilerin kariyer yönelimlerini etkilemesinin beklendiği
görülmektedir. STEM eğitiminin etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda,
yapılan uygulamaların öğrencilerin STEM alanlarına yönelik duyuşsal
olgularını pozitif yönde etkilediği (Gülhan ve Şahin, 2016; Şahin ve diğ.
2014; Wyss ve diğ., 2012); olumlu bilim kariyer oluşturduğu (Kang ve diğ.,
2015) ve STEM alanlarına yönelik kariyer eğilimlerini olumlu etkilediği
(Bishop, 2015; Christensen ve diğ., 2014; Hayden ve diğ., 2011) rapor
edilmektedir. Diğer taraftan yapılan çalışmaların büyük çoğunluğun
uluslararası olduğu ve bu çalışmaların öğrencilerin STEM alanlarına
yönelik kariyer eğilimlerini, ilgi, algı ve tutumlarını bütüncül bir yaklaşımla
ele almadığı görülmektedir. Bu bağlamda alan yazına katkı sağlaması
amacıyla yürütülen bu çalışmada, STEM kariyer farkındalık etkinliklerinin
lise öğrencilerinin STEM alanlarına yönelik kariyer yönelimleri, ilgileri,
algıları ve tutumları üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda aşağıda belirtilen problem durumlarına cevap aranmıştır.

STEM kariyer farkındalık etkinlikleriyle yürütülen süreç
lise öğrencilerinin STEM algıları üzerinde etkili midir?

STEM kariyer farkındalık etkinlikleriyle yürütülen süreç
lise öğrencilerinin STEM kariyer ilgileri üzerinde etkili midir?

STEM kariyer farkındalık etkinlikleriyle yürütülen süreç
lise öğrencilerinin STEM tutumları üzerinde etkili midir?
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STEM kariyer farkındalık etkinlikleriyle yürütülen süreç
lise öğrencilerinin STEM kariyer yönelimleri üzerinde etkili midir?

STEM kariyer farkındalık etkinlikleriyle yürütülen süreç
lise öğrencilerinin STEM kariyer yönelimlerini etkileyen faktörler üzerinde
etkili midir?
1.
Araştırmanın yöntemi
STEM kariyer farkındalık etkinliklerinin öğrencilerin STEM kariyer
yönelimleri üzerine etkisini belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmanın
araştırma modeli ve çalışma grubunun özellikleri aşağıda
detaylandırılmıştır.
1.1.

Araştırmanın modeli ve çalışma grubu

Bu çalışmada Öntest-Sontest tek gruplu zayıf deneysel desen
kullanılmıştır. Bu araştırma modelinde uygulamanın yapıldığı deney
grubuna ölçme araçları uygulama öncesi ve sonrasında uygulanarak
ölçümler karşılaştırılmaktadır (Cohen & Manion, 1997). Veri toplama
süreci ise karma araştırma desenlerinden paralel yakınsayan desene göre
şekillendirilmiştir. Araştırma Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan bir
devlet okulunun 10. ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılımı
4 hafta boyunca yürütülmüştür. Deneysel süreçte çalışma grubuna Öntest
ve Sontest olarak “ STEM Kariyer İlgi, STEM Algı, STEM Tutum Ölçeği
ve Yarı yapılandırılmış görüşme soruları” uygulanmıştır. Araştırma
sürecinde ilk olarak belirtilen ölçme araçları çalışma grubuna
uygulanmıştır. Daha sonra STEM kariyer farkındalık etkinlikleri her hafta
2 ders saati olmak üzere 4 hafta boyunca aktif katılıma dayalı olarak
öğrencilerle yapılmıştır. Uygulama sonunda ölçme araçları Sontest olarak
uygulanarak süreç sonlandırılmıştır. Araştırmanın uygulama sürecinin
şematik gösterimi Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo1: Araştırmanın deseni
GRUP
Deney
Grubu

Hazırlık Süreci
Etkinliklerin
tasarlanması ve Pilot
Uygulama

ÖNTEST
Ö1-Ö2-Ö3F1

UYGULAMA
STEM Kariyer
Farkındalık
Etkinlikleri

SONTEST
Ö1-Ö2-Ö3F1

Ö1: FeTeMM Tutum Ölçeği, Ö2: FeTeMM Kariyer İlgi ölçeği, Ö3: FeTeMM Algı Ölçeği, F1:
Görüşme Formu

Araştırmanın çalışma derinlemesine ve çok boyutlu veri elde etmek
(Yıldırım ve Şimşek, 2004); amacıyla grubu aykırı (zıt tabakalı) örnekleme
yöntemine göre oluşturulmuştur. Buna göre uygulama okulunda akademik
başarı sıralamasına göre oluşturulan 10. ve 11. sınıflara ait şubelerden en
başarılı orta başarılı ve en az başarıya sahip öğrencilerin bulunduğu
şubelerden eşit sayıda olacak şekilde 64 öğrenci seçilmiştir. Çalışma
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grubunun sınıf düzeyi ve cinsiyete göre dağılımı Şekil 4’te grafik olarak
sunulmuştur.

Sınıf

10.sınıf

Kız
Erkek

Cinsiyet

11. sınıf
31

32

33

32

Şekil 4: Deneysel uygulama sürecine katılan çalışma grubunun
cinsiyet ve sınıf seviyelerine göre dağılımları
Şekil 4’te de görüldüğü gibi çalışma grubundaki öğrencilerin 32’si
kız, 32’si erkektir ve 31’ü 11. sınıf, 33’i 10. sınıfta öğrenim görmektedir.
Araştırmada çalışma grubuna uygulanan ölçme araçlarının
özellikleri ve uygulama süreci aşağıda açıklanmıştır.
1.2.

Veri toplama süreci ve araçları

Çalışmada paralel yakınsayan desenin doğasına uygun olarak nitel
ve nicel ölçme araçları birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın nicel veri
toplama araçları olan “STEM Kariyer İlgi Ölçeği, STEM Tutum Ölçeği,
STEM Algı Ölçeği” alan yazında var olan ölçme araçlarından seçilmiştir.
Nitel veri toplama aracı olan “Öğrenci Görüşme Formu” ise araştırmacı
tarafından hazırlanmıştır. Kullanılan ölçme araçlarının uygulama
sürecinden önce çalışma grubundan faklı bir örneklem üzerinde pilot
uygulaması yapılmıştır. Pilot uygulama sürecinde ilk olarak ölçme
araçlarının yapı ve dil geçerliliği belirlemek için 3 akademisyen, 2 lise
öğretmeni ve 6 lise öğrencisinden uzman görüşü alınmıştır. Uzmanların
görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak Batı Anadolu’da
yer alan bir devlet okulunda öğrenim gören 210 öğrencinin (70 er kişilik
10., 11. ve 12 sınıf öğrencileri) katılımı ile pilot uygulama
gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama sonunda elde edilen veriler üzerinde
güvenirlik analizi yapılmıştır. Ölçme araçlarının özellikleri ve pilot
uygulamadan ulaşılan sonuçlar aşağıda sunulmuştur.
2.2.a. STEM algı ölçeği: Knezek & Christensen (1998) tarafından
geliştirilen ve 7’li anlam ölçeği tipinde olan STEM Algı Ölçeği’ nin
dilimize uyarlanması Gülhan ve Sahin (2016) tarafından yapılmıştır.
Ölçme aracı, fen-teknoloji-mühendislik-matematik-kariyer olmak üzere 5
alt boyuttan oluşmaktadır. Türkçe dil uyarlamasından akabinde
araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada ölçme aracının Croncbach
Alpha güvenirlik katsayısı 0.891 olarak belirtilmiştir
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Bu çalışma için yapılan pilot uygulamada ölçme aracının Croncbach
Alpha güvenirlik katsayısı fen alt boyutu 0.828, matematik boyutu 0.688,
mühendislik boyutu 0.899, teknoloji boyutu 0.747, kariyer boyutu 0.811
ve ölçme aracının geneli için 0.879 olarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda
ölçme aracının geçerli ve güvenilir olduğu, bu araştırma için belirlenen
örneklem kullanılabileceği söylenebilir.
2.2.b. STEM tutum ölçeği: Friday Institute (2012) tarafından
geliştirilen STEM Tutum Ölçeği 5’li likert ölçeği tipinde olup Matematikfen-mühendislik ve teknoloji, 21. yüzyıl becerileri, Senin geleceğin,
Kendin hakkında adlı dört bölümden oluşmaktadır. Bu araştırmada ölçme
aracının ilk iki bölümünü oluşturan 37 madde kullanılmıştır. Çalışmada
kullanılan 37 maddelik ölçme aracının ilk 8 maddesi matematik, sonra
sırasıyla 9 madde fen, 9 madde mühendislik-teknoloji ve son 11 madde 21.
yy becerileri alt boyutlarına ilişkindir. Ölçeğin Türkçe dil uyarlaması
Yıldırım ve Selvi (2015) tarafından yapılmış ve güvenilirlik katsayısı 0.94
olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Gülhan ve Sahin (2016) testin dilimize
yeniden uyarlamasını yaparak ön uygulamaya tabi tutmuşlar ve ölçme
aracının güvenilirlik değerini 0.922 olarak belirlemiştir. Araştırmacı
tarafından yürütülen pilot uygulama sürecinde Croncbach Alfa güvenirlik
katsayısı matematik alt boyutu için 0,657, fen alt boyutu için 0,857,
mühendislik-teknoloji alt boyutu için 0.852, 21.yy becerileri alt boyutu için
0.817 ve geneli için 0.889 olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda ölçme
aracının geçerli ve güvenilir olduğu, bu araştırma için belirlenen örneklem
ile kullanılabileceği söylenebilir.
2.2.c. STEM kariyer ilgi ölçeği: Kier ve diğ. (2014) tarafından
geliştirilen FeTeMM Mesleklerine Yönelik İlgi Ölçeği’ nin orijinali fen,
teknoloji, mühendislik ve matematik olmak üzere 4 alt boyut 44 maddeden
oluşmaktadır. Ölçeğin her alt boyutunda 11 madde yer almaktadır ve 5’li
likert tipindedir. Ölçeğin Türkçe dil uyarlaması Ünlü ve diğ. (2014)
tarafından yapılmıştır. Araştırmacılar bu süreçte ölçekteki alt boyutlara ait
4 maddeyi çıkararak ölçeği 40 madde ve 4 boyut olarak yapılandırmışlar
ve güvenilirlik katsayısını 0,93 olarak belirlemişlerdir. Pilot uygulama
sürecinde ölçme aracının Croncbach Alfa güvenirlik katsayısı fen alt
boyutu 0.802, matematik alt boyutu 0.898, teknoloji alt boyutu 0.882 ve
mühendislik alt boyutu 0.924 ve geneli için 0.896 olarak hesaplanmıştır.
Bu bağlamda ölçme aracının geçerli ve güvenilir olduğu, bu araştırma için
belirlenen örneklem ile kullanılabileceği söylenebilir.
2.2.d. Öğrenci görüşme formları: Öğrenci görüşme formunda
öğrencilerin demografik özelliklerinin yanında bir sonraki öğrenim
süreçlerinde hangi mesleği seçeceklerini ve bu tercihlerinde hangi
değişkenlerin etkili olduğunu belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır.
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Pilot uygulama süreci öncesinde görüşme formu alanında uzman 3
akademisyene (fen eğitimi alanında), 2 lise öğretmeni ve 6 lise
öğrencisinin görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda
öğrenci görüşme formunda yer alan 1. soruda bulanan ifade eksikliği
giderilmiştir. Uzmanlara tekrar sunulan görüşme formları uygulama için
uygun bulunmuş ve uygulama sürecine hazır hale gelmiştir. Pilot
uygulama sürecinde öğrencilerin görüşleri alınmış ve formlara verdikleri
yanıtlar incelenmiştir. Tüm bu süreçler sonunda görüşme formunun asıl
uygulamada kullanılabilir nitelikte olduğuna karar verilmiştir. Görüşme
formundan elde edilen veriler fen eğitimi alanında uzman 2 akademisyen
tarafından değerlendirilmiş ve uzmanlar arası uyumu veren Kappa değeri
% 84 olarak hesaplanmıştır. Bu uyum oranı alan yazında yüksek uyum
olarak kabul edilmektedir (Bilgen ve Doğan, 2017).
Çalışmada kullanılan STEM kariyer farkındalık etkinliklerinin
hazırlanması ve özellikleri aşağıda açıklanmıştır.
1.3.

Etkinliklerin tasarımı ve uygulama süreci

Çalışma Tek gruplu zayıf desene göre tasarlandığı için sadece
uygulama grubuna yönelik 4 haftalık etkinlikler tasarlanmıştır. Bu süreçte
ilk olarak uygulanacak etkinliklerde konu edilen meslekler belirlenmiştir.
Seçilen meslekler, ülkemizde son yıllarda ilgi görmeye başlayan,
uygulama alanları ve kariyer olanakları açısından örneklem grubunun bilgi
sahibi olmadığı düşünülen ve bu alandaki diğer mesleklerle yakından
ilişkisi olan mesleklerden seçilmeye çalışılmıştır. Buna göre 4 adet meslek
(Süt teknolojileri, Enerji sistemleri, Petrol ve Fizik Mühendisliği)
belirlenmiştir. Sonrasında belirlenen meslek gruplarının çalışma alanları,
çalışma sürecinde yaptığı uygulamalar ve lise düzeyinden lisansüstü
öğrenim sürecine kadar olan eğitim süreci basamakları alan yazından
araştırılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında söz konusu mesleklere yönelik
meslek tanıtım broşürleri oluşturulmuştur. Diğer taraftan literatür
taramalarından meslek gruplarının çalışma sürecindeki faaliyetlerini
yansıtacak, çalışma grubunun seviyesine uygun ve ilgi çekici deneyler
belirlenmiştir. Söz konusu deneyler argümantasyona dayalı öğretim
sürecine göre düzenlenerek uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Etkinlikler
alanında uzman 2 akademisyen ve okullarında kariyer yönlendirmesi
yapan 2 lise öğretmeninin uzman görüşüne sunulmuştur. Uzmanların
olumlu görüşlerinden sonra uygulama süreci başlatılmıştır. 4 hafta
boyunca süren uygulamalarda her hafta bir meslek tanıtılmış ve bir sonraki
haftaya kadar öğrencilerden tanılan mesleğin ve bununla ilgili olan diğer
mesleklerin araştırılması istenmiştir. Uygulamalarda rehber olan kişi
tanıtılan meslekle özdeşleşmiş kıyafeti giyerek laboratuvara gelmiştir.
Önceden hazırlanan kariyer tanıtım broşürünü öğrencilere dağıtarak
birlikte incelemişlerdir. Soru–cevap yöntemi kullanılarak öğrencilerin
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soruları cevaplanmıştır. Devamında hazırlanan deneyler argümantasyon
yöntemi kullanılarak oluşturulan öğrenci grupları ile yapılmıştır. Deneyler
yapılırken öğretici, öğrencilere hem alanla ilgili bilgileri sunmaya çalışmış,
hem de öğrencilerde meslekle uğraşan kişilerin rutin işleri hakkında bir
farkındalık oluşturmaya çalışmıştır. Deney süreci bittikten sonra rehber,
bir öğrenciye broşürde yer alan meslekle ön plana çıkmış kişinin başarı
hikâyesini okutarak süreci sonlandırmıştır. Son olarak öğrencilerden
tanıtılan mesleği ve ilişkili oldukları meslekleri araştırarak bir sonraki
uygulamaya gelmeleri istenilmiştir. Devamındaki haftada ilk olarak
öğrencilerin yaptıkları araştırmalar ve oluşan görüşlerin tartışılması ile
başlanmıştır. Bu süreçte öğrencilere her hafta farklı kişiler (bir kadın, bir
erkek) rehberlik etmiştir. Uygulama süreci son testlerin uygulanması ile
sonlandırılmıştır.
1.4.

Verilerin analizi

Araştırma sürecinde ölçme araçları kullanılarak elde edilen veriler
türlerine göre (nicel ya da nitel) analiz edilmiştir. Bu bağlamda araştırma
sürecinin nitel verilerinin anlamlandırılmasında içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır. İçerik analizi sürecinin doğasına uygun olarak katılımcıların
görüşme formunda yer alan sorulara verdikleri cevaplardan kodlar ve
temalar oluşturulmuştur. Sonrasında oluşturulan tema ve kodlar
kullanılarak yüzde ve frekans dağılımları belirlenmiştir. Ölçeklerden elde
edilen nicel verilerin çözümlenmesinde SPSS 23.0 kullanılmıştır. Program
yardımıyla veriler üzerinde normallik testleri betimleyici istatistikler, t
Testleri yapılmıştır. Analiz sonucunda ulaşılan bulgular aşağıda
sunulmuştur.
2.

Bulgular

“STEM alanlarında yer alan mesleklere yönelik hazırlanan Kariyer
farkındalık etkinliklerinin 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin STEM kariyer
yönelimlerine ilgileri, algıları ve tutumlarına etkisi nedir?” alt problemine
yönelik elde edilen veriler üzerinde ilk olarak normallik değerlerini
saptamak için Kolmogorov-Smirnov analizi yapılmıştır. Alan yazında veri
sayısının 30’dan az olduğu durumlarda Shapiro-Wilk yöntemi, diğer
durumlar ise Kolmogorov-Smirnov analizi önerilmektedir (Drezner ve
diğ., 2010). Bu çalışmada elde edilen veriler üzerinde yapılan test
sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 2: Deneysel süreçte Öntest-Sontest olarak uygulanan ölçme
araçlarının normallik durumları
Ölçme araçları
STEM algı ölçeği Öntest Puanı
STEM algı ölçeği Sontest Puanı
STEM kariyer ilgi ölçeği Öntest Puanı
STEM kariyer ilgi ölçeği Sontest Puanı
FeTeMM tutum ölçeği Öntest Puanı
FeTeMM tutum ölçeği Sontest Puanı

Kolmogorov-Smirnov
x̄
ss
p
105,83 16,650 0,112
122,84 21,962 0,200*
102,06 27,704 0,110
126,84 31,149 0,112
119,02 28,976 0,112
124,16 23,476 0,200*

Tablo 2 incelendiğinde; deneysel süreçte Öntest-Sontest olarak
uygulanan ölçme araçlarından elde edilen puanların normal dağılıma
uygunluğu görülmektedir. Değerler incelendiğinde STEM algı ölçeği,
STEM kariyer ilgi ve FeTeMM ölçeği Öntest-Sontest normal dağılıma
uyduğu görülmektedir. Bu bağlamda deneysel süreç başında ve sonunda
elde edilen ölçme puanlar üzerinde parametrik testler uygulanmıştır.
Çalışma gurubunun uygulama sürecinde kullanılan ölçme
araçlarından aldıkları Öntest- Sontest puanları üzerinde yapılan
Eşleştirilmiş Örneklem t Testinden elde edilen bulgular Tablo 3’te
sunulmuştur.
Tablo 3: Lise öğrencilerinin ölçme araçlarından aldıkları ÖntestSontest puanları üzerine yapılan Eşleştirilmiş Örneklem Testinden elde
edilen bulgular
Puanlar
STEM Algı
Puanı
STEM Kar.
İlgi Puanı
STEM
Tutum Puanı

Gruplar
Öntest
Sontest
Öntest
Sontest
Öntest
Sontest

N
64
64
64
64
64
64

x̄
105,83
122,84
119,02
124,16
102,06
126,85

ss

sd

t

p

27,303

63

-4,986

0,000

34,867

63

-4,514

0,000

43,918

63

-1,179

0,243
p<0.05

Tablo 3 incelendiğinde; lise öğrencilerinin STEM Algı Ölçeği ve
STEM Kariyer İlgi Ölçeği Öntest-Sontest puanları arasında anlamlı fark
olduğu (p=0,000) ve bu farkın Sontestler yönünde pozitif olduğu
görülmektedir. Buna göre uygulama sonunda öğrencilerin STEM Algı ve
STEM Kariyer İlgi Ölçeği puanlarının anlamlı düzeyde arttığı
anlaşılmaktadır. Diğer taraftan uygulama grubundaki öğrencilerin STEM
Tutum Ölçeği Öntest- Sontest puanları arasında anlamlı farklılaşma
olmadığı (p=0,243) belirlenmiştir. Buna karşın öğrencilerin ilgili ölçekten
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aldıkları Sontest ortalama puanlarının Öntest puanlarından yüksek olduğu
görülmektedir.
Çalışma grubunun uygulama sürecinde kullanılan ölçme
araçlarından sınıf seviyesine göre aldıkları puanların eşleştirilmiş
örneklem t testi sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4: Lise öğrencilerinin sınıf düzeyine göre uygulama
sürecinde kullanılan ölçme araçlarından aldıkları Öntest-Sontest puanlar
üzerinde yapılan Eşleştirilmiş Örneklem t Testinden elde edilen bulgular
Sınıf

Puanlar
STEM Algı
Puanı

10. sınıf

STEM Kar.
İlgi Puanı
STEM Tut.
Puanı
STEM Algı
Puanı

11. sınıf

STEM Kar.
İlgi Puanı
STEM
Tutum
Puanı

Grupl
ar
Öntest
Sontes
t
Öntest
Sontes
t
Öntest
Sontes
t
Öntest
Sontes
t
Öntest
Sontes
t
Öntest
Sontes
t

N

x̄

33

104,85

33

121,03

33

100,88

33

133,55

33

118,94

33

123,61

31

106,87

31

124,77

31

119,10

31

124,74

31

103,32

31

119,71

ss

sd

t

p

26,246

32

-3,542

0,001

42,374

32

-4,429

0,000

38,168

32

,702

0,480

28,795

30

-3,462

0,002

44,655

30

-2,043

0,050

31,600

30

-,995

0,328
p<0.05

Tablo 4 incelendiğinde; 10. Sınıf öğrencilerinin STEM Algı ölçeği
ve STEM Kariyer İlgi Ölçeği Öntest- Sontest puanları arasında anlamlı
düzeyde farklılaşma (p1=0,001 ve p2= 0,000) olduğu ve bu farklılığın
Sontest yönünde pozitif olduğu görülmektedir. Buna göre uygulama
sonrasında 10. Sınıf öğrencilerinin STEM Algı ve STEM Kariyer İlgi
Ölçeği puanlarının anlamlı düzeyde arttığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan
bu sınıf seviyesindeki öğrencilerin STEM tutum Ölçeği Öntest-Sontest
puanları arasında anlamlı düzeyde farklılaşma görülmediği (p=0,480) buna
karşın ilgili ölçekten aldıkları Sontest ortalama puanlarının Öntest
puanlarında yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna göre öğrencilerin STEM
Tutum puanlarının arttığı ancak bu artışın anlamlı düzeyde olmadığı
söylenebilir.
Yine aynı tablodaki 11. Sınıf öğrencilerine yönelik bulgulara
bakıldığında; bu sınıf seviyesindeki öğrencilerin STEM Algı Ölçeği
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Öntest-Sontest puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık olduğu
(p=0,002) ve bu farkın Sontest lehine olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan
öğrencilerin STEM Kariyer İlgi Ölçeği ve STEM Tutum Ölçeği ÖntestSontest puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık olmadığı (p1=0,050 ve
p2= 0,328), buna karşın her iki ölçekten alınan Sontest ortalama
puanlarının Öntest puanlarından yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu
durumda 11. Sınıf öğrencilerinin uygulama sonunda STEM Algı Ölçeği
puanlarının anlamlı düzeyde, STEM Kariyer İlgi ve STEM Tutum ölçeği
puanlarının ise anlamlı düzeyin altında bir artış gösterdiği ifade edilebilir.
Uygulamaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre kullanılan
ölçeklerden aldıkları ortalama puanlar üzerinde yapılan eşleştirilmiş t
Testine yönelik bulgular Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5: Lise öğrencilerinin cinsiyetlerine göre uygulama
sürecinde kullanılan ölçme araçlarından aldıkları Öntest-Sontest puanlar
üzerinde yapılan Eşleştirilmiş Örneklem t Testinden elde edilen bulgular
Cinsiyet

Puanlar
STEM Algı
Puanı

Kız

STEM Tut.
Puanı
STEM Kar.
İlgi Puanı

Erkek

STEM Algı
Puanı
STEM Tut.
Puanı
STEM Kar.
İlgi Puanı

Gruplar
Öntest
Sontest
Öntest
Sontest
Öntest
Sontest
Öntest
Sontest
Öntest
Sontest
Öntest
Sontest

N

x̄

32
32
32
32
32
32

106,22
127,00
125,72
124,91
104,84
109,22

32
32
32
32
32
32

105,44
118,69
112,31
123,41
99,28
144,47

ss

sd

t

p

30,990

31

3,793

0,001

29,157

31

0,158

0,876

38,611

31

0,641

0,526

30,990

31

3,270

0,003

29,157

31

1,595

0,121

38,611

31

6,453

0,000

p<0.05

Tablo 5 incelendiğinde uygulamaya katılan kız öğrencilerin STEM
Algı Ölçeği Öntest-Sontest puanları arasında anlamlı fark olduğu
(p=0,001) ve bu farkın Sontest yönünde pozitif olduğu görülmektedir.
Diğer taraftan kız öğrencilerin STEM Tutum Ölçeği ve STEM Kariyer İlgi
Ölçeği Öntest- Sontest puanları arasında anlamlı farklılık olmadığı
(p1=0,876 ve p2= 0,526) buna karşın STEM kariyer ilgi ölçeği Sontest
puanının Öntest puanından daha yüksek olduğu görülmektedir. Buna göre
uygulama sonrasında kız öğrencilerin STEM algı puanlarının anlamlı
derecede, STEM kariyer ilgi puanlarının anlamlılık düzeyinin altında
arttığı söylenebilir.
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Tablo 5’te yer alan erkek öğrencilere ilişkin veriler incelendiğinde;
erkek öğrencilerin STEM Algı ve STEM Kariyer İlgi Ölçeği ÖntestSontest puanları arasında anlamlı fark olduğu (p1=0,003 ve p2= 0,000) ve
bu farkın Sontestler yönünde pozitif olduğu görülmektedir. Öte yandan
öğrencilerin STEM Tutum Ölçeği Öntest-Sontest puanları arasında
anlamlı fark olmadığı (p=0,121) buna karşın erkek öğrencilerin STEM
tutum Sontest puanlarının Öntest puanlarından daha yüksek olduğu
görülmektedir. Buna göre erkek öğrencilerin uygulama sonrasında STEM
Algı ve STEM Kariyer İlgi puanlarının anlamlı düzeyde STEM Tutum
puanlarının is anlamlı düzeyin altında arttığı söylenebilir.
Çalışma grubunun uygulama öncesi ve sonrasında STEM kariyer
tercihlerinin değişimine ilişkin görüşleri Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6: Lise öğrencilerinin uygulama öncesi ve sonrası STEM
kariyer tercihlerindeki değişimlere ilişkin bulgular
Uygulama Öncesi

Kariyer
Tercihi
/
Katılımcıla
r

N

%

STEM
Dışı
Tercih
N
%

Öğrencile
r

2
6

40,
6

3
3

STEM
Tercihi

51,
6

Uygulama Sonrası

Kararsı
z

STEM
Tercihi

N

%

N

%

STEM
Dışı
Tercih
N
%

7,8

4
5

70,
3

1
7

5

26,
6

Kararsı
z
N

%

2

3,1

Tablo 6 incelendiğinde, uygulama sonrasında öğrencilerin STEM
alanlarına yönelik kariyer tercihlerinde önemli ölçüde artış (%30) olduğu
gözlenmektedir. Ayrıca çalışma sonrasında öğrencilerin kariyer
yönelimlerindeki kararsızlıklarının (%5) azaldığı göze çarpmaktadır. Buna
göre uygulama sürecinin öğrencilerin kariyer tercihlerini STEM alanları
yönünde pozitif olarak etkilediği ve öğrencilerin kariyer yönelimleri
konusundaki kararsızlıklarının azalmasında etkili olduğu söylenebilir.
Öğrencilerin cinsiyetlerine göre uygulama öncesi ve sonrası STEM
kariyer tercihlerinin değişimleri ise aşağıdaki gibidir.
Tablo 7: Lise öğrencilerinin cinsiyetlerine göre uygulama öncesi
ve sonrası STEM kariyer tercihlerindeki değişimlere ilişkin bulgular
Uygulama Öncesi
STEM
Dışı
Tercih

Uygulama Sonrası
STEM
Dışı
Tercih

Kariyer
tercihi
/
Cinsiyet

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Kız
Erkek

11
15

34,4
46,9

17
16

53,1
50

4
1

12,5
3,1

22
23

68,8
71,9

10
7

31,2
21,2

0
2

0
6,3

STEM
Tercihi

Kararsı
z
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STEM
Tercihi

Kararsız

Tablo 7 incelendiğinde; kız öğrencilerin STEM alanlarına yönelik
kariyer tercihlerinin 2 kat oranında arttığı ve kararsızlık durumlarının
ortadan kalktığı görülmektedir. Buna göre uygulanan etkinliklerin kız
öğrencilerin STEM kariyerlerine yönelimlerini artırdığı söylenebilir. Diğer
taraftan erkek öğrencilerin uygulama sonrasında STEM alanlarına
yönelimlerinin büyük oranda arttığı (%25) görülmektedir. Tabloda öne
çıkan diğer bir durum ise uygulama sonrasında kız öğrencilerin STEM
alanlarına yöneliminde artış oranının erkek öğrencilerden fazla olmasıdır.
Öğrencilerin sınıf seviyelerine göre uygulama öncesi ve sonrası
STEM alanlarına yönelik kariyer tercihlerinin değişimine ilişkin bulgular
Tablo 8’de sunulmuştur.
Tablo 8: Lise öğrencilerinin cinsiyetlerine göre uygulama öncesi
ve sonrası STEM kariyer tercihlerindeki değişimlere ilişkin bulgular
Uygulama Öncesi
Kariyer
/
Sınıf
Sev.

10.
sınıf
11.
sınıf

STEM
Tercihi

STEM
Dışı
Tercih

Uygulama Sonrası
STEM
Tercihi

Kararsız

STEM
Dışı
Tercih

Kararsız

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

15

45,5

16

48,5

2

6,1

23

69,7

8

24,2

2

6,1

11

35,5

17

54,8

3

9,7

22

71

9

29

0

0

Tablo 8 incelendiğinde; 10. Sınıf öğrencilerinin STEM alanlarına
yönelik kariyer tercihlerinin büyük oranda arttığı (%24) buna karşın
kararsızlık durumlarının değişmediği görülmektedir. Benzer şekilde 11.
Sınıf öğrencilerinin uygulama sonrasında STEM alanlarına yönelik kariyer
tercihlerinde büyük oranda (%35) artış olduğu, bunun yanı sıra kariyer
tercihindeki kararsızlıklarının ortadan kalktığı anlaşılmaktadır. Diğer
taraftan tablodaki bulgulardan uygulama sonrasında 11. sınıf
öğrencilerinin STEM alanlarına yönelik kariyer tercihlerindeki artışın 10.
sınıf öğrencilerininkinden daha fazla olduğu göze çarpmaktadır.
Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrasında kariyer tercihlerini
etkileyen faktörlerin değişime yönelik bulgular Tablo 9’ da sunulmuştur.
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Meslekte
Başarı

Toplumsal
Fayda

Maddi
İmkân

Arkadaş
Etkisi

Mesleği
Sevme

Aile
Etkisi

Kariyer Ter.
Etkileyen Fak.
/
Süreç

İş
Olanakları

Tablo 9: Lise öğrencilerinin uygulama öncesi ve sonrası kariyer
tercihlerini etkileyen faktörlerin değişimine ilişkin bulgular

Uygulama
Öncesi
Uygulama
Sonrası

30
46,9
14
21,9

N
%
N
%

11
17,2
7
10,9

3
4,7
21
32,8

9
14,1
3
4,7

7
10,9
3
4,7

2
3,1
8
12,5

2
3,1
8
12,5

Tablo 9’da yer alan bulgular incelendiğinde; öğrencilerin görüşme
formuna verdikleri cevaplar üzerinde yapılan içerik analizi sonunda
oluşturulan temalar (iş olanakları, aile etkisi, mesleği sevme, arkadaş
etkisi, maddi imkân, topluma faydalı olma ve meslekte başarılı olacağına
inanç), bu temalara ilişkin yüzde ve frekanslar yer almaktadır. Tablo
incelendiğinde öğrencilerin uygulama öncesinde en fazla ekonomik
faktörlerin (iş olanakları ve maddi imkân %57), sonrasında sosyal çevre
faktörünün (aile ve arkadaş etkisi %31) ve en az mesleğe yönelik duyuşsal
faktörlerin (meslek sevgisi ve meslekte başarılı olacağına inanç) ve
toplumsal fayda faktörlerinin etkisiyle kariyer yönelimi oluşturduğu
görülmektedir. Uygulama sonrasında ise öğrencilerin kariyer yönelimleri
üzerinde ekonomik (%26) ve sosyal çevre (%16) faktörlerinin etkisinin
azaldığı, buna karşın mesleğe yönelik duyuşsal faktörlerin (%45) ve
toplumsal fayda faktörünün etkisinin artığı anlaşılmaktadır. Buna göre
uygulama sonrasında öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen durumların
ekonomik ve sosyal çevre odağından mesleğe yönelik duyuşsal faktörlerin
odağına doğru değişim gösterdiği söylenebilir.

16
50

3
9,4

0
0

6
18,8

5
15,6

2
6,3

0
0

8
25

0
0

11
34,4

1
3,1

3
9,4

5
15,6

4
12,5

8
14

25
43,8

3
9,4

3
9,4

2
6,3

0
0

2
6,3

6
18,8

7
21,9

10
31,3

2
6,3

0
0

3
9,4

4
12,5

Meslekte
Başarı

Topluma
Fayda

Uygulama
Sonrası

Maddi
İmkân

Uygulama
Öncesi

Arkadaş
Etkisi

Uygulama
Sonrası

N
%
N
%
N
%
N
%

Mesleği
Sevme

Uygulama
Öncesi

Aile
Etkisi

Erkek

Kız

Kariyer Ter.
Etkileyen Fak.
/
Süreç

İş
Olanakları

Tablo 10: Lise öğrencilerin cinsiyetlerine göre uygulama öncesi ve
sonrası kariyer tercihlerini etkileyen faktörlerin değişimine ilişkin
bulgular

Tablo 10 incelendiğinde; kız öğrencilerin uygulama öncesinde
ekonomik faktörlerin (%66), sonra sosyal çevre faktörlerinin (%28) ve çok
az bölümünün ise toplumsal fayda faktörünün etkisiyle (%6) kariyer
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yönelimi oluşturduğu görülmektedir. Diğer taraftan uygulama öncesinde
mesleğe yönelik duyuşsal faktörlerin öğrenciler üzerinde etkili olmadığı
anlaşılmaktadır. Uygulama sonrasında kız öğrencilerin kariyer
yönelimlerinde mesleğe yönelik duyuşsal faktörlerin etkisinin çok fazla
arttığı (%37), ekonomik ve sosyal çevre faktörlerinin etkilerinin ise
oldukça azaldığı göze çarpmaktadır.
Öte yandan erkek öğrencilerin kariyer yönelimlerinin uygulama
öncesinde en fazla sosyal çevre (%53) ve ekonomik (%20) faktörlerden
etkilendiği görülürken; uygulama sonrasında mesleğe yönelik duyuşsal
faktörlerin ve toplumsal fayda faktörünün etkisinin oldukça arttığı
anlaşılmaktadır. Erkek öğrencilerde dikkat çekici diğer bir nokta ise aile
etkisinin uygulama sonrasında belirleyicinin oldukça azalmasıdır.
Öğrencilerin sınıf seviyelerine göre kariyer yönelimlerini etkileyen
faktörlerin değişimine ilişkin bulgular Tablo 11’de sunulmuştur.

17
51,5
7
21,2

11
33,3
7
21,2

3
9,1
11
33,4

2
6,1
0
0

0
0
0
0

0
0
4
12,1

0
0
4
12,1

13
41,9
7
22,6

0
0
0
0

0
0
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7
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Tablo 11: Lise öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre uygulama
öncesi ve sonrası kariyer tercihlerini etkileyen faktörlerin değişimine
ilişkin bulgular

Tablo 11 incelendiğinde; 10. sınıf öğrencilerinin en fazla ekonomik
faktörlerin (%52) etkisiyle sonra sosyal çevre faktörünün etkisiyle kariyer
tercihi oluşturdukları görülmektedir. Uygulama sonrasında ise bu sınıf
seviyesindeki öğrencilerin kariyer yönelimlerinin en fazla mesleğe yönelik
duyuşsal faktörlerden (%46), ekonomik ve sosyal çevre faktörünün
etkisinin azaldığı anlaşılmaktadır.
Öte yandan aynı tablodaki 11. Sınıf öğrencilerine ilişkin bulgulara
bakıldığında; uygulama öncesinde en fazla ekonomik (%64) ve sosyal
çevre faktörünün etkisiyle kariyer yönelimi oluşturdukları gözlemlenirken;
uygulama sonrasında bu sınıf seviyesindeki öğrencilerin kariyer
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tercihlerinin en fazla mesleğe yönelik duyuşsal faktörler ve toplumsal
fayda faktöründen etkilendiği görülmektedir.
Yapılan çalışmada ulaşılan bulguların yorumlanması, alanyazında
yapılan diğer çalışmalarla karşılaştırılması ve ulaşılan sonuçlar sonraki
bölümde açıklanmıştır.

3.
Araştırma bulgularının yorumlanması ve
alanyazınla tartışılması
Kariyer farkındalık etkinliklerinin lise öğrencilerinin STEM
alanlarına yönelik kariyer yönelimleri üzerinde etkilerinin belirlenmesi
amacıyla yürütülen çalışmada önemli olduğu düşünülen bulgulara
ulaşılmıştır. Araştırma süreci sonunda ulaşılan bulgular incelendiğinde;
uygulama sonunda çalışma grubundaki öğrencilerin STEM algı ve STEM
kariyer ilgi ölçeği ortalama puanlarının anlamlı derece arttığı
görülmektedir. Diğer taraftan öğrencilerin STEM tutum puanlarının arttığı
ancak bu artışın anlamlılık düzeyinin altında olduğu anlaşılmaktadır
(Tablo 3). Bu bağlamda etkisi sınanan kariyer farkındalık etkinliklerinin
lise öğrencilerinin STEM kariyer ilgi ve algılarını büyük ölçüde ve olumlu
yönde etkilediği, STEM tutumlarını ise anlamlı olmayan düzeyde olumlu
yönde etkilediği söylenebilir.
Öğrencilerin sınıf seviyesine göre söz konusu değişkenler
incelendiğinde; 10. sınıf öğrencilerinin STEM algı ve kariyer ilgi
puanlarının anlamlı düzeyde arttığı, STEM tutum puanlarının ise anlamlı
düzeyin altında artış gösterdiği gözlenmektedir. 11. Sınıf öğrencilerinin ise
STEM algı puanlarının anlamlı düzeyde arttığı, STEM kariyer ilgi ve
tutum puanlarının anlamlı olmayan düzeyde olumlu yönde etkilendiği
gözlenmektedir (Tablo 4). Buna göre öğrencilerin sınıf düzeyine göre
STEM algılarının ve kariyer ilgilerinin değişimlerinde farklılık olduğu
söylenebilir.
Öğrencilerin cinsiyetlerine göre bu kapsamdaki bulgular
irdelendiğinde; kız öğrencilerin STEM algılarının, erkek öğrencilerin ise
STEM algı ve kariyer ilgilerinin anlamlı düzeyde arttığı gözlenmektedir.
Diğer taraftan uygulama sonunda kız öğrencilerin STEM tutum
puanlarının anlamlı düzeyin altında azaldığı, erkek öğrencilerin tutum
puanlarının ise anlamlı düzeyin altında arttığı görülmektedir (Tablo 5). Bu
durumda uygulama sürecinin erkek öğrenciler üzerinde daha etkili olduğu
söylenebilir.
Alanyazında bu kapsamda yapılan çalışmalar incelendiğinde;
yapılan bazı uygulamaların öğrencilerin STEM algılarının olumsuz
etkilendiği rapor edilirken (Knezek, 2013); bazı uygulamaların
öğrencilerin algılarını olumlu yönde etkilediği ifade edilmektedir (Gülhan
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ve Şahin, 2016). Benzer şekilde yapılandırmacı öğrenme ortamının
öğrencilerin STEM algılarını olumlu yönde etkilediği de rapor edilmiştir.
Söz konusu çalışmalarda ifade edilen bulgular yapılan çalışma ile
karşılaştırıldığında, yapılan çalışma sonunda öğrencilerin STEM algıları
ile ulaşılan bulguların çoğu çalışmayla örtüştüğü görülmektedir.
Alanyazında öğrencilerin STEM kariyer ilgileriyle ilgili yapılan
çalışmalarda kız öğrencilerin kariyer ilgilerinin azaldığı ifade edilirken
(Sadler ve diğ., 2012; VanLeuvan, 2004); diğer çalışmalarda öğrencilerin
STEM kariyer ilgilerinin arttığı rapor edilmiştir (Cheung, 2018; Hayden,
2011; Knezek, 2013; Şahin ve diğ., 2014; Wyss ve diğ., 2012). Bu
durumda yapılan çalışma sonunda ulaşılan bulguların alanyazınla belli
noktalarda paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan
alanyazında kız öğrencilerin STEM kariyer ilgilerinin olumsuz etkilendiği
belirtilmesine karşın yürütülen çalışmada anlamlı düzeyin altında olsa kız
öğrencilerin STEM kariyer ilgilerinin artması farklı bir bulgu olarak öne
çıkmaktadır.
Öğrencilerin STEM tutumları ile ilgili yapılmış çalışmalarda,
uygulamaların öğrencilerin STEM tutumlarının olumlu yönde etkilendiği
belirtilen birçok çalışmaya rastlamak mümkündür (Archer, 2015; DeWitt
ve diğ., 2011; Gülhan ve Şahin, 2016; Kager, 2015). Yürütülen çalışmada
ulaşılan bulguların büyük oranla alanyazınla örtüştüğü görülürken; kız
öğrencilerin uygulama sonunda STEM tutum puanlarının anlamlı düzeyin
altında azalmış olması dikkat çekmektedir.
Öğrencilerin STEM alanlarına yönelik kariyer yönelimlerinin
değişimi ile ilgili ulaşılan bulgulara bakıldığında, uygulama sonunda
öğrencilerin STEM alanlarına yönelimlerinin büyük oranda arttığı ve
kariyer yönelimleri konusundaki kararsızlıklarının da belli oranda azaldığı
görülmektedir (Tablo 6).
Ulaşılan bulgular öğrencilerin cinsiyetleri açısından ele alındığında,
kız ve erkek öğrencilerin uygulama sonunda STEM kariyer yönelimlerinin
arttığı, bununla birlikte artış oranın kız öğrencilerde daha yüksek olduğu
anlaşılmaktadır (Tablo 7). Benzer şekilde sınıf seviyesine göre de
öğrencilerin STEM kariyer yönelimlerinde büyük oranda artış olduğu ve
11. Sınıf öğrencilerinde artış oranının daha yüksek olduğu gözlenmektedir
(Tablo 8). Buna göre kariyer farkındalık etkinliklerinin öğrencilerin
cinsiyet ve sınıf seviyesi de dahil olmak üzere tüm grupların STEM
alanlarına yönelimlerini olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
Öğrencilerin kariyer yönelimlerini etkileyen faktörlere ilişkin
bulgulara bakıldığında; öğrencilerin verdikleri cevaplardan “iş olanakları,
aile etkisi, mesleği sevme, arkadaş etkisi, maddi imkân, topluma faydalı
olma ve meslekte başarılı olacağına inanç” olmak üzere 7 faktörün öne
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çıktığı ve bu faktörlerin ekonomik, sosyal çevre, mesleğe yönelik duyuşsal
ve toplumsal fayda faktörü olarak tanımlanabildiği görülmektedir. Buna
göre çalışma öncesinde öğrencilerin kariyer yönelimlerinin en fazla
ekonomik ve sosyal çevre faktöründen etkilendiği görülürken; uygulama
sonrasında mesleğe yönelik duyuşsal ve toplumsal fayda faktörlerin
etkilerinin yüksek oranda arttığı, ekonomik ve sosyal çevre faktörlerinin
etkilerinin azaldığı anlaşılmaktadır (Tablo 9). Konuya cinsiyet açısından
yaklaşıldığında kız öğrencilerin uygulama öncesinde en fazla ekonomik ve
sosyal çevresel faktörlerden etkilediği görülmektedir. Dikkat çeken diğer
bir bulgu ise kız öğrencilerin uygulama öncesinde mesleğe yönelik
duyuşsal faktörlerden hiç etkilenmemeleridir. Uygulama sonrasında ise kız
öğrencilerin kariyer yönelimleri üzerinde ekonomik ve sosyal çevre
faktörlerinin etkilerinin oldukça azaldığı ve aynı oranda mesleğe yönelik
duyuşsal ve toplumsal fayda faktörlerinin etkilerinin arttığı
gözlenmektedir. Erkek öğrencilerin kariyer yönelimlerinde ise uygulama
öncesinde sosyal çevre faktörünün daha belirleyici olduğu toplumsal fayda
faktörünün ise etkisinin olmadığı görülmektedir. Buna karşın uygulama
sonrasında mesleğe yönelik duyuşsal ve ekonomik faktörlerin etkilerinin
arttığı sosyal çevre faktörünün etkilerinin büyük oranda azaldığı
anlaşılmaktadır (Tablo 10).
Son olarak öğrencilerin sınıf düzeylerine göre kariyer
yönelimlerinin değişimine bakıldığında; uygulama öncesinde her iki sınıf
seviyesinde de ekonomik ve sosyal çevre faktörlerinin oldukça belirleyici
olduğu gözlenmektedir. Bunun yanı sıra uygulama öncesinde toplumsal
fayda ve meslekte başarı faktörlerinin 10. sınıf öğrencilerinin, aile etkisi ve
mesleği sevme faktörlerinin ise 11. Sınıf öğrencilerinin kariyer yönelimleri
üzerinde etki oluşturmadığı göze çarpmaktadır. Uygulama sonrasında ise
her iki sınıf seviyesinde öğrencilerin kariyer yönelimleri üzerinde
ekonomik ve sosyal çevre faktörlerinin etkilerinin oldukça azaldığı buna
karşın mesleğe yönelik duyuşsal ve toplumsal fayda faktörlerinin
etkilerinin oldukça artığı anlaşılmaktadır.
4.
Araştırmanın sonucu ve öneriler
Kariyer farkındalık etkinliklerinin lise öğrencilerinin STEM
alanlarına yönelik kariyer yönelimleri, ilgileri, algıları ve tutumları üzerine
etkisini belirlemek amacıyla yürütülen çalışmada alanyazına katkı
sağlayacak sonuçlara ulaşılmıştır.
Araştırma süreci sonunda uygulanan kariyer farkındalık
etkinliklerinin lise öğrencilerinin STEM algı ve ilgilerini artırdığı, STEM
tutumları üzerinde etkili olmadığı anlaşılmaktadır. Uygulama sürecinin 4
hafta ile sınırlı olması ve tutum değişkeninin uzun süreçli çalışmalardan
daha fazla etkilendiği göz önüne alındığında bu durumun beklenen bir
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sonuç olduğu söylenebilir. Diğer taraftan etkinliklerin cinsiyetler ve sınıf
seviyesine göre etkilerinin farklı olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim
uygulama sonunda erkek öğrencilerin STEM algı ve ilgileri artarken, kız
öğrencilerin yalnızca STEM algıları olumlu etkilenmiş STEM tutumları ise
çok az da olsa azalmıştır. Benzer şekilde uygulanan etkinlikler 10. Sınıf
öğrencilerinin STEM algı ve ilgilerini olumlu yönde etkilerken, 11. Sınıf
öğrencilerinin yalnızca STEM algıları üzerinde etkili olduğu
görülmektedir. Bu bağlamda kız öğrencilerin erkeklere göre, 10 sınıf
öğrencilerinin 11. Sınıf öğrencilerine göre STEM alanlarına yönelik
duyuşsal değişim açıdan daha dirençli olduğu söylenebilir. Yine sınıf
seviyesindeki artışın öğrencilerin STEM alanlarına yönelik duyuşsal
olgularını (ilgi, algı, tutum) olumlu ya da olumsuz güçlendirdiği
söylenebilir.
Öğrencilerin STEM alanlarına yönelimlerinin ise uygulama
sonunda yüksek oranda arttığı, bunun yanı sıra kararsızlık durumlarının
azaldığı anlaşılmaktadır. Yine konu sınıf seviyesi ve cinsiyet açısından ele
alındığında; kız öğrencilerin yönelimlerinin erkeklere göre daha fazla
etkilendiği görülmektedir. Burada dikkat çeken önemli bir nokta,
beklenenin aksine kız öğrencilerin duyuşsal olarak sadece algıları olumlu
etkilenmiş, tutumları ise olumsuz etkilenmişken yönelimlerinin
erkeklerden daha yüksek olmasıdır. Benzer bir durum sınıf seviyesinde de
görülmektedir. 10. Sınıf öğrencilerinin STEM alanlarına yönelik duyuşsal
olgularının daha olumlu etkilenmesine karşın, 11. Sınıf öğrencilerinin
yönelimleri daha fazla etkilenmiştir. Bu bağlamda öğrencilerin cinsiyet ve
sınıf seviyelerinin STEM alanlarına yönelik duyuşsal olguları ile
yönelimlerinin değişimini büyük oranda etkilediği söylenebilir.
Lise öğrencilerinin kariyer yönelimlerini etkileyen faktörlerin
uygulama öncesinde ekonomik ve sosyal çevre odaklı olduğu, uygulama
sonunda bu odağın mesleğe yönelik duyuşsal faktörler ve toplumsal fayda
odağına kaydığı görülmektedir. Öne çıkan diğer noktalar ise kız
öğrencilerin uygulama öncesinde mesleğe yönelik duyuşsal faktörlerden,
erkek öğrencilerin ise toplumsal fayda faktörlerinden hiç
etkilenmemeleridir. Uygulama sonrasında ise bu faktörlerin etkilerinin
oldukça artmasıdır. Bu bağlamda uygulanan etkinliklerin öğrencilerin
kariyer yönelimlerini etkileyen faktörlerin sosyoekonomik odaktan
mesleğe yönelik duyuşsal ve toplumsal fayda odağına doğru yönelmesinde
etkili olduğu söylenebilir.
Çalışma sonuçları göz önüne alındığında sonraki çalışmalar için, kız
öğrencilerin STEM alanlarına yönelik duyuşsal olgularının değişime erkek
öğrencilerden neden daha dirençli olduğunun araştırılması, yine sınıf
seviyesindeki artışın öğrencilerin STEM alanlarına yönelimlerini ve bu
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alana yönelik duyuşsal olgularını ne derecede etkilediğinin araştırılması
önerilebilir.
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“Ya olduğun gibi görün ya da
göründüğün gibi ol”
Hz. Mevlana

1. Giriş
Örgütsel ikiyüzlülük, örgütün söylemleriyle yaptıkları arasında
tutarsızlıklar olması, tek bir normu benimsemişken birden fazla normu
benimsemiş gibi davranması, örgütün içinde gerçekleşen olayların örgüt
dışına olduğundan farklı yansıtılması olarak tanımlanabilir. Örgütsel
ikiyüzlülük kavramı son dönemlerde popüler olmakla birlikte konu üzerine
yapılmış çalışmaların sayısının yeteri kadar olduğu söylenemez. Özellikle
eğitim örgütü olarak değerlendirebileceğimiz okullarda bu kavramın
tanımına karşılık gelen tutum ve davranışları gözlemlemek oldukça
mümkündür. Yapılan araştırmalar incelendiğinde eğitim örgütü olarak
okullarda örgütsel ikiyüzlülüğün ortaya çıkmasının pek çok nedeni olduğu
tespit edilmiştir. Bu nedenlerin başında örgütsel ikiyüzlülük halinin ortaya
çıktığı okulun diğer okullar ile rekabet edebilme arzusudur. Örgütsel
ikiyüzlülük beraberinde örgüt içinde sinizm, sessizlik, adaletsizlik,
bağlılığın yitirilmesi gibi durumları doğurabilir. Bu çalışmanın amacı
örgütsel ikiyüzlülük kavramına dair bütüncül bir bakış açısıyla bir literatür
taraması ortaya koymaktır.
İş görenlerin örgütlerinden öncelikli beklentilerinden biri, üyesi
oldukları örgütün ikiyüzlü olmaması, samimi davranışlar sergilemesidir
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(Kandemir, 2019). İkiyüzlülüğü engellemenin bir yoluysa söylenildiği gibi
davranmaktır. Aslında tam da burada insanın aklına Mevlana’nın “Ya
olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol sözü” gelmektedir. Örgütler
bu düşünceyi benimseyip bu düşünce çerçevesinde davrandığında aslında
örgütte ikiyüzlülüğü de ortadan kaldırmış olacaklardır (Kılıçoğlu,
Kılıçoğlu ve Karadağ, 2019; Huzzard ve Östergren, 2002). Örgütlerin,
kurumların, bir iç bir de dış yüzü vardır. İkiyüzlülük, örgütlerin daha çok
dış yüzünde meydana gelir. Örgütler dışarıya karşı olduklarından farklı
görünme eğilimindedirler. Örgütler böylece izlenim yaratma arayışında
bulunurlar. Brunsson’a göre (1989) kurum veya örgüt içindeki lider veya
yöneticinin aslında sahibi olmadığı duygu, istek, fikir ve ahlaki erdemleri
sanki sahibiymiş gibi gösterip bunu benimsemiş gibi davranması örgütsel
ikiyüzlülüğü ifade eder. Örgütsel ikiyüzlülük, ülkemiz için henüz alan
yazında üzerine yeterince çalışma yapılan bir konu değildir. Araştırmalar
ve yapılan çalışmalar kısıtlı olduğu için bu konuda ortaya koyacağımız
teoriler alan yazın için önem arz etmektedir. İkiyüzlülük için alanda bazı
tanımlar mevcuttur ama herkes tarafından kabul gören tanımlardan biri,
“ikiyüzlülük, dini ve ahlaki bakımdan kendini gizleme ve erdem sahibi bir
insan gibi gösterme eğilimidir.” şeklindedir. İkiyüzlülüğü kendi gerçeğinin
dışına çıkıp karşı tarafın gerçekliğine göre şekil alma olarak da
yorumlayabiliriz (Bozkurt, Çoban ve Çolakoğlu, 2018). Bu çalışmada
örgütsel ikiyüzlülük terimine bütüncül bir bakış açısıyla açıklık getirip
okullarda örgütsel ikiyüzlülüğün muhtemel etkilerinin neler olabileceğine
dair değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma örgütsel ikiyüzlülük ile ilgili
farklı kaynaklardaki bilgileri derlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın
amacına bağlı olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1. Örgütsel ikiyüzlülük nedir?
2. Örgütsel ikiyüzlülüğün unsurları ve boyutları nelerdir?
3. Okullarda örgütsel ikiyüzlülük tutum ve davranışı içeren durumlar
nelerdir?
4. Örgütsel ikiyüzlülüğün okullardaki etkileri nelerdir?
Örgütsel ikiyüzlülük, örgütün kendi çıkarları doğrultusunda olmayanı
olmuş gibi göstermesidir. Günümüzde pek çok kurumda bu durumu
görmek mümkündür. Çünkü günümüzde birçok kurum liyakatten oldukça
uzaklaşmış durumdadır. Kurumlarda yapılanlar artık sadece sözde
yapılmaktadır. Özel veya devlet olsun kurumun söylediklerini askıda
bırakması tamamıyla ikiyüzlülük olarak görülmektedir. Örgütsel
ikiyüzlülük kimi kurumlarda çalışanlar tarafından net olarak gözlemlense
de bu duruma iş görenler kendi çıkarları doğrultusunda tepki
vermemektedir. Yani örgütsel ikiyüzlülük, kurumların sadece yönetim
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boyutunda değil, iş görenler boyutunda da meydana gelmektedir. Aslında
bu durum biraz da “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” düşüncesiyle
ortaya çıkmaktadır.
Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yapılan bu çalışma “derleme”
niteliği taşımaktadır. Derleme çalışması, daha önce yapılmış çalışmaların
ve düşüncelerin özetlenmesini veya bunlardan yeni bir çalışma
oluşturulmasını sağlamaktadır.
2. Örgütsel İkiyüzlülük Kavramı
Ortak bir amaç etrafında toplanan iki veya daha fazla sayıda kişiden
oluşan sistemsel yapıya örgüt denir. Örgütün oluşumu rastgele değildir, bir
plan ve program dâhilindedir. Örgüt, ortak ihtiyaçlardan doğar (Aydın,
2018). Örgüt içerisinde birbirini ortak amaç uğruna güdüleyen üyeler,
bireyler bulunur. Örgütler, karşılıklı yarar sağlayanlar, işletmeler, hizmet
örgütleri, kamu yararına çalışan örgütler şeklinde sınıflandırılabilir.
Örgütle ilgili bizim ele almamız gereken konuysa okulun örgütsel
yapısıdır. Okul örgütü, bulunduğumuz toplumun eğitim ihtiyaçlarına
cevap vermek adına kurulmuştur. Okulun hammaddesi insandır, ayrıca
okul bürokratik bir yapıdır (Robbins ve Judge, 2015).
İkiyüzlülük terim anlamı olarak TDK’ da “inandığı, düşündüğü gibi
davranmama, özü sözü bir olmama, riya, riyakârlık” olarak geçmektedir.
İkiyüzlülüğün bugün çok sık kullanılmayan bir diğer söylemi ise
mürailiktir. Sahip olunan duygu ve düşüncelerin aksinin savunulması ve
bunun
benimsenmiş
gibi
gösterilmesidir
(Erişim
adresi,
https://sozluk.gov.tr/). İkiyüzlülük dini ve ahlaki bakımdan kendini
gizleme ve erdem sahibi bir insan gibi gösterme eğilimidir. İkiyüzlülüğü
kendi gerçeğinin dışına çıkıp (Kandemir, 2019) karşı tarafın gerçekliğine
göre şekil alma olarak da yorumlayabiliriz (Bozkurt, Çoban ve Çolakoğlu,
2018). Gündelik hayatta da ikiyüzlü insanlarla karşılaşmak kaçınılmazdır.
İkiyüzlü olan insan aslında sahip olmadığı, yüksek derecede ahlaki
değerler içeren erdemlere sahipmiş gibi davranıp insanları yanıltır (Eroğlu,
ve Eroğlu, 2014). İkiyüzlülüğün tam zıttı olarak samimiyet ve doğruluğu
gösterebiliriz. Doğruluk sözle fikrin uyuşması olarak tanımlanırsa
ikiyüzlülük bu durumda doğruluğun tam zıttı oluyor ve yukarıda da
belirtildiği üzere samimiyetin olduğu bir ilişkide veya örgütte ikiyüzlülük
olmaz ve duygular saklanmamış şeffaf bir şekilde sunulmuş olur (Eroğlu,
ve Eroğlu, 2014). İkiyüzlü olan kişi ahlaki açıdan değerlendirildiğinde
suçludur diyebiliriz. Ahlak çerçevesinde baktığımızda doğruluk ve
dürüstlük en büyük erdemlerden biridir ve ikiyüzlü insan bu erdemlere
karşı gelerek karşı tarafla ilişkisini doğruluk ve samimiyet üzerine değil,
ikiyüzlülük üzerine kurmuş olacağı için aradaki ilişkide ahlak aramak
doğru olmayacaktır (Tunçel, 2016). İkiyüzlülük kelimesinin tarihine
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inmek gerekirse kelimenin kökeni Yunanca’dan gelmektedir. Aslında
kelime tiyatro ortamından doğan ve tiyatroyla ilgili bir kelimedir.
Kelimenin anlamı sahnede hareket etmek demektir ve ikiyüzlüler yani
hypocrites (Kılıçoğlu, 2017), klasik sahne oyuncularını vurgulamaktadır.
Yunanca bir kelime olan hypocrisis, kişinin aslında olmadığı bir kişi gibi
davranmasıdır. Bizde ikiyüzlülük ise Arapça’dan almış olduğumuz
‘riyakârlık’ kelimesini birebir karşılamaktadır. Kelimenin karşılığında
ortada iyi veya kötü yönde ahlaki erdem açısından bir çıkar sağlama,
sempatiklik anlamı yatmaktadır (Crisp ve Cowton, 1994).
Alanyazında örgütsel ikiyüzlülük, araştırmacılar tarafından 3 boyutta
ele alınmaktadır. Eroğlu ve Eroğlu (2014) bu boyutları sözler, davranışlar
ve kararlar olarak belirtmiştir. Yani ikiyüzlülüğü kişi, lider veya kurum,
söz boyutunda olduğu gibi karar ve davranış boyutunda da sergileyebilir.
Örgüt içerisindeyse ikiyüzlülük dışsal ve içsel olarak gözlemlenir. Dışsal
ikiyüzlülükte örgütün kendi misyonunu halka nasıl yansıttığıyla ilgili bir
boyut varken içsel ikiyüzlülükte örgütün iş görenler tarafından nasıl
algılandığıyla ilgili bir boyut söz konusudur denebilir. Eğer kurumda veya
örgütte içsel ikiyüzlülük yüksek ise kurumda işler istenildiği gibi yürümez.
Çünkü kurumda ortaya güvensizlik çıkar ki bu da iş görenlerin
performansını oldukça düşürür. Bu da dolaylı yoldan dışsal ikiyüzlülüğü
beraberinde getirir çünkü kurum halka örgütü başarısız, güvensiz ve düşük
performanslı göstermek istemeyeceği için dışarıya karşı ikiyüzlü bir tavır
takınmak zorunda kalacaktır (Bozkurt, Çoban ve Çolakoğlu, 2018).
Aslında örgütte oluşan ikiyüzlülüğün altında biraz da örgütteki baskı ve
otorite yatmaktadır. Yönetici pratik ve teori arasında zıtlığa düştüğünde
ortaya ikiyüzlülük durumunun çıkması kaçınılmaz olur ki kurumun
vizyonu yazılı olan gibi görünür ama aslında pratikte yazılı olandan çok
başka farklı bir vizyon izleme durumu ortaya çıkacaktır. Kurum içerisinde
konuşma ve eylemler arasında tutarsızlık ve farklılıklar meydana
gelecektir (Kahveci, Kandemir ve Bayram, 2019). Kararlar ve sonuçlar
arasında farklılık gözlemlenebilir (Kılıçoğlu, 2017). Çünkü kararlar,
örgütün istekleri doğrultusundadır yani arzu edilen şeydir fakat sonuçlar,
çıktılar ise realist olan, görünür olandır ve herkesin görebildiğidir. Aslında
örgütlerde ikiyüzlülük sadece günü kurtarıcı niteliktedir. Yani o gün örgüt
mükemmel görünürken geri kalan günlerde yavaş yavaş bu örgütün
imajına zarar vermeye onu zedelemeye başlayacaktır.
Örgütler genellikle kendini dışarıya iyi gösterme eğilimindedir. Fakat
her zaman karşı tarafın istediğini veremeyeceğinin farkındadır. Bu yüzden
de riyakârlığa başvurmaktadırlar. İkiyüzlülük ahlaki açıdan erdem sahibi
olamayan insanların göstereceği bir davranıştır. Sözlerle ikiyüzlü
olunabildiği gibi kararlarla da ikiyüzlü olunabilir. Kısacası bu eylemi

101

göstermek isteyen kurum, bunu hem davranışlarında hem sözlerinde hem
de aldığı kararlarda açık edebilir.
3. Okulda Örgütsel İkiyüzlülük
Okullar; veliler, diğer okullar, üst kurumlar tarafından birçok baskıya
maruz kalabilirler. Bu yüzden aslında var olmayan bir özelliğe sahipmiş
gibi davranmak o anlık okulu rahatlatabilir. Bunun yanında okul
liderlerinin vizyonu ile eylemleri arasındaki uyuşmazlıklar içinde
ikiyüzlülükten bahsetmek mümkün olacaktır. Okul örgütünde
ikiyüzlülüğün azalmasında en büyük rol okul liderine düşer. Yaptığı
davranışlarda lider, etik kuralları göz önünde bulundurmalı ve iş görenlere
yani öğretmenlere ve diğer personellere birer rol model olmalılardır.
Ayrıca liderler okul çalışanlarına adil davranmazsa burada da ikiyüzlü
tutum sergilemiş olacaktır. Okulların çevrelerine adapte olma süreçlerinde,
bazı durumlarda aldıkları kararlarla uygulamaları arasında tutarsızlık,
dengesizlik olabilir ve bu bir noktaya kadar da doğal karşılanabilir. Fakat
tabii ki bunun bir sınır noktası vardır. Eğitim kurumlarında, örgütte
ikiyüzlülüğün olduğu yerde menfaatten söz etmekte doğru olacaktır.
Okullarda örgütsel ikiyüzlülüğe sene başı toplantıları bir bakıma örnek
gösterilebilir. Öyle ki her senenin başında öğretmenler idare ile birlikte
toplantılar yapar. Birtakım kararlar alınır bu kararların okula, öğrencilere,
idareye ve okul kültürünün içine aldığı her ögeye fayda sağlayacağına
inanılır ve bu kararlar not alınır fakat süreci takip edersek aslında o
kararların çoğunun pratiğe dökülmediğini, uygulanmadığını görmek
kaçınılmaz olacaktır. Kararlar başta uygulanabilir görünse de süreç
içerisinde birçok etken işin içine fazlasıyla girdiği için bu kararlar
uygulanabilirliğini yitirecek ve bu durumda okul örgütünde ikiyüzlülük
ortaya çıkacaktır. Kılıçoğlu ve Karadağ’a göre (2019) örgütsel ikiyüzlülük
için bazı durumlar vardır. Bunlardan birincisi; vaat edilen sözlerle
eylemlerin tutarlılığı ve uyumlarıdır. İkincisi okullarda bulunan
öğretmenlerin öğretim programına ve yapılan planlara ne kadar sadık
kaldığıdır. Üçüncüsü de öğretmenlerde aidiyet duygusunun ortaya
çıkmasına neden olan bağlılık durumları ve okul paydaşlarının dış çevreye
karşı dürüst olmalarıdır (Kahveci, Kandemir ve Bayram, 2019; Konan ve
Taşdemir, 2019; Kandemir, 2019; Savcı ve Aysan, 2017; Kılıçoğlu, 2017).
Eğitim öğretim hizmetlerin yürütülürken okul yönetimleri öğretmenlere
birtakım planlar, programlar vermektedirler. Bu plan ve programların
uygulanmasında bile ikiyüzlülük gözlemlenebilir. Şöyle ki öğretmenlerin
elinde bir ders programı var ve bu programlara göre derslerin işlenmesi
beklenmektedir. Fakat uzaktan eğitimin yürütüldüğü platform üzerinden
bu saatlere uymak mümkün olmamakta ve yapılan program sadece kâğıt
üzerinde kalmaktadır. Kurumlar burada da ikiyüzlü bir tavır takınmaktadır
ama mevcut durum kurumları buna itmektedir.
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4. Örgütsel Bütünlük
Örgütsel bütünlüğü, örgütsel ikiyüzlülüğün karşıtı olarak görmek
mümkündür. İkiyüzlülüğün okullarda yaratacağı olumsuz atmosferi
bozmada örgütsel bütünlükten faydalanılmaktadır. Bütünlük, bireyi örgüte
bağlar ve bir arada tutar. Bütünlük, şahıslar bakımından iyi bir karakterin
de özelliği olarak karşımıza çıkar. Bütünlük hem bireysel hem de örgütsel
boyutta karşımıza çıkmaktadır. İkisinde de söylem ve eylem tutarlılığı
aranmaktadır. Bireysel bütünlüğe okul kültürü açısından baktığımızda
öğretmenlerin söyledikleriyle yaptıkları arasındaki tutarlılığı ifade ediyor
diyebiliriz. Yani öğretmenin dürüstlük derecesini gösteriyor da demek
doğru olacaktır. Ayrıca öğretmenlerin her sene hazırlamış oldukları yıllık
planlar, günlük planlar, zümre toplantı tutanakları, şube öğretmenler
kurulu toplantısı tutanakları gibi belgelerde yazanlarla yaptıkları arasında
da bir uyum ve bütünlük ararız. Bu, örgütsel bütünlüğün okuldaki bireysel
boyutudur diyebiliriz. İdarecilerin bireysel bütünlüğü ise yine aldıkları
kararların dışarıya gösterdikleri tutumların kafalarının içindekiyle aynı
olmasıdır diyebiliriz. Grup bütünlüğüne ise grubun söylemleriyle
yaptıkları arasındaki uyum, o örgütün bütünlüğünü ifade eder diyebiliriz.
Okullardaki grup bütünlüğünü öğretmenlerin kendi aralarındaki ilişki
açısından incelemek doğru olacaktır. Okullardaki en büyük gruplardan
birisinin zümreler olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar arasında bütünlük
olması demek söylemlerle eylemlerin tutarlı olması demek yani örgütte
ikiyüzlülüğün olmaması demektir. Okulun bütünlüğü dendiğinde aklımıza
öğretmen, veli, yardımcı personel, öğrenciler, idare ve okul kültürünün
barındırdığı her unsurun bütünlük içinde olması gelmelidir ( Kılıçoğlu,
2017).
Sonuç olarak örgütsel bütünlük ve örgütsel ikiyüzlülük kavramlarını bir
arada incelemek gerekir. Çünkü aslında kavramlar birbirinin zıttı olsa da
birbirini tamamlamaktadır. Örgüt içerisinde bütünlük olması demek iş
görenlerin çalışmalarını uyum içerisinde yürütmesi demektir. Örgüt
üyelerinin bir bütünlük içerisinde çalışması birbirlerinin hatalarını örtme
noktasında faydalı olacaktır. Bu durumda da örgütte herkes birbirini
tamamlar ve bütünlük oluşturursa örgütte verilen sözler tutulabilir ve
ikiyüzlülük örgütte giderilir.
5. Örgütsel İkiyüzlülüğün Unsurları ve Boyutları
Örgütsel ikiyüzlülüğün unsurları; irade zayıflığı, kendini aldatma
derecesi ve bir başkasını aldatma niyetidir (Kandemir, 2019). Bunlar
örgütte ikiyüzlülüğün doğmasında büyük rol oynar. Aslında bazı
araştırmacılar örgütsel ikiyüzlülükte kasıtlı olarak başkasını aldatma
niyetinin olduğunu savunmaktadır. Aldatma niyeti kişinin vaatlerini yerine
getirmemesi olarak tanımlanabilir. Bireyler kendi değer yargılarına ters
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düşen davranışlarda bulunabilirler ve birey burada da kendini aldatır ve
kendine ikiyüzlülük yapmış olur. Yine bazen kişi kendi kontrolünü
kaybedebilir ve irade zayıflığı yaşayabilir (Kılıçoğlu, 2017; Alicek,
Gordon ve Rose, 2013). Örgütsel ikiyüzlülüğün boyutlarına da değinecek
olursak bir ölçekle bu boyutlar gün yüzüne çıkarılmıştır. Bunlar; sözlerin
tutulmasında kararlar, eylemler ve söylemler arasındaki uyum düzeyi, içsel
yapı ve çevresiyle arasındaki uyum ve son olarak eğitim kurumlarının
vizyon ve amaçlarını gerçekleştirme düzeyidir (Kahveci, Kandemir ve
Bayram, 2019). Ayrıca bu son boyutta öğretmenlerin müfredata uygun
davranıp davranmadığı da denetlenebilir. Örgütsel ikiyüzlülüğün bir başka
boyutu ise uygulamada olan tutarsızlıklardır. Yani okuldaki kişilerin
başkalarını ve birbirlerini aldatıp aldatmadığıdır da diyebiliriz. Okul
ortamının ikiyüzlü olup olmaması çok önemlidir çünkü her öğretmen,
idareci, veli öğrenci için birer rol modeldir ve ahlak dışı bir durumu çocuğa
aşılamak istemezler (Kandemir, 2019). Yöneticiler tarafından yapılan
eylem söylem tutarsızlığı, kabul görmüş prensiplerden farklı olan
davranışlar, örgütün bir norm benimsemesine rağmen birden fazla norma
göre davranması. Bunların sonucunda örgütte disiplin bozulur ve ortaya bir
kargaşa ortamı çıkar. Örgütün kamuoyuna yansıttığıyla düşündüğünün
farklı olmaması gerekir ki ikiyüzlü örgütlerde bu durumun yaşanması çok
yaygındır. Daha öncede bahsedildiği gibi örgütün ikiyüzlü olmasının en
büyük sebeplerinden biri dışardan gelen baskılardır ve bu baskılar örgütü
bir noktada ikiyüzlü olmaya itmektedir de diyebiliriz. Kabul edilen
normlarla uygulanan normlar arasında bir kopukluk meydana gelir ve bu
çevre baskısının bir sonucudur (Eroğlu ve Eroğlu,2014).
Eğitim kurumlarında sadece yetişkinler değil, örgüt üyesi olarak
çocukları da görmek gerekir. Ayrıca ahlak kavramı insanda küçük yaşlarda
oluşmaya başlar ve insanları rol model alarak oluşur. Çocukların da büyük
bir çoğunluğunu oluşturduğu bir kurumda ahlak dışı davranışları minimum
düzeyde tutmak gerekir. Çünkü bunu fark eden çocuk, ileriki yaşlarında bu
davranışı normal karşılar. Okullardaki ikiyüzlülük, ileride kendini
kandıran, iradesi zayıf ve yaptığı davranışlarla insanları kandırmaya
çalışan bireyler oluşmasına sebep olur.
6. Örgütsel İkiyüzlülüğün Örgütteki Etkileri
Örgütsel ikiyüzlülük, örgütün birçok bileşenine zarar verip örgütte
durumları zora sokmaktadır. Yani bir örgütte ikiyüzlülük olduğunda
etkileri tek bir boyutta olmayacaktır, örgüte birçok açıdan zarar verecek ve
bu zarar iş görenlerin çalışmalarına etki edecektir. İş görenlerde farklı
durumların gözlemlenmesine sebep olacaktır ve etkisi sadece iş görenler
üzerinde değil liderler ve kamuoyu üzerinde de hissedilecektir. Hatta
örgütü kurum bazında okula indirgersek veliler ve öğrenciler bile bu
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durumdan zarar görecektir diyebiliriz. Bir örgütte ikiyüzlülük olması
örgütte çalışanların iş doyumunu, başarılarını olumsuz yönde etkileyebilir.
Örgüt içinde samimi, dürüst olmayan davranışlar gözlemlenebilir.
Çalışanlarda işe devamsızlık, işten kaçma durumları gözlemlenebilir.
Örgütte çalışanların moral ve motivasyonlarının düşmesi bu durumda
kaçınılmaz olacaktır (Kandemir, 2019). İş doyumu veya iş tatmini demek,
çalışırken yapılan işten alınan zevk neticesinde ortaya çıkan refah,
mutluluk, hoşnut olma durumu (Eğinli, 2009; Akın ve Koçak, 2007)
demektir. İş doyumu, çalışılan ortama, kişilere yönelik haz duygusudur
(Avşaroğlu, Deniz ve Kahraman, 2005). Çalışma koşulları iş doyumunu
arttıracağı gibi azaltabilir de. (Eren, 2017; Sevimli ve İşcan, 2005; Dikmen,
1995). Örgütte ikiyüzlülük olması işten alınan hazzı, tatmini azaltmaya etki
eden bir durumdur. Bu durumda kişi işten doyum alamaz ve örgüte karşı
olan ilgisinde azalma gözlemlenebilir. Örgütte ikiyüzlülüğe bağlı gelişen
işe devamsızlık, işten uzaklaşma durumları, örgütte adaletin de yitip
gitmesine yola açabilir (Kandemir, 2019). Örgütte adalet kavramı,
çalışanların iş doyumu açısından oldukça önemlidir. Örgütsel adalet, iş
görenlerin kurumda dürüstlük ve doğruluğa (Tutar, 2016) karşı olan algısı
demektir. Yani örgütsel adalet, uygulanan çalışmaların iş görenler
tarafından olumlu algılanmasıdır (İçerli, 2010), örgütte adalet olması
güveni (Polat ve Celep, 2018) beraberinde getirecektir. Başından beri
söylediğimiz örgütsel ikiyüzlülükte samimiyetsizlik, dürüst olmama
durumları ön plana çıkmaktadır ve bu durum da örgütsel adaletin tam
tersidir yani aslında örgütte ikiyüzlülüğün olmasıyla adaletin olması
durumu arasında ters bir orantı vardır diyebiliriz. Örgütte adalet için
rasyonellik beklenir fakat ikiyüzlü bir örgütte rasyonellikten bahsetmek
zor olacaktır (Baş ve Şentürk, 2011; Demircan ve Ceylan, 2003).
Örgütlerde yaşanan sessizlik, sinizm, mobbing gibi durumların
sebepleri arasında örgütsel ikiyüzlülük de sayılabilir. İkiyüzlü örgütlerde
çalışanlar söylediklerinin önemsenmediğini, dikkate alınmadığını,
söylediklerinin askıda kaldığı düşünebilir. İkiyüzlülüğe bağlı olarak
örgütsel adaletsizlik çalışanlarda sessizliği de beraberinde getirecektir
(Kandemir, 2019). İnsanların ilişkilerinde sadece kendini önemsediği,
kendi çıkarlarını ön plana çıkardığı (Yıldız, 2013) durumlarda örgütte
sinizm oluşur. Bu insanlar durumlar karşısında karamsar davranışlar
sergiler ve pesimist düşüncelere sahip olurlar (Tutar,2016). Hemen hemen
her örgütte sinik davranışlar sergileyenler bulunabilir (Türköz, Polat ve
Coşar, 2013; Tınaztepe, 2012). İkiyüzlülük, bu sinik davranışların
sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. Yapılan literatür taramalarında da
bunları kanıtlar nitelikte bulgulara rastlanmaktadır.
Bir lider, iş görenin örgüte bağlılığını arttırmakta önemli bir role
sahiptir ve örgütte ikiyüzlülük oluşmasına yol açmada en fazla payı olan
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kişi de liderdir. Bu durumda örgütte lider ikiyüzlü davranışıyla, iş
göreninin örgüte olan bağlılığını düşürmekte etkili olacaktır (Kandemir,
2019). Örgütsel bağlılık, örgütün faydası için çalışmada bulunma, örgütün
çıkarlarını kendi çıkarlarından üstte tutma (Bayram, 2005), menfaat
aramama, örgüte adanma, örgütle özdeşleşme (Yüceler, 2009), işine karşı
özverili olma terimlerini içerir. Bağlılığı yüksek bireyin performansı da
yüksek olacaktır. Örgütüne bağlı kişi, örgütün misyon ve vizyonuna
gönülden bağlıdır ve bu uğurda çalışmak istemektedir (Gül, 2002; Tutar,
2016; Eren, 2017). Fakat örgütte ikiyüzlülük olması durumunda iş gören,
söylenen ve yapılan arasındaki tutarsızlığı gördükçe kamuoyuna yansıtılan
ile örgütte yapılanların aynı yola çıkmadığını gördükçe örgüte bağlılığını
yitirecek bu da işe geç gelme, işi benimsememe ve sonunda kendi
çıkarlarını örgütün çıkarlarından ön planda tutma gibi durumları
yaratacaktır. Sonuç olarak en nihayetinde birey örgüte olan bağlılığını
kaybedecek ve onun için bu artık sadece bir iş olamaya başlayacaktır
İkiyüzlülük, olanın tersini yansıtma, toplumu aldatma demektir. Bu
sahip olunan ahlaki değerlerin yıkıma uğramasına yol açar. Örgütte
ikiyüzlülük olması durumunda toksik lider tutumunu gözlemlemek de
mümkün olacaktır (Konan ve Taşdemir, 2019). Toksik kelime anlamı
olarak zehirli demektir. Bu liderlik tipi, kurumda olumsuzluk yaratarak
zarar verici bir liderlik sergiler. Bu liderler, önemli mevkilere gelebilmek
için her şeyi yapabilir ve çalışanlarını görmezden gelirler. Toksik lider, bu
tutumuyla kurumun gelişimini geriletir. Bu liderler, çalışanlarının moral ve
motivasyonlarını olumsuz yönde etkilerler. Bu liderler kimseyi
önemsemez, bile isteye çalışana zarar verir. Eğer bu liderliği örgütsel
ikiyüzlülükle bağlamak istersek bu liderler kurum değil kendi çıkarları,
kendi mevkileri (Çelebi, Güner ve Yıldız, 2015) için dışarıya kendini ve
kurumunu farklı gösterir. Yani topluma istediğini verir fakat aslında örgüt
içinde lider, gösterdiği tutumlara ve davranışlara sahip değildir sadece
istediğini elde etmek için örgütü zehirlemektedir (Bozkurt, Çoban ve
Çolakoğlu, 2018; Uzunbacak, Yıldız ve Uzun, 2018).
7. Sonuç
Örgütte iş görenler, liderlerinden dürüst, açık sözlü, samimi olmalarını
bekler ve isterler. Örgütte söylenenle yapılanların uyumu, benimsenen
normların uygulanışı gibi durumlar örgütte çalışanlar ve kamuoyu
açısından oldukça önemlidir. Bu durum örgütün imajını gösterecektir.
İkiyüzlülük söylenenler ile yapılanlar arasındaki tutarsızlık ile başlar.
Liderlerin aslında olmadıkları kadar güçlü davranmaları, adaletli
davranmamalarına rağmen sanki öyle davranıyormuş gibi görünmeye
çalışmaları söylemlerle uygulamalar arasındaki tutarsızlığa örnek olarak
gösterilir. İkiyüzlülük davranışına daha çok politik örgütlerde rastlandığı
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gözlemlenmiştir. Rekabetin yüksek ve çıkar çatışmalarının bolca yaşandığı
günümüzde ikiyüzlülük durumu örgütlerde rastlanması doğal karşılanan
bir durum haline gelmiştir. Bu nedenle kısa vadede amaç, örgütsel
ikiyüzlülüğü tamamen ortadan kaldırmak değil ikiyüzlülüğün alanını
daraltmak olmalıdır. Örgütte ikiyüzlülük olması durumunda örgütte
çalışanların örgüte bağlılığı, örgüte olan güven duygusu azalır. Çalışan
işten doyum almamaya başlar ve örgütte siniklik ve sessizlik baş gösterir.
Bu tip örgütlerde liderin toksik lider tutumunu gözlemlemek kaçınılmaz
olabilir. Toksik liderler hem çalışanlarını hem de onlardan hizmet alanları
zamanla zehirler. Çünkü önemsedikleri kendi çıkarlarıdır. Bir okul lideri
eğer bünyesinde ikiyüzlülüğü barındırmak istemiyorsa okul içerisinde
bütünlük sağlamalıdır. Bununla beraber çalışanlar birbirlerini desteklemeli
ve yeri geldiğinde birbirlerinin açığını kapatmalıdır. Okullar kendilerine
daha gerçekleştirilebilir hedefler belirleyip onlar için çalışmalıdır.
Benimsedikleri vizyon gerçekte ulaşılabilir olmalıdır. İkiyüzlü okullarda
zamanla ortaya adaletsiz ve güven duyulmayan bir iş ortamı çıkacaktır.
Çalışanların işten aldığı doyum giderek düşecek ve bu da iş performansına
yansıyacaktır. Aslında okulların ikiyüzlü bir sistem benimsemesi,
beraberinde güvensizlik, sinizm, adaletsizlik, bağlılıktan uzak bir tutum
getirecektir. Olay, zincirleme devam edecek ve okul, bu durumları
gizlemeye çalıştıkça yine ikiyüzlülüğe yönelecektir.
Eğitim kurumları olarak okullar, ahlak değerlerinin en yüksek olması
beklenen kurumlardır. Çünkü içerisinde yarının büyüklerini
barındırmaktadır. Bu yüzden bu kurumlardaki her türlü riyakarlık
beraberinde birçok olumsuzluğu ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla bu
olumsuz durumlardan uzak kalmak için eğitim kurumlarında ikiyüzlü
tutum ve davranışlardan uzak durulmalıdır.
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Giriş
Bizim için önem arz eden bir eşyamızı kullanması için bir başka kişiye
verdiğimizde ne de çok kaygılanır ve tedirgin oluruz. Peki, canımızın bir
parçası olan evlatlarımızı eğitim almaları için bir öğretmene teslim
ettiğimizde? Kaygı kelimesi bu durumda yetersiz bile kalır. Çocuğumuz
eğitim hayatına başladığı andan itibaren aklımız da fikrimiz de
çocuğumuzla birlikte o sınıfta eğitim almaya başlamıştır artık. Ne de çok
konuşulur öğretmenlik mesleği ile ilgili. Galiba üzerine bu kadar çok
konuşulan başka bir meslek yoktur. Basit bir biçimde söylenecek olursa:
“Doktoru da, savıcısı da, devlet adamını da öğretmen yetiştirir. Kutsal
meslektir öğretmenlik (Yılmaz, 2001). Dünün gençleri öğretmenlerimizin
emeğiyle, bilgisiyle, ışığıyla yoğrulmuş ve geleceğin doktoru, savcısı,
devlet adamı olmuştur. Bu kutsal görevi icra ederken öğretmenlerimiz,
etkili sınıf yöntemleri kullanarak öğrencileri için verimli sınıf ortamları
oluşturmuş ve eğitim-öğretimi daha kaliteli hale getirerek emek
harcamışlardır. Peki, nedir sınıf yönetimi, nasıl uygulanır?
1.0.Sınıf Yöntemi İle İlgili Temel Kavramlar
1.1.Eğitim
Kişilerin belirli amaçlar çerçevesinde, kendi yaşantısı ve kendi isteği
doğrultusunda, bazen davranışlarda gözlemlenen değişim bazen kişiliği
etkileyen değişim olarak adlandırılan istendik davranış değiştirme
sürecinin adıdır (Ertürk, 1997; Fidan 1985; Tezcan, 1985).
1.2.Öğretim
Eğitimin bir parçası olan öğretim, belirlenmiş bir amaç doğrultusunda
belirlenmiş bir zaman içinde ve belirlenmiş bir program kapsamında belirli
bir amacı karşılamak için belli bir zaman ve program dâhilinde verilen
eğitim bir bölümüdür (Kaplan, 2018).
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1.3.Yönetim
Varoluşunda insanda bir izlenim oluşturmak olan yönetim, insanı ve
yaşayan kaynakları elverişli bir şekilde toplayarak örgütsel hedeflere etkili
ve verimli varma süreci olarak tanımlanır (Erdoğan, 2008; Güçlü, 2003).
1.4.Okul
Formal eğitim sürecinde bireylerin eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik oluşturulan kurumlara verilen isimdir (Çalık, 2009; Demirtaş,
2016). Kişilerin eğitim ve öğretiminden sorumlu olmayı kabul eden
kurumların genel ismidir (Kapucuoğlu Tolunay, 2008, s.5).
1.5.Sınıf
Sınıf, çocukların büyüme ve gelişmelerini şekillendiren ortamlardır (
Pianta ve Hamre, 2009 ). Aydın’a (2000) göre sınıf, eğitim-öğretim
etkinliklerinin ve çalışmalarının öğrencilerle karşılıklı gerçekleştiği bir
yaşam alanıdır. Pek çok düşünür, sınıf ortamının en temel özelliğini
öğrenci ve öğretmenin karşılıklı ilişkisi üzerinden açıklar (Aydın, 2000;
Başar, 1999 ) Bilgi ve becerilerinin yanı sıra sosyal yaşamın gerekli kıldığı
her türlü davranış sınıf ortamında kazandırılabilir (Başar, 2000). Öğrenme
ve öğretme etkinliklerinin amacına ulaşabilmesi, sınıflarda uygun bir
ortam hazırlanmasına, sürdürülmesine ve akışın etkin ve süreğen bir
şekilde yönetilmesine bağılıdır. Öğretmen, öğrenci özellikleri, öğretmen
özellikleri, ders planı, eğitim programı, öğretim süreci, öğretme-öğrenme
yöntem ve teknikleri, eğitim teknolojisi ve zaman gibi birçok öğenin
arasında anlamlı ve sürekli bir eş güdüm sağlamak ve ortam hazırlamak
durumundadır (Başar, 2000).
1.6.Sınıf Yönetimi
Devinimsel, duyuşsal ve bilişsel bakımdan bilgi ve becerileri
birbirinden farklı olan öğrencilerin olduğu, öğrenmenin gerçekleştiği,
eğitim kurumlarının esas parçası sınıflardır (Celep 2002). Sınıflar, aynı
unsurlara sahip bir grup öğrenciye daha önceden belirlenen ortak
davranışların verilmesi için amaçlanan eğitim-öğretimin gerçekleştiği
yerlerdir (Çalık 2003).
Sınıf yönetimi öğrenmeye elverişli bir ortam ve düzenin sağlanması ve
sürdürülmesi için; eğitim programı ve planı, öğretim yöntemi, eğitim
etkinliği, teknoloji, zaman, mekân, öğretmen ve öğrenci arasında etkili,
sağlam bir eşgüdüm oluşturulması olarak tanımlanmaktadır (Sarıtaş,
2003).
Sınıf yönetimi denildiğinde geleneksel olan bakış açısı; öğretmenin
sınıfı kontrol etmesini ifade ederken (Başer, 2010; Turan, 2005), güncel
bakış açısı; olumlu, güvenilir bir ortamda öğrencilerin kendi davranışlarını
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anlama ve yönlendirme maharetlerinin desteklenmesini savunmaktadır.
(Sadık, 2008). Sınıfı yönetimi, öğrenmeyi etkileyici bir sınıf ortamının
hazırlanması demek olup, bu durum öğretmen otoritesinin hâkim
olmasından çok faydalıdır. Öğrencilerin aktif öğrenmesinde sınıf yönetimi
bu durumda önemli bir faktördür. (Marzano ve Marzano, 2003). Sınıf
yönetimine ilişkin faaliyetler sınıfın kontrolü için değil, eğitimin kalitesini
arttırmak için yapılmalıdır. (Ritter ve Hancook, 2004).
Yıl içinde yaklaşık altı ay boyunca öğrenim görmek için kişi zamanını
sınıfta geçirir. Bu süre içinde, öğretmen ve öğrenciler belirlenen amaca
ulaşmak için sınıftaki yaşama katılırlar. Öğretmen, sınıf içinde olan
olaylardan, amaca gidecek yolun uygulanmasından ilk önce sorumlu
kişidir. Bu yüzden öğretmenin, sınıf yönetiminin temel prensiplerini ve
sistemlerini bilmesi gerekir (Aydın, 2000).
Alan yazında birçok sınıf yönetimi tanımı yapılmıştır:


Güçlü bir öğrenme ortamı oluşturarak öğrencilerle beraber yine
onlar için yönetilmesidir (Balay, 2003).



Bir öğretmenin özelliklerinden biri de eğitim öğretim sürecinde
sınıfını kurarak devamlılığını sağlamak ve böylece etkili bir sınıf
yönetimi oluşturmaktır (Brophy, 1986).



Sınıf yönetimi, öğrencilerin birlik ve beraberliğini sağlayarak
uzlaşmalarını böylelikle kurallar oluşturmayı içeren öğretmen
tarafından oluşturulan süreçtir (Emmer ve Stough, 2001).



Sınıfa ait bir düzenin oluşturulması ve problemlerin çözümü için
kullanılan metodun adı sınıf yönetimidir.



Öğretmenin sınıfta kaliteli bir eğitim vermek için uyguladığı
yöntemlerin hepsine sınıf yönetimi denir (Kılbaş, 2014).



Sınıf yönetimi, eğitim öğretimin aksamaması için bazı
yaklaşımların belirlendiği, sınıf içindeki uyumun bozulmasının
önüne geçmek için öğrencilerle olumlu ilişki geliştirdiği,
öğrencilerin her birini tek tek tanıyıp sınıfı etkili yönetmek için
sınıf yönetimine etki eden unsurlara duyarlı olmayı kapsamaktadır
(Ming-tak ve Wai-shing, 2008).



Sınıf yönetimi, öğrencinin lehine oluşturulan öğrenme imkânları
ve bu imkânların süreklilik arz etmesi için uygulanan yöntemlerdir
(Weber, 1994).



Sınıf yönetimi, öğretmenin öğrencilerine daha elverişli bir ortam
oluşturmak için kullandığı zaman, mekân gibi faktörleri
düzenlemek için yaptığı her şeydir (Wong ve Wong, 1998).
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Sınıf yönetimi, tanımlanan eğitimin hedeflerine ulaşmak için
yapılan plan, program, pratik etme ve analiz yapma durumlarına
ilişkin prensip, kavram, teori ve yöntemlerin sistemli ve bilinçli bir
şekilde uygulanması ile ilgili faaliyetlerin hepsi olarak
isimlendirilebilir (Erdoğan 2008).



Sınıf yönetimi, sınıfa ait kuralların tanımlanması, sınıf için uygun
olacak bir düzenin oluşturulması, eğitim- öğretim için ayrılan
zamanın etkin bir biçimde yönetilmesi ve öğrenci tutumlarının
kontrol edilerek pozitif bir sınıf atmosferinin oluşturulması
şeklinde tanımlanır (Çelik, 2005).



Sınıf yönetimi, öğretmenin öğrencilerinde istediği tutum ve
davranışları oluşturma, olumsuz tutum ve davranışları düzelterek
sağlam bir iletişim içinde öğrencilere huzurlu öğrenme alanı
oluşturma ve zamanı verimli kullanma faaliyetleri şeklinde
tanımlanmıştır (Ünal ve Ada, 2003).

Nitelikli bir sınıf yönetimi, yalnızca öğrencilerin istenilmeyen, hoşa
gitmeyen davranışlarını ortaya çıkararak bu davranışlara karışmak demek
değildir. Sarf edilen emeğe değen bir akademik süreci de
oluşturabilmelidir (Kılbaş ve Köktaş,2007). Etkili sınıf yönetiminde
öğretmen her bir öğrencinin kendine has farklılıklarını bilmeli ve bu
doğrultuda öğrencilere yönlendirilme yapmalıdır. Sürekli gelişim ve
değişim içinde olan topluma uygun, vasıflı, çağdaş, hızlı gelişime uyum
sağlayabilen nesiller yetiştirmeği öncelikli ilke edinmelidir. Nesillerin
yetiştirilmesinde olmazsa olmaz unsur eğitim öğretimdir. Bu durumun
gerçekleştirilebilmesi de etkili bir sınıf yönetimi ile olacaktır (Sarıtaş,
2003).
Sınıf yönetiminin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine mani olan en
önemli etkinliğini azaltan en önemli unsurlardan biri sınıfın içinde
sergilenen istenmeyen öğrenci davranışlarıdır. Bu davranışlar
öğretmenlerin sınıf yönetiminde karşı karşıya kaldıkları en mühim sorun
olarak kabul edilmektedir. İstenmeyen davranışlara anlam vermek, zaman
ve mekâna göre değişiklik göstereceği gibi sınıfta bulunan öğrencilerin
niteliklerine ve öğretmenin şahsi ve mesleğe ilişkin niteliklerine göre de
farklılık gösterebilir. Sınıf içinde öğretmenin ve tüm öğrencilerin
akademik faaliyetlerini sekteye uğratan her çeşit öğrenci davranışları
istenmeyen davranış olarak adlandırılabilir. Fakat öğretmen kendi
alışkanlıklarını bir kenara bırakıp sınıf içinde yaşanan olaylara sübjektif
bir bakış açısı ile yaklaşarak davranışların gerçekten istenmeyen olanlarını
adlandırabilir ve bu davranışların yönetimini sağlayabilir. Sınıf içinde
gerçekleşen en ufacık istenmeyen davranışı bile kabullenip büyüten
öğretmenin sınıf yönetimini etkisizleştirdiği gibi öğretmenin bu tutumu
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öğrencilerin daha fazla istenmeyen davranış göstermelerine sebep
olacaktır. Bu yüzden aydın bir öğretmenin, öğrencilerin davranışlarına
anlam yüklerken davranış bilimleri konusunda gerekli donanımı olmalıdır.
Bu donanıma sahip öğretmen, öğrencilerin sergilediği davranışları kolayca
geri zekâlılık, tembellik, yaramazlık gibi olumsuz kelimelerle
adlandırmayıp
davranışları
hoşgörülü
biçimde
değerlendirip
adlandıracaktır. Burada öğretmene düşen iş, öğrencilerin sergiledikleri
davranışlarına iyi bir tanı koyup onları etkileyecek bir önderlik yaparak
durumu yönetebilmek olmalıdır. Sorunlu davranışları tamamen yok etmek
hemen hemen mümkün değildir. Fakat bu davranışları öğretmen iyi bir
biçimde adlandırırsa gerçek bir sınıf yönetimi ortaya koymuş olur
(Mertens, 1998).
Sınıfın içindeki düzenin oluşturulması ve sınıf içindeki yaşantıların
düzenlenmesi ve idare edilmesi öğretmenin mesuliyetinde olduğu kabul
edilir. Sınıf içinde gelişen olaylar ve eğitim öğretimin idarecisi olarak
kabul edilen öğretmenlerden, öğretimin amacına ulaşması için sınıf içinde
olan her türlü kaynağı etkin olarak kullanabilmesi ve idare etmesi
beklenmektedir (Balcı 1993; Aydın 1998).
Kimi eğitimciler zamanla sınıf yönetimini öğrenci davranışını denetim
altında tutma olarak algılarken kimi eğitimciler de hem öğretmenin hem de
öğrencinin aynı paydada buluştuğu sosyal ve akademik etkileşimin
uyuşması şeklinde kabul etmişlerdir.
Sınıf yönetimi üç ayrı yönden incelenir:


Bir disiplin olarak,



Sistem olarak,



Öğretim olarak.

Bir disiplin olarak sınıf yönetimi: Sınıfın kontrol ve denetimi
öğretmenin mesuliyetindedir. Eğitim-öğretimden önce düzen ve disiplin
gelir ve öğrenci davranışları eğer uygun değilse kaçınılmaz sonuçları
vardır.
Bir sistem olarak sınıf yönetimi: Eğitim-öğretim, yönetimle birlikte
sunulur. Planlama ve programla mühimdir.
Öğretim olarak sınıf yönetimi: Toplumsal beceriler önemlidir. Akran
iletişimi ve etkileşimi, karşılıklı anlayış ve hoşgörü gibi sosyal beceriler
üzerinde durulur. Öğretmen öğrencilerine ahlaki kararlar almalarında
destek olur (Kaplan,2018).
Bir eğitim yönteminin başarısı, sınıf içindeki genel hedefler ışığında
eğitimin ve okulun amaçlarına kuvvetli bir biçimde varmasıyla alakalıdır.
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Bir eğitim sistemi varlığını başarılı bir şekilde sürdürüyorsa var olduğu
okulun amaçlarına ulaşmış demektir. Bu yüzden eğitim sisteminin en
küçük ama en mühim unsuru olan sınıf ortamında eğitimin amacına
ulaşmasının yollarından biri de kuşkusuz sınıf düzenidir. Öyle ki eğitimöğretimle alakalı etkinlikleri planlarken, uygularken, geliştirirken çok
önemli yere sahiptir. Bu yüzden etkili bir eğitimin, amacına ulaşmış bir
öğretimin oluşması isteniyorsa sınıfın öğretmeninin sınıf içi yönetim
becerisinin olması gereklidir (Tutkun, 2003).
2.Sınıf Yönetimi Yaklaşımları
Her ortamda kabul gören yalnızca tek ve etkisi yüksek olan bir sınıf
yönetim yaklaşımı yoktur. Sınıf yönetimi birçok iç ve dış faktörün etkisi
altında kalır. Bunlar; kişinin ailesi, içinde yaşadığı toplumun kültürü,
ülkenin eğitim anlayışı, kitle iletişimi gibi dış etkilerin yanı sıra sınıfın
fiziki yapısı, öğrencilerin talebi, beklenti ve nitelikleri, sınıfın kuralları gibi
iç etkilerdir. Bu etkilerin hepsi öğretmenin sınıf yönetimini etkisi altına
alır. Bu yüzdendir ki şartlara göre uygun olan sınıf yönetim şeklini
belirlemek öğretmene düşmektedir (Gündüz, 2004).
2.1.Geleneksel Sınıf Yönetimi Yaklaşımı
Öğretmen merkezli bu yaklaşımda, öğretmen isteklerini öğrencilerine
yaptırma konusuna odaklanmıştır. Geleneksel bir anlayış olan bu
yaklaşımda öğretmen, önceden hazırlamış olduğu sınıfta uyulması gereken
bazı kurallara öğrencilerin riayet etmelerini ve bu kuralları sorgulamadan
uygulamalarını bekler (Erdoğan, 2008). Öğretmenin kuralları tayin ettiği,
kendisinin aktif olduğu, öğrencilerin kurallara uymak zorunda olduğu,
düzenin disiplin ve otorite ile gerçekleştiği yaklaşımdır (Uyanık Balat,
2013). Sınıf düzeni oluşturulurken otoriter yaptırımlar, ceza gibi, vardır
(Sarıçoban, 2005). Sınıfın yaptırım gücünün öğretmene ait olduğu bu
yaklaşımda, öğretmen sınıfın idarecisi, düzenleyicisi ve süreci belirleyen
tek kişidir (Akar ve Ark., 2010). Bu yaklaşımın eğitim sürecinde
öğrencilerin gelişimsel özellikleri, potansiyelleri, bireysel farklılıkları göz
önünde bulundurulmaz. Eğitim-öğretimin hedeflerine ve sınıf içi
kurallarına karar verilirken öğrenci bu sürece dâhil edilmez. Sınıf içinde
öğretmenle olan ilişkiler otoriter, Öğretmen-öğrenci ilişkileri oldukça
otoriter, aşamalı ve aşırı derecede düzenlidir. Sınıf içi kurallar olduk
hoşgörüsüz ve tek taraflıdır. Öğretmence konulan bu kurallar asla
değişmeyen doğrularmış gibi lanse edilir ve kurallar tartışılmaz (Aydın,
2009). Geleneksel yaklaşımda, harici disiplin zihniyeti egemendir.
Yalnızca bir doğru vardır ve bu doğru belirli adetteki kitaplardadır. Sınıfta
onları yansıtan da öğretmendir. Bu yüzden öğretmenin tüm dediği
doğrudur ve gereği yapılmalıdır. Eğer öğrenci bunları yapmazsa da ceza
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verilmelidir. Burada öğrencinin görevi; söylenen ve istenilenleri harfiyen
yerine getirmek, tekrar yapmak, bilgileri ezberinde tutmaktır (Yaka, 2006).
2.2.Çağdaş Sınıf Yönetimi Yaklaşımı
Çağdaş yaklaşım, öğrencinin tüm gelişimine elverişli hümanisttik
yaklaşımdır. Bu yaklaşımda öğrenci, öğrenim süreci faaliyetlerinin
merkezindedir. Çağdaş yaklaşım, sınıfı bir yöntem gibi görmeyi gerektirir.
Bu manada sınıf; öğrenci, öğretmen, ders programları, eğitim ortamı gibi
iç; okul, çevre ve aile gibi dış faaliyetlerin etkileşimde olduğu bir alan
olarak görülür. Dolaylı olarak sınıfın içindeki hayat, gerçek yaşam gibi
güçlü, etkili, hareketli, yaşayan süreçlerin birleşimidir (Aydın, 2009).
Geleneksel sınıf yönetiminde bulunan otorite kavramı, çağdaş sınıf
yönetimi yaklaşımında karşılıklı iletişime dönüşmüştür (Aytekin, 2003).
U-bu yaklaşımda eğitim faaliyetleri, planları ve uygulamalarında öğrenci
merkezli olup kurallar ile etkinlikler öğrencilerle birlikte demokratik bir
biçimde karar verilerek konulur (Aydın, 1998). Çağdaş sınıf yönetiminde
kullanılan yöntem, teknik, metot, materyal, program öğrencinin ihtiyaç ve
ilgilerine göre seçilir. Öğrencinin dışında alan tüm öğeler öğretmenin aracı
olarak nitelendirilir. Çünkü bu yaklaşımda hedef öğrencidir ve onun bilgiyi
öğrenmesi önceliklidir. Öğrencilerin öğrenme gereksinimlerini gidermek
için ve hepsine kendi ihtiyacı ile becerisi çerçevesinde ilerleme kaydetmesi
için fırsatı verilir. Belirli bir standart dâhilinde olan programlar, özellikleri
doğrultusunda değiştirilerek daha geniş ve daha derin öğrenme imkânları
oluşturulur. Bu tip programlarda hedef, öğrencini kendisi için bir manası
olan şeyleri yapma imkânı tanımaktır. Başarıyı ilke edinmiş tüm okullarda
ihtiyaçlar çerçevesinde programın değiştirildiği ve öğrenciler için daha
anlamlı bir şekle dönüştürüldüğü görülmektedir (Özden, 2005). Öğrenci
merkezli eğitimlerde öğrenci risk alma sorumluluğundadır. Risk alan
öğrenci karar vermeye ortak olur, inceler, oluşturur ve paylaşır.
Öğretmenin görevi ise öğrenciye yol göstererek model olur, ona öğretir,
onunla ilgilenir ve korur. Demokratik sınıf içinde ise faaliyetlerde özgürlük
vardır, görüş bildirme, söz hakkı verme gibi durumlara makul ortam
mevcuttur (Akyol, 2006).
3.Sınıf Yönetimi Boyutları
3.1.Fiziki Ortamı Eğitim Öğretime Uygun Hale Getirme
Bu boyut sınıfın fiziksel özelliklerini kapsar; sınıfın geniş olma
durumu, bazı etkinlikler yapılırken bölünebilirliği, ışığı alış durumu,
sıcaklık durumu, sınıf boyasının durumu ve renkleri, gürültü alıp almama
durumu, temizliği, estetik duruşu, sınıfta bulunan eğitsel araç gereçler,
oturma sistemi gibi faktörler yer alır (Başar, 2009). Başarılı bir sınıf
yönetimi için imkânlar dâhilinde fiziksel değişe bilirliğin öğrenciyi
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güdüler biçimde olması, öğrencinin ilgisini çekici ve öğretile bilirliği
yüksek olmalıdır. Sınıf içi ilişkiler (öğretmen-öğrenci ilişkisi, sınıf
arkadaşları arası ilişki) büyük ölçüde bu fiziksel değişkenlerden olumlu ya
da olumsuz etkilenir. Verilen eğitime odaklı bir biçimde yapılandırılmış
sınıf ortamı, öğrencilerin motivasyonunu artırarak derse olan ilgiyi ve
güdülenmeyi de artırır. Yapılandırılmış ortam sınıfın fiziksel niteliklerinin
hedefe uygun hizmet etmektedir. Öğretmen şartlar ne olursa olsun elde var
olan imkânlar ölçütünde en uygun sınıf ortamının oluşturulabilmesi için
çaba sarf ederler. Zira eğitim-öğretimin etkin ve etkili olması sınıfın
fiziksel ortamıyla doğrudan ilişkilidir (Aydın, 2009). Sınıf en iyi öğrenme
ortamıdır. Öğretmen, eğitim faaliyetinin içeriğine ve kullanacağı öğretim
tekniğine göre sınıfın fiziksel düzenlemelerinde değişiklikler yapmalıdır
(Emmer, Evertson, Worsham, 1999). Zira öğrencilerin içinde bulunduğu
eğitim ortamı kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ve kendilerini
güvende hissedecekleri yerler olmalıdır. Öğrencilerin fiziki anlamada
tedirgin olmamaları, öğrenciyi derse istekli hale getirip güdüleme ve derse
olan ilgisini artırarak öğrenmeyi kolaylaştırma uygun biri fiziksel sisteme
sahip sınıflarda gerçekleşecektir (Şişman ve Turan, 2011). Öğretmenin
anlatacağı derslerde kullanması gereken materyaller okulda mevcut değilse
bu materyali okul dışından tedarik etmelidir (Ensari ve Gündüz, 2006).
Öğretmen sınıfın fiziksel yapısını ve materyallerini eğitim-öğretim süresi
içinde bazı değişiklikler yaparak – materyal attırıp azaltma gibideğiştirebilir. Böylece dersin verimliliğini artırarak öğrencileri daha iyi
denetleyebilir (Özyürek, 2005).
3.2.Plan - Program Etkinliklerinin Yönetimi
Öğretmen eğitim faaliyetine başlamadan önce hedefine uygun
kazanımlar oluşturur ve bu hedef ve kazanımlara nasıl varılacağına karar
vererek uygun yöntem, metot, materyal seçer. Öğretmenin yaptığı bu çaba
sistematiktir (Saban, 2000). Planlama ve programlama, öğrencinin
seviyesini, ilgi, ihtiyaç ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak
eğitim faaliyetlerinin düzenli bir biçimde organize edilme şeklini
belirlemektedir ( Küçükahmet, 2009). Plan-program faaliyetleri, yıllık ve
günlük plan ve programların oluşturulması, öğrenci gelişimlerinin takip
edilip değerlendirilmesi, etkinlik zamanın planlanması, öğretim araç ve
gereçlerinin sağlanması, dikkat çekme ve öğrencinin derse katılımını
içermektedir (Başar, 1999; Çelik, 2003). Bu boyut, geçmişteki durumları
değerlendirerek gelecekle ilgili tahminlerde bulunur ve gelecekle ilgili
amaçlı gayretler içerir (Çalık, 2003 ). Öğrencilerin öğrenmelerine yardımcı
olup gerekli uyarlamaları yaparak öğrenmeyi kolaylaştıran öğretmen,
program ile öğrenci arasında bir köprü konumundadır (Ensari ve Gündüz,
2006). Kaliteli bir öğretim yalnızca çaba harcanmış iyi bir planlama
neticesinde gerçekleştirile bilinir. Bu yüzden, planlanan hedeflere kısa
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zamanda, pratik biçimde, masrafı az ve en etkili şekilde varabilmek için
uygulanacak tüm faaliyetlerin daha önceden planlanmış olması gereklidir
(Saban, 2000).
3.3.Zaman Yönetimi
Zaman yönetimi, hedefe giden yolda önemli bir öğe olan zamanın etkili
ve verimli kullanılmasıdır. Ayrıca zaman yönetimi ile uygulanacak
etkinliklerin kalitesinin arttırılması hedeflenir (Büyükalan, 2015). Zaman
yönetimi, hedefe varmada zamanı etkili kullanma yeteneğidir. Zaman
sınırlaması içinde uygulanacak aktivitelerin etkinliğini arttırmak, zaman
yönetiminin hedefidir (Küçükahmet, 2009).
Başarısı yüksek sınıflarda zaman kullanımında; dersin içeriği,
süreçlerin iyi bir şekilde oluşturulması, sınıf içindeki zamanın birçoğunun
öğrenme faaliyetlerine ayrıldığı, öğrencilerin sınıf içi etkinliklerine
katılmasına olanak sağlandığı, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda
esnek bir zaman diliminin kullanılması anlayışının olduğu, zaman
kullanımında öğrencilere adaletli davranıldığı ve akademik konular
haricindeki mevzulara daha az zaman ayrıldığı bilinmektedir (Akdemir,
2014). Öğretmenin zamanı verimli kullanabilmesi bir yandan öğrencilerin
başarılarını artırırken diğer yandan da disiplin ile ilgili sorunların yok
olması için önemlidir. Verimli kullanılan zaman öğrencilerin öğrenme
olanaklarının artması demektir. Ayrıca verimli ve etkili kullanılan zaman
öğrenci başarısında olumlu olurken,
öğretmeni dağınıklıktan da
uzaklaştırır. Öğretmenin hem bedensel yorgunluğunda hem de zihni
yorgunluğunda azalış olur (Özkılıç, 2005).
3.4.İlişki Düzenlemeleri
Sınıf içinde müspet bir ortamın oluşturulması, sınıf içindeki bağın
olumlu bir atmosfer içinde olabilmesiyle mümkündür. Bu olumlu
atmosferin olabilmesi için de sınıf içinde uyulması gerekli kurallar
öğrencilerle beraber oluşturularak, bu kurallara uymaları sağlanmalı ve
öğrencinin hem öğretmeniyle hem de sınıftaki diğer arkadaşlarıyla
ilişkilerinin düzenlenmesi gerekir (Gündüz, 2001). Bu kurallarla sınıf içi
düzenin oluşturulması ve sınıf içi ilişkilerin düzenlenmesi için yapılan
etkinlikler ilişki düzenlenmeleri olarak adlandırılır (Demirtaş, 2016).
Öğretmenlerin öğrencileriyle oluşturduğu ilişkiler oldukça önemlidir.
Yapılan çalışmalar, öğrencinin akademik başarısında öğretmenleriyle olan
ilişkilerinden etkilendiğini ortaya koymuştur. Öğrencilerin kendileriyle
olumlu iletişim içinde olan öğretmenlerini daha çok sevdikleri görülmüştür
(Selçuk, 2000).
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3.5.Davranış düzenlemeleri
Sınıf yönetiminde davranış düzenleme denildiğinde akla sınıf içinde
gerçekleşen istenmeyen davranış gelmemelidir. Davranış düzenleme
sürecinde iyi bir sınıf atmosferinin oluşması, sınıfın fiziki yapısının düzene
konulması, öğrenme ortamının eksiklerinin giderilmesi, kuralları tayin
etme ve uyumun sağlanması için yapılan çalışmalar, istenmeyen
davranışlar daha ortaya çıkmadan sinyal vermeye başladığında gerekli
önlemlerin alınması da göz önünde bulundurulması gereken konulardandır
(Kutlu, 2006). Sınıf içi kuralları belirlemek, öğrenmeyi motive edici bir
ortamın oluşmasının önemli unsurlarından birisidir. Bu davranış
kurallarının verimli, uygulanabilir olması ve istenmeyen davranışları
önleme şeklinde olabilmesi, kuralların nasıl oluşturulduğuyla alakalıdır
(Celep, 2009). Öğretmen her eğitim-öğretim yılının başında sınıf
kurallarını tayin etmeli ve öğrencilere bildirmelidir. Kuralları öğretmen tek
başına değil öğrencilerle birlikte tayin etmelidir. Kurallar konulduktan
sonra her öğrenci velisine bu kuralların bir kopyası gönderilmelidir. Bu
yöntem öğrencinin kuralları özümsemesi konusunda faydalı olacaktır.
Kurallar oluşturulurken sade, net ve anlaşılabilecek bir dille oluşturulmalı,
kurallar herkesçe aynı anlamda yorumlanabilmelidir. Bu yüzden bütün
kuralların tanımlandığı davranış net ve anlaşılabilir bir şekilde olmalıdır.
Ayrıca kurallar oldukça olumlu ifadelerle oluşturulmalıdır (Kaya,2020).
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1. Giriş
Geleceğin insanını yetiştirmek her toplumun temel sorumluluğudur.
Bunu gerçekleştirmenin yolu okullarda verilecek nitelikli eğitim ile
mümkündür. Eğitimde nitelik arayışı geçmişten bugüne süregelen bir
durumdur ve bu durum sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok
ülkesinde sık sık gündeme gelmektedir (Seferoğlu, 2004a). Bu arayışta genel anlamda- uzlaşılan nokta, eğitimin niteliğini belirleyen temel
unsurun öğretmen olduğu fikridir (Arslan, 2013; Seferoğlu, 2004b;
Temizkan, 2008; Varış, 1988). Nitelikli eğitim sürecinin mimarı nitelikli
öğretmendir. Öğretmenin yarınların inşasında önemli bir rolü olduğu
bilinmekte ve öğretmen “geleceğin insanını yetiştiren aydın” olarak
tanımlanmaktadır (Kavcar, 2000). Bu bakımdan öğretmenlik mesleği
“sanatçı, eğitimci, insan mühendisi, mimar” gibi vasıflarla da anılmaktadır.
Böylesi önemli sorumluluklar atfedilen öğretmenin hangi özelliklere sahip
olması gerektiği sorusu önem taşımaktadır. Bu ve buna benzer sorulara
yüzyıllardır cevap aranmaktadır: Bu sorular; “Öğretmen kimdir?”, “Hangi
özelliklere sahip olmalıdır?”, “Nasıl yetiştirilmelidir?”, “Öğretmenlik bir
meslek midir?”, “Öğretmenlik bir sanat mıdır? Yoksa sanat yönü de olan,
bilimsel temellere dayalı bir davranış değiştirme mühendisliği midir?”
şeklinde sıralanabilir (Senemoğlu, 2001).
Öğretmen özelliklerinin ne olması gerektiği sorusuna cevap arayan
çalışmalar, bunu “öğretmen yeterlikleri” kavramıyla ifade etmiş ve bu
özellikleri üç başlıkta toplamıştır: kişisel, eğitsel yeterlikler ve alan
yeterlikleri (Çalışkan, Işık ve Saygın, 2013). Ancak sadece bu yeterliklere
sahip olmak ideal bir öğretmen için yeterli olmayabilir. Kızıltepe (2002),
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iyi bir öğretmeni tarif etmenin zor olduğunu hatta tek bir tarifin mümkün
olmadığını bu sebeple belirtmektedir. Tüm öğretmenleri kapsayacak
şekilde bir başlıklandırma yapılırsa öğretmen özellikleri “kişilik,
entelektüel vasıflar, öğretim yöntemleri ile ilgili yaklaşım ve tutumlar”
şeklinde sınırlandırılabilir (McDonald 1975’tan akt. Kızıltepe, 2002). Bu
durumda öğretmenin başta kişilik özelliğinin mesleğe uygun olması
istenmekte sonra da entelektüel birikimi ile öğretme bilgisini birleştirerek
bilgiyi aktarma becerisine sahip olması beklenmektedir (Saraç, 2003).
İyi bir öğretmenin özelliklerinin başında “kişilik” gelmektedir. TDK
Eğitim Terimleri Sözlüğü’nde (1974) kişilik “1. Bireyin, toplumsal çevresi
içinde karşılaştığı ve edindiği izlenimlerle oluşturduğu davranış özelliği. 2.
Bireyin ruhsal ve toplumsal tepkilerinin tümüne verilen ad. 3. Bir kimsenin
kendine göre belirgin bir özelliği olması durumu” olarak
tanımlanmaktadır. Bu durumu bireyin davranış biçimi ile öğretmenlik
mesleğinin gereklerinin örtüşmesi olarak açıklamak mümkündür. Mesleğe
yatkınlık, mizacın uygun olması şeklinde ifade edilebilecek bir özellik
olarak anlaşılmaktadır. Arnon ve Reichel (2007) araştırmalarında kişilik
özellikleri olarak empatik olma, lider olma, genel kültür bilgisine sahip
olma durumlarının öne çıktığını ortaya koymuştur. Murray (1983),
öğretmenlerin kişilik özelliklerini “işbirlikçi, demokratik tutum, nezaket
ve anlayış, sabır, geniş bir ilgi yelpazesi, hoş bir görünüş ve davranışlar,
adalet ve tarafsızlık, espri yapma yeteneği, tutarlı davranış, öğrenci
sorunlarıyla ilgili olma, esneklik” olarak belirlemiştir (Akt. Kızıltepe,
2002).
İyi bir öğretmenin özelliklerinin ikincisi ise eğitsel yeterlik/entelektüel
birikim/alan yeterliği olarak görülmektedir. Alan yeterliliği; belirli bir
konu alanı içinde konusuyla ilişkili mesleki bilginin nitelik ve niceliğinin
gerekli olması anlamına gelir. Eğitsel yeterlilik; öğretmenin eğitimsel
çalışmasıyla, özellikle de öğretmeyle ilgilidir (Sünbül, 2003). İyi bir
öğretmenin hem eğitsel yeterliğe hem de alan yeterliğine sahip olması
gerektiği konusunda tüm paydaşlar hemfikirdir (Çalışkan vd., 2013). Bu
doğrultuda bütün bu özelliklerin birbirlerinden keskin sınırlarla
ayrılamayacağı, hatta iç içe geçmiş olduğu söylenebilir. Çetin (2001) ideal
öğretmenin özelliklerini öğrencileriyle dostça ve iş birliği içinde çalışma
alışkanlığı kazanmış, alan bilgisi tam, öğrencisinin tabiatını ve ihtiyacını
anlayan, genel eğitiminde ve bilimsel tavrında eksiği olmayan, saygılı,
sevgi dolu, öğrenciler arasındaki bireysel ayrılıkları analiz edebilen,
derslerinde çeşitli metot ve teknikleri kullanabilen öğretmen olarak
belirlemiştir.
Öğretmen niteliklerinin üçüncüsü alan bilgisi ile eğitsel yeterliliğinin
birleştirdiği öğretme bilgisi olarak karşılık bulmaktadır. Oktar ve Yazçayır
(2008), eğitim programlarının işlevini yerine getirebilmesinin ilk şartının
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nitelikli öğretmen olduğunu ifade etmektedir. Bir öğretmenin nitelikli
uygulamalar yapabilmesi iyi öğretme bilgisine sahip olmasına bağlıdır
(Özyar, 2003; Seferoğlu, 2004b). Öğretmenlerin öğretme sürecinde dikkate
alması gereken hususlar, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önüne
bulundurma, öğrencilerle ilgilenme ve onlara saygı duyma şeklinde
sıralanabilir (Kozikoğlu, 2017; Kubovi, 1992). Son olarak öğretmenin
çağın gereklerine uyum sağlayan, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini
kullanan bir öğretmen olması gerekmektedir. Ergün (1998) öğretmenlerin
kendi alanında güçlü, temel bilgileri nasıl öğreteceğini bilen, bilgisayar
teknolojisine sahip ve bilgisayar teknolojisini etkili kullanabilen
öğretmenler olmak zorunda olduğunu belirtmiştir. Genel anlamda
bakıldığında öğretmenlerden, öğretmenlik becerilerini farklı ortamlarda ve
farklı özelliklere sahip hedef kitlelere yönelik olarak kullanabilmesi
beklenmektedir (Seferoğlu, 2004a).
Alanyazında yapılan araştırmalar veli, okul yöneticileri ve öğrenciler
gibi birçok farklı grubun ideal bir öğretmende benzer özellikleri aradığını
göstermektedir. Sherman ve Blackman (1975) araştırmasında öğretmenin
kişiliğinin, yöntem tercihinin veya sınıf içi etkinliklerinin önüne geçtiğini
belirlemiştir (Akt. Kızıltepe, 2002). Sezer (2016) okul yöneticileriyle
yaptığı çalışmada yöneticilerin ideal öğretmenin kişisel özelliklerine daha
fazla öncelik verdiğini tespit etmiştir. Çalışkan ve arkadaşlarının (2013)
yaptığı çalışmada öğretmen adayları ideal öğretmeni “ders işlerken bol bol
örnek veren, sıkmayan, zevkli ders işleyen; öğrencilerini seven, sayan,
değer veren; alan bilgisine sahip, konusuna hâkim, araştıran, kendini
geliştiren; güler yüzlü̈, içten, samimi; sınıfı iyi yöneten, disiplinli; motive
edici, destekleyici; tatlı sert, arkadaş gibi davranan; herkese eşit davranan,
hayata hazırlayan; anne gibi şefkatle davranan, babacan yaklaşan; dersini
sevdiren; öğrencisini anlayan, dinleyen” gibi tanımlamalarla özetlemiştir.
Bu araştırmada araştırmacılar öğretme bilgisinin ön plana çıktığını tespit
etmiştir. Kızıltepe (2002), iyi bir öğretmen olmanın kolay olmadığını; ideal
öğretmenin hem sınıf içi hem sınıf dışı çeşitli şartları yerine getirmesi ve
öğrencilerle birlikte başarıya ulaşması gerektiğini vurgulamıştır.
İdeal bir öğretmenin genel anlamda belli mesleki vasıflara sahip olması
beklenmektedir. MEB (2017b) öğretmenlerin mesleklerini gereği gibi icra
edebilmeleri için bütün öğretmenlerden beklenen nitelikleri “Öğretmenlik
Mesleği Genel Yeterlikleri” olarak belirlemiştir. Ayrıca öğretmenlerin
kendi alanlarında sahip olması gereken bilgi, beceri ve tutumları içeren
“Özel Alan Yeterlikleri”ni belirlemiştir (MEB, 2017a). Türkçe öğretmeni
özel alan yeterlikleri için de beş yeterlik alanı belirlemiştir: “Öğretim
sürecini planlama ve düzenleme, dil becerilerini geliştirme, dil gelişimini
izleme ve değerlendirme, okul, aile ve toplumla işbirliği yapabilme,
Türkçe alanında mesleki gelişimini sağlama” (MEB, 2017a). O hâlde bir
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öğretmen ilk olarak öğretmenlik mesleğinin gereklerini yerine
getirmelidir. Daha sonra da kendi alanına dair beceri ve tutumları
edinmelidir. Bir Türkçe öğretmeni de öğretmenlik mesleğinin genel
yeterliklerini
sağladıktan
sonra
öğretim
sürecini
planlayıp
düzenleyebilmeli, öğrencilerinin anlama ve anlatma becerilerini geliştirip
gelişimlerini izlemeli, çocuğun yakın çevresiyle etkileşim içerisinde
bulunmalı ve mesleki gelişime açık olmalıdır.
İdeal Türkçe öğretmenine yönelik öğretmen adaylarıyla yapılan
araştırmalarda mesleki tutumların incelendiği görülmektedir. Temizkan
(2008), araştırmasında öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilgili,
bağlı olduklarını ve bu mesleği sevdiklerini ortaya koymuştur. Arslan
(2013), “Türkçe öğretmenliği mesleğini sevme ve “toplumsal açıdan
Türkçe öğretmenliğinin gerekliliğine inanma” boyutlarında Türkçe
öğretmenleri ile öğretmen adaylarının olumlu tutumlar içinde olduklarını
belirlemiştir. Ancak Türkçe öğretmeni adaylarının zihinlerinde tasavvur
ettikleri ideal Türkçe öğretmenine dair çalışmalar sınırlıdır (Pilav, 2019).
Bu çalışmada ise öğretmen adaylarının idealize ettikleri öğretmen
kimliğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaçla araştırmada
“Türkçe öğretmeni adaylarının ideal Türkçe öğretmenine dair algıları
nelerdir?” sorusuna cevap aranmaktadır. Araştırma özellikle öğretmenlik
eğitimine henüz başlayan birinci sınıf öğrencileriyle yürütülmüş, böylece
öğretmen adaylarının ideal Türkçe öğretmenine yönelik farkındalıklarının
olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır.
2. Yöntem
2.1. Araştırma Deseni
Türkçe öğretmeni adaylarının ideal Türkçe öğretmenine ilişkin
algılarının açığa çıkarılmaya çalışıldığı bu çalışmada olgu bilim
(fenemonoloji) deseni kullanılmıştır. Bireylerin bir kavramla ilgili
deneyimlerinin ortak anlamının arandığı olgu bilim çalışmalarında, o
kavramı deneyimleyen bütün katılımcıların ortak özelliklerinin
tanımlanmasına odaklanılır (Creswell, 2016). Bu çalışmaların temel amacı
bireylerin bir olguyu nasıl deneyimlediklerini belirlemektir (Seggie ve
Bayyurt, 2015). Bu araştırmada öğretmen adaylarının ideal öğretmen
kavramını nasıl deneyimledikleri ve deneyimlerinin ortak anlamı arandığı
için olgu bilim deseni kullanılmıştır.
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmadaki çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri
olan kolay ulaşılabilir ve ölçüt örneklem yoluyla belirlenmiştir (Patton,
2014). Bu doğrultuda çalışma, araştırmacının öğretim elemanı olarak
görev aldığı üniversitede, Türkçe Öğretmenliği Bölümünde uygulanmıştır.
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Böylece kolay ulaşılabilirlik gözetilmiştir. Araştırma 2019-2020 eğitim
öğretim yılının ilk döneminde ve dönemin ilk haftasında uygulanmıştır.
Araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen ve birinci sınıfta öğrenim
gören kırk Türkçe öğretmeni adayı dâhil edilmiştir. Bu şekilde “birinci
sınıfta öğrenim görme” ve “Türkçe öğretmenliğinde eğitim almaya
başlama” çalışma grubunun belirlenmesindeki ölçüttür. Bu sayede Türkçe
öğretmenliğinde öğrenim görmeye başlayan öğretmen adaylarının ideal
Türkçe öğretmenine yönelik farkındalıklarının olup olmadığı belirlenmeye
çalışılmıştır.
2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada veri toplama aracı olarak doküman kullanılmıştır.
Katılımcılardan ideal Türkçe öğretmeni ile ilgili bir kompozisyon
yazmaları istenmiştir. Öğrencilerin kompozisyonları araştırmanın
dokümanlarını oluşturmuştur. Dokümanlar yoluyla elde edilen veriler
içerik analizi yoluyla incelenmiştir. İçerik analizi, kalıpları, anlamları,
temaları belirlemek amacıyla belirli bir materyalin ayrıntılı ve sistematik
olarak incelenerek yorumlanmasıdır (Berg ve Lune, 2015: 380). Öğretmen
adaylarının kompoziyonlarından elde edilen veriler kodlanmış, ardından
bu kodlar gruplandırılarak kategorilere dönüştürülmüştür (Merriam, 2013).
Araştırmadaki güvenirliği artırmak için kodlayıcılar arası görüş
birliğine başvurulmuştur. Öncelikli olarak elde edilen veriler, iki
araştırmacı tarafından birlikte kodlanmış ve temalara ayrılmıştır. Daha
sonra veri setinden rastgele seçilen örnekler alan uzmanı başka bir kişi
tarafından kodlanarak kodlayıcılar arasındaki anlaşma oranı
hesaplanmıştır (Miles, Huberman ve Saldana, 2014). Araştırmada bu oran
% 82 olarak tespit edilmiştir. Bu çerçevede kodlayıcılar arasında uyumun
olduğu söylenebilir.
3. Bulgular
Araştırma sonucunda ideal Türkçe öğretmenine yönelik “kişilik
özellikleri, entelektüel birikim, öğretmenlik bilgisi ve alan bilgisi” olmak
üzere dört tema ortaya çıkmıştır. Bu temalara ilişkin kodlar ve katılımcı
görüşleri alt başlıklar hâlinde sunulmuştur.
3.1. İdeal Türkçe Öğretmeninin Kişilik Özellikleri
İdeal Türkçe öğretmenine yönelik ortaya çıkan ilk tema kişilik
özellikleri temasıdır. Bu temaya ilişkin kodlar ve frekanslar Tablo 1’de
sunulmuştur.
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Tablo 1: Kişilik Özellikleri Teması
Kodlar
f
Kodlar
Vatanına, milletine,
22
İletişime açık
bayrağına sadık olan
ve böyle insanlar
yetiştiren
Anlayışlı
8
Güvenilir
Şiddete karşı
6
Umutlu, mutlu
Fedakâr
5
Çalışkan
Sabırlı
5
İdeal vatandaş
Sevgi dolu
5
Ahlaklı
Samimi, içten
4
Düzenli
ve
güzel giyinen
Özgüvenli
4
Sorunlarını
yansıtmayan
3
Kendi
Güleryüzlü
doğrularını
empoze
etmeyen
Doğayı
seven,
3
Hedefi olan
koruyan
Toplam

f
3

2
2
2
2
2
1
1
1

1
82

Tablo 1’de öğretmen adaylarının ideal bir Türkçe öğretmeninde aradığı
kişilik özellikleri yer almaktadır. Buna göre öğretmen adaylarının ideal bir
Türkçe öğretmeninde aradığı en temel kişilik özelliği toplumu yönlendiren,
vatanına, milletine, bayrağına sadık olan ve bu türde insanlar yetiştiren bir
birey olmasıdır. Bunun yanı sıra anlayışlı, şiddetten uzak duran ve şiddete
karşı koyan, sabırlı, sevgi dolu, fedakâr olma özellikleri ideal bir Türkçe
öğretmeninde bulunması gereken temel özellikler arasında yer almaktadır.
Öğretmen adaylarından bazılarının ideal bir Türkçe öğretmeninde aradığı
kişilik özelliklerine ilişkin görüşleri şu şekildedir:
“O; ahlaklı, vatanına, milletine sadık, bayrağımızı yere
indirmeyecek ve indirtmeyecek bir bireydir. İdeal bir Türkçe
öğretmeni yeni bir nesil demektir. İnsan olarak milletini,
toplumunu korur, ideal nesiller yetiştirir.” (Ö9)
“İdeal bir Türkçe öğretmeni insanın temel dilini bilmelidir
mesela. Öyle yabancı dil falan değil. Bir çocuğun, bir ergenin,
ailesi tarafından makineleştirilmiş bir yorgunun dilini
bilmelidir. Özellikle son zamanlarda duyduğumuz ve çokça
rast geldiğimiz şiddetkârlardan biri olmamalıdır mesela.
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Varsa bir problemi çocuğun, bastırılmış duyguları varsa,
şiddet gördüyse ona kol kanat germelidir.” (Ö2).
“Bana kalırsa ideal bir Türkçe öğretmeni her şeyden önce
insan olmalıdır. Güleryüzlü, sabırlı, sevgi dolu, anlayışlı,
çalışkan ve fedakâr bir insan.” (Ö26).
3.2. İdeal Türkçe Öğretmeninin Entelektüel Birikimi
İdeal Türkçe öğretmenine yönelik ortaya çıkan ikinci tema entelektüel
birikim temasıdır. Bu temaya ilişkin kodlar ve frekanslar Tablo 2’de
sunulmuştur.

Kodlar
Araştırma
yapmayı severek
kendini
sürekli
geliştiren
Etkili
hitabeti
olan
Türkçeyi doğru
kullanan
Bilgili, donanımlı
Çok kitap okuyan

Tablo 2: Entelektüel Birikim Teması
f
Kodlar
18
Türkçeyi koruyan

16
13
9
8

f
8

Türkçenin kültürle bağını
bilen
Türkçeyi seven

6

Etkili yazabilen
Dört
temel
gelişmiş
Toplam

2
1

becerisi

6

87

Tablo 2’de öğretmen adaylarının ideal bir Türkçe öğretmeninde aradığı
entelektüel birikim yer almaktadır. Buna göre öğretmen adaylarının ideal
bir Türkçe öğretmeninde aradığı en temel entelektüel özellik araştırma
yapmayı sevmesi ve kendini sürekli geliştirmesidir. Bunun yanı sıra etkili
bir hitabeti olması istenilen temel bir entelektüel özelliktir. Bu bağlamda
öğretmen adayları ideal bir Türkçe öğretmeninin iyi bir diksiyona sahip
olması, konuşurken bilgiyi doğru bir şekilde aktarabilmesi, ses tonunu
etkili kullanabilmesi ve kelimeleri etkili bir şekilde kullanabilmesi
gerektiğini belirtmişlerdir. İdeal bir Türkçe öğretmeninin entelektüel
özelliklerine yönelik en temel özellikler arasında Türkçeye yönelik
farkındalık sıralanmıştır. Öğretmen adaylarına göre ideal bir Türkçe
öğretmeni bu doğrultuda Türkçeyi doğru kullanabilmeli, Türkçeyi
korumalı, Türkçeyi sevmeli ve Türkçenin kültürle olan bağını bilmelidir.
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Öğretmen adaylarının ideal Türkçe öğretmeninde aradığı entelektüel
özelliklere ilişkin görüşleri şu şekildedir:
“İdeal Türkçe öğretmeni ideal bir öğrenci olmalıdır. Her gün
gelişmeleri takip etmeli, gelişmelere ayak uydurmalıdır.
Sürekli araştırmalı, her yeni gün kendini güncellemelidir.”
(Ö13).
“Konuya Türkçe öğretmeni olarak bakarsak öncelikle ana
dilimiz olan Türkçe diline hâkim olmalı. Dile hâkim olacak ki
öğrencilerine de yeterince lanse edebilsin. Türkçe dilinin
geçmişini bilmeli. Çünkü bugün ile sentezleyip aktarabilsin.
Tabii ki iyi bir diksiyona sahip olmalı ki karşısındakine
yeterince açıklayabilsin ve anlaşılabilsin.” (Ö8).
3.3. İdeal Türkçe Öğretmeninin Öğretmenlik (Meslek) Bilgisi
İdeal Türkçe öğretmenine yönelik ortaya çıkan üçüncü tema
öğretmenlik bilgisi temasıdır. Bu temaya ilişkin kodlar ve frekanslar Tablo
3’te sunulmuştur.
Tablo 3: Öğretmenlik Bilgisi Teması
Kodlar
f
Kodlar
Öğrencisiyle etkili iletişim 33 Öğrenci merkezli öğretim
kurabilen
sağlayan
Öğrencisine rol model olan
20 Disiplini sağlayan
Öğrencisine anne baba 17 Etkili yöntemler kullanan
şefkati gösterebilen
Öğretmenliği severek yapan 16 Özgüven aşılayan
Bütün öğrencilerine eşit 15 Etkili geribildirim veren
davranan
Bütün
öğrencilerinin 15 Teknolojiyi derste iyi
bireysel özelliklerini bilen
kullanabilen
Öğrenciyi motive eden
14 Dersi etkili planlayan
Toplam

f
13
10
7
5
4
2
1
172

Tablo 3’te öğretmen adaylarının ideal bir Türkçe öğretmeninde aradığı
öğretmenlik bilgisi yer almaktadır. Buna göre öğretmen adaylarının ideal
bir Türkçe öğretmeninde aradığı en temel öğretmenlik bilgisi öğretmenin
öğrencisiyle etkili bir iletişim kurabilmesidir. Bu doğrultuda öğretmen
adayları Türkçe öğretmeninin öğrenciyi etkili bir şekilde dinlemesi,
öğrencisiyle empati kurabilmesi, öğrencisinin kendini ifade edebilmesine
izin vermesi, öğrencisinin problemlerine çözümler üretmesi gerektiğini
belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra hem karakteri hem de öğretmenliği ile
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öğrencisine rol model olması gerektiğini vurgulamışlardır. İdeal bir Türkçe
öğretmeninin öğrencisine anne baba şefkati ile yaklaşması ve mesleğini
severek yapması gerektiğini dile getirmişlerdir. Öğrencilerinin tüm
özelliklerini bilmesi ve dersi yürütürken bireysel farklılıkları gözetmesi
gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrenciyi motive etme, öğrenci merkezli bir
eğitim anlayışı ile öğrencileri etkin kılma, özgüven aşılama, disiplini
sağlama, etkili geribildirimler verme ve etkili yöntemler kullanma
öğretmen adaylarının vurguladıkları meslek bilgisine ilişkin diğer
özellikler arasında yer almaktadır. Öğretmen adaylarından ikisinin bu
temayla ilgili görüşleri şu şekildedir:
“İdeal bir Türkçe öğretmeni öğrencilerine sıcak, samimi, anne
baba şefkatiyle yaklaşabilen, onlarla empati kurabilen,
duruma göre sert duruma göre yumuşak davranabilen,
disiplini sağlayabilen, öğrencilerine keyifli ve eğlenceli bir
öğrenme ortamı hazırlayarak onları motive edebilen, onları
donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlayan, kişiliği ve
tecrübesiyle model olarak öğrencileri kendisine hayran
bırakan, öğrencileriyle etkili bir iletişim kurabilen kişi
olmalıdır. … Öğrencilerini dil, din, ırk, mezhep bakımından
ayırmaz. Öğretmen olduğu için asla pişmanlık duymayan, iyi
ki öğretmen olmuşum diyebilen kişidir.” (Ö39).
“İyi bir Türkçe öğretmeni düşünen, sorgulayan, araştıran,
eleştiren çok yönlü bireyler yetiştirebilmek için öğrenciyi
etkin kılmalıdır. Öğrenme ve öğretme süreçlerini iyi
düzenleyebilmek, öğrencilerin duyu organlarını etkileyerek
ve onlara başarılı öğrenmeler yaşatacak ortamlar
yaratabilmelidir. Bunun için öğrencilerin farklılıklarını göz
önüne alarak düzenle ve etkili bir biçimde dersi aktarabilmeye
çalışmalıdır. Günümüz öğrencilerinin en büyük sorunu
kendini ifade edememesidir. Bunun için Türkçe öğretmeni
öğrencilerin kendilerini çekinmeden ifade edebilecekleri bir
ortam yaratmalıdır.” (Ö18).
3.4. İdeal Türkçe Öğretmeninin Alan Bilgisi
İdeal Türkçe öğretmenine yönelik ortaya çıkan dördüncü tema alan
bilgisi temasıdır. Bu temaya ilişkin kodlar ve frekanslar Tablo 4’te
sunulmuştur.
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Tablo 4: Alan Bilgisi Teması
Kodlar
f
Kodlar
Türkçeyi doğru kullanarak 13 Öğrencilerin
kelime
Türkçeye
sahip
çıkan
hazinesini zenginleştiren
bireyler yetiştiren
Türkçeyi ve Türkçe dersini
8
Dersin konularına hâkim,
sevdiren
alanında başarılı
Öğrencileri okumaya teşvik
8
Öğrencilere uygun çocuk
eden
kitapları seçen
Farklı okuma, konuşma,
7
Öğrencilere
etkili
dinleme, yazma yöntem ve
konuşmayı öğreten
teknikleri kullanan
Öğrencilerin
Türkçenin
5
Öğrencileri
sözlük
önemini ve kurallarını fark
kullanmaya yönlendiren
etmelerini sağlayan
Türkçeyi diğer nesillere
3
Öğrencilere
Türkçe
sağlıklı
bir
şekilde
konusundaki eksiklerini
aktarabilen
güzelce izah eden
Öğrencilere dil bilgisini
2
Toplam
sevdiren

f
2

2
1
1

1

1

54

Tablo 4’te öğretmen adaylarının ideal bir Türkçe öğretmeninde aradığı
alan bilgisi yer almaktadır. Buna göre öğretmen adaylarının ideal bir
Türkçe öğretmeninde aradığı en temel özellik Türkçeyi doğru kullanan ve
Türkçeye sahip çıkan bireyler yetiştirmesidir. Bunu Türkçeyi ve Türkçe
dersini sevdirme, öğrencileri okumaya teşvik etme, farklı okuma,
konuşma, dinleme, yazma yöntem ve tekniklerini kullanma, öğrencilere
Türkçenin kurallarını fark ettirme gibi özellikler izlemektedir. Az olmakla
birlikte öğretmen adayları öğrencilerin kelime hazinesini zenginleştirme,
dersine hâkim olma, öğrencilere uygun çocuk kitapları seçme, öğrencilere
etkili konuşmayı ve sözlük kullanmayı öğretme gibi özellikleri de
sıralamışlardır. İki öğretmen adayı bu temayla ilgili olarak görüşlerini şu
şekilde ifade etmiştir:
“Bence ideal bir Türkçe öğretmeni öğrencilerine Türkçeyi
sevdirmelidir. Çünkü şu anda çoğu öğretmen bunu yapmıyor,
sadece anlatıp geçiyor. Oysaki anadilimiz bizim millî
varlığımızdır. Dilimiz elden giderse geçmişimiz de elden
gider. O yüzden Türkçe öğretmeni dili sevdirmeli, gerekirse
gecesini gündüzüne katıp öğrencilerinin her biri ile ilgilenip
dili anlamalarını ve sevmelerini sağlamalıdır. Türkçenin
sadece noktalama işareti, yazım kuralları, sözcük türleri gibi
şeylerden ibaret olmadığını, çeşitli anlatım biçimleri ile nasıl
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güzel bir ders olduğunu çocukların ruhlarına işlemeliyiz.
Hatta öyle işlemeliyiz ki Türkçe yüzyıllarca devam etsin ve
insanlara aktarılsın, insanlar o ruhu yaşasın. Kısacası iyi bir
Türkçe öğretmeni olmak için dilimizi güzel ve bilinçli bir
şekilde kullanmayı öğretmenliyiz. Öğrencilerimize Türkçeyi
mükemmel bir biçimde aktarmalıyız. En önemlisi onlara
Türkçeyi sevdirmeliyiz. Atatürk’ün de söylediği gibi ‘Türk
dili dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle
işlensin.’” (Ö38).
“Çinli filozof Konfüçyüs’e sorulan ‘Bu ülkeyi idare etmeye
çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu?’ sorusuna ‘İşe
önce dili düzeltmekle başlardım. Çünkü dil bozulursa
kelimeler
düşünceleri
anlatamaz.
Düşünceler
iyi
anlatılamazsa yapılması gereken işler yapılamaz. Görevler
gereği gibi yapılamazsa töre ve düzen bozulur. Töre ve düzen
bozulursa adalet yoldan sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık
içine düşen halk ne yapacağını, nereye varacağını bilemez.
Bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir.’
cevabını vermesi ana dili öğretiminin gerçekten en kritik
alanlardan olduğunu vurgulamaktadır. Bir ana dili öğretmeni
bu yüzden kendine ne kadar çok şey katabilirse, öğrencilerine
Türkçenin önemi kavratabilirse, derslerini etkili yollarla ne
kadar zenginleştirebilirse o ölçüde başarılı olur.” (Ö35).
4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada Türkçe öğretmenliği birinci sınıfında öğrenim görmeye
başlayan öğretmen adaylarının ideal Türkçe öğretmenine yönelik algı ve
farkındalıklarının açığa çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda
öğretmen adaylarının ideal Türkçe öğretmenine yönelik görüşleri “kişilik
özellikleri, entelektüel birikim, öğretmen meslek bilgisi ve alan bilgisi”
olmak üzere dört temada toplanmıştır. Öğretmen adaylarının en çok
öğretmenlik meslek bilgisine yönelik fikirler ürettiği görülmüştür. Bunu
entelektüel birikim ve kişilik özellikleri izlemektedir. Öğretmen
adaylarının en az görüş belirttiği temanın alan bilgisi olduğu görülmüştür.
Bu temalar ve temalara ilişkin kodlar alanyazındaki bulgular
doğrultusunda tartışılmıştır.
Araştırma sonucunda ortaya çıkan ilk tema ideal bir Türkçe
öğretmeninin kişilik özellikleridir. Türkçe öğretmeni adayları toplumu
yönlendiren, vatanına, milletine, bayrağına sadık olan ve bu türde insanlar
yetiştiren bir birey olmasını en temel kişilik özelliği arasında sıralamıştır.
Bunun yanı sıra “anlayışlı, şiddete karşı koyan, sabırlı, sevgi dolu, fedakâr,
samimi, özgüvenli, güler yüzlü, doğayı seven, umutlu, çalışkan, ahlaklı,
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güzel giyinen, sorunlarını başkalarına yansıtmayan, kendi doğrularını
empoze etmeyen, hedefi olan” gibi sıfatlarla ideal Türkçe öğretmeninin
diğer kişilik özelliklerini sıralamıştır. Öğretmen kişiliği ve öğretim
etkililiği arasındaki ilişkinin sınıftaki davranışları etkilediği (Erdle, Murray
ve Rushton, 1985) göz önünde bulundurulduğunda öğretmen adaylarının
ideal öğretmenin kişilik özelliklerine yönelik farkındalığının olması
olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilir. İdeal öğretmenin kişilik
özelliklerine ilişkin bulgular alanyazındaki diğer çalışmalarla
örtüşmektedir. Arslan (2013) Türkçe öğretmen adaylarının ve Türkçe
öğretmenlerinin bu mesleğin toplumsal açıdan önemli olduğu görüşüne
sahip olduklarını tespit etmiştir. Türkçe öğretmenliğinin sevgi, dostluk,
barış gibi erdemlerin öğretilmesinde, topluma karşı sorumlulukları yerine
getirme, demokratik öğrenme ortamı sağlama açısından önemli bir meslek
grubunu oluşturduğu sonucuna ulaşmıştır. Pilav’ın (2019) yaptığı bir
araştırmada Türkçe öğretmenleri ideal bir Türkçe öğretmeninde aradıkları
temel özellik arasında “millî ve kültürel değerlere sahip olma”yı
sıralamıştır. Elde edilen bu bulgular mevcut araştırmanın özellikle toplumu
yönlendiren, vatanına, milletine, bayrağına sadık birey olma bulgusuyla
örtüşmektedir. Araştırmadaki kişilik özellikleri ile belirtilen tüm bulgular
özellikle öğretmen yeterliklerinin tutum ve değerler başlığı altındaki
“Millî, manevi ve evrensel değerleri gözetir.” ilkesi ile örtüşmektedir
(MEB, 2017b: 8). Elde edilen bulgular ayrıca Çalışkan ve arkadaşlarının
(2013) araştırmasındaki samimi, içten, güleryüzlü olma özellikleri ile de
örtüşmektedir. Bu çalışmada özellikle şiddete karşı koyma özelliği dikkat
çekicidir. Gültekin’in (2015) ilköğretim öğrencilerinin ideal öğretmene
ilişkin algılarını ortaya çıkarmaya çalıştığı bir araştırmada ilköğretim
öğrencileri ideal öğretmen vasıfları arasında “fiziksel ve sözlü şiddeti
kullanmama”yı sıralamıştır. Bu doğrultuda şiddetten uzak durma ideal bir
öğretmenin önemli kişilik özellikleri arasında yer almaktadır.
Araştırma sonucunda ortaya çıkan ikinci tema entelektüel birikimdir.
Öğretmen adayları entelektüel birikim doğrultusunda ideal Türkçe
öğretmeninin araştırma yapmayı severek kendini geliştiren, etkili hitabeti
olan, Türkçeyi doğru kullanan, bilgili ve donanımlı, çok kitap okuyan,
Türkçeyi koruyan, Türkçenin kültürle bağını bilen, Türkçeyi seven, etkili
yazabilen ve dört temel becerisi gelişmiş bir birey olması gerektiğini
vurgulamışlardır. İdeal öğretmenin en temel özelliklerinden biri bilgili
olması ve kendini geliştirmeye açık olmasıdır (Kızıltepe, 2002). Ayrıca
Özabacı ve Acat’ın (2005) tespit ettiği gibi ideal bir öğretmenden beklenen
en temel özelliklerden biri dile hâkim olmasıdır. Dile hâkim olma özelliği
bütün öğretmenler için önemliyken Türkçe öğretmenleri için ayrı bir önem
taşımaktadır. Bir Türkçe öğretmeninden beklenen en temel özellikler
arasında dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerisinin gelişmiş olması
sayılabilir. Çünkü bir Türkçe öğretmeni bu becerilere sahip değilse
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öğrencilerine model olamaz ve onları etkili bir şekilde yönlendiremez.
Ayrıca kültürü oluşturan en temel unsur dildir ve bir Türkçe öğretmeninin
hem dil ve kültür arasındaki bağın farkında olması hem de Türkçeye sahip
çıkarak Türkçeyi etkili bir şekilde kullanması gereklidir. Bu özellikler
diğer branşlardaki öğretmenlerde bulunması gereken temel özellikler
arasında da sayılabilir. Ama öğrencilere Türkçe hassasiyeti kazandıracak,
onlara dil becerileri konusunda model olacak en etkili öğretmen Türkçe
öğretmenidir. Bu çalışmada öğretmenlik eğitimine henüz başlamalarına
rağmen Türkçe öğretmeni adaylarında bu tür bir farkındalığının olması
araştırma için oldukça önemli ve olumlu bir sonuç olarak
değerlendirilebilir.
Araştırma sonucunda ortaya çıkan üçüncü tema öğretmenlik meslek
bilgisi temasıdır. Öğretmen adaylarının en fazla bu temayla ilgili görüş
belirttiği ve farkındalığa sahip olduğu görülmüştür. Bu tema doğrultusunda
öğretmen adayları en çok ideal bir Türkçe öğretmeninin öğrencileriyle
etkili iletişim kurabilen bir öğretmen olduğuna değinmişlerdir. Bunların
yanı sıra öğrencisine rol model olması, anne baba şefkati göstermesi,
öğretmenliği severek yapması, öğrencilere eşit davranması, bireysel
farklılıklara dikkat etmesi, öğrenciyi motive etmesi, öğrenci merkezli
öğretimi sağlayıp öğrencileri etkin kılması, disiplini sağlaması, etkili
yöntemler kullanması, özgüven aşılaması, etkili geribildirim vermesi,
teknolojiyi etkili kullanabilmesi, dersi etkili planlaması ideal Türkçe
öğretmeninin öğretmenlik mesleği ile ilgili sıralanan özellikleri arasında
yer almaktadır. Farklı araştırmalarda (Arslan, 2013; Bursal, 2016;
Çakmak, 2009; Çalışkan vd., 2013; Kozikoğlu, 2017; Mızrak Karcı, 2016;
Nartgün ve Özen, 2015; Sezer, 2016; Telli, Brok ve Çakıroğlu, 2008;
Tunca, Şahin, Oğuz ve Güner, 2015) da benzer sonuçlara rastlanmıştır.
Örneğin Çalışkan ve arkadaşları (2013) öğretmen adayları tarafından en
çok belirtilen alt yeterliğin “öğrenciye değer verme” olduğunu tespit
etmişlerdir. Bu çalışmada olduğu gibi Çalışkan ve arkadaşları (2013)
araştırmasında öğrencilerinin fikirlerine değer veren, öğrencilerine anne
baba şefkati ile yaklaşan, öğrencilerini tanıyıp bireysel farklılıklarını
dikkate alan öğretmenleri ideal öğretmen olarak değerlendirmiştir.
Bunların yanı sıra disiplinli olma, öğrenci merkezli yaklaşımı benimseme,
etkili yöntemler kullanma bulguları da iki çalışmada örtüşmektedir.
Mevcut araştırmaya benzer şekilde Çakmak (2009) çalışmasında
öğrencilerle iyi biri ilişki kurma, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate
alma, öğrencileri derste etkin kılma özelliklerinin ideal öğretmende
bulunması gereken beş özellik arasında yer aldığı sonucuna ulaşmıştır.
Farklı bir araştırmada Bursal (2016) farklı branşlardaki öğretmen
adaylarının öğretmenliği ideal meslek olarak algılamaları konusundaki
profillerini belirlemeye çalışmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe
öğretmeni adaylarının mesleklerini ideal olarak gördüklerini belirlemiştir.
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Benzer şekilde Arslan (2013) araştırmasında Türkçe öğretmen adaylarının
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının yüksek olduğunu tespit
etmiştir. Görüldüğü gibi üçüncü alt kategorinin sonuçları alanyazındaki
araştırmalarla örtüşmektedir.
Araştırma sonucunda ortaya çıkan dördüncü tema alan bilgisi temasıdır.
Öğretmen adaylarının en az bu temayla ilgili görüşler ortaya koyduğu
tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgu bazı araştırmalarla örtüşmemektedir.
Örneğin Genç (2010) araştırmasında öğretmen adaylarının görüşlerinin
alan bilgisinde yoğunlaştığı sonucuna varmıştır. Bu temayla ilgili olarak
Türkçe öğretmeni adayları ideal bir Türkçe öğretmeninin Türkçeyi doğru
kullanarak Türkçeye sahip çıkan bireyler yetiştirmesi, Türkçeyi ve Türkçe
dersini sevdirmesi, okumaya teşvik etmesi, farklı dil becerilerine yönelik
teknik ve yöntemler kullanması, Türkçenin önemini ve kurallarını
öğrencilere fark ettirmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Elde edilen bu
bulgular öğretmenlik eğitimine yeni başlamış öğretmen adayları için
olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte öğretmenlik
mesleği genel yeterliklerinden biri de alan bilgisi ve alan eğitimi bilgisidir
(MEB, 2017b). Ayrıca Türkçe öğretmenliği yeterlikleri çerçevesinde
Türkçe öğretmenlerinin öğretim sürecini planlama ve düzenleme, dil
becerilerini geliştirme, dil gelişimini izleme ve değerlendirme, okul, aile
ve toplumla iş birliği yapma, Türkçe alanında mesleki gelişimi sağlama
yeterliklerine sahip olması gereklidir (MEB, 2017a). Bu doğrultuda Türkçe
öğretmeni adaylarının özellikle tüm dil becerilerine yönelik farkındalığının
olması ve bu becerilere yönelik farklı yöntem, strateji ve teknikten
haberdar olmaları gereklidir. Hâlbuki bu araştırmada öğretmen adaylarının
alan bilgisi kapsamında dil becerilerine yönelik farkındalığının daha çok
okuma becerisi ekseninde şekillendiği görülmektedir. Ayrıca öğretmen
adaylarının dil gelişimini izleme ve değerlendirme, okul, aile ve toplumla
iş birliği yapma, Türkçe alanında mesleki gelişimi sağlamaya yönelik
görüş belirtmedikleri de görülmüştür. Bu doğrultuda Türkçe öğretmeni
adaylarının öğretmenlik eğitimi sürecinde özellikle alan bilgisinin
geliştirilmesi gerektiği söylenebilir.
Sonuç olarak araştırma bir bütün olarak değerlendirildiğinde Türkçe
öğretmenliği birinci sınıfında öğrenim görmeye başlayan öğretmen
adaylarının ideal öğretmenin öğretmenlik bilgisi, kişilik özellikleri ve
entelektüel birikimine yönelik farkındalıklarının olduğu, alan bilgisine
yönelik farkındalıklarının diğer temalara kıyasla az olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” (MEB,
2017a, 2017b) açısından değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının
mevzuat bilgisi, diğer paydaşlarla iletişim ve iş birliği, dil gelişimini
izleme ve değerlendirme, ölçme ve değerlendirme, Türkçe alanında
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mesleki gelişimi sağlamaya dönük görüş belirtmedikleri, ideal öğretmeni
bu açılardan değerlendirmedikleri görülmüştür.
Araştırma sonuçları doğrultusunda öğretmenlik eğitimine henüz
başlamış olan öğretmen adaylarına alan bilgisi, mevzuat bilgisi, ölçme
değerlendirme, aile, diğer öğretmenlerle gibi diğer paydaşlarla iletişim
konusunda daha fazla eğitim verilebilir. Bu çalışma Türkçe öğretmenliğine
yeni başlamış öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Farklı öğrenim
kademesinde öğrenim gören Türkçe öğretmeni adaylarının ideal Türkçe
öğretmenine yönelik görüşleri alınabilir. Bunun yanı sıra Türkçe
öğretmenleri veya ortaokul öğrencilerinin ideal Türkçe öğretmenine
yönelik görüşlerine yönelik çalışmalar da uygulanabilir. Bu çalışmada veri
toplama aracı olarak öğretmen adaylarının konuyla ilgili yazdıkları
kompozisyonlar doküman olarak kullanılmıştır. Konuyla ilgili görüşme,
gözlem gibi veri toplama araçlarının kullanıldığı farklı nitel araştırmalar
da tasarlanabilir. Bu araştırma nitel bir araştırmadır. İdeal Türkçe
öğretmenine yönelik algıları belirlemek için nicel araştırmalar da
uygulanabilir.
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Giriş
Öğrencilerin dil bilincini ve becerilerini kazanmaları için oluşturulan
Türkçe öğretim programları, zaman zaman değişmelere uğramış,
çoğunlukla da gelişerek bir sonraki öğretim programına kadar varlığını
sürdürmüştür. Tüm bu hareketlilikteki amaç; Türkçeyi seven, okuyan,
yazan, iyi dinleyen ve güzel konuşan bireyler yetiştirebilmektir. Bu
amaçla, bu çalışmada öğretim programı kavramı genel olarak
tanımlanmış ve geçmişten günümüze Türkçe öğretim programlarında
yapılan değişiklikler ve programlarla ilgili gelişmeler anlatılmıştır.
Cumhuriyet öncesi ve sonrası olmak üzere Türkçe öğretim programları
iki başlık altında detaylandırılmıştır. Sıbyan mekteplerinden başlayarak
2015 yılına kadar I. kademelerdeki Türkçe dersleri üzerinde durulmuş
sonrasında ortaokul Türkçe ders programları (1924, 1929, 1931-1932,
1938, 1949, 1962, 1981, 2005, 2015, 2019) anlatılmıştır.
1.Öğretim Programı Kavramının Genel Olarak Tanımı
Programlar bir öğretim alanının standart ve etkili bir süreç içinde
gerçekleştirilmesinde önemli başlıklardan biridir (Balcı, Coşkun ve
Tamer, 2012: 3). Program Türkçe Sözlük’te; “1. Belirli şartlara ve düzene
göre yapılması öngörülen işlemler bütünü, izlence. 2. Yapılacak bir işin
bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı.” olarak
açıklanmıştır (TDK, 2005’ten akt. Balcı vd., 2012: 3). Öğretim
sürecindeki program kavramı ise çoğunlukla belirlenmiş bir ders adıyla
1

Bu çalışma, 28-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Gazi Üniversitesinde düzenlenen
“Kuruluşunun 30. Yılında Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dallarının Dünü, Bugünü, Yarını
Çalıştayı”nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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birlikte düşünülür (Balcı vd., 2012: 3). “Bir okulun ders dışı çalışmalarını
da kapsayan tüm programıdır. Bunda ders ve etkinliklerin türleri ve sırası
belirtilmiştir. Ara sıra belli bir dersin programı ile eşanlamda kullanılır”
(Öncül, 2000: 814’ten akt. Balcı vd., 2012: 3).
Program, belirli bir amaca ulaşmak adına, “Ne için? Hangi yollarla?
Nasıl? Ne kadar sürede? Hangi ortamlarda? Ne kadar?” vb. soruların
olası cevaplarının, mevcut bilgi birikiminden yararlanılarak önceden
belirlenip ortaya koyulması olarak tanımlanabilir (Yangın, 2005: 3).
Eğitim ve öğretim programları yukarıdaki soruların cevapları
doğrultusunda oluşturulur, ardından uygulamaya geçilir ve değerlendirme
yapılır. Özbay’a (2006) göre öğretim programı; “çeşitli sınıf ve derslerde
ele alınacak konular ile ilgili bütün öğretim etkinliklerini içermektedir”
(Özbay, 2006: 15). Yetişek olarak da tanımlanan program, bir eğitim
kurumunun millî eğitimin hedefleri doğrultusunda bireylere sağladığı tüm
faaliyetlerdir (Varış, 1994) ve içerik olarak da eğitim açısından önemlidir.
Bu nedenle Özden (2013: 19-22), öğretim programlarının konuları
derinliğine işleyen bir biçimde düzenlenmesi gerektiğini belirtir.
Yaşadığımız çağın son derece hızla değişmesi ve gelişmesi, eğitim
ortamlarının da dinamik olmasını gerektirmektedir. Bu doğrultuda,
“öğretim programları çağın gereklerine göre düzenlenmelidir. Bu
bağlamda ders içeriklerinin, kazanımların, öğretim materyallerinin,
değerlendirme ölçütlerinin de yeniden ele alınması gerekir. Öğretim
programları düzenlenirken dersin özelliği ve hedef kitlenin özelliği gibi
unsurlar da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır” (Bağcı-Ayrancı ve
Mutlu, 2017: 120).
Eğitim programları çağın gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak,
kullanılmakta olan programın eksikliklerini gidermek, eğitim alanındaki
yeni gelişmeleri uygulamaya aktarmak gibi çeşitli amaçlarla zaman
zaman düzenlenir ya da bütünüyle yenilenir. Bu çerçevede Türkçe
programlarının da kimi dönemlerde düzenlendiği veya yenilendiği
bilinmektedir. Bu çalışmalar aslında bir zorunluluktur ve uzmanlarca
program düzenli kontrol edilmelidir. Çünkü dünya ne kadar hızlı
değişiyorsa eğitim programlarının da bu hıza ayak uyduracak şekilde
değişmesi ve gerektiğinde tamamen yenilenmesi gerekmektedir (Öncü,
1997: 34’ten akt. Durukan, 2013: 2). Ülkemizde köklü değişikliklerin ve
yeniliklerin yapıldığı öğretim programlardan biri de Türkçe dersine aittir
(Durukan, 2013: 2). Yeni dünya düzeni, her alanda değişmeleri ve
gelişmeleri zorunlu kıldığı için bu durumdan en çok etkilenen alanlardan
biri de eğitim ve eğitimle ilgili alt alanlardır. Bu nedenle eğitim
programlarının rutin bir şekilde değerlendirilmeleri gerekli olmaktadır.
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Değerlendirme; programın oluşması ve uygulanması sürecinde
karşılaşılabilecek problemlerin saptanmasıdır. Bu aşamada, “amacın,
amaca ulaşmak için izlenen yolların, kullanılan araçların, belirlenen
sürenin vb. öğrencilerin gelişim ve sosyoekonomik özellikleri, öğretmen
yönetici-denetici yeterlilikleri, donanımın yeterliliği, yörenin coğrafî
özellikleri vb. yönlerden yerindeliğinin; başlangıçta belirlenen amaca
sürecin sonunda ulaşılıp ulaşılmadığının, ne kadar ulaşıldığının”
(Demirel, 1999) başlıkları altında verilecek cevaplar önemlidir.
Toplumsal ve evrensel değişimlere ve gelişimlere uygun olarak
programlarda değişiklikler yapılabilir, bu değişim şartlarına bağlı olarak
programlar geliştirilebilir. Yeni geliştirilen programlar öncekilerin kabul
edilmemesi anlamına gelmez. Felsefi ve sosyokültürel özelliklerin yapısı
değiştikçe ve bireyler küresel değişimlerin etkisi altında kaldıkça
program geliştirme gerekli olmaktadır (Demirel, 1999; Varış, 1994).
Ülkeler kendi eğitim programlarının çağı yakalamasını ister ancak
beslendiği köklerden de ayrılmak istemez. Bu açıdan bakıldığında
geçmişten günümüze Türkçe öğretim programlarında da değişmeler ve
gelişmeler yaşanmıştır. Bu programları kronolojik olarak incelemek ana
dilimizin eğitiminin nasıl ilerlediğini görmek açısından çok önemlidir.
1.1. Öğretim Programlarındaki Değişmelerin ve Gelişmelerin
Nedenleri
Öğretim programı, okulda veya okul dışında, bireye kazandırılması
planlanmış bir dersin öğretimi ile ilgili tüm etkinlikleri içeren yaşantılar
düzeneğidir (Güven Ercan, 2019: 9). Eğitim programında gösterilen
kazanımların gerçekleşebilmesi için gerekli olan öğretmen, konular,
eğitim ortamları, yöntem, teknik, fiziki imkânlar, ders araçları, ölçme ve
değerlendirme gibi unsurları kapsayan bir bütündür (Özbay, 2006).
Öğretim programları, eğitim programlarında hedeflenen öğrenmeyi
sağlamak amacıyla kullanılacak yöntemleri, materyalleri ve gözetilen
kronolojiyi gösterirler. Bu nedenle programlarda zaman zaman toplumun
ihtiyaçlarına ve dünyadaki değişmelere bağlı olarak birtakım değişmeler
ve gelişmeler görülür. Önemli olan, öğretim programlarının hazırlanması
aşamasında
bilişsel,
duyuşsal
ve
psikomotor
öğrenme
alanlarının/becerilerin dikkate alınmasıdır.
2. Geçmişten Günümüze Türkçe Dersi ve Türkçe Öğretim
Programları
“Türk eğitim tarihi incelendiğinde, belli bir döneme kadar belirli ve
uygulanabilir bir ana dil eğitim sisteminin olmadığı söylenebilmektedir.
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Bunun nedeni ise, Türkçenin formal olarak öğretilmeye başlandığı tarihin
tam olarak tespitinin yapılamamasıdır. Fakat bu durum, tam manasıyla bir
sistemsizliğin mevcut olduğu anlamına da gelmemektedir” (Erkuş, 2014:
26). Göğüş (1970), İslam dinine geçmeden önceki Türk toplumlarında
eğitimin okulda değil, toplum içinde kazanıldığını ifade etmektedir.
Anadolu
Beylikleri
Türkçenin
korunması
konusunda
titiz
davranmışlardır. Gülensoy’un (2010: 335) da ifade ettiği gibi Türk dili
Selçuklulardan Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzun bir gelişme dönemi
geçirmiştir ve yalnız beylikler döneminde değil, o dönem toplumuna yön
veren Türkmen beyliklerinde de bir dil olarak büyük bir duyarlılıkla
kullanılmıştır. “Osmanlı Devleti’nde eğitim çeşitli kurumlarda verilmiş;
ancak bu kurumlarda ana dil eğitimine ait dersler müfredatta yer
almamıştır… Medreselerdeki öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla
yazılmış olan kitap, tam bir ana dil öğretimi bilinciyle yazılmamış,
adından da anlaşılacağı üzere (İlimleri Kolaylaştıran) diğer din
derslerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla medreselerde
okutulmuştur” (Erkuş, 2014: 29).
Türkçe dersi eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında öğrencilere millî
kimlik ve kültürel benlik kazandırmak için önemli bir derstir. Öğrenci
hayatının her alanında anlama ve anlatma becerilerini Türkçe derslerinde
kazanmaya çalışacaktır (Bağcı Ayrancı ve Mutlu, 2017: 119). Osmanlı
İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine uzanan süreçte millî
kurumları yeniden ve hızla düzenleme yoluna gidilmiştir ve özellikle
Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda her geçen gün ilerleme
kaydedilmiştir (Temizyürek ve Balcı, 2006: 1). Bu durum millî birliğin
ve kültürün sağlanması açısından önemlidir. Böylece dönemin
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Türkçe dersi öğretim programları
geliştirilmekle birlikte değişikliğe de uğramıştır.
“Türkiye’de eğitim-öğretim faaliyetleri, Milli Eğitim Temel
Kanunu’na uygun olarak derslerin öğretim programları çerçevesinde
düzenlenir… Öğretim programları, eğitim-öğretim çalışmaları içerisinde
bir dersle ilgili faaliyetlerin öğrenme ve öğretme süreci içerisinde,
nelerin, niçin ve nasıl yer alacağını ifade eden bir rehberdir” (Girgin,
2011: 12). Öğretim programları sürekli bir hareketlilik içindedir. Çağın
beklentileri, bu hareketlilik içindeki değişimleri zorunlu kılar. Dil de bu
gelişmelerden etkilendiği gibi diğer dersleri de etkiler. Bu nedenledir ki
okullarda sadece Türkçe öğretmenleri doğru ve güzel Türkçe kullanımı
için mücadele etmez, diğer alanların öğretmenleri de aynı özeni
göstermeye gayret ederler. “Bütün öğretim çalışmalarında olduğu gibi dil
becerilerinin geliştirilmesi de belirlenmiş hedefler ve programlar
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dâhilinde yapılmak zorundadır. Programlar bir öğretim alanının standart
ve etkili bir süreç içinde gerçekleştirilmesinde önemli başlıklardan
biridir” (Temizyürek ve Balcı, 2006) ve gereklidir.
Tanzimat’la birlikte Türkçenin bir ders olarak öğretimi ve ders
içeriğinin bir program şeklinde düzenlenmesi başlamıştır (Coşkun, 2007:
1-4). Balcı vd. (2012: 4), çalışmalarında 1923 yılından sonra Türkçe dersi
öğretim programlarının da 1981 yılına kadar ilk mektep, ilkokul, ortaokul
ve lise programlarının içinde bulunduğunu görmenin mümkün olduğunu
belirtmişlerdir. 1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programının
ise bağımsız ve ilköğretimin her iki kademesini de bünyesinde barındıran
bir nitelik taşımaktadır (Balcı vd., 2012: 4).
2.1. Cumhuriyet Öncesi Türkçe Öğretimi
Cumhuriyet öncesinde Tanzimat Dönemi sonrasına kadar Türkçe
öğretimine özel bir öğretim programının olmadığı görülmektedir (Gün ve
Kaya, 2019: 28). Eğitim kurumlarının kendi genel programları içinde ana
dil eğitimiyle ilgili bazı konulara yer verilmiştir. “Osmanlılardan önce
Selçuklularda ve diğer Türk topluluklarında sıbyan mektepleri vardı.
Anadolu’da sıbyan mekteplerinin Selçukluların düzenli bir idare
kurmaları sonucunda gelişen şehir hayatının bir kurumu olarak ortaya
çıktığı görülmektedir” (Köprülü, 1959: 61). Dolayısıyla görülmektedir ki
Osmanlı Devletine bu mektepler kendilerinden önce gelen Türk
devletlerinden yadigârdır.
2.1.1. Sıbyan Mekteplerinde Türkçe
“Osmanlıların ilköğretim seviyesindeki okullarına genel olarak
‘sıbyan mektebi’ denmekte ve bununla birlikte başka adlarla da
anılmaktadır. Çocukların sıbyan mektebine başlama yaşı, 5-6, bitirme
yaşı ise 13-15 civarındaydı. Bu okullarda önceleri sadece yazı
öğretilirken, sonra temel İslâmî bilgiler de verilmeye başlanmıştır”
(Demirbağ, 2018: 418). Gün ve Kaya’nın (2019: 28) çalışmalarında
belirttikleri şekilde, Cumhuriyet dönemi öncesinde bu mekteplerde genel
amaç Kur’an okumayı öğretmek ve Kur’an’ı ezberletmekti. Bu amaçla
Arap harflerinin ilk okuma ve yazma öğretimi yapılır ve muallimler
çocuklara temel dinî bilgileri öğretirlerdi. Muallimlere öğretme ve sınıfı
idare etme konusunda yardımcı olan kalfalar da sınıfta yer alırlardı. On
yaşına kadar Kur’an’ı ezberleyen çocuklar daha sonra kelime bilgisi,
hitabet, dilbilgisi, edebiyat, tarih gibi ek konular üzerinde üç yıl daha
çalışabilirdi (Demirtaş, 2007: 176). Ancak aşağıdaki örnek programda da
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(Demirbağ, 2018: 411) görüldüğü gibi sıbyan mekteplerinde ana dil
eğitimine özel olarak yer verilmemiştir:
Tablo 1: Sıbyan Mekteplerinde Dil Derslerinin İçeriği
Elifba
İlmihal
Amme cüzü (supara, sipare)
Türkçe tecvid
Türkçe lugat
Kur’an
Ahlak
Hıfz-ı Kur’an
Yazı
“Sıbyan mekteplerinde çocuklara Kur’an okunuşu ve bazı dualar,
anlamı açıklanmadan öğretiliyor, fakat çeşitli dini bilgiler Türkçe olarak
veriliyordu. Odada çocukların içeri girip çıktıkça çevirdikleri, iki ayrı
yüzünde ‘geldi’ ve ‘gitti’ yazan bir tahta bulunurdu. Sıbyan mektepleri
1846 yılında dört senedir” (Demirbağ, 2018: 416) ve tablodaki derslere
ek olarak edebiyat ve Türkçe dilinden sülasi eklenmiştir. Çelik (2007:
132), Yahya Kemal Beyatlı ve Halit Ziya Uşaklıgil’in hatıralarında bu
mekteplerde Türkçe ders görmediklerini ifade etmiştir. Ancak özellikle
perşembe günleri Türkçe olarak ilmihal dersleri aldıklarını, namaz
sureleri ezberlediklerini ve okulun ertesi günü öğrenime ara verildiğini
eklemiştir.
2.1.2. Medreselerde Türkçe
Osmanlıların kuruluşundan Tanzimat dönemine kadar eğitim sistemi
fazla bir değişiklik göstermemiştir ve Osmanlı, genelde dinsel yönü ağır
basan eğitim programını eğitim ortamlarının en önemlisi olan
medreselerde uygulanmıştır (Karataş, 2002: 31). Medrese, eğitim-öğretim
faaliyetlerine tahsis edilen ve bu amaçla gerekli unsurların sağlandığı
belirli mekânlara verilen özel bir anlamı ifade etmektedir (Şanal, 2003:
149).
Şanal’ın (2003: 151) çalışmasında belirttiği gibi Osmanlı
İmparatorluğu’nda genel öğretim kurumları oldukları için medreselere
sıbyan mekteplerini bitirenler ile Dârü’l-Hüffâzlarda veya evlerde özel
bir şekilde okuma-yazma öğrenmiş ve ergenlik çağına gelmiş gençler
kabul edilirdi. Kız çocukları medreselere devam edemezlerdi. Aynı
zaman hiç okuma-yazma bilmeyen erkekler de medreselere devam
edebilirlerdi. Kur’an dili Arapça olduğu için medreselerde de sıbyan
mekteplerinde olduğu gibi Arapça eğitime önem verilirdi.
Erkuş (2014: 34) medreselerde okutulan kitapların Arapça yazıldığını
fakat bu kurumlarda eğitim dili olarak Türkçenin kullanıldığını
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belirtmiştir. Bu dönem medreselerinde okutulan sarf ve nahiv dersleri de
Arap dilinin kurallarını öğretmeye yöneliktir ve ana dil öğretimine
yönelik herhangi bir ders bulunmamaktadır çünkü Türkçe, öğretilmeye
ihtiyaç duyulmadan herkes tarafından anlaşılmakta ve konuşulmaktadır.
Göğüş’ün (1970) çalışmasında belirttiği gibi medreselerde Türkçe bir
öğretim konusu olarak ele alınmıyordu çünkü Türkçe, Türk halkı için
öğrenim gerekmeden anlaşılan bir dildi. Bilim dili değildi. Arapça ise,
öncelikle Kur’an dili idi ve Kur’an’ı anlamak için bu dili öğrenmek
gerekti. Din ya da başka bilim konularında hemen bütün kitaplar Arapça
yazılmıştı ve hatta Türklerden yetişmiş bilginler bile eserlerini Arapça
yazarlardı. Bu nedenle Arapça, medreselerde başköşeyi aldı (a.g.e: 124).
Fatih medreselerinde eğitim; dinî bilimler, fen ve beşerî bilimler
olmak üzere ikiye ayrılırdı. Medreseler zamanla, “sadece fıkıh ve Arapça
öğretimine münhasır kalarak yetersiz ve verimsiz hale getirilmişlerdir”
(Şanal, 2003: 153). 1914 yılında yayımlanan bir nizâmnâme ile bütün
medreseler aynı ad altında birleştirilerek medreseler her birinin öğretim
süresi dörder yıl üç kısma ayrılmıştır. Bu programın daha önceki
programlardan ayrılan en önemli yanları; Türk dili, Türk tarihi ve Türk
coğrafyası ile fen bilimlerinin öğretimine daha geniş yer vermesi ve ilk
defa olmak üzere medreseye Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça gibi
gayr-i müslim dilleri ile beden eğitimi dersinin girmesini sağlamasıdır
(Ergin, 1977: 121-129). XV. yüzyıla kadar medreselerde Arapça kitaplar
okutulurken sonrasında bu kitapların şerhleri Türkçe yazılmaya
başlanmıştır. Kitapların Türkçe yazılması ile birlikte öğretim dili de
Türkçeye dönmüştür (Doğan, 1997: 411).
2.1.3. Enderun Mekteplerinde Türkçe
Osmanlı Devleti, gücünü korumak için kurduğu Enderun
mekteplerinde nitelikli insan yetiştirmeyi amaçlamıştır. “Devşirilen
Hristiyan çocukların büyük bir çoğunluğu Anadolu’daki Türk ailelerin
yanına yerleştirilerek Türk dili ile beraber, Türk örf ve adetleri
çerçevesinde yetiştirilmesi planlanmıştır. Bu ailelerin yanına yerleştirilen
çocuklar, Türk dili eğitimini pratik olarak almışlardır. Dilin kullanımını
belli bir program çerçevesinde değil, günlük sosyal hayatın içinde
öğrenmişlerdir” (Erkuş, 2014: 31). Enderun Mektebi’ne alınan bu
çocuklar Anadolu’da görevlendirilmeyip saray hayatının işleyişine
yönelik eğitimler almaktadırlar. Erkuş (2014: 31) bu çocuklara, ilmî
bilgilerin belirli bir plan dâhilinde verildiğini ve İslamî dersler dışında
Türkçe, Arapça, Farsça, matematik, edebiyat ve tarih derslerinin de
okutulduğunu belirtmektedir. Burada önemli olan nokta mektepte Türkçe
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eğitiminin veriliyor olmasıdır. Erkuş (a.g.e.) Türkçe eğitiminden amacın
sadece Türkçe konuşulanı ve yazılanı anlamakla sınırlı olmayıp
Türkçenin ders olarak okutulduğu tek kurumun Enderun Mektebi
olduğunu belirtmektedir.
Enderun mekteplerinin hazırlık sınıfı olarak görülen dersliklerinde
Türkçe, Arapça ve Farsça dersleri yapılır, diğer talimler bu dil
derslerinden sonra yapılırdı (Uzunçarşılı, 1945: 310). Öğrencilerin almak
zorunda oldukları dersler arasında Türkçe, okuma ve yazma vardı.
“Enderun mektebinde öğretim yapılan dersler genellikle medreselerde
okutulan dersleri ihtiva ediyordu. Fakat buradaki dersler medreselerden
dört bakımdan farklıydı. Bu farklardan birincisi Türkçe ve edebiyat
konusunda derslerin verilmesi idi (Doğan, 1997: 417). 1 Temmuz
1909’da bir talimatnameyle Enderun mektepleri kaldırılmıştır.
2.1.4. Askerî Okullarda Türkçe
Yeniliklere olumlu bakan II. Mahmut ve III. Selim dönemlerinde
askerî okulların açılması kolaylaşmıştır (Eser, 2012: 99). Kuruluş
programlarına bakıldığında bu okulların müfredatında Arapça, Farsça ve
Fransızca öğretimi yer almasına rağmen ana dili dersi olarak
görülebilecek bir ders bulunmamaktadır (Erkuş, 2014: 36). Erkuş’un
(2014: 37) çalışmasında açıkladığı şekliyle Harbiye Mektebi’nin ilk
sınıfında ana dil eğitimi dersleri bulunmaktadır ancak bu dersler okumayazma temelinde kalmıştır. Daha sonraki sınıflarda bulunan yazma ve
gramer dersleri, bugün anladığımız manada içeriği olan dersler değildir.
2.1.5. Tanzimat Döneminde Türkçe
Ürekli (2002: 391) Tanzimat’ı; Batı’nın ilim, eğitim, teknik ve sosyal
meselelerdeki gelişmişliği karşısında, Osmanlı devletinin kendisini
yenilemesi ve geliştirmesi olarak ifade etmektedir. Akyüz (1994: 139)
çalışmasında, 1839 tarihli Tanzimat Fermanı’nda eğitimle ilgili bir
kelime bile olmadığını fakat devlet adamlarının, girişilen yeniliklerin
kalıcı olabilmesi için bilgili bir toplum yetiştirmenin önemini ve yeni bir
aydın tipi ve kadro oluşturmak gerektiğini bildiklerini belirtmiştir. Buna
karşın Gün ve Kaya (2019: 29), Tanzimat Dönemi ile birlikte yeni
kurulmuş olan ilk ve ortaokullarda ana dil eğitimine önem verilmeye
başlandığını belirtmişlerdir. Böylece dil eğitimiyle ilgili okullarda
yönlendirmeler ve görevlendirmeler yapılmaya başlanmıştır. 1845 yılında
Padişah Abdülmecit’in okuttuğu Hatt-ı hümayunla birlikte “sadece
siyasal ve askerî alanda olması padişah da dâhil olmak üzere herkes
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tarafından yetersiz görülmüş, eğitim alanında da yapılması gerekliliğinin
ortaya konduğu anlaşılmıştır” (Erkuş, 2014: 38).
Tanzimat Döneminde kurulan ve 1862’de kapanan en önemli
teşkilatlardan biri olarak kabul edilen Encümen-i Daniş, okutulacak
derslerle ilgili kitapların yazılması konusunda adeta bir akademi görevi
görüyordu. Erkuş (2014: 39), Ahmet Cevdet Paşa tarafından yayımlanan
kuruluş nizamnamesinde Türkçe taraftarı bir tutum sergilediğini
belirtmiştir. Cevdet Paşa, geçmişten bugüne yazılan eserlerin çok önemli
olduklarını ifade etmiş ancak bunların halk tarafından anlaşılmadığını
söylemiştir. Bu anlaşılmazlığın nedeni olarak da kullanılan ağdalı dili ve
tamamen yabancı dilden alınma kelimeleri göstermiştir. Paşa’nın
nizamnamedeki görüşleri, ana dile dönüşün ilk işaretleri olarak
algılanmaktadır (Erkuş, 2014: 39).
1869 tarihli Nizamnameyle birlikte ilkokullarda Batı’da uygulanan
yöntemlere benzer bir şekilde harflerin ses sistemine dayalı alfabe
öğretimine geçilmiştir. Gün ve Kaya (2019: 29), 1861 yılında Maarif
Nezareti’nin öğretim dilini Türkçe olarak belirlemesinin bu dönemde
yaşanan en önemli gelişmelerden birisi olduğunu belirtmiştir. Ancak bu
gelişme eğitim kurumlarında Türkçenin tam olarak egemen olmasını
sağlayamamıştır. Bu dönemde eski alışkanlıklar devam etmiş ve Türkçe
derslerinde Arapça, Farsça kuralların öğretimine devam edilmiştir. Bu
olumsuzluklara rağmen “Türkçe eğitimi açısından Tanzimat Dönemi,
milat olarak kabul edilebilmektedir” (Erkuş, 2014: 38). Maarif Nezareti
1896 yılında yayımladığı bir genelgeyle “Türkçenin kendine özgü
kuralları olduğu ve bunların da öğretilmesi gerektiği” (Topbaş, 1998: 14)
belirtilmiştir.
“1909 yılında geliştirilen medrese programında fen dersleri ile
birlikte, Osmanlı sarfı (şekil bilgisi), nahiv (cümle bilgisi), belâgat (güzel
konuşma), yazı ve kitâbet adıyla Türkçe dersleri de yer almıştır. Sıbyan
okullarında ya da sıbyan okuluna gidemeyenlere, yaşı büyük olan
gençlere medreselerin ilk dönemi olan iptida-i hariç sınıflarında okuma
ve yazma öğretilmiştir. O dönemde taş tahta ve kül renkli taş kalem
kullanıldığı sanılmaktadır” (Sağır, 2002’den akt. Kutlubay, 2015: 25).
Cumhuriyet öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetince
hazırlanan ilköğretim Türkçe dersi öğretim programı ise 1338 (1922)
tarihini taşımaktadır (Balcı, 2010: 113). Özetle program şu şekildedir:
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1.sınıfın ilk üç ayında elifba çalışmalarına ve ders kapsamında
okuma, yazma ve konuşma eğitimine yer verilmiştir. Bu sınıf
seviyesinde haftada 15 saat Türkçe dersine ayrılmıştır.



2.sınıfta benzer çalışmalarla birlikte 10 saat Türkçe dersi vardır.



3.sınıfta 7 saate inen Türkçe derslerinde sesli okumaya, yeni
kelime öğretimine ve telaffuza yer verilmiştir.



5. ve 6.sınıflarda Türkçe dersleri 6 saattir ve kıraat, ezber, sarf ve
nahiv dersleri ve bunlara ek olarak 5. ve 6.sınıflarda tahrir dersi
yer almaktadır.



7.sınıfta Türkçe dersi 3 saattir. 7. ve 8.sınıfta lisedeki edebiyat
eğitimi öncesinde öğrencilerin edebiyat zevklerini geliştirecek
örnekler yazdırılıp tahlil edilmekteydi.

2.2. Cumhuriyet Dönemi Türkçe Öğretimi
Cumhuriyet döneminde hazırlanan ilköğretim Türkçe dersi öğretim
programlarının ilk ikisi 1924 tarihini taşımaktadır (Balcı vd., 2012: 1).
Ancak ilk iki program olan 1924 İlk Mektep Türkçe Müfredat Programı
ve 1924 Lise Birinci Devre Türkçe Müfredat Programlarının genel
amaçlarını içeren bir bölüm bulunmamaktadır. İlerleyen yıllarda
hazırlanan programlarda ise genel amaç ifadeleri; hedef, gaye, amaç
başlıkları altında verilmiştir.
1924 yılında, İstanbul’da Elifba Kongresi toplanır ve 1918 yılında
Nüzhet Sabit’in başlattığı çözümleme/tümdengelim yöntemi tartışılıp
kabul edilir ve aynı yıl içinde de okullarda uygulamaya başlanır (Göğüş,
1978). Cumhuriyet döneminde Türkiye’de ilköğretim Türkçe dersi için
hazırlanan ilk program 1924 tarihlidir (Balcı, 2010: 111). “1 Kasım
1928’de kabul edilen Yeni Türk Alfabesi ile birlikte ana dil öğretiminde
önemli gelişmeler başlamıştır. 1929 yılında bir program yayınlanmış ve
ilkeleri şu şekilde açıklanmıştır: Ana dili çalışmaları bilgi değil, düşünme
alışkanlığı verir; bilim değil, sanat (beceri) olarak öğretilmeli, uygulama
ile öğrenilmeli; konuşma ve yazma yetenekleri paralel olarak
geliştirilmeli, ana dile bütün derslerde önem verilmeli.” (Kutlubay, 2015:
27) şeklinde açıklanmıştır. Kutlubay’ın (2015) çalışmasında ayrıntılı
olarak verdiği bilgiler ışığında Cumhuriyet döneminde görülen gelişmeler
aşağıda özetle gösterilmiştir:


1929 yılında dil bilinci açısından dil bilgisi kurallarının önemli
olduğu vurgulanmıştır.
152



1933 yılında dil bilgisi öğretiminde örnekten kurala gitmenin
önemi üzerinde durulmuştur.



1935 yılında MEB, bütün derslerin öğretimi için kılavuzlar
çıkarmıştır.



1940 yılında Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu’na Ana Hatlarıyla Türk
Grameri isimli kitap yazdırılmıştır.



1949 yılında ana dil öğretiminin kuramsal öğretme değil beceri
kazandırma olduğu belirtilmiştir.



1968 yılında tamamlanan ilkokul programı, ilkokulda Türkçe
ders programı olarak 1981 yılına kadar uygulanmıştır.



1973 yılında zorunlu eğitim 8 yıla çıkarılmış ve yeni Türkçe
öğretim programı hazırlanmıştır (Sağır: 2002).
Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türk Eğitim sisteminde
program geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiş ancak bu çalışmaların
1950’li yıllardan sonra daha sistemli yürütülmesine ilişkin çabalar arttığı
gözlemlenmiştir (Gözütok, 2003; Yüksel, 2003’ten akt. Erdoğan ve
diğerleri, 2015: 172). Balcı vd.’nin (2012: 4) çalışmalarında 1981 yılına
kadar hazırlanan programları iki başlık altında incelemenin mümkün
olduğunu belirtmişlerdir:
“a) İlkokul Türkçe dersi programları (1924, 1926, 1930, 1936, 1948,
1968 programları)
b) Ortaokul Türkçe dersi programları (1924, 1929, 1931—1932, 1938,
1949, 1962 programları).”
2.2.1. İlkokul Türkçe Dersi Programları
2.2.1.1. 1924 İlk Mektep Türkçe Müfredat Programı
Cumhuriyet’in ilanının ardından temel eğitimin birinci kademesinde
öğrenim gören öğrencilere Türkçe öğretimini amaçlayan ilk program,
1924 İlk Mektep Müfredat Programı’dır (Kadızade ve Öztürk, 2019: 49).
1924 tarihli İlk Mektep Türkçe Müfredat Programında genel amaçları
ifade eden bir bölüm bulunmamaktadır. Programın genel amaçlarını ifade
etmek için 1926, 1928, 1936 ilkokul programlarında ‘hedef’; 1948, 1968
ve 1981 ve 2005 programlarında ise ‘amaç’ başlığı kullanılmıştır (Balcı
vd., 2012: 4). “Harf inkılâbı gerçekleştirilmemiş olduğu için bu
programın okuma-yazma çalışmaları o dönemde kullanılan Arap
alfabesine göre düzenlenmiştir. İlk okuma yazma yöntemi olarak ‘usûl-i
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savtî’ denilen sesi esas alan bir öğretim yöntemi öğretmenlere tavsiye
edilmiştir” (Temizyürek ve Balcı, 2006: 3). Gün ve Kaya (2019: 31),
1924 programında yer alan Türkçe derslerinin her birinin ne amaçla
konduklarının, hangi yöntemlerle işlenmeleri gerektiğinin ve öğrencilerin
gelişimine ne gibi katkıda bulunacaklarının maddeler halinde
açıklandığını belirtmişlerdir.
2.2.1.2. 1926 İlk Mektep Türkçe Müfredat Programı
1924 programının gelişmiş bir şekli olan 1926 programında Türkçe
dersinin hedefleri yer almaktadır. Kurudayıoğlu ve Soysal (2016: 566)
1926 programında, dil becerilerinin birbirinden bağımsız parçalar
olmadığını, tam aksine her bir dil becerisinin bir bütüne ait parçaları
temsil ettiği vurgusunu yapmışlardır. 1924 Programı’na göre içeriklerin
zenginleştirildiği bu programda Türkçe dersinin hedefleri de sunulmuştur
(Kadızade ve Öztürk, 2019: 50). Programda hedefler başlığı altındaki
maddelerden bir tanesinin söz varlığıyla ilgili olması ve öğrenciyi
sözcüklerinin anlamları konusunda düşünmeye sevk etmesi önemlidir.
Budak ve Budak (2014: 386), bu programın Atatürk’ün eğitimle ilgili
görüşleri, dünyadaki çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri ve özellikle John
Dewey gibi yabancı eğitim uzmanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda
hazırlanan ilk kapsamlı ilkokul programı sayılabileceğini belirtmişlerdir.
2.2.1.3. 1930 İlk Mektep Türkçe Müfredat Programı
1930 programı, öğrencilerde söz varlığının geliştirilmesi açısından
1926 programıyla kelime bazındaki birtakım değişikliklerin dışında
aynıdır (Kurudayıoğlu ve Soysal, 2016: 569). 1930 programında “kavaid”
dersi “gramer”, yazı dersi ise el yazısı olarak değiştirilmiştir (Gün ve
Kaya, 2019: 32). Ayrıca 1930 programında kompozisyon (tahrir)
derslerinde verilecek konuların öğrencilerin ilgi, seviye ve yeteneklerine
uygun olması, konuya öğrencinin ilgisini çekmenin önemi, plan yapma
becerisinin kazandırılması gibi hususlar vurgulanmış, okuma (kıraat)
derslerinde ise öğrencilere okuma alışkanlığı ve edebî zevk kazanma,
edebi türleri tanıtma, olumlu değerleri metinlerle pekiştirme
amaçlanmıştır (Girgin, 2011: 15). Programda, metin anlama çalışmaları
üzerinde durulmuş, metin üzerinde yazma ve konuşma, diksiyon, sesli ve
sessiz okuma metin türleri, sözlük kullanımı, metin seçiminde dikkat
edilecek ilkeler gibi, yönteme ilişkin bilgiler ayrıntılı biçimde verilmiştir
(Coşkun, 2007).
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2.2.1.4. 1936 İlkokul Türkçe Programı
Harf İnkılabı’nın ardından yeni harflerin öğrenilmesinde bir takım
güçlüklerle karşılaşılmış; bu konuda öğretmen yetiştirilmesinin
gerekliliği ortaya çıkmıştır (Kadızade ve Öztürk, 2019: 51). 1936
programının hedefler başlığı altında yer alan maddeler; öğrencinin sözlü
ve yazılı olarak duygu ve düşüncelerini anlatmasını; sözlü ve yazılı
olarak duygu ve düşünceleri anlamasını; yaş ve seviyeye göre Türk dilini
sevmesini sağlayacak eserleri bulmasını, okumasını ve söz varlığını
zenginleştirecek çalışmalar yapmasını sağlamaktadır. Programda
özellikle üzerinde durulan başlıklar; okuma, izah (fikir teatisi), yazı ile
ifade ve imlâdır. Bu başlıklarla ilgili direktifler yer almaktadır
(Temizyürek ve Balcı, 2006: 41-66).
2.2.1.5. 1948 İlkokul Türkçe Programı
1948 programı en uzun süre yürürlükte kalan öğretim programıdır
(Gün ve Kaya, 2019: 33). Program; okuma, söz ve yazı ile ifade, imlâ ve
dilbilgisi başlıkları altında direktifler vermektedir. “Türkçe dersinde
okuma, yazma, konuşma, dinleme, dil bilgisi, imlâ gibi alt başlıklar
altında verilen amaç ve çalışmaların bir bütünü temsil ettiği hususu bu
programda da belirtilir. Ancak önceki programlardan farklı olarak konu
alanları için bağımsız ders saatleri konulmayarak uygulamada da bu
bütünlük gösterilmiş olur” (Özbay, 2006: 45). Programda her sınıf düzeyi
için okuma, söz ve yazı ile ifade, dilbilgisi ve imlâ başlığı altında bu
derslere yönelik amaçlar aşamalı olarak sıralanmıştır (Ulusu ve Aytan,
2018: 53).
2.2.1.6. 1968 İlkokul Türkçe Programı
1948 İlkokul Türkçe Programı’nın uygulanmasında karşılaşılan
güçlüklerin belirlenip 5. Millî Eğitim Şûrası’nda tartışılmasının ardından
1962 yılında taslak niteliğinde bir öğretim programı yayımlanmıştır
(Kadızade ve Öztürk, 2019: 52). Pilot çalışmaları altı yıl devam eden
1968 programının farklı yanı programda yazı konusunun bağımsız bir
bölüm olmasıdır. Programda; ilk okuma ve yazma, okuma, sözlü ve yazılı
anlatım, imlâ, dilbilgisi, inşat (manzum yazıların ezberlenmesi ve
okunması), ders araç ve gereçleri ve ders konuları başlıkları altında
açıklamalar yer almaktadır. “İlkokullarda uygulanan ders programında
önceki programlara göre değişikliğe gidilmiş ve Türkçe dersinin saatleri
değişmiştir. 1-2-3.sınıflarda 10’ar saat; 4 ve 5.sınıflarda 6’şar saat Türkçe
dersine yer verilmesi öngörülmüştür” (Gün ve Kaya, 2019: 33).
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2.2.1.7. 1981 İlköğretim Okulları Türkçe Eğitim Programı
“1981 programı, her ne kadar ilköğretimin tamamını kapsar nitelikte
bir ada sahip olsa da birinci ve ikinci kademe için ayrı ayrı
düzenlenmiştir. Önceki programlara kıyasla çok daha ayrıntılı oluşu ve
okuma, yazma, konuşma ve dinleme temel dil becerilerine ait kapsamı
yönüyle dikkat çeken programın hedefleri ‘Genel Amaçlar’ başlığıyla
programın hemen başında aktarılmış, ardından programa dâir
‘Açıklamalar’ sunulmuştur” (Kurudayıoğlu ve Soysal, 2016: 581). 1981
programı, diğer programlara göre daha ayrıntılıdır ve dört temel dil
becerisiyle ilgili kapsamlı bilgi sunar. “1981 Türkçe Eğitim Programı’nda
genel amaçlarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Toplum hayatında yaşanan
değişimler eğitim anlayışının eğitim anlayışının değişmesiyle yeni
amaçlar belirlenmiştir. Bu amaçlar daha çok toplumcu bir anlayışa
dayanarak hazırlanmıştır. Daha önceki programlardaki Türk Dil
Devrimi’yle ilgili amaç, 1981 programından çıkarılmıştır. Bu programda
günün koşullarına uygun olan insan tipinin yetiştirilmesine yönelik amaç,
‘onlara bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını
kazandırmada Türkçe dersinin payına düşeni gerçekleştirmektir’
ifadesiyle yer almıştır” (Girgin, 2011: 22).
1981 programında öğretmenin yaptırması hedeflenen amaçlar ve amaç
cümleleri oluşturulmuştur. Önceki programlardan farklı olarak bu
programda ilk okuma yazma öncesinde hazırlık çalışmalarına yer
verilmiş, öğrencilere okuma ve yazmaya geçmeden önce çizgi
çalışmaları, satır takip etme, yazı yönünü kavratma, kalem tutma, tahta
kullanma gibi alıştırmaların yaptırılması tavsiye edilmiştir (Gün ve Kaya,
2019: 34).
2.2.1.8. 2005 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı
“Türk eğitim sistemi 2004 yılından itibaren sistemli bir şekilde
program geliştirme sürecine girmiş ve ilköğretime yönelik öğretim
programlarından üniversite öğretim programlarına kadar tüm
programlarda reform niteliğinde değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Hatta
bu dönemden itibaren Türk Eğitim Sisteminde program geliştirmeye dair
bir süreç oluştuğu dikkat çeker. Bunun sebebi olarak Türk öğrencilerinin
TIMSS, PISA ve PIRLS gibi sınavlardan düşük notlar almalarıdır.
Geliştirilen programlarda üst düzey zihinsel becerileri içeren
yapılandırmacı yaklaşıma programların dayandırıldığı görülür.
Hazırlanan programlarda öğrencinin araştırmacı ve problem çözücü,
öğretmenin ise rehber rolü üstlendiği görülür” (Bulut, 2008; Erdoğan vd.,
2015: 172-173). Aynı yıl eğitim programlarımız yapılandırmacı
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yaklaşımla düzenlenmeye başlamıştır. Bu yaklaşımla yapılan derslerde
birey; deneyimler, problem çözer ve keşfeder. Böylece derslerde
öğretmenler, ezbere dayalı basamakları izlemekten daha çok alternatif
ortamlar yaratmayı planlar hâle gelirler. Öğrenciler de öğretmeni tek bilgi
kaynağı olarak görmek yerine, tamamlayıcı bir rehber olarak görmeye
başlarlar.
“2004 yılında pilot uygulaması yapılan Türkçe öğretim programı 2005
yılından itibaren ilköğretim birinci kademede uygulanmaya başlanmıştır.
Hazırlanan bu son program en başta “öğretim programı” olarak
düzenlenmesiyle dikkat çekmektedir” (Özbay, 2006: 51). “2005
programının diğer programlardan farkı 1-5 ve 6-8.sınıflara göre ayrı ayrı
hazırlanmış olmasıdır. Ayrıca bu programda öğrenci merkezli eğitim,
çoklu zekâ kuramı, bireysel farklılıklar gibi hususlar göz önünde
bulundurulmuştur. 2005 programıyla, katı, konu merkezli, öğretmen
merkezli, davranışçı programdan zihinsel, bilişsel, öğrenci merkezli ve
yapılandırmacı anlayışa geçilmiştir” (Gün ve Kaya, 2019: 34). 2005
programında sınıf seviyelerine göre temalar belirlenmiştir. Zorunlu olan
Atatürkçülük teması bütün sınıf seviyeleri için zorunlu hale gelmiştir.
Gün ve Kaya (2019: 35), 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı ile
birlikte yıllardır uygulanan cümleden harfe yönteminin terk edildiğini ve
ses temelli cümle yöntemine geçildiğini ayrıca yazı çalışmalarında bitişik
el yazısının temele alındığını belirtmişlerdir. Programda diğer
programlardan farklı olarak ölçme ve değerlendirme yaklaşımı da
değişmiştir. 2005 Türkçe dersi Öğretim Programı dinleme, konuşma,
okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu olmak üzere beş öğrenme
alanı üzerinde yapılandırılmıştır (Kaya ve Kardaş, 2019: 101).
2.2.1.9. 2015 İlköğretim I. Kademe Türkçe Dersi Öğretim
Programı
2015 Türkçe Öğretim Programı’nda özellikle Türkçenin nasıl
kullanılacağına dair bilgiye yer verilmektedir. 2015 programındaki
kazanımlar bilişsel süreç boyutu açısından ele alındığında uygulamak
düzeyinde çok sayıda kazanımın bulunduğu görülmektedir (Aslan ve
Atik, 2018: 544). Ayrancı Bağcı ve Mutlu (2017: 127) çalışmalarında
2006, 2015 ve 2017 Türkçe öğretim programlarını karşılaştırmışlar ve
2015 Türkçe öğretim programının diğer iki programdan farklı olarak dört
temel dil becerisine değinmediğini ifade etmişlerdir.
“2005 programında gerçekleştirilen köklü değişimler 2015
programında da sürmüştür. 2015 yılında Türkçe Dersi Öğretim Programı
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ihtiyaca ve çağın gerektirdiği şartlara göre tekrar düzenlenmiştir. 2015
programında 2005 programından farklı olarak öğrenme alanları sözlü
iletişim, okuma ve yazma olarak belirlenmiştir ve 2005 programında
olduğu
gibi
2015
programında
da
öğrenme
alanlarının
yapılandırılmasında sarmal yaklaşım benimsenmiştir” (Gün ve Kaya,
2019: 35). Altunkeser ve Coşkun (2016: 120) çalışmalarında programları
karşılaştırmışlar ve 2015 programındaki öğrenme alanlarına göre
belirlenen kazanım sayısının azaldığını belirtmişlerdir. 2015 programında
özellikle zihinsel becerileri geliştirici ve okumanın alışkanlık hâline
gelmesi için gerekli kazanımlar üzerinde durulmuştur. 2015 Türkçe Dersi
Öğretim Programı öğrencinin birikimini, becerisini ve gelişimini göz
önünde bulunduran ve öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım
benimsenmiştir (Kaya ve Kardaş, 2019: 96).
2015 programı; sözlü iletişim, okuma ve yazma alanlarından
oluşmaktadır ve bu programda dil bilgisi öğrenme alanı ayrı bir başlık
olarak ele alınmamıştır (Kaya ve Kardaş, 2019: 100). Altunkeser ve
Coşkun (2016: 120), yeni programda dil bilgisi ile ilgili kazanımlar ve
öğrenme alanlarının 1. sınıftan 8. sınıfa kadar bir bütün olarak
planlandığını ve bir önceki programda olduğu gibi dil bilgisi konularının
sezdirme ve uygulama yoluyla öğretilmesinin amaçlandığını
belirtmişlerdir.
2015 programında ders ve öğretmen kılavuz kitabına alınacak
metinlerin nitelikleri üzerinde durulmuştur. “2015 programında sadeliğin
esas alındığı söylenebilir. Program kazanım sayıları bakımından 2005
programı ile karşılaştırıldığında gözle görülür bir azalma dikkat
çekmektedir. Bununla birlikte 2015 programının sonunda 2005
programında verilen etkinlik örnekleri ve ölçme-değerlendirme formları
yer almamaktadır” (Gün ve Kaya, 2019: 36). Kaya ve Kardaş (2019:
104), programda öğrenme strateji, yöntem ve teknikleri ile ilgili detaylı
bir bilgiye yer verilmediğini belirtmişlerdir.
2.2.2. Ortaokul Türkçe Dersi Programları
1923 yılında gerçekleştirilen I. Heyet-i İlmiye toplantısında
ortaöğretim iki kademeli olarak yapılandırılmıştır. 1924 yılında ise II.
Heyet-i İlmiye toplantısı ile ortaöğretimin I. Kademesi (6-7-8. sınıflar)
bağımsız ortaokullar olarak belirlenmiştir (Gün ve Kaya, 2019: 36).
2.2.2.1. 1924 Ortaöğretim I. Kademe Türkçe Dersi
1924 programında 6-7-8.sınıflarda kıraat, inşad, sarf ve nahiv, imla,
kitabet, sadece 8.sınıflarda bunlara ek olarak edebî kıraat dersi yer
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almaktadır. Programda kıraat okuma; inşad konuşma; imla ve kitabet
yazma; sarf ve nahiv ise dil bilgisi becerilerine yönelik dersler olarak
düzenlenmiştir (Özbay, 2006).
2.2.2.2. 1929 Ortamektep Türkçe Programı
1929 programına Türkçe derslerinin amaçları üzerinde durularak
başlanmıştır. Gramer derslerinde yıl yıl ne işleneceği belirtilmiş; tahrir
konuları üzerinde durulmuştur. Ayrıca kıraat derslerinin içerikleri, edebî
eserlerin seçimindeki esaslar ve edebî kıraat usulü hakkında bilgi
verilmiştir. “1928 yılında gerçekleştirilen Harf İnkılabı nedeniyle 1924
yılında bağımsız ortaokullar şeklinde yapılandırılan ortaöğretim I.
Kademe programı tekrar hazırlanmıştır… Ayrıca önceki programda dil
bilgisi derslerinin işlendiği sarf ve nahiv gramer olarak değiştirilmiştir”
(Gün ve Kaya, 2019: 37). 1929-1930 yılında hazırlanıp yayınlanan
Türkçe öğretimi programı, dil ve edebiyat öğretimi bütüncül yaklaşımla
ele almış ve o günün şartları içerisinde hazırlanan bu program Türkçe
derslerinde izlenecek yöntem konusunda açıklamalar getirmiştir (Girgin,
2011: 15).
2.2.2.3. 1931-1932 Ders Senesi Tadilatı Türkçe Programı
“1931-1932 Ders Senesi Tadilatı Türkçe Programı’nda 1929 yılı
programından farklı olarak sadece gramer konularında birtakım
değişikliklere gidildiği, bunun dışındaki bölümlerin tamamen 1929
programı ile aynı olduğu görülmektedir. Bu bakımdan bu programda söz
varlığının geliştirilmesine yönelik olarak üzerinde durulan hususlar, 1929
tarihli programın birebir aynısıdır” (Kurudayıoğlu ve Soysal, 2016: 122).
Bu tadilat programında gramer dersinin içeriği güncellenmiş, diğer
derslerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır (Özbay, 2006).
2.2.2.4. 1938 Ortaokul Türkçe Programı
Gün ve Kaya’nın (2019: 37), ifade ettiği gibi 1938 programı, 19311932 tadilat programının yeniden düzenlenmiş şeklidir ve bu programdan
Atatürk’ün Türkçenin kurallarının yeniden incelenip derlenene kadar
gramer konularının çıkarılması isteği doğrultusunda gramer konuları
programdan çıkarılarak yeniden düzenlenmiştir. 1938 programı, 1931’de
yayımlanan son tadilatın düzenlenmiş şeklidir (Özbay, 2006: 59). “1938
Ortaokul Türkçe Programı incelendiğinde bir önceki program olan 19311932 Ders Senesi Tadilatı Türkçe Programı’yla söz varlığı açısından aynı
olduğu görülmektedir. Sadece söz varlığına bağlı cümleler içinde yer
alan ‘muallim’ yerine ‘öğretmen’, ‘mukabili’ yerine ‘karşılığı’ gibi bazı

159

kelimelerde değişiklik yapılmış olduğu görülmektedir” (Kurudayıoğlu ve
Soysal, 2016: 123).
2.2.2.5. 1949 Ortaokul Türkçe Programı
“1949 Ortaokul Türkçe Programı kendisinden önceki programlara
kıyasla daha kapsamlı bir program olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçe
dersleri birinci sınıfta 6, ikinci ve üçüncü sınıfta 4 saat olarak
planlanmıştır. Program ‘Amaçlar, Açıklamalar, Okuma, Söz ve Yazıyla
İfade, Dil bilgisi, İmla ve Yazı’ bölümlerinden meydana gelmektedir”
(Kurudayıoğlu ve Soysal, 2016: 123). Bu programa önceki
programlardan farklı olarak yazı dersi eklenmiştir.
2.2.2.6. 1962 Ortaokul Türkçe Programı
Bu program, 1949 Ortaokul Türkçe Programı’nın gözden geçirilerek
uygulamaya konduğu aynı programdır. “Programlar arasında kelime
bazındaki bazı değişikliklerin dışında fark yoktur. Bu bakımdan 1962
programı birtakım kelime farklılıkları dışında söz var-lığı açısından 1949
programının aynısıdır” (Kurudayıoğlu ve Soysal, 2016: 125).
2.2.2.7. 1981 İlköğretim Okulları Türkçe Eğitim Programı
1979 yılında ilkokul ve ortaokulların birleştirilmesiyle ilköğretim
okulları oluşturulmuş ve Türkçe Programı ilköğretim I. Kademe ve
ilköğretim II. Kademe şeklinde tekrar düzenlenmiştir (Gün ve Kaya,
2019: 38). “Program, ‘Genel Amaçlar, Açıklamalar, İlkokuma-Yazma,
Anlama, Anlatım, Dil bilgisi, Yazı, Yöntem, Araç ve Gereçler, Ölçme
ve Değerlendirme’ bölümlerinden meydana gelmektedir. Programın
birinci ve ikinci kademe bölümleri ayrı ayrı düzenlenmiştir. 2005 yılına
kadar kullanılan 1981 programı daha önceki programlara nispeten daha
kapsamlı olması yönüyle dikkat çekmektedir” (Kurudayıoğlu ve Soysal,
2016: 125; Gün ve Kaya, 2019: 38).
2.2.2.8. 2005 İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim
Programı
Göçer ve Kurt (2016: 216) çalışmalarında; 2005 yılında
yapılandırmacı yaklaşım ve çoklu zekâ kuramı temel alınarak köklü bir
değişiklikle Türkçe Öğretim Programı hazırlandığını ve önceki yıllarda
hazırlanan Türkçe öğretim programlarına kıyasla daha kapsamlı özellikler
taşıdığını belirtmektedirler. Ancak, uygulamaların yenileşmesi ve
değişmesi sonucunda bu program vizyon, temel, öğrenme alanları, metin
seçimine bakış açısı, sınıf düzeyine göre temalar, kazanım sayıları
bakımından 2015 yılında yeniden düzenlenmiştir. Programın amaç ve
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kazanımlarının yer aldığı bölümde 6, 7 ve 8. sınıflar için
“dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma” beceri alanlarına yönelik
kazanımlar ortak olarak yer alırken, “dil bilgisi”ne yönelik kazanımlar ise
her üç sınıf için ayrı ayrı oluşturulmuştur (Kurudayıoğlu ve Soysal, 2016:
128). 2005 programı birçok köklü değişiklik içermektedir. Programın
ismi ilk defa “öğretim programı” olarak adlandırılmıştır (Gün ve Kaya,
2019: 38). Ayrıca Gün ve Kaya’nın (2019: 39) belirttikleri gibi bu
programda, diğer programlardan farklı olarak Türkçe dersi ile diğer
dersler arasında ara disiplinler bulunmaktadır ve programda 6.sınıflar için
“sevgi”; 7.sınıflar için “millî kültür”; 8.sınıflar için “toplum hayatı”
temaları zorunlu tema olarak belirlenmiştir.
2.2.2.9. 2015 İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim
Programı
2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı diğer programlardan farklı
olarak 1-8.sınıflar için bir bütün şeklinde hazırlanmıştır ve 4+4+4 eğitim
sistemi gereği ortaokul kademesini 5-6-7-8.sınıflar oluşturmaktadır (Gün
ve Kaya, 2019: 39). 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda öğrenme
alanları; sözlü iletişim, okuma, yazma olmak üzere üç ana başlık altında
düzenlenmiştir (Kurudayıoğlu ve Soysal, 2016: 132).
MEB’de (2015: 4) belirtildiği gibi 2015 programında; Türkçe Dersi
Öğretim Programı’nın basılı ve elektronik ortamlarda dinlediklerini ve
okuduklarını anlayan, kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eden;
eleştirel, yansıtıcı ve yaratıcı düşünen, millî, manevi ve evrensel
değerlere duyarlı bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. 2015 Program’ı
öğrencinin birikim, beceri ve gelişimini göz önünde bulunduran ve
öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Programda bütün
kazanımlar sürekli gelişme ve ilerleme gösteren bir yapı içinde
tasarlanmıştır. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda öğrenme alanları, 1.
sınıftan 8. sınıfa kadar bir bütün olarak düşünülmüş ve program,
öğrencilerin dilin zenginliklerini deneyimleyerek dil becerilerini
geliştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program; öğrencilerin
‘sözlü iletişim’, ‘okuma’ ve ‘yazma’ öğrenme alanlarındaki kazanımlarla
farklı türlerden metinler üzerinde çalışmalar yaparak anlama,
anlamlandırma, değerlendirme ve sentezleme becerilerini geliştirmeye
odaklanmıştır.
2.2.2.10. 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı
Sayfa sayıları bakımından üç program incelendiğinde; 2009
programının içerisinde barındırdığı açıklamalar ve ayrıntılar ile 413
sayfa, 2017 programının 70 sayfa ve son olarak 2019 programının 66
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sayfa olduğu belirlenmiştir (Kalaycı ve Yıldırım, 2020: 245). Kalaycı ve
Yıldırım (2020: 245), sayfa sayısının bu kadar dikkat çekici bir şekilde
azalmasının sebebi olarak kazanım sayısının oldukça azalması, etkinlik
örneklerine ve açıklamalara, öğrenme strateji, yöntem ve teknikleriyle
ilgili bilgilere, Atatürkçülük ve ara disiplin alanları ile ilgili
kazanım/konulara yer verilmemesi gibi etkenleri göstermişlerdir.
2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesi bağlamında toplam sekiz yetkinlik alanı belirlenmiştir (MEB,
2019). Bu maddelerden biri olan öğrenmeyi öğrenme yetkinliği; “bilgi ve
becerilerin ev, iş yeri, eğitim ve öğretim ortamı gibi çeşitli bağlamlarda
kullanılması ve uygulanması için önceki öğrenme ve hayat tecrübelerine
dayanılması yönünde öğrenenleri harekete geçirir.” (MEB, 2019). 2019
Türkçe Öğretim Programı’nda ölçme değerlendirmenin ilkeleri ve ölçme
değerlendirmeyle ilgili genel bilgilerin verildiği birinci bölüm dışında,
Türkçe dersinin özelinde ölçme değerlendirme hakkında bilgilerin
verildiği ikinci bir bölüm vardır (Kırbaş, 2019: 151). “Türkçe Dersi
Öğretim Programı’nda ölçme ve değerlendirmenin amacı, öğrenenlerin
programda
verilmiş
olan
kazanımlara
erişme
düzeylerinin
belirlenmesidir. Bu doğrultuda öğretim öncesi, öğretim sırası ve öğretim
sonrasında çeşitli ölçme-değerlendirme yaklaşımları ve bu yaklaşımlar
doğrultusunda
hazırlanan
ölçme-değerlendirme
araçları
kullanılmaktadır.” (Akçay ve Safalı, 2019: 191). Kalaycı ve Yıldırım
(2020: 259), 2017 ve 2019 programlarında yeni bilgi, beceri ve
yöntemleri karşılayabilecek daha güncel ölçme araçlarının bulunduğunu
belirtmişler ancak bu ölçme değerlendirme yöntemlerinin açıklamalarına,
nasıl uygulanacağına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediğini
belirtmişlerdir.
2019 programının özel amaçları içerisinde; dinleme/izleme, konuşma,
okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesiyle ilgili açıklama yer
almaktadır. Kırbaş (2019: 152); 2019 Türkçe Dersi Öğretim
Programı’nda öğrenme öğretme yaklaşımında Türkçenin öğretiminin
diğer sosyal bilimler derslerindeki gibi doğrusal bir faaliyet olmadığından
ve bu nedenle dil öğretiminde süreç içerisinde birçok yöntemin bir arada
kullanılması gerektiğinin programda belirtildiğini belirtmiştir. Programda
öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin bireysel farklılıkları üzerinde
durulmuş, kullanılacak yöntemlerin öğrenme eksikliklerini gidermesi ve
önceki öğrenmelerin geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir (Kırbaş, 2019:
152).
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2019 programında vizyon ya da felsefe başlığı altında ayrı bir bölüm
yer almamakla birlikte programın özelliklerine dair bir ayrı bir başlık da
yoktur. Bilimsel, yapıcı ve yaratıcı düşünme, iş birliği yapma, problem
çözme gibi becerilerden 2017 ve 2019 programlarında bahsedilmemiştir
(Kalaycı ve Yıldırım, 2020: 249). Ayrıca 2009 Türkçe Dersi Öğretim
Programı’nda yer alan kazanımlarla ilgili açıklamalar 2019 programında
bulunmamaktadır. 2019 yılında yenilenen ve tematik yaklaşımla
hazırlanan programda kazanımlar her sınıf seviyesi için dört temel dil
becerisi altında gruplandırılmıştır (Kıymaz, 2019: 172). Dört temel dil
becerisine ait kazanımların sayılarında da belirgin bir azalma
görülmektedir. Kalaycı ve Yıldırım (2020), programları karşılaştırdıkları
çalışmalarında 2017 ve 2019 programlarıyla ilgili olumsuz olarak
değerlendirilen konuların yanı sıra bu programlarda çağın gereklerine
uygun, zamanın koşullarına cevap veren kazanımların olduğunu ifade
etmişlerdir.
2009 programında yazım-noktalama-dilbilgisi kazanım ve konularının
yer aldığı ayrı bir başlık olduğu belirlenirken 2017-2019 programlarında
böyle bir bölüm yer almamaktadır. Ancak her bir sınıf düzeyinde yer alan
kazanımların içerisinde yazım-noktalama ve dilbilgisiyle ilgili kazanımlar
saptanmıştır. Fakat 2009 programında her bir kazanım doğrultusunda
hangi konuların ele alınacağı bilgisi yer alırken 2017-2019
programlarında buna yer verilmemiştir.
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1.Giriş
Eğitim bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan, ekonomik
kalkınmayı destekleyen, kültürel değerleri koruyup geliştirerek gelecek
nesillere aktarılmasını sağlayan ertelenemez ve vazgeçilemez çok önemli
bir süreçtir (Karaarslan, 2005; Gedikoğlu, 2005). Bu sürecin çok dikkatli
bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yönetilmesi gerekir. Araştırmalar,
daha iyi eğitim almış toplumların ekonomik yarışta daha başarılı
olduklarını göstermektedir (Kozlu, 1995). Özçelik (2007)’e göre bir
ülkenin eğitime ayırdığı kaynak miktarı, o ülkenin eğitime verdiği önemi
yansıtmaktadır. Başka bir deyişle, ekonomik büyüme hedeflerine
ulaşmanın, nüfusun eğitim düzeyinin yükseltilmesi ile kolaylaşacağı
düşünülmektedir. Eğitim seviyesinin yükselmesi de eğitimin daha kaliteli
olması ile doğru orantılıdır. Burada finansman sıkıntısından bahsedilirken,
ülkenin nüfusu, milli geliri, ihtiyaçları ve önceliklerinin de göz önünde
bulundurularak, sosyal faydası, sosyal maliyetinden yüksek olan optimum
kaynak tahsisinin yapılması gerekmektedir (Meriç, 1998).
Ekonomik olanakların kısıtlılığı, eğitimin niteliğini ve sürekliliğini ve
de doğrudan engelleyen en önemli etkenlerden biridir. Bölgeler, iller, hatta
aynı il içinde farklı semtlerdeki gelir düzeyleri arasındaki farklılıklar,
eğitim olanakları açısından farklılıklar yaratmaktadır. Eğitim sisteminin
olanaklarından bireylerin yararlanma düzeyinin düşük olmasının yanında,
aynı zamanda yararlananlar açısından da okulların alt yapı ve fiziki
donanımı eksikliği, eğitimin niteliksizliği, okuldaki araç-gereç
olanaklarının yetersizliği, öğretmen ve derslik açıkları vb. etkenlerin
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varlığı, eğitim sisteminde bireyler arasında var olan eşitsizlik ve
adaletsizlikleri daha da görünür hale getirmektedir (Hoşgörür ve Arslan,
2014). Koç'a (2007) göre eğitimin toplumun tüm kesimlerine istenilen
oranda ve yeterli bir şekilde ulaştırılabilmesi ile nitelikli eğitimin
yaygınlaştırılması, eğitim sistemlerinin bütçesinin genel bütçeden aldığı
paylarla ilişkilidir. Genel bütçeden Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan pay
ne kadar artırılırsa, toplumun eğitim istemleri ve ihtiyaçları da aynı oranda
düzeyde karşılanamamaktadır. Ülkemizde eğitim finansmanının büyük bir
bölümünün devletçe karşılanması, eğitime ayrılan payın yeterli olmaması
eğitim kurumlarını ve yöneticilerini, kamu dışı kaynak sağlayabilme
yönünde arayışlara itmiştir. Bu yeni arayışların birçoğunun sonucunda
öğrenci velileri okullardaki finansman durumuna zorunlu olarak katılmak
durumunda kalabilmektedir. Yeterli maddi kaynak ayırma her öğrenci
velisi için olanaklı olamamaktadır. Kısıtlı eğitim finansmanı sonucunda,
eğitim kurumları istenilen nitelikte eğitim hizmeti sunamamaktadır
(Özçelik, 2007). Eğitimde istenen hizmetlerin sunulması için eğitimdeki
tüm paydaşları ve unsurları sürece dahil etmek gerekmektedir.
Eğitime yeteri miktarda kaynak aktarılmaması, eğitimin amaçlarına
ulaşmasında olumsuzluklara ve aksamalara neden olabilmektedir.
Ülkelerin eğitime ayırdığı kaynak miktarı, o ülkenin genel ekonomisi
içinde eğitimin yerinin ve öneminin de bir göstergesi olmaktadır.
Türkiye’de bütçeden eğitime ayrılan paydaki yetersizlik ve adil olmayan
kaynak dağılımları, örgün eğitim kurumlarındaki eğitim ve öğretim
faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Bunun sonucunda da, okullar
ihtiyaçlarını karşılamakta ve finansal sorunlarını çözmekte çaresiz
kalmakta ve kendi finans kaynaklarını yaratarak çözüm bulma yoluna
gitmektedirler.
Eğitimin finansmanı, eğitim hizmeti için gereksinim duyulan finansal
kaynaklardır. Eğitim finansmanının yönetimi ise kaynakların çeşitli
yollardan elde edilmesi sürecidir. Finansal kaynakların sağlanması,
eğitimle ilgili bütün değişkenlerin dikkate alınarak yönetilmesini
gerektirmektedir (Güngör ve Göksu, 2013). 1969-1980 döneminde
kalkınma planlarında eğitim, ilköğretimden üniversiteye kadar kamusal
(toplumsal) mal olarak görülmüş ve eğitim harcamalarının devletçe
karşılanması planlanmıştır. Ancak 1981 yılından sonra yükseköğretim yarı
kamusal (karma) bir mal olarak görülmeye başlanmış ve öğrencilerin de
katılımını sağlayan bir finansman uygulaması öngörülmüştür.
Yükseköğretimden başlayan ve diğer kademelere genişleyen 1980'den
sonra eğitimin özelleştirilmesi, 2001-2023 stratejisinde de eğitimde özel
kesimin payının artırılması hedefleri öne çıkmıştır (Karakütük, 2016). Bu
değişmelerle birlikte okullarda finansal sorunların yaşanmasının okulun ve
gerçekleştirilen eğitimin niteliği ve öğrenci başarısına olumsuz etkileri
dikkate alındığında eğitim sistemi genelinde MEB üst yönetiminin
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çözümler geliştirmesi beklenirken bir taraftan okul özelinde de okul
yöneticilerinin çözümler geliştirmesi beklenmektedir. Okulda ekonomik
sorunların üstesinden gelinmesi konusunda okul yöneticilerine büyük
görevler düşmektedir (Arslan ve Sevinç, 2020). Okul için gerekli
kaynakların elde edilmesi ve okul yöneticilerinin, okulun önceliklerini
belirleyerek, etkili ve verimli kullanılmasını sağlaması gerekmektedir
(Alpay, 2011). 5018 sayılı Kamu Finansal Yönetimi ve Kontrol Kanununa
(2003) göre okul müdürü okulun bütçesinin gerçekleştirme görevlisi
olarak, Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde (2019) birliğin üyesi olarak
okula kaynak yaratılması ve aynı zamanda 27. madde de birliğin işlerinin
yürütülmesinin denetlenmesi görevleri, MEB Okulöncesi Eğitim ve
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (2019) 68. madde de okul aile
birliğince hazırlanan bütçeyi onaylama görevi, ayrıca aynı yönetmelikte
tahakkuk, taşınır mal, yazışma, güvenlik, bakım, koruma ve temizlik gibi
okul işletmesinin gereği olan finansal gelirleri sağlayarak ve harcamaları
yaparak yürütmesi gereken görevler de yer almaktadır. Okul yöneticileri
bu süreçte okul içinde ve dışında birçok dengeyi gözeterek kararlar almak
ve paydaşların beklentilerine yanıt vermek zorunda kalmaktadır. Bu
nedenle okulun finansmanına ilişkin görev ve sorumluklarının yerine
getirilmesinde okul yöneticilerinin birtakım beceri ve yeterliklere sahip
olması bu sürece katkı sağlayabilmektedir. Bu bağlamda önemli bir
pozisyonda bulunan okul yöneticilerinin çeşitli yeterliklere sahip olması
beklenmektedir. Okul yöneticisinin sahip olduğu bu yeterliklerin özelde
öğrenciler, çalışanlar ve okul başarısı; genelde ise eğitim sisteminin ve
toplumun başarısının üzerinde etkili olduğu söylenebilir.
İlköğretim kurumlarına kamu tarafından ayrılan bütçenin yeterli
olmaması ve gerekli bütçe dışı finansal kaynağın sağlanamaması, finansal
kaynak sorunlarının yaşanmasına neden olmaktadır. Kurumlardaki
finansal kaynak yetersizliği de ihtiyaçların karşılanamamasına neden
olduğu için eğitim - öğretimde aksamalara yol açmaktadır. Yaşanan
finansal kaynak sorunları ayrıca ilköğretim kurumlarında görev yapan
yöneticileri bu konuda alternatifler bulmaya yönlendirmektedir. Bu durum
da okul ve eğitim – öğretimin yönetimi konusu ve yöneticilerin
verimliliğinin düşmesine, okul yönetimi ve yönetici yansımasına neden
olmaktadır. Yaşanan bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için bilimsel
araştırmalar yapılmakta ve yapılan araştırmaların sonuçları yetkili
makamlarla paylaşılmaktadır. Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel
yönden gelişmesi için eğitimin önemi bilindiğine göre, bu konuda somut
adımların atılması ve kalıcı çözümlerin üretilmesi beklenmektedir.
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2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Eğitimde finansman
2.1.1. Okulun finansal yapısı ve kaynakları
İlkokulların finansman kaynaklarını yüklenicileri üç başlık altında ele
alınabilir. Bu kaynaklar;
- resmi gelir kaynakları,
- özel gelir kaynakları ve
- diğer gelir kaynaklarıdır.
2.1.1.1 Resmi gelir kaynakları
Genel bütçeden sağlanan gelirler, 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanununun 77. maddesinde belirtilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce
her yıl kabul edilen Genel Bütçe Kanununa göre eğitime ayrılan paydır. İl
Milli Eğitim Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığına her yıl ihtiyaçlarını
bütçe disiplini içinde bildirirler. Bakanlık, illerin ve okulların daha önceki
isteklerini de dikkate alarak, Genel Bütçeden eğitime ayrılan ödeneğine
istinaden dağıtılan gelirlerdir.
İl özel idare bütçesinden sağlanan gelirler, 222 Sayılı İlköğretim ve
Eğitim Kanununun 76/b maddesine göre İl Özel İdaresi yıllık gelirinin en
az % 20’ sini ilköğretim giderlerine ayırmak zorundadır. 3360 Sayılı İl
Özel İdaresi Kanununa (1987) göre, ilköğretim okulu açmak, yürütmek,
bakım, onarım ve donatımı için ödenek ayırmak illerin özel idarelerinin
sorumluluğundadır. Ayrıca MEB Bütçesinden ilköğretim hizmetlerinde
yatırım ve cari giderler için aktarılan kaynakların kullanımında da ara
yönetsel birim işlevini İl Özel İdareleri yerine getirir.
2.1.1.2 Özel gelir kaynakları
Okul aile birliklerinin sağladığı gelirler, 2908 sayılı Dernekler
Kanununa göre kurulur ve çalışmalar yürütür. Okullarda; okul yönetimine
yardımcı olmak, eğitsel, kültürel ve sportif çalışmalar düzenlemek, yoksul
öğrencilere maddi yardım sağlamak, okulun bakım, onarım, tadilat,
yakacak, elektrik, su, telefon, kırtasiye, temizlik vb. giderlerinin
karşılanmasına kaynak yaratmak, ders araç-gereç ve malzemelerinin
teminini sağlamak, öğretmen-öğrenci veli işbirliğini ve kaynaşmasını
sağlayacak etkinlikler düzenlemek, okulun diğer kuruluş ve birimleri ile
uyumluluğunu sağlamak amacı ile Okul Aile Birlikleri kurulur ve faaliyet
gösterir.
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Tablo 1.
Okul aile birliğinden elde edilen gelir kaynakları

Kaynak: Okul aile birliğinden elde edilen gelir kaynakları çalışması çerçevesinde
tablolaştırılmıştır (Yamaç, 2010).

Kermes, çay, gezi, gösteri vb. faaliyetlerden sağlanan gelirler, Okul
Aile Birliklerinin organizasyonu ile okula gelir sağlamak ve sosyalkültürel etkinlikler çerçevesinde çevre ile ilişkileri geliştirmek amacına
yönelik olarak düzenlenen, Okul çayı, okul gecesi, okul yemeği, okul
kermesi, piknik, tarihi – kültürel, turistik yerlere gezi, tiyatro ve sinema
gösterilerinden kaynak sağlanmaktadır. Bu tür etkinliklerden sağlanan
kaynakların İlkokulların finansman sorununun çözülmesinde önemi
büyüktür.
2.1.1.3 Diğer gelir kaynakları
Okul kantin geliri, okul kantinlerinin işletilmesi; mülkiyeti İl Özel
İdarelerine ait ilköğretim okullarında, İl Özel İdaresinin açmış olduğu
ihaleyi kazanan özel kesimlerce yapılmaktadır. Okul kantinlerinde
öğrencilerin ihtiyacı olabilecek gıda, kırtasiye malzemeleri, içecek, su,
çikolata vb. çok geniş kapsamlı hizmetler sunulmasına karşın, ilköğretim
okullarına, kar payı, ortaklık payı, sözleşme bağışı vb. türde her hangi bir
finansman sağlamadığı, sadece okul kira payı olarak katkıda bulunarak
finansman sağladığı tespit edilmiştir.
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Velilerden bağış yoluyla sağlanan gelirler, öğrenci velilerinden
ekonomik durumu iyi olanların sağladığı, sınıfların araç-gereç, örtü, perde,
ders aracı, TV, VCD vb. ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplanan gönüllü
bağışlardır. Kayıt sırasında yapılan bağışlar ile velilerin meslek ve iş
alanları ile ilgili konularda her türlü ayni, nakdi işçilik gibi yardımları ve
bağışları kapsamaktadır. Bu tür finansman kaynağının ilköğretim
okullarına çok önemli oranda katkı sağladığı bilinmektedir.
Dernekler, özel kuruluşlar, hayırsever kişilerden sağlanan gelirler, sivil
toplum kuruluşları olan dernekler; okullara ilköğretim seferberliği, yoksul
öğrencilere burs, ders araç-gereç ve malzeme yardımı, kitap bağışı, eğitici
uzman, doktor, diş hekimi, pedagog, sosyal etkinlikler gibi destek ve
yardım sağlamaktadırlar. Özel kuruluşlar; Fabrikalar, Meslek Odaları,
Kooperatifler, Bankalar, Kulüpler, Özel Hastaneler, Vakıflar ilköğretim
okullarına büro malzemesi, giyecek, bilgisayar, ilaç, diş macunu ve fırçası,
spor malzemesi, ders araç-gereci, laboratuar donanımı, kitap, elektrikli ve
elektronik aletler vb. yardım sağlamaktadır. Hayırsever Kişiler; öğrenci
velisi olamadığı halde ekonomik yönden iyi durumda olan, eğitime yatırım
ve kaynak ayırmayı erdem sayan, hayır işlerini toplumsal dayanışma
olarak gören kişilerin yaptığı bağışlardır. Bu kişiler her türlü nakdi ve
malzeme yardımı ile katkı sağlarken bazen, arsa, bina, tesis gibi çok önemli
büyüklükte yardımda yapmaktadırlar. Bu tür yapılan yardımların sağlanan
kaynakların İlkokulların finansman sorununun çözülmesinde önemi
büyüktür. Yapılan yardım ve bağışlar Okul Aile Birlikleri tarafından
ihtiyaçlara göre kullanılmaktadır.
2.2. Türkiye’de okulların finansman sorunu
Okul yönetimi, ülkenin eğitim yönetimini yansıtır. Eğitimcilerin
sorunları, eğitimin sorunları içinde yer alır. Bu bağlamda, okul
müdürlerinin sorunlarını da eğitimin öncül sorunları arasında kabul ederek,
bu sorunların giderilmesinde etkili adım atmak özellikle eğitimde politika
belirleyicilerin görevidir. Böylesine önemli bir konu her dönem birçok
araştırmacının dikkatini çekmiştir. Kavak ve diğerleri (1997) ilköğretimde
kaynak arayışlarını irdeledikleri çalışmada okullara kaç farklı türde kaynak
toplanıldığını belirlemeye çalışmıştır. Araştırma bulguları, ilkokulların
dergi, diploma, karne parası ve gönüllü bağışlar ile koruma derneği üye
aidatları gibi 27 farklı bütçe dışı gelir kaynağı elde ettiğini ortaya
koymuştur. Türkiye’de İlkokulların kaynakları çeşitli kanun ve
yönetmeliklerle belirlenmiştir. İlkokulların finans kaynakları 222 Sayılı
İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun (MEB, 2013) 76. Maddesinde
İlkokulların kaynakları şöyle sıralanır:
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Tablo 2.Türkiye’de İlkokul Finansal Kaynaklarının Yasal Dayanakları

Kaynak: 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu (MEB, 2013).

Kanunda belirtilen finans kaynakları çeşitli gibi görünmekle birlikte,
okulların ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizliğe
çözüm bulmak adına çeşitli uygulamalara da gidilmiştir. Örneğin okullarda
kurulan okul aile birliklerinin (MEB, 2005) görevi, kuruldukları okul
adına, aynî ve nakdî bağışlardan, okulların bünyesindeki kantin, açık alan,
salon ve benzeri yerlerin işletme gelirlerinden, sosyal, kültürel, sportif,
kurslar, proje, kampanya ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirlerden ve
diğer gelirlerden maddi kaynak elde etmektir. Bu durumda, okul
müdürleri, okulunun devlet tarafından karşılanan yakıt, su, elektrik ve
internet parası dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli
finansmanı Okul Aile Birliklerinin yapacağı çalışmalardan elde edecektir.
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Alanyazın incelendiğinde, (Zoraloğlu, Şahin ve Fırat, 2004; Borazan,
2010; Köse ve Şaşmaz, 2014; Özer, Demirtaş ve Ateş, 2015) okul
müdürlerinin, okul aile birliklerinin yanı sıra, velilerden bağış, karnediploma parası, eğitime katkı payı gibi adlar altında çeşitli yollarla okullara
maddi kaynak bulmaya çalıştığı görülmektedir. Bu yöntemler bazen veliler
tarafından desteklense de bazen şikâyet konusu olmakta; böylece birçok
okul müdürü bu nedenle soruşturma geçirmektedir. Okul müdürleri, veliler
tarafından bir yöneticiden ziyade, kaçınılması gereken bir ‘para toplayıcı’
olarak görülmektedir. Çeşitli araştırmalar (örneğin Zoraloğlu, Şahin ve
Fırat, 2004; Özer ve ark., 2015) velilerin okul yöneticilerine
güvenmediğini, velilerin okula ödeme yaptığında okul müdürlerine
hükmetmek istediğini, okul müdürünün yöneticisi gibi davrandığını,
ortaya koymaktadır. Bu durumun okula yansımaları olacağına ve doğrudan
okul yönetimine etki edebileceği yönünde değerlendirilmektedir. Örneğin
Zoraloğlu ve diğerleri (2004) ilkokulların finansal kaynak bulmada
karşılaştıkları güçlüklerin okula etkisini incelediği araştırmada, ilköğretim
okullarına bağış toplamada öğretmenlerden, velilerden ve üst
yönetimlerden kaynaklı sorunlar yaşandığını ortaya koymuştur. Bu
sorunlar velilerin okuldan uzaklaşmasına neden olurken; okul
müdürlerinin de okul yönetimi açısından olumsuz etkilenmesine, okul
işleyişinin bozulmasına, okul müdürünün saygınlığının azalmasına, zaman
ve enerjisini maddi kaynak bulmaya harcamasına, dolayısı ile okul
müdürlerinin liderlik tarzı ve okul yönetim şekline, motivasyonunun
düşmesine ve mesleki bağlılığının zedelenmesine yol açmaktadır.
Türkiye’de
okul
müdürlerinin
yetiştirilmesi,
seçimi
ve
görevlendirilmesi konularında son yıllarda sıklıkla kanun değişikliği
yapılmıştır. Kısa aralıklarla eğitim sisteminde bile köklü değişimler
gerçekleşmiştir. 1997’de uygulanmaya başlanan sekiz yıllık kesintisiz
eğitim sistemi, 2012 yılında yerini 4+4+4 eğitim sistemine bırakmıştır.
Sistemsel değişikliklere rağmen, kamu okullarına finansman kaynak
arayışı değişmemiş görünmektedir. Yapılan araştırmalara bakıldığında
(Kayıkçı, 2014; Özer ve ark. 2015), okul müdürlerinin kendi çabaları ile
elde ettikleri gelirlerin, okullarda eğitim öğretim sürecini doğrudan
etkilediği görülmektedir. Bu durum okul müdürlerinin kendilerini ve
dolayısı ile okulu, okuldaki eğitim öğretimi geliştirici eğitici, yönetici,
denetleyici görevlerinin dışında, okula maddi destek sağlayıcı görevi
olduğunu vurgular niteliktedir. Okul müdürleri velinin, dolayısı ile
toplumun bu algısı ile başa çıkabilecek nitelikteyken, aynı algının,
Zoraloğlu ve diğerlerinin (2004) de ortaya koyduğu gibi, üst yönetimde de
olduğu görülmektedir. Bu durum, “okul müdürlerinin görevinin, okulda
eğitim-öğretim hizmetinin kalitesini artırmaya çalışmak mı; yoksa okulun

175

temel ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak bulmaya çalışmak mı?”
sorusunu gündeme getirmektedir.
2.3 Okul finansmanı ve okul yönetimi
Türkiye’de okul yaşındaki genç nüfusun fazlalığı, plansız yapılaşma,
nüfus hareketleri ve maddi yetersizlikler gibi pek çok nedenden dolayı
(Özmen ve Yalçın, 2011), kamusal kaynaklar eğitimi finanse etmeye
yetmemekte ve/veya mevcut kaynaklar etkin bir şekilde
kullanılamamaktadır (Koç, 2007). Kamu kesiminin, gerek yasalarda
öngörülen miktarda ödeneği ayırmaması ve gerekse eğitime taleple oranlı
parasal kaynak aktaramamasıyla eğitimde ciddi bir finansman sorunu
yaşanır olmuştur (Tural, 2002). Eğitim sistemi içerisinde bulunan her
kademedeki tüm okullara doğrudan ve dengeli bir ödenek tahsisatı
yapılmamakta ve bütçe oluşturulmamaktadır. Bu bağlamada okulların
yakacak, elektrik, su ve haberleşme gibi bazı giderleri devlet tarafından
karşılanmakta, aciliyeti olan malzemelerin alımı merkezi birimler
tarafından yapılmaktadır. Bunların dışında kalan boya, badana, tamirat,
temizlik, araç gereç ve kırtasiye alımı, bilgisayar ve fotokopi makinelerinin
bakım ve onarımı, yardımcı personel ücretleri ve sosyal etkinlik giderleri
gibi birçok ihtiyacın karşılanması konusunda okulların kendi başlarının
çaresine bakmaları beklenmektedir (Borazan, 2010). Diğer ifade ile kamu
kaynaklarından ayrılan ödeneklerle ihtiyaçlarını karşılayamayan eğitim
kurumları, ihtiyaçlarını karşılamak için kamu dışından finans desteği
sağlamanın yollarını aramaktadırlar (Özmen ve Yalçın, 2011). Özellikle
ilk ve ortaokulların gelir kaynakları incelendiğinde bu durum daha net bir
şekilde görülebilir. Bugün okulların başlıca gelir kaynağı okul aile
birliklerine yapılan bağışlar-yardımlar, kantin, yemekhane ve halı saha
gelirleridir. Ancak okulların okul-aile birlikleri aracılığıyla finansman
oluşturma çabaları, ailelerin ekonomik düzeylerinin oldukça farklılık
gösterdiği Türkiye gibi ülkelerde okuldan okula farklılık göstermektedir.
Ekonomik düzeyi düşük olan çevrelerde bulunan okulların gelir sağlamada
yaşadığı olumsuz okul gelişimi ve okul yönetimi açısından negatif yönde
bir grafik çizmektedir. Okulların okul-aile birliği ekseninde kaynak
yaratmaya yönlendirilmeleri ekonomik düzeyi düşük ve yüksek
çevrelerdeki okullar arasında eşitlik ilkesi doğrultusunda eşit olmayan bir
durum yaratabilecek ve bu da öğrencilere farklı biçimlerde
yansıyabilecektir.
Türkiye’de eğitim gelirlerinde eşitliği ve etkililiği sağlamak ve
böylelikle daha iyi eğitimsel sonuçlara ulaşmak için öncelikle okulların
bütçe sistemlerinde düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir. Okullar başta
eğitim hedeflerine ulaşmak için faaliyetlerini sürdürürken öğrenci,
personel ve fiziki şartlardan kaynaklı gereksinimlerinin karşılanması
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gerekmektedir. Okulun söz konusu gereksinimlerinin karşılanabilmesi
işinde okul yöneticilerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Ancak
herhangi bir bütçesi olmayan okullarda, ihtiyaçların karşılanması önemli
bir problem olarak ortaya çıkmaktadır (Özer, Demirtaş ve Ateş, 2015;
Şimşek, 2002). Bununla birlikte Türkiye gibi merkezi yönü ağır basan
eğitim sistemlerinin bulunduğu ülkelerde özellikle iş gören alma,
yetiştirme, okul programı ve bütçesini kararlaştırma gibi yetkilerin
merkezde toplanmış olması; müdürün okul yönetimi ve liderlik
becerilerinin eğitim ve öğretim, yetiştirme, değerlendirme ve ödüllendirme
gibi öğretim liderliği etkinlikleri üzerindeki kontrolünü önemli ölçüde
sınırlandırmaktadır (Gümüşeli, 1996). Katz’a göre ise teknik olarak
yönlendirilmiş seviyedeki roller, bütçe konusunda, satın almada,
muhasebede, binaların bakımında ve işletilmesinde, ulaştırma ve taşımada
ve yiyecek servislerinin sağlanmasında okul işletmesinin yöneticisinin
yetenekleri sınırları içinde değerlendirilmekte ve yetenekler alanında
profesyonel olmuş biri olarak algılanmaktadır. Bu seviyede yönetici,
bireysel ve grupsal önerilerin ve kararların uygulayıcısı durumundadır
(Arslan, 2002:89). Okulların amaçlarını gerçekleştirmek üzere ellerindeki
madde ve insan kaynaklarını etkili ve verimli kullanmak durumunda olan
okul müdürleri, çoğu zaman maddi olanakların yetersizliği nedeniyle
eğitsel amaçlara ulaşmakta güçlük yaşamaktadır.
Türkiye’nin ulusal gelirinden eğitim işlerine ayırabildiği para, gelişmiş
ülkelere bakarak çok azdır. Bu yüzden eğitimde para bir bakıma kısıtlıdır.
Bu kısıtlı kaynaklarla eğitimi yönetmek yöneticinin çok becerikli olmasını
gerektirir (Başaran, 1994, s.157). Her yıl bakanlığa okulların mali
kaynaklarının karşılanması için merkezi bütçeden pay tahsis edilmektedir.
Son yıllarda Türkiye’de eğitime aktarılan pay düzenli bir şekilde artış
göstermesine rağmen eğitim sisteminde derslik, araç-gereç, donanım ve
personel eksikliği okul yönetimini de güçleştirmektedir. Bu durum Tablo
3’te da görülmektedir.
Tablo 3.2010-2020 yılları arası MEB bütçe ödeneği
Yıllar
MEB Bütçe Ödeneği (TL)
2010

28 237 412 000

2011

34 112 163 000

2012

39 169 379 190

2013

47 496 378 650

2014

55 704 817 610

2015

62 000 248 000

2016

76 354 306 000

2017

85 048 584 000

177

2018

92 528 652 000

2019

113 813 013 000

2020

125 396 862 000

Kaynak: MEB (2020a). Milli Eğitim Istatistikleri 2019/2020.

Tablo 3’te 2010-2018 yılları arasında MEB bütçe ödeneği, her yıl bir
önceki yıla göre ciddi miktarda artış göstermesine karşın Türkiye gibi genç
nüfusun yoğunlukta olduğu ülkelerde kamusal kaynaklar, eğitimi finanse
etmeye yetmemekte ve mevcut kaynaklar da etkin bir şekilde
kullanılamamaktadır (Koç, 2007). Bu nedenle eğitime ayrılan bütçelerin
artışına karşın gayri safi hasıladan eğitime ayrılan payın çok düşük olduğu
ve payın OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkelerinin
oldukça altında olduğu söylenebilir (Özer vd., 2015). Bu kapsamda Tablo
4’te, 2010-2020 yılları arası Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ile Merkezi
Yönetim Bütçesinin MEB Bütçesine oranına ilişkin sayısal veriler yer
almaktadır.
Tablo 4. 2010-2020 yılları arası gayri safi yurt içi hasıla ile merkezi yönetim
bütçesinin MB bütçesine oranı
MEB Bütçesinin;
Yıllar

GSYH (Gayri Safi Yurt İçi
Hasıla) Oranı

Merkezi
Yönetim
Bütçeye Oranı

2010

2.57

9.84

2011

2.63

10.91

2012

2.76

11.16

2013

3.03

11.76

2014

3.19

12.81

2015

2.65

13.11

2016

2.93

13.38

2017

2.80

13.18

2018

2.69

12.13

2019

3.63

16.82

2020

3.65

16.21

Kaynak: MEB (2020a). Milli Eğitim İstatistikleri 2019/2020.
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Tablo 4 değerlendirildiğinde Türkiye’de MEB bütçesinin GSYH ve
Merkezi Yönetim Bütçeye oranlarının istikrarlı bir artış göstermediği
anlaşılmaktadır. GSYH oranının 2.57- 3.65 arasında; Merkezi Yönetim
Bütçe oranlarının ise 9.84-16.21 arasında değiştiği görülmektedir. Bu
oranlar, gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde olduğu söylenebilir.
Okulun finansmanı Türkiye'de büyük ölçüde devlet finansmanına
dayanmaktadır (Yıldırım, 2013; Karakütük, 2016). Ancak eğitimin
finansmanında fiilen özel finansmanın çok önemli bir yeri vardır. Çünkü
yasalarla eğitim finansmanı ile ilgili kaynaklar belirlenmiş olsa da
çoğunlukla ödenek yetersizliği nedeniyle öngörülen kaynakların
sağlanmasında okul yönetimleri kendi çözümlerini üretmek zorunda
kalmaktadır (Ünal, 1996; Kurul, 2012). Bu nedenle okul müdürlerinin
çalıştıkları okulu ve okul bütçesini yönetmede yeterlik kazanmış olmaları
ve hassasiyet göstermeleri beklenir.
Devlet bütçesinin yetersizliği karşısında okullar, farklı yollara
başvurarak kaynak oluşturmaya çalışmaktadır (Özmen ve Yalçın, 2011).
Özellikle ilköğretim okullarının gelir kaynakları göz önünde
bulundurulduğunda bu durum daha net bir şekilde görülebilir. Çünkü
ilköğretim okullarında okul müdürlerine ayrı bir ödenek tahsis
edilmemektedir. Ayrıca ilköğretim okullarında okul müdürleri harcama
yetkisine de sahip değildir. Okul müdürleri sadece gerçekleştirme görevlisi
olarak yetkilendirilmiştir. Bu durum kaynak kullanma sürecinde işlerin
yavaşlamasına neden olabilmektedir.
Özer, Demirtaş ve Ateş'in (2015) çalışmasına göre okulların gelir ve
giderleri arasında bir dengesizlik bulunmakta ve giderlerinin gelirleri
aşması nedeni ile sorunlar ortaya çıkmaktadır. Okullarda özellikle
teknolojik araç-gereçlerin bakım ve onarım masrafları gider kalemlerinde
sürekli bir artışa neden olmaktadır. Hoşgörür ve Aslan'a (2014) göre,
müdürler kamu kaynaklarından eğitim ve öğretime ayrılan kaynak ve bu
kaynakların okullara dağılımının yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.
Yetersiz kaynaklar, okul müdürlerinin pek çok alanda kısıtlamalar yaparak
okulun gereksinimlerini ucu ucuna karşılayabilmesine neden olmaktadır..
Altuntaş'a (2005) göre okul müdürleri ilköğretim okullarının
finansmanının birinci sırada “devlet tarafından” ikinci sırada, “veliler” ve
“devlet, belediyeler, il özel idareleri, gönüllü kuruluşlar ve veliler”, üçüncü
sırada ise “il özel idaresi” tarafından karşılanması gerektiğini
düşünmektedir. Gümüşeli ve Hacıfazlıoğlu'na (2009, s.191) göre eğitimin
zorunlu ve parasız olduğu belirtilse de, genel olarak okul giderlerinin
finansmanı velilerden toplanan bağış ve aidatlar ile karşılanmaya
çalışılmaktadır.
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Aşağıda Tablo 5’teki veriler incelendiğinde ise her ne kadar ilköğretim
okullarına ilişkin gelir ve gider kaynakları verilmiş olsa da diğer okulların
da benzer gelir ve gider kaynaklarına sahip olduğu söylenebilir. Hemen
hemen tüm okul türlerinde merkezi yönetim kaynaklarından aktarılan
yardımlar ve velilerden toplanan bağış adı altındaki katkı payları gelirin
önemli bir kısmını teşkil etmekte; bakım-onarım, kırtasiye, temizlik, yakıt
/ su / elektrik harcamaları ise giderlerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu
görülmektedir.
Tablo 5.ilköğretim (ilkokul ve ortaokul) okullarının gelir ve giderlerinin
sınıflandırılması
Gelirler
Giderler
İlköğretimin Gelir Kaynakları
İlköğretimin Giderlerinin
Sınıflandırılması
Kamu Kaynakları
Personel Harcamaları
Merkezi Yönetim Kaynakları
Öğretmenler
Yerel Yönetim Kaynakları
Memurlar / Hizmetliler
Özel Kaynaklar
Cari Harcamlar: Eğitim-Öğretim
Özel Kurum ve Kuruluşlar
Personelin Mesleki Gelişimi
Hane halkları (Aileler)
Ders Araç-Gereçleri
Ders Dışı Etkinlikler
Uluslararası Kaynaklar
Cari Harcamalar: Operasyonel
İlköğretim Gelirlerinin Dağıtılması Küçük Bakım-Onarım
Merkezi Yönetim Kuruluşları
Temizlik
Yerel Yönetim Kuruluşları
Yakıt/Su/Elektrik
İlköğretim Gelirlerinin Harcanması
İletişim
Merkezi Yönetim Kuruluşları
Taşıma
Yerel Yönetim Kuruluşları
Yemek
Okullar ve Okul-Aile Birlikleri
Barınma
Veliler
Cari Transferler
Yardımlar/Burslar
Sermaye Harcamaları
Büyük Onarımlar
Yapım
Kaynak: ERG (2014). İlköğretim Kurumlarının Mali Yönetimi
Raporu.

Araştırma

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde okulların
finansmanına yönelik olarak okulların finansman yöntemlerinin
çeşitlendirilmesi hedefini benimsemiştir. Bu doğrultuda 2023 Eğitim
Vizyonu Belgesinde bu hedef doğrultusunda şu eylem planlarına yer
verilmiştir (MEB, 2018b, s. 47);
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 “Her okula, oluşturulacak çeşitli ölçütlere ve Okul Gelişim Planı’na
dayalı olarak okul gelişim bütçesi verilecektir. Şartları elverişsiz
okullara pozitif ayrımcılık yapılacaktır.
 Eğitime ve okullarımıza bağış yapacak kişilerin farklı miktar, tema ve
yöntemlerle bağış yapabilmeleri için il ve bakanlık düzeyinde bir yapı
kurulacak mevzuat, yazılım ve erişim düzenlemeleri gerçekleştirilecektir.
 Türkiye genelinde eğitimde elverişsiz koşullara sahip okulların
görülebildiği Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden eğitim hayırseverlerine
bağış için seçenekler sunulacaktır
 Diğer bakanlıklarla ortak projeler gerçekleştirilerek farklı finans
kaynakları harekete geçirilecektir.
 Özel sektör ve sivil toplum iş birlikleriyle eğitim kurumlarının
finansmanına destek sağlanacaktır.
 Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermaye üretimleri
artırılarak okulların eğitim altyapı ve donanımlarına ilişkin ihtiyaçlarını
kendi gelirlerinden karşılamaları sağlanacaktır.


Okul aile birliği gelirleri yeni bir yapıya kavuşturulacaktır.”

2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde okulların finansmanına yönelik
olarak okulların finansman yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ise gelecekte en
azından okullara finansal kaynak oluşturmada geniş bir yelpazede çalışma
alanı sunulması, özerk bütçe oluşturma ve harcama yetkisi verilmesi
bakımından yerelliği sağlamış ve bölgesel ihtiyaçlara cevap verme
konusunda daha ulaşılabilir olabilecektir.
3. Yöntem
Araştırmada, bilgi türlerinden evrensel bilgi, süreçle ilgili bilgiler ve
algıları toplamayı amaçlayan nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Yöntem
olarak ise yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi uygulanarak araştırma
gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma modelinde, gözlem, görüşme ve
doküman analizi gibi veri toplama metotlarının kullanıldığı, algıların ve
olayların doğal ortamda ortaya konmasına yönelik, nitel bir sürecin
derinlemesine gözlemlendiği araştırma olarak belirtilmektedir (Yıldırım ve
Şimşek, 2008).
3.1. Çalışma grubu
Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeye göre
belirlenmiştir. Amaçlı örnekleme zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen
durumların derinlemesine çalışılmasına imkân verir (Yıldırım ve Şimşek,
2008). Ayrıca bu yöntemdeki temel anlayış, önceden belirlenmiş bir dizi
ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Buna göre çalışma
grubu için dezavantajlı 6 ilkokul seçilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını,
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2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı’nda İzmir ili Karabağlar ilçesindeki 6
ilkokulda görev yapan 6 öğretmen ve 6 okul müdürü oluşturmaktadır.
Kimlikleri ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmemiş olup katılımcılar
OM1, OM2, OM3, …OM6 ve Ö1,Ö2, Ö3… Ö6 şeklinde kodlanmıştır.
3.2. Veri toplama aracı
Araştırmadan elde edilen veriler, araştırmacının uzman görüşünü de
alarak hazırlamış olduğu yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
toplanmıştır. Veriler, okul müdürleri ve öğretmenlerin görüş ve
deneyimlerinin derinlemesine incelenebilmesi için yarı yapılandırılmış
görüşmelerle toplanmıştır. Sorular hazırlanırken kolay anlaşılabilir,
belirlenen konunun boyutlarına ilişkin olmasına ve katılımcıların rahatlıkla
cevaplayabileceği açık uçlu sorular sorulmasına dikkat edilmiştir.
Geliştirilen sorular, alan uzmanının görüşlerine sunulmuş dönütler
sonucunda, sorulara son hali verilmiştir. Görüşmeler araştırmacı tarafından
yönetici ve öğretmenlerle yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Veri toplama
sürecinde, katılımcılardan izin alınarak mail yoluyla kendilerine görüşme
formları gönderilmiştir. Ses kaydı ve yazılı metin olarak katılımcılardan
elde edilen veriler araştırmacıya ulaştırılmıştır.
3.3. Veri analizi
Çalışmada elde edilen verilerin çözümlendirilmesi, içerik analizi
yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi yöntemi ile verilerin içinde
gizli olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. İçerik
analizinde gerçekleşen adımlar, birbirine benzeyen verileri belirli
kavramlar ve temalar kapsamında bir araya getirmek ve bunları anlaşılır
bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Yapılan görüşmeler yazılı hale getirilmiş, araştırmacılar birbirlerinden
bağımsız olarak verileri kodlamış ve temalara ayırmışlardır. Belirlenen
temalara vurgu yapan katılımcıların görüşleri doğrudan alıntı yapılarak
belirtilmiştir.
3.4. Geçerlik ve güvenirlik
Araştırmada, uzman incelemesi ve katılımcı teyidi yoluyla iç geçerlik
(inandırıcılığını), araştırma süreci ve bu süreçte yapılan işlemlerin ayrıntılı
bir şekilde betimlenmesi ile dış geçerlik (aktarılabilirlik) sağlanmaya
çalışılmıştır. Bu doğrultuda, araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri
toplama aracı, verilerin analizi ve bulguların nasıl düzenlendiği ayrıntılı bir
biçimde aktarılmıştır. Araştırmanın iç güvenirliğini (tutarlığını) arttırmak
için katılımcılardan elde edilen görüşlerden alıntılar yorum yapılmadan
doğrudan verilmiştir.
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4. Bulgular ve tartışma
Çalışma okulların finansal kaynaklarının okula yansımaları açısından
ele alınarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları okulların finansal
kaynakları, finansal kaynak sağlamaya yönelik kullanılan yöntemler,
finansal kaynakları sağlarken karşılaşılan olumsuzluklar, bu
olumsuzluklara yönelik çözüm önerileri kapsamında ön plana çıkmıştır.
Ayrıca araştırma bulguları bölümü, okul müdürü ve öğretmenlerin
görüşme formunda belirtmiş oldukları görüşlerden yapılan doğrudan
alıntılarla desteklenmiştir.
İlk araştırma sorusu olan “Okulların finansal kaynakları nelerden
oluşur?” sorusu okul müdürü ve öğretmenlere yönetilmiştir. Okul
müdürlerinin okulun finansal kaynaklarına ilişkin görüşleri Tablo 6’da
temalaştırılmıştır.
Tablo 6.
Okul müdürlerinin finansal kaynaklara ilişkin görüşleri
Temalar
Aktarım gelirleri
Okul aile birliği gelirleri
Bağışlar (Hayırsever-Veli
Bağışları)
Aktarım gelirleri
Kantin, yemekhane,
halısaha vb.
Sivil toplum kuruluşları
sosyal etkinlik gelirleri

Katılımcılar
OM1, OM2,
OM6
OM1, OM2,
OM6
OM1, OM2,
OM6
OM1, OM2,
OM6

OM3, OM4, OM5,

n
6

OM3, OM4, OM5,

6

OM3, OM4, OM5,

6

OM3, OM4, OM5,

6
3

OM1, OM4, OM6
2
OM2, OM1

Çalışmaya katılım gösteren; OM1, “Okulumuz parasal kaynağı aktarım
gelirleri, okul aile birliği gelirleri, kantin-yemekhane gelirleri, sosyal
etkinlik paralarından ve bağışlardan oluşuyor.” şeklinde görüşlerini ifade
etmiştir.OM2, “Okulun gelirleri aktarım gelirleri, okul aile birliği
gelirleri, sivil toplum, sosyal etkinlik gelirleri ve bağışları.” olduğunu
belirtmiştir. OM3, “Okul gelirleri merkezi aktarım gelirleri, okul aile
birliği gelirleri ve hayırsever bağışlarıdır.” demiştir. OM4, “Okulun
gelirleri aktarım gelirleri, okul aile birliği gelirleri, sivil toplum, sosyal
etkinlik gelirleri ve bağışlarından oluşuyor.” demiştir. OM5, “Okulun
gelirleri aktarım gelirleri, okul aile birliği gelirleri, sosyal etkinlik gelirleri
ve bağışlarıdır.” şeklinde belirtmiştir. OM6 ise“Okulumuz gelirleri
aktarım gelirleri, kantin-yemekhane gelirleri, okul aile birliği gelirleri ve
bağışlarıdır.”olduğunu belirtmiştir.
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Okul müdürlerinin okulun finansal kaynaklarına ilişkin görüşlerini
aktarım gelirleri, okul aile birliği gelirleri, hayırsever-veli bağışları, sosyal
etkinlik, kantin-yemekhane ve halı saha gelirleri olarak ön plana çıktığı
görülmüştür.
Öğretmenlerin okulun finansal kaynaklarına ilişkin görüşleri Tablo
7’de temalaştırılmıştır.
Tablo 7. Öğretmenlerin finansal kaynaklara ilişkin görüşleri
Temalar
Gezi, kermes ve sergiler
Okul aile birliği gelirleri
Bağışlar (Hayırsever-Veli Bağışları)
Kantin , yemekhane, halı saha vb.
Bakanlık gelirleri
Sivil toplum kuruluşlar ve Sosyal
etkinlik gelirleri
Sponsor katkıları

Katılımcılar
Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6
Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6
Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6
Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6
Ö1, Ö3, Ö6
Ö2, Ö5

n
6
6
6
6
3
2

Ö3

1

Çalışmaya katılım gösteren, Ö1, “Okulumuzun finansal kaynakları,
gezi-kermes ve sergiler, bakanlık gelirleri, okul aile birliği, veli bağışları,
kantin-yemekhane, halı saha vb. gelirleri” olduğunu belirtmiştir. Ö2,
“Okulumuzun gelirleri, gezi-kermes ve sergiler, okul aile birliği, veli
bağışları, sivil toplum kuruluşları ve sosyal etkinlik gelirleri, kantinyemekhane, halısaha vb. gelirleri” demiştir. Ö3, “Okulun finansal
kaynakları bakanlık gelirleri, gezi-kermes ve sergiler, okul aile birliği, veli
bağışları, sponsor katkıları,
kantin-yemekhane,
halısaha vb.
gelirleri”şeklinde belirtmiştir. Ö4, “Okulun finansal kaynakları gezikermes ve sergiler, okul aile birliği, bağışlar (hayırsever-veli bağışları),
kantin-yemekhane, halısaha vb. gelirleri”şeklinde belirtmiştir. Ö5,
“Okulun finansal kaynakları gezi-kermes ve sergiler, okul aile birliği,
bağışlar (hayırsever-veli bağışları), sivil toplum kuruluşları ve sosyal
etkinlik gelirleri, kantin-yemekhane, halısaha vb. gelirleri”şeklinde
belirtmiştir. Ö6, “Okulun finansal kaynakları bakanlık gelirleri, gezikermes ve sergiler, okul aile birliği, veli bağışları, kantin-yemekhane,
halısaha vb. gelirleri” olduğunu belirtmiştir.
Öğretmenlerin finansal kaynaklarına ilişkin görüşlerini bakanlık
gelirleri, okul aile birliği gelirleri, hayırsever-veli bağışları, gezi, kermes
ve sergiler, sponsor katkıları, kantin-yemekhane ve halı saha gelirleri,
olduğu gözlenmiştir.
İkinci araştırma sorusu olan “Okulunuzda finansal kaynak sağlamaya
yönelik hangi yöntemler kullanılmaktadır?” sorusu okul müdürü ve
öğretmenlere yönetilmiştir. Okul müdürlerinin finansal kaynakların
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karşılanmasında kullanılan yöntemlere ilişkin görüşleri Tablo 8’de
temalaştırılmıştır.
Tablo 8.
Okul müdürlerinin finansal kaynak sağlamaya yönelik kullandığı yöntemler
Temalar
Okul aile birliği gelirlerini kullanarak
İlgili şube müdürlüğüne başvurarak
Hayırsever ve sponsor bularak

Katılımcılar
OM1, OM2, OM3, OM4,
OM5, OM6
OM1, OM2, OM4, OM5,
OM6
OM1, OM2, OM3

n
6
5
3

Sivil toplum kuruluşlarından talepte
bulunarak
Fiyat teklif önerilerini değerlendirmede
en uygun olanı seçerek

OM2, OM3, OM5
3
OM4, OM5
2

Okul müdürleri finansal kaynakların karşılanmasında kullanılan
yöntemlere ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirmişlerdir;
OM1, “Okulumuz ihtiyaçlarını giderirken kullandığımız yöntemler, okul
aile birliği gelirlerini kullanarak, ilgili şube müdürlüğüne başvurarak,
hayırsever ve sponsor bularak.” şeklinde belirtmiştir. OM2, “Okulumuz
ihtiyaçlarını giderirken kullandığımız yöntemler, okul aile birliği
gelirlerini kullanarak, ilgili şube müdürlüğüne başvurarak, hayırsever ve
sponsor bularak, sivil toplum kuruluşlarından talepte bulunarak.”
olduğunu belirtmiştir. OM3, “Okulumuz ihtiyaçlarını giderirken
kullandığımız yöntemler, okul aile birliği gelirlerini kullanarak, hayırsever
ve sponsor bularak, sivil toplum kuruluşlarından talepte bulunarak.”
demiştir. OM4, “Okulumuz ihtiyaçlarını giderirken kullandığımız
yöntemler, okul aile birliği gelirlerini kullanarak, ilgili şube müdürlüğüne
başvurarak, fiyat teklif önerilerini değerlendirme ve en uygun olanı
seçerek” olduğunu belirtmiştir. OM5, “Okulumuz ihtiyaçlarını giderirken
kullandığımız yöntemler, okul aile birliği gelirlerini kullanarak, ilgili şube
müdürlüğüne başvurarak, fiyat teklif önerilerini değerlendirme ve en
uygun olanı seçerek, sivil toplum kuruluşlarından talepte bulunarak.”
şeklinde belirtmiştir. OM6 ise “Okulumuz ihtiyaçlarını giderirken
kullandığımız yöntemler, okul aile birliği gelirlerini kullanarak, ilgili şube
müdürlüğüne başvurarak.” şeklinde ifade ermiştir.
Araştırma sonuçlarına göre okul müdürleri genel olarak finansal
kaynakların karşılanmasında kullanılan yöntemlere ilişkin görüşlerini okul
aile birliği kanalıyla, hayırsever ve sponsor katkılarıyla, sivil toplum
kuruluşlarından ve yerel yönetimlerden sağlanan destek, malzeme
alımında uygun olanı seçme yoluyla olarak dile getirmişlerdir.
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Öğretmenlerin okulun finansal kaynakların karşılanmasında kullanılan
yöntemlere ilişkin görüşleri Tablo 9’da temalaştırılmıştır.
Tablo. 9
Öğretmenlerin finansal kaynakların karşılanmasında kullanılan yöntemlere
ilişkin görüşleri

Temalar

Katılımcılar

Okul aile birliğini etkin çalıştırma

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6

Hayırseverlerden ve velilerden
bağış alma
İl veya Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden
talep etme ( resmi kurumlar)
Yerel yönetimleren destek alma
( işgücü ve malzeme )
Sivil Toplum Kuruluşlarından
destek alma

Ö1, Ö2, Ö3,Ö4, Ö5, Ö6

n
6
6

Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6
5
Ö1, Ö2, Ö5, Ö6
4
Ö3, Ö4, Ö6
3

Öğretmenler, okulların finansal kaynakların karşılanmasında kullanılan
yöntemlere ilişkin görüşleri ise şu şekilde dile getirmişlerdir;
Ö1, “Okulumuz finansal kaynakların karşılarken kullandığı yöntemler;
okul aile birliğini faal çalıştırarak, hayırseverlerden ve velilerden bağış
alarak, yerel yönetimlerden destek alarak (İşgücü ve Malzeme)” olduğunu
belirtmiştir. Ö2, “Bu kaynakları karşılarken okulumuzun kullandığı
yöntemler; okul aile birliğini faal çalıştırarak, hayırseverlerden ve
velilerden bağış alarak, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden talep
ederek( Resmi Kurumlar), yerel yönetimlerden destek alarak..” demiştir.
Ö3, “Okulun finansal kaynakların karşılarken kullandığı yöntemler; okul
aile birliğini faal çalıştırarak, hayırseverlerden ve velilerden bağış alarak,
il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden talep ederek( Resmi Kurumlar),
sivil toplum kuruluşlarından destek alarak.” olduğunu belirtmiştir.Ö4,
“Okulumuz finansal kaynakların karşılarken kullandığı yöntemler; okul
aile birliğini faal çalıştırarak, hayırseverlerden ve velilerden bağış alarak,
il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden talep ederek (Resmi Kurumlar),
sivil toplum kuruluşlarından destek alarak.” şeklinde belirtmiştir. Ö5, “Bu
kaynakları karşılarken okulumuzun kullandığı yöntemler; okul aile
birliğini faal çalıştırarak, hayırseverlerden ve velilerden bağış alarak, il
veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden talep ederek (Resmi Kurumlar), yerel
yönetimlerden destek alarak.” olduğunu belirtmiştir.
Öğretmenlerin finansal kaynakların karşılanmasında kullanılan
yöntemlere ilişkin görüşlerine bakıldığında ise; okul aile birliği etkinlikleri
yoluyla, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla, veli bağışları, yerel
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yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle şeklinde ifade
etmişlerdir.
Üçüncü araştırma sorusu olan “Okulunuz finansal kaynakları sağlarken
karşılaştığı olumsuzluklar neler olabilir?” sorusu okul müdürü ve
öğretmenlere yönetilmiştir. Okul müdürlerinin finansal kaynakları
sağlarken karşılaştığı olumsuzluklara ilişkin görüşleri Tablo 10’da
temalaştırılmıştır.
Tablo 10.
Okul müdürlerinin finansal kaynakları sağlarken karşılaştığı olumsuzluklara
ilişkin görüşleri
Temalar

Katılımcılar

n

Veli katkısının olmaması – Veli duyarsızlığı

OM1, OM2, OM3,
OM4, OM5, OM6
OM1, OM2, OM3,
OM4, OM5, OM6
OM1, OM2, OM3,
OM4, OM5, OM6
OM2,OM3, OM4,
OM5
OM1,OM4,OM6
OM2, OM4, OM5

6

Finans sorunun , müdürün ve okulun sorunu
olarak görülmesi
Medyada çıkan olumsuz haberler
Kantin , yemekhane, halı saha vb. gelirlerin
defterdarlığa devredilmesi
Dezavantajlı bölgede olan bir okul olması
Belediye bütçesinde eğitim öğretime kaynak
varken yeterli desteğin sağlanmaması

6
6
4
3
3

Okul müdürleri finansal kaynakları sağlarken karşılaştıkları
olumsuzluklara ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirmişlerdir;
OM1, “Okulumuz veli katkısı olmaması - veli duyarsızlığı, finans
sorunun müdürün ve okulun sorunu olarak görülmesi, medyada çıkan
olumsuz haberler,
dezavantajlı bölgede olan bir okul olması
karşılaştığımız olumsuzluklar.” şeklinde görüşlerini belirtmiştir. OM2,
“Okulun finansal kaynakları sağlarken karşılaştığımız olumsuzluklar: veli
katkısı olmaması - veli duyarsızlığı, finans sorunun müdürün ve okulun
sorunu olarak görülmesi, medyada çıkan olumsuz haberler, kantin,
yemekhane, halı saha vb. gelirlerin defterdarlığa devredilmesi, belediye
bütçesinde eğitim öğretime kaynak varken yeterli desteğin
sağlanmaması.” olduğunu belirtmiştir. OM3, “Okula finansal kaynak
sağlarken karşılaştığımız olumsuzluklar: veli katkısı olmaması - veli
duyarsızlığı, finans sorunun müdürün ve okulun sorunu olarak görülmesi,
medyada çıkan olumsuz haberler, kantin, yemekhane, halı saha vb.
gelirlerin defterdarlığa devredilmesi.” ifade etmiştir. OM4, “Okulumuzun
finansal kaynaklarını sağlarken karşılaştığımız olumsuzluklar: veli katkısı
olmaması-veli duyarsızlığı, finans sorunun müdürün ve okulun sorunu
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olarak görülmesi, medyada çıkan olumsuz haberler, dezavantajlı bölgede
olan bir okul olması,
kantin, yemekhane, halı saha vb. gelirlerin
defterdarlığa devredilmesi, belediye bütçesinde eğitim öğretime kaynak
varken yeterli desteğin sağlanmaması.” olduğunu dile getirmiştir. OM5,
“Okula finansal kaynak sağlarken karşılaştığımız olumsuzluklar: veli
katkısı olmaması - veli duyarsızlığı, finans sorunun müdürün ve okulun
sorunu olarak görülmesi, medyada çıkan olumsuz haberler, kantin,
yemekhane, halı saha vb. gelirlerin defterdarlığa devredilmesi, belediye
bütçesinde eğitim öğretime kaynak varken yeterli desteğin
sağlanmaması.” şeklinde belirtmiştir. OM6 ise“Okulumuzun finansal
kaynak sağlarken karşılaştığımız olumsuzluklar; veli katkısı olmaması veli duyarsızlığı, finans sorunun müdürün ve okulun sorunu olarak
görülmesi, medyada çıkan olumsuz haberler, dezavantajlı bölgede olan
bir okul olması.” olarak belirtmiştir.
Araştırma bulgularına bakıldığında okul müdürlerinin karşılaşılan
olumsuzlukları genel olarak, veli katkısının az olması, kaynak temin
etmekte zorluk yaşanması, finans sorunun müdürün ve okulun sorunu
olarak görülmesi, okula bağışla ilgili medyada çıkan olumsuz haberler,
dezavantajlı bölge okulu olması, belediye bütçesinden eğitim öğretime
yeterli desteğin sağlanamaması şeklinde görüşleri ön plana çıkmıştır.
Öğretmenlerin, okulun finansal kaynaklarını sağlarken karşılaştığı
olumsuzluklara ilişkin görüşleri Tablo 11’de temalaştırılmıştır.
Tablo 11.
Öğretmenlerin okulun finansal
olumsuzluklara ilişkin görüşleri

kaynaklarını

sağlarken

karşılaştığı

Temalar

Katılımcılar

n

Veli katkısı olmaması- Veli duyarsızlığı
Kaynak temin etmekte zorluk ve
yetersizlik
Yapılan etkinliklere katılımın az olması ve
gerekli bağışın toplanamaması
Hayırsever bulmakta zorlanılması
Organizasyon giderlerinin fazla olması

Ö1,Ö2,Ö3, Ö4,Ö5,Ö6
Ö1,Ö2,Ö3, Ö4,Ö5,Ö6

6
6

Ö1,Ö3, Ö4,Ö5,Ö6

5

Ö2,Ö3, Ö4,Ö5,Ö6
Ö5,Ö6

5
2

Öğretmenler, okulun finansal kaynaklarını sağlarken karşılaştığı
olumsuzluklara ilişkin görüşlerini ise şu şekilde dile getirmişlerdir;
Ö1,“Okulun
finansal
kaynaklarını
sağlarken
yaşadığı
olumsuzlukları,veli katkısı olmaması - veli duyarsızlığı, kaynak temin
etmekte zorluk ve yetersizlik, yapılan etkinliklere katılımın az oluyor ve
gerekli bağışın toplanamıyor. ” şeklinde ifade etmiştir. Ö2, “ Okulun
finansal kaynaklarını sağlarken karşılaştığı olumsuzlukları, veli katkısı
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olmaması - veli duyarsızlığı, kaynak temin etmekte zorluk ve yetersizlik,
hayırsever bulmakta zorlanılıyor.” şeklinde belirtmiştir. Ö3, “ Okulun
finansal kaynaklarını sağlarken karşılaştığı olumsuzlukları, veli katkısı
olmaması - veli duyarsızlığı, kaynak temin etmekte zorluk ve yetersizlik,
yapılan etkinliklere katılımın az oluyor ve gerekli bağışın toplanamıyor,
hayırsever bulmakta zorlanılıyor.”olarak belirtmiştir. Ö4, “Okulun
finansal kaynaklarını sağlarken yaşadığı olumsuzluklar: veli katkısı
olmaması - veli duyarsızlığı, kaynak temin etmekte zorluk ve yetersizlik
yaşanıyor, yapılan etkinliklere katılımın az olması ve gerekli bağışın
toplanamıyor, hayırsever bulmakta zorlanılıyor.” şeklinde belirtmiştir.
Ö5, “Okulun finansal kaynaklarını sağlarken yaşadığı olumsuzluklar: veli
katkısı olmaması - veli duyarsızlığı, kaynak temin etmekte zorluk ve
yetersizlik yaşanıyor, yapılan etkinliklere katılımın az oluyorve gerekli
bağışın toplanamıyor, hayırsever bulmakta zorlanılıyor, organizasyon
giderlerinin fazla oluyor.”demiştir. Ö6 ise “Okulun finansal kaynaklarını
sağlarken karşılaşılan olumsuzlukları, veli katkısı olmaması - veli
duyarsızlığı, kaynak temin etmekte zorluk ve yetersizlik, yapılan
etkinliklere katılımın az olması ve gerekli bağışın toplanamıyor,
hayırsever bulmakta zorlanılıyor, organizasyon giderlerinin fazla
olması.”şeklinde belirtmiştir.
Araştırma bulgularına bakıldığında öğretmenler karşılaşılan
olumsuzlukları genel olarak, veli ilgisizliği ve duyarsızlığı, kaynak temin
etmekte zorluk yaşanması, yeterli bağışın toplanamaması, organizasyon
giderlerinin fazla olması.”şeklinde dile getirmişlerdir.
Dördüncü araştırma sorusu olan “Finansal kaynakları sağlarken
karşılaşılan olumsuzluklara yönelik çözüm önerileri neler olabilir?” sorusu
okul müdürü ve öğretmenlere yönetilmiştir. Okul müdürlerinin belirtilen
bu olumsuzluklara yönelik çözüm önerileri Tablo 12’de temalaştırılmıştır.
Tablo 12.
Okul müdürlerinin finansal kaynakları sağlarken karşılaşılan olumsuzluklara
yönelik çözüm önerileri
Temalar

Katılımcılar

n

Okullara yeterli miktarda ve dengeli
şekilde ayrılacak bütçe verilmesi
Eldeki kaynakların etkili ve verimli
kullanılması
Okul aile birliği geliri yüksek olan
okulların kardeş okulu belirlenerek destek
sağlanması
Yerel yönetimlerden dezavantajlı okullara
yardımcı personel ve güvenlik personeli

OM1, OM2, OM3, OM4,
OM5, OM6
OM2, OM3, OM5, OM6

6

OM1, OM4, OM5, OM6

4

OM1, OM3, OM5

3
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5

sağlanması
Okulların kademe ve öğrenci
mevcutlarına göre okul aile birliklerine
gelir ayrılması
Tüm paydaşların katılımını sağlamak

OM4, OM5, OM6

3

OM2, OM3, OM5

3

Okul müdürleri finansal kaynakları sağlarken karşılaşılan
olumsuzluklara yönelik çözüm önerilerini şu şekilde dile getirmişlerdir;
OM1, “Okulumuzun finansal durumu ile okul yönetimi açısından
karşılaştığımız olumsuzluklara çözüm olarak, okulların yeterli miktarda
ve dengeli şekilde ayrılacak bütçe ayrılabilir, yerel yönetimlerden
dezavantajlı okullara yardımcı personel, güvenlik personeli desteği
verilebilir, okul aile birliği geliri yüksek olan okullara kardeş okul
belirlenerek ihtiyacı olan okullara bütçesinin %25 i kadar destek
sağlanabilir.”şeklinde belirtmiştir. OM2, “Okulumuzun finansal durumu
ile okul yönetimi açısından karşılaştığımız olumsuzluklara çözüm olarak,
okulların yeterli miktarda ve dengeli şekilde ayrılacak bütçe, eldeki
kaynakların etkili ve verimli kullanılması, tüm paydaşların katılımını
sağlamak.” olduğunu belirtmiştir. OM3, “Bu olumsuzluklara yönelik
çözüm olarak, okulların yeterli miktarda ve dengeli şekilde ayrılacak
bütçe, eldeki kaynakların etkili ve verimli kullanılması, yerel
yönetimlerden dezavantajlı okullara yardımcı personel, güvenlik personeli
gibi destekler sağlanması, tüm paydaşların katılımını sağlamak.” demiştir.
OM4, “Bu olumsuzluklara yönelik çözüm önerisi olarak, okulların yeterli
miktarda ve dengeli şekilde ayrılacak bütçe, okulların kademesi ve öğrenci
mevcutlarına göre okul aile birliklerine gelir ayrılması, okul aile birliği
geliri yüksek olan okullara kardeş okul belirlenerek ihtiyacı olan okullara
bütçesinin %25 i kadar destek sağlanması.”şeklinde ifade etmiştir. OM5,
“Okulumuzun, finansal durumu ile okul yönetimi açısından karşılaştığımız
olumsuzluklara çözüm olarak, okulların yeterli miktarda ve dengeli
şekilde ayrılacak bütçe, eldeki kaynakların etkili ve verimli kullanılması,
okulların kademesi ve öğrenci mevcutlarına göre okul aile birliklerine
gelir ayrılması, yerel yönetimlerden dezavantajlı okullara yardımcı
personel, güvenlik personeli gibi destekler sağlanması ve tüm paydaşların
katılımını sağlamak.” şeklinde belirtmiştir. OM6 ise “Belirtilen bu
olumsuzluklara yönelik çözüm olarak, okulların yeterli miktarda ve
dengeli şekilde ayrılacak bütçe, eldeki kaynakların etkili ve verimli
kullanılması, okul aile birliği geliri yüksek olan okullara kardeş okul
belirlenerek ihtiyacı olan okullara bütçesinin %25 i kadar destek
sağlanması.”olarak belirtmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre okul müdürlerinin okullara yeterli miktarda
ve dengeli şekilde ayrılacak bütçe verilmesi, eldeki kaynakların etkili ve
verimli kullanılması, okulların kademe ve öğrenci mevcutlarına göre okul
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aile birliklerine gelir ayrılması, yerel yönetimlerden dezavantajlı okullara
yardımcı personel ve güvenlik personeli sağlanması, okul aile birliği geliri
yüksek olan okulların kardeş okulu belirlenerek destek sağlanması
şeklinde görüşleri ön plana çıkmıştır.
Öğretmenlerin, okulun finansal kaynaklarını sağlarken karşılaştığı
olumsuzluklara ilişkin görüşleri ise Tablo 13’te temalaştırılmıştır
Tablo 13. Öğretmenlerin okulun finansal kaynaklarını sağlarken karşılaştığı
olumsuzluklara ilişkin çözüm önerileri
Temalar

Katılımcılar

n

Devletin okullara yeterli miktarda
özerk bütçe ayırması
Okul aile birlikleri faal etkinlikler
düzenlemeli, veli okul işbirliği sağlanmalı
Okul yönetimi ile çevre işyerleri
arasındaki işbirliğini artırma

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6

6

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6

6

Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6

5

Tüm paydaşları problem ve çözüme dahil
etmek
Özel okulların bütçelerinin belli oranında
devlet okullarına yardım etmesi

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5

5

Ö2, Ö3, Ö4,

3

Öğretmenler, okulun finansal kaynaklarını sağlarken karşılaştığı
olumsuzluklara çözüm önerilerini ise şu şekilde dile getirmişlerdir;
Ö1, “Belirtilen bu olumsuzluklara yönelik çözüm olarak, tüm
paydaşları problem ve çözüme dahil etmek, okul aile birlikleri faal olarak
etkinlikleri düzenlemek ve veli okul işbirliği sağlanmalı.” olduğunu
belirtmiştir.Ö2, “Finansal kaynaklarını sağlarken okulun karşılaştığı
olumsuzluklara çözüm olarak, özel okulların bütçelerinin belli oranında
devlet okullarına yardım etmesi sağlanabilir, okul yönetimi ile çevre
işyerleri arasındaki işbirliği arttırılabilir, devletin okullara yeterli
miktarda özerk bütçe ayırması, tüm paydaşlar çözüme dahil edilebilir, okul
aile birlikleri faal etkinlikleri düzenleyebilir ve veli okul işbirliği
sağlanabilir.” demiştir. Ö3, “Okulumuz bu olumsuzluklara yönelik çözüm
olarak, özel okulların bütçelerinin belli oranında devlet okullarına yardım
etmesi sağlayabilir, okul yönetimi ile çevre işyerleri arasındaki işbirliği
arttırılabilir, devletin okullara yeterli miktarda özerk bütçe ayırması, tüm
paydaşlar çözüme dahil edilebilir.”şeklinde ifade etmiştir. Ö4, “
Okulumuz finansal kaynaklarını sağlarken karşılaştığı olumsuzluklara
çözüm olarak, özel okulların bütçelerinin belli oranında devlet okullarına
yardım etmesi sağlanabilir, okul yönetimi ile çevre işyerleri arasındaki
işbirliği arttırılabilir, devletin okullara yeterli miktarda özerk bütçe
ayırması sağlanabilir.” şeklinde belirtmiştir. Ö5,“Okulumuz belirtilen bu
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olumsuzluklara yönelik çözüm olarak, okul yönetimi ile çevre işyerleri
arasındaki işbirliği arttırılabilir, devletin okullara yeterli miktarda özerk
bütçe ayırması sağlanabilir.”demiştir. Ö6 ise“Okulumuz finansal
kaynaklarını sağlarken okulun karşılaştığı olumsuzluklara çözüm olarak,
okul yönetimi ile çevre işyerleri arasındaki işbirliği arttırılabilir, devletin
okullara yeterli miktarda özerk bütçe ayırması sağlanabilir, okul aile
birlikleri faal etkinlikler düzenleyebilir ve veli okul işbirliği
artırılabilir.”şeklinde ifade etmiştir.
Öğretmenler ise belirtilen bu olumsuzluklara yönelik çözüm olarak, özel
okulların bütçelerinden belli oranında devlet okullarına yardım etmesi,
okul yönetimi ile çevre işyerleri arasındaki işbirliği arttırılması, devletin
okullara yeterli miktarda özerk bütçe ayırması, eldeki kaynakların etkili ve
verimli kullanılması şeklinde ifade etmişlerdir.
5. Sonuç ve öneriler
Bu araştırmanın amacı;okul müdürü ve öğretmen görüşlerine
dayanarak, finansal kaynakları okula olumlu ve olumsuz yansımaları
açısından incelemek ve öneriler sunmaktır. Bu bölümde elde edilen
bulgular ışığında erişilen sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda finansal kaynakların okula
yansımaları bağlamında araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak,
okulun finansal kaynaklarının okula yansımaları açısından okul
müdürlerinin diğer görev ve sorumluluklarını gerçekleştirmelerini
olumsuz etkilediği söylenebilir. Okullar, sürekli olarak değişen ve gelişen
bir çevrede yaşamını sürdüren, ihtiyaçları olan dinamik bir yapıya sahip
örgütlerdir. Okulların yönetiminde bütçe ile ilgili olarak karşılaşılan
sorunlar, okul müdürlerinin karşılaştıkları en büyük problemlerden birisi
(Gümüşeli, 2009; Erol, 1995) olarak görülmektedir. Okul müdürlerinin
görüşleri göz önüne alındığında okulların bütçe oluşturmada birçok
sorunla karşılaştıkları anlaşılmaktadır. Okul müdürleri okulların “elektrik,
su ve yakıt” ile ilgili giderlerinin merkezi yönetim tarafından
karşılandığını, ancak diğer gider kalemlerinin ise okul yönetimi tarafından
karşılanmak zorunda olduğunu belirtmiştir. Bulgulara dayalı olarak süreçte
okullara doğrudan mali desteğin olmamasının, okulun fiziki ihtiyaçlarının
giderilmesinde, çevre ile ilişkilerde, okul müdürlerinin sağlıklı bir şekilde
görevlerini sürdürmelerinde ve okul yönetiminde olumsuz etkisi olduğu ve
bu durumun okulun işleyen yapısında verimliliği nısbi ölçüde azaltan bir
neden olduğu söylenebilir. Okul müdürleri ve öğretmenlerin finansman
kaynaklarına ilişkin görüşlerinin aktarım gelirleri, okul aile birliği gelirleri,
bağışlar (hayırsever-veli bağışları), kantin-yemekhane ve halı saha vb.
gelirler, sivil toplum kuruluşları ve sosyal etkinlik gelirleri şeklinde olduğu
görülmektedir. Altuntaş'a (2005) göre okul müdürleri ilköğretim
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okullarının finansmanının birinci sırada “devlet tarafından” ikinci sırada,
“veliler” ve “devlet, belediyeler, il özel idareleri, gönüllü kuruluşlar ve
veliler”, üçüncü sırada ise “il özel idaresi” tarafından karşılanması
gerektiğini düşünmektedir. Gümüşeli ve Hacıfazlıoğlu'na (2009:191) göre
eğitimin zorunlu ve parasız olduğu belirtilse de, genel olarak okul
giderlerinin finansmanı velilerden toplanan bağış ve aidatlar ile
karşılanmaya çalışılmaktadır.
Okul müdürlerinin ve öğretmenlerin okulun finansal durumunun okul
yönetimi açsısından karşılaştıkları olumsuzluklara ilişkin görüşleri veliden
destek görememe, finans sorununun müdürün ve okulun sorunu olarak
görülmesi, yerel hizmetlerden eğitim-öğretime yeterli desteğin
sağlanamaması, proje, fikir ve etkinliklere yer verilememesi, medyada bu
konuda çıkan olumsuz haberler olarak görmektedirler. Bottoms ve
Schmidt-Davis'e (2010) göre bazı okul bölgelerinde okulun bütçesini
belirlemede okul müdürüne yetkiler verilmektedir. Yetki verilmesi,
diğerlerine göre daha çok kaynağa gereksinimi olan okullara ek kaynaklar
sağlanmasını ve okul müdürü, öğretmen ve öğrencinin zamanını etkili
kullanmasını sağlayabilmektedir. Bu durumda okul müdürlerine yetki
verilmemesi de çözümlerin gecikmesine neden olabilmektedir.
Okul müdürlerinin okulun finansal kaynak ve sorunlarının çözümüne
ilişkin görüşleri yeni eğitim finansmanı politikası, yönetim yapısı,
finansman uzmanlık bilgisi geliştirme ve kaynak kullanımı konularında
toplanmıştır. Alpay'a göre (2011) okul müdürleri ilköğretime bütçeden
kaynak aktarılarak devlet okullarında eğitimin parasız olmasının
sağlanmasını önermektedirler. Okul müdürleri, öncelikle finansmanın
devlet tarafından karşılanmasını, bunun mümkün olmaması durumunda
velilerden ekonomik durumu düşük olanlar dışında zorunlu bağış
alınmasını talep etmektedirler. Yerel yönetimlerin okullara verdikleri
desteğin azımsanmayacak düzeyde olduğu da görülmekte, bu durumun
yasal düzenlemelerle daha işlerlik kazandırılması gerektiği ortaya
çıkmaktadır. Özmen ve Yalçın'a (2011) göre kamu kaynaklarından ayrılan
ödeneklerle ihtiyaçlarını karşılayamayan eğitim kurumları, ihtiyaçlarını
karşılamak için kamu dışından finans desteği sağlamanın yollarını
aramaktadırlar. Bottoms ve Schmidt-Davis'e (2010) göre gelecekte en
büyük sorunlardan biri eğitim sisteminin ekonomik kısıtlılıklardır. Diğer
taraftan bu araştırmada okul yöneticileri uygulanan karma finansman
modeli doğrultusunda eğitimden yararlananların da eğitime finansman
kaynağı sağladıklarını ancak bu katkının gereksinimlerini karşılamada
yeterli olamadığını belirtmektedirler. Artan eğitim talebinin karşılanması
için yeni beklentiler oluşmaktadır.
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Araştırmanın problemi doğrultusunda birinci alt problem olarak okul
müdürleri ve öğretmenlerinim eğitimin finansal kaynaklarına ve bunlara
ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Okul müdürleri ve öğretmenlerin
görüşlerine göre okullarında yaşanan kaynak yetersizliğini temel alarak
eğitim finansmanına kaynak sağlamaya ilişkin eleştiri ve çözümlerine
dayalı bir içeriğe sahip olduğu görülmüştür. Hali hazırda uygulanan eğitim
finansmanı politikalarına ilişkin okul müdürlerinin önerilerde finansal
kaynakları bulma ve kullanma konusunun özellikle vurgulanması okul
yönetimi planlanması kadar uygulanmasında yetkililerin yetkinlikleri
konusunda bazı sorunları gözlemlemesi nedeninden kaynaklanabilir.
Araştırmanın ikinci alt problemine yönelik bulgularına göre, okul
müdürlerini ve öğretmenlerin yukarıda sayılan bu ihtiyaçları karşılamak
amacıyla çeşitli finans kaynakları oluşturmaya yönelik görüşlerine, okul
müdürleri ve öğretmenlerin okulun finansal kaynak gerektiren ihtiyaçlarını
giderme yollarına değerlendirilmiştir. Bu gelir kaynakları velilerden,
çevreden, okul içi faaliyetlerden ve yönetimden elde edilmeye
çalışılmaktadır.
Araştırmanın bulguları incelendiğinde, yönetim dışında kalan tüm gelir
kaynaklarını aslında bir biçimde ailelerden elde edildiği söylenebilir.
Örneğin okul içi faaliyetler adı altında yer alan okul aile birliği faaliyetleri
ve okul içinde yapılan sosyal faaliyetler velilere yönelik yapılmaktadır ve
amacı veliden daha fazla mali katkı alabilmektir. Bu ek kaynakların azlığı
veya çokluğu okulun bulunduğu sosyo-ekonomik çevreye göre de
değişmektedir. Okul müdürleri, bu ek kaynaklar sayesinde okulun
temizlik, yardımcı personel, kırtasiye, fiziksel, bilişim ve donanım
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. Katılımcılar okulun ihtiyaçları için
gerekli bütçeyi bulamadıklarında, belediyelerden, çevrede bulunan
işletmelerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım istemektedir.
Araştırmanın bulguları ayrıca, okul müdürlerinin kaynak arayışı sırasında,
özellikle velinin gözünde itibarının zedelendiğini de ortaya koymaktadır.
Araştırmanın bu bulguları da Altuntaş’ın (2005), Yolcu’nun (2007),
Yamaç’ın (2010), Borazan’ın (2010) ve Özer ve ark.’nın (2015)
çalışmaları ile uyumludur.
Araştırmanın üçüncü alt probleminde ise okulun finansal kaynak
gerektiren ihtiyaçlarını giderme yolları, bu yolların okul müdürlerinin okul
yönetimi açsısından karşılaştıkları olumsuzluklar yönelik bulgulara göre
okul müdürleri ve öğretmenler okulların yeterli miktarda ve dengeli şekilde
ayrılacak bütçe, eldeki kaynakların etkili ve verimli kullanılması, yerel
yönetimlerden dezavantajlı okullara yardımcı personel, okul aile birlikleri
faal olarak etkinlikleri düzenlemeli ve veli okul işbirliği sağlanmalı,
okulların donanım ve temizlik ihtiyaçlarına yönelik özel bütçe verilmesi
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tüm paydaşları problem ve çözüme dâhil etmek, okullara mali kaynak
sağlamak adına velilerle ve okulun yakın çevresi ile iyi ilişkiler kurmasını,
dolayısı ile iletişim ve girişimcilik becerilerini geliştirmelerini
önermektedir. Katılımcılar ayrıca, okul müdürlerinin veli ve yakın çevre
ile ilişkilerinde aldıkları şeffaf ve dürüst olmalarını da önermektedir.
Katılımcılar mali kaynak arayışı sırasında çevreden kendilerine yönelecek
olumsuz algının böylece önüne geçebileceklerini belirtmektedir.
Araştırmanın dördüncü alt probleminde okulun finansal kaynak
gerektiren ihtiyaçlarını giderirken okulların karşılaştıkları olumsuzluklar,
bu olumsuzluklara yönelik çözüm yöntemleri ve çözüm önerilerine ilişkin
görüşleri değerlendirilmiştir. Görünürde parasız olan eğitim fiilen özel
finansman kaynakları ile ayakta durmaya çalışmaktadır. Böylece kaynak
arayışına girişen okul müdürlerinin eğitim-öğretime harcayacak zamanı ve
enerjisi azalacaktır. Yukarıda yer alan alanyazın da dikkate alındığında, bu
durum çok uzun yıllardır sürmekte ve bir o kadar da süreceğe
benzemektedir. Bu bağlamda okul müdürlerinin liderlik özelliğini
girişimcilik olmaları ölçüsünde değerlendirmek yerine, okulun
ihtiyaçlarını karşılayacak farklı kaynaklar bulunabilir. Örneğin ekonomik
durumu yüksek olan veli ve yurttaşların eğitime gönüllü katkıları
desteklenebilir. Sivil toplum örgütleri okullara finans sağlamada
özendirilebilir. İş dünyasında ve sanayi alanında okullara parasal, maddi
kaynak veya hizmet sağlamak özendirilebilir. Merkezi veya yerel kamu
ihalelerinde, ihale ile ilgili bölgenin okullarına yapılacak maddi kaynak
veya hizmet de ihale kabulünde değerlendirilebilir. Ekonomik yönden
gelişmemiş olan okullara öğrenci sayısına göre daha fazla devlet yardımı
yapılabilir. Gelecekteki araştırmacılara da ülkenin mevcut ekonomik
düzenine alternatif olacak okul finansman modeli veya önerileri
geliştirmeleri önerilmektedir.
Ülkelerde toplumun ve bireylerin geleceğini şekillendirecek istek ve
beklentilerini karşılamak üzere kurulan ülke kalkınmasında önemli bir role
sahip olan okullar, eğitim hizmetini finanse etmeyi üzerine alan devletin
eşit ve dengeli miktarda kaynak ayırmaması nedeni ile zaman zaman mali
açıdan zor durumdadır. Konsolide bütçe içindeki Milli Eğitime ayrılan
paydaki istikrar finans sorunsalına çözüm olamamaktadır. Bu bağlamda
okula aktarılan ve okulu finanse edecek kaynaklar kısıtlıdır ve okullar
kendilerine aktarılan yetersiz kaynaklarla eğitimi için ek kaynaklar
yaratmak durumunda kalmışlardır. Okulu finanse etmek için kendilerine
kaynak oluşturan okullar, Bakanlığın bu ek kaynaklardan bazılarına
çekinceler koymasından dolayı bir de bu şekilde sorunlar yaşamaktadır.
Okul müdürleri okul bahçesinin kira gelirleri, geziler, çay, kermes gibi
etkinlikler, okul kantin gelirleri, bağışlar, özel sektör yardımları gibi çok
çeşitli kaynaklardan para sağlamaya çalışmaktadır.
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Çalışma bulgularına göre ise okul yöneticisi ve öğretmenlerin
görüşlerine bakıldığında birçok açıdan benzerlik gösterdiği ortaya
konmuştur. Burada görüşlerin çoğunlukla okul finansmanına kaynak
sağlamaya ilişkin eleştiri ve çözümlere dayalı bir içeriğe sahip olduğu
görülmüştür. Bu kapsamda; devletin okullara eşit ve dengeli miktarda
kaynak ayırmaması nedeni ile okulların zaman zaman mali açıdan zor
durumda kaldığı, merkezi bütçe içindeki Milli Eğitime ayrılan paydaki
istikrar finans sorunsalına çözüm olamadığı, okula aktarılan ve okulu
finanse edecek kaynaklar kısıtlı olduğu ve okullar kendilerine aktarılan
yetersiz kaynaklarla eğitim için ek kaynaklar yaratmak durumunda kaldığı,
okul müdürleri okul bahçesinin kira gelirleri, geziler, çay, kermes gibi
etkinlikler, okul kantin gelirleri, bağışlar, özel sektör yardımları gibi çok
çeşitli kaynaklardan para sağlamaya çalıştığı, okulu finanse etmek için
kendilerine kaynak oluşturan okulların Bakanlığın bu ek kaynaklardan
bazılarına çekinceler koymasından dolayı bazı sorunlar yaşayabildiği,
eğitim sisteminin olanaklarından bireylerin yararlanma düzeyinin düşük
olmasının yanında, aynı zamanda yararlananlar açısından da okulların alt
yapı ve fiziki donanımı eksikliği, okuldaki araç-gereç olanaklarının
yetersizliği vb. etkenlerin varlığı, eğitim sisteminde bireyler arasında var
olan eşitsizlik ve adaletsizlikleri daha da görünür hale getirdiği sonucuna
varılmıştır.
Bu bağlamda finansal kaynakların karşılanmasında; Okul halı-saha,
yemekhane, bahçe kullanımı ve kantinlerin işletme kira gelirlerinin tamamı
okullara kaynak olarak bırakılabilir. Tüm okulların bakım-onarım
giderlerinin büyük bir kısmını İl Özel İdareleri tarafından karşılanabilir.
Merkezi gelir bütçesinden ilköğretim kurumlarına personel sayısı, öğrenci
sayısı ve ihtiyaçları dikkate alınarak parasal kaynak ayrılabilir ve harcama
yetkisi okul komisyonuna devredilebilir. İş dünyasında ve sanayi alanında
okullara parasal, maddi kaynak veya hizmet sağlamak özendirilebilir.
Merkezi veya yerel kamu ihalelerinde, ihale ile ilgili bölgenin okullarına
yapılacak maddi kaynak veya hizmet de ihale kabulünde
değerlendirilebilir. Hali hazırda uygulanan eğitim finansmanı
politikalarına ilişkin okul müdürlerinin finansal kaynakları bulma ve
kullanma konusunda daha fazla yetkilendirilmesi sağlanabilir.
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1.Giriş
Endüstri 4,0’dan bahsettiğimiz günümüzde, yapay zekâ, makine
öğrenimi, robotik, nanoteknoloji, 3D yazıcılar ve genetik ve
biyoteknolojideki gelişimler, akıllı evler, fabrikalar, çiftlikler, mutfaklar,
şehirler gibi bir zamanlar bilim kurgu filmlerine konu olan teknolojik
gelişimler hızlı bir şekilde günlük hayatımıza dâhil olmaktadır. Endüstri
4.0’ın gerçekleri; bilgi basamağından ziyade üst düzey düşünebilme
becerisi yani bilmenin yetmeyeceği, düşünmenin zorunlu hale geleceği
yöntemlerdir (Nar, 2017). Endüstri 4.0’ın eğitime yansımalarının ise
dönüşüm evreleri şeklinde gerçekleştiği düşünülmektedir. Eğitim 4.0
evresine kadar olan süreçte; Eğitim 1.0’da anlatım ve ezber odaklı eğitim,
Eğitim 2.0’da bilgisayar ve internet odaklı eğitim, sonrasında Eğitim
3.0’da bilgi - üretim odaklı eğitim ve devam etmekte olan Eğitim 4.0
kapsamında inovasyon ve üretim odaklı eğitim yer almaktadır (Demir,
2018).
21. yüzyıldaki yenilikçi değişimler, eğitimin en küçük örgüt yapısı olan
okulların yapısını değiştirmiş, aynı zamanda eğitim anlayışına farklı bir
bakış açısı getirmiştir (Tor ve Erden, 2004). İnovasyonun ne şekilde
yönetilmesi gerektiği, liderlerin inovasyona yaklaşımları ile ilgilidir. Bu
Bu araştırma 17-18 Eylül 2020 tarihlerinde V. Uluslararası Yönetim ve Sosyal
Bilimler Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
*
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kapsamda, liderlerin inovasyon algılarının farklılık göstermesi örgüt içi
yönetme biçimlerine de yansıyacağı düşünülmektedir (Taşgit ve Torun,
2016).
Huber’in (2010), Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Avustralya
kıtalarından 15 ülkeyi kapsayan araştırma sonuçları, ülkeler arasındaki
kültürel ve kurumsal farklılıklara karşın okul yöneticisi yetiştirme ve
geliştirmeye yönelik etkinliklerde liderlikte yeni paradigmalar başlığına
yer verdiği görülmektedir. Endüstri 4.0 ile birlikte ortaya çıkan Liderlik
4.0 kavramı da liderlikte ortaya çıkan yeni bir paradigmadır. Liderlik 4.0,
liderlerin geleceği gördükleri, geleceği keşfettikleri ve başkalarını eğitmek
için geri döndükleri öncülüne dayanır (Raza, 2016). Endüstri 4.0
döneminde örgütlerin rekabetçi ve yeniliklerin hızla arttığı bir ortamda
olduğu görülmekte ve örgütlerin bunlarla başa çıkabilmesi gerekmektedir.
Endüstri 4.0 açısından doğru teknolojiyi kullanmak kadar örgütteki dijital
kültür ve becerilerin geliştirilmesi de oldukça önemlidir (Oberer ve
Erkollar, 2018). Endüstri 4.0 ile birlikte eğitim politikalarında, okulun yapı
ve örgütlenmesi alanlarındaki inovatif değişimler okulun yönetiminde de
etkili olmaktadır. Endüstri 4.0 liderlerinin yarının liderleri olacak beceri ve
özelliklerle donatılması gerekmektedir (Raza, 2016). Liderlik sürecinde
değişimin bir getirisi olan bu beceriler dikkate alındığında, Tonbul (2016)
tarafından da belirtildiği gibi, lider yetiştirmeye dair lisansüstü tüm
yetiştirme programlarının yeniden ele alınması kaçınılmazdır.
Liderler okullardaki insan kaynağını yöneten ve şekillendiren en önemli
öğedir. Eğitim örgütleri bazında konuşulan her konuda liderlik çok
önemlidir. Örgütlerin liderlik süreçleri incelenirken, öncelikle bu konuda
akademik anlamda eğitim görmekte öğrencilerin yeniliklere olan
yaklaşımlarının, liderlikleri üzerindeki yansımalarının incelenmesi
oldukça önemlidir. Alanyazına bakıldığında öğretmen adaylarının
öğrenme stilleri ile liderlik yönelimlerinin (Arslan ve Uslu, 2014)
incelendiği görülmektedir. Benzer şekilde, okulun inovasyon süreçleri ele
alınırken, öğretmenlerin olduğu kadar (Fidan, 2019), okulu yönetecek olan
liderlerin de inovasyon özelliklerine bakılmasının gerekli olduğu
düşünülmektedir. Bu bilgiler ışığında, araştırmada, yönetici yetiştirme
basamaklarından biri olan eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim alan
ve bir bakıma geleceğin liderleri olması hedeflenen öğrencilerin, bireysel
inovasyon profillerinin liderlikte yeni bir paradigma olarak görülen
Liderlik 4.0 perspektifinden incelenmesi amaçlanmaktadır.
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2. Kavramsal Çerçeve
2.1. İnovasyon ve Birey
2.1.1. İnovasyon Kavramı
İnovasyon kavramı, Rogers'a (2003) göre, bir fikrin ya da uygulamanın
toplumda ve dolaylı olarak bireylerde, yeni algısı oluşturması şeklinde
tanımlanmaktadır. Kılıçer ve Odabaşı (2010), inovatifliği, risk alabilme,
tecrübe edinmeye açık olma, yaratıcılık ve fikir liderliği gibi kavramların
bir arada olarak ele alındığı genişletilmiş bir kavram olarak ifade
edilmektedir. Yenilik, eğitimde yapılan araştırmalar bazında ele alınırsa,
bireysel ya da toplumsal olarak yeni olarak algılanan ve kabullenildiğinde
bir değişimle sonuçlanan fikirdir (Goldsmith ve Foxall, 2003). Yenilik
kavramı, günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi ile aynı doğrultuda ele
alınmasına karşın, yenilik, yeni olan bir şeyin algılanması veya
uygulanmasıdır. Yenilik bir obje olabileceği gibi bir süreç de olabilir
(Kılıçer, 2011).
2.1.2. Bireysel İnovasyon
Küreselleşme ile birlikte dijital dönüşümün bir yansıması olan farklı
teknolojik aygıtların kullanımında meydana gelen artış, bilginin çok kısa
sürede her yerde ulaşılabilir hale gelmesini sağlamıştır. Örgütler
varlıklarını devam ettirebilmek için bu hıza erişebilmek zorundadırlar
(Turan, 2011). Bursalıoğlu (2010), değişim ile yenilik arasında pozitif
anlamda bir ilişki bulunduğunu belirtmektedir ve yeniliği tanımlarken daha
önceden belirlenen bir değişim olduğunu ifade etmektedir. Değişim tüm
evreni kapsar; eğer toplumsal bir sistem varsa değişim olmak zorundadır
ve süreklilik gösterir. Hızlı yaşanan her anlamdaki değişim ve dönüşüm,
örgütlerin açık sistem modeli içerisinde bilgi üreten ve bilgiyi paylaşan
yapılanmalara sahip olmalarını zorunlu kılmıştır. Bilginin geometrik bir
hızla ilerlemesi de bu değişimde insan rolünün önemini arttırmaktadır
(Düren, 2000; Akt. Kıroğlu, 2017).
Murthy (2007)’e göre değişime zorlayan etkenlerden biri olan
teknolojik gelişmeler ve değişmeler olarak görülmektedir. Bu gelişmelerin
hızlı olması örgütlerin şekillenmesinde ve işleyişlerinde de farklılıklara
neden olmakta ve derinden etkilemektedir (Balay, 2010). Bu değişimler
sonucunda ortaya çıkan inovasyonlar, kurumları etkiler ve şekillendirir; iki
yönlü bir ilişki kurarak inovasyon süreçlerini ve sistemlerini etkiler.
Edquist (1997) tarafından tanımlanan farklı inovasyon yaklaşımlarının
ortak özellikleri arasında (1) merkezde inovasyon ve öğrenme, (2) bütünsel
ve evrimsel bir bakış açısı ve (3) kurumların rolü vurgulanmaktadır.
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İnovatif değişimler, eğitimin en küçük örgüt yapısı olan okulların
yapısını değiştirmiş, aynı zamanda eğitim anlayışına farklı bir bakış açısı
getirmiştir. “Birey-bilgi-toplum üçlüsünün niteliklerinin değişimi ve
karşılıklı etkileşimindeki değişimin beraberinde getirdiği gelişme, bireyin
niteliklerinde değişime, bilginin birey ve toplum yaşamındaki işlevinin ise
üretim ile birlikte çağdaş toplumsal yapının ve bu yapının işleyişinin
gelişimine neden olmuştur.” (Keser, 1991:85; akt. Tor ve Erden, 2004).
Yenilikçilik kavramına bakıldığında risk alabilmek, tecrübe edinmek
için isteklilik, yaratıcılık, fikir liderliği gibi birçok kavramın bir arada yer
aldığı düşünülmektedir (Kılıçer, 2010). Başka bir şekilde tanımlanırsa,
yenilikçilik bireyin akranlarına göre ortaya çıkan bir yeniliğe daha kısa
sürede adapte olabilmesidir (Rogers ve Shoemaker,1971).
Yenilikçiliğin odak noktasında birey yer alır. Bunun en önemli nedeni
bireylerin yeniliklerin yayılımında önemli bir ol oynadığı konusunda bir
görüşün var olmasıdır (Gardner, 1990). Farklı sebepler nedeniyle,
bireylerin yenilikçi özelliklerinin ve buna ilişkin seviyelerinin değişiklik
göstermesi bireysel inovasyon kavramını ortaya çıkarmaktadır (Yi, Fiedler
ve Park, 2006). Bireysel inovasyon ile ilgili özellikler kişiden kişiye
değişir. Bazı bireyler inovasyon için gerekli niteliklere sahipken, diğerleri
yenilikçiliği engelleyen niteliklere sahiptir (Gardner, 1995). Toplumda yer
alan bireyler inovasyonu kabul etme şekillerine göre beşe ayrılmaktadır.
Bu kategoriler, yenilikçi, öncü, geleneksel, şüpheci ve sorgulayıcı
şeklindedir (Şekil 1).
Yenilikçiler;
toplumdaki en küçük birimi
oluşturan
gruptur.
Yenilikçi bireyler tehlikede
olmayı kabullenir, bu
nedenle
yenilikçilik
konusunda net bir tavır
sergilerler. Fikir liderliği
ortaya koyarlar. Genellikle
gençlerden
oluşur.
Şekil 1: Bireylerin inovasyonu
Öncüler; bu grupta yer
benimseme şekilleri (Rogers, 2003)
alan bireyler toplumun
%13,5’ini
oluşturur.
Düşüncelerini örgüt içinde aktarır. Yenilikler ile ilgili rehberlik eder ve yol
gösterirler. Yenilikçilerden daha çok toplumda yer alır ve katkıları
fikirlerini, değişimi yaygınlaştırmak ve hızlandırarak başarılı bir şekilde
hayata geçirmektir. İnovasyon ile ilgili belirsizliği azaltan bir grup olduğu
söylenebilir. Araştıran sorgulayan; yenilikçiliği temkinli bir şekilde
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benimseyen gruptur. Yenilikçiliği yayma aşamasında etkilidirler,
toplumda nadiren lider olurlar ancak toplumda aktif rol oynarlar.
Şüpheciler; toplumun çoğu tarafından benimsenmeden yeniliğe karşı
olumlu bir tavır sergilemezler. Bu grupta inovasyon ile ilgili tüm bilgilerin
ayrıntılı olarak belirtilmesi ve belirsizliklerin kaldırılması gerekmektedir.
Akranlarının baskısı onları yenilikleri benimseme sürecinde etkileyen
önemli bir unsurdur. Geleneksel bireyler, % 16 ile sosyal sistemin son
bölümünü oluşturmaktadır. Lider olarak yer almazlar. Geçmiş
deneyimlerini temel almaları, karar verme noktasında geçmişe bağlı
olmalarına neden olur. Değişikliklere karşı önyargılıdırlar. Bu durum
yeniliği benimseme sürecini uzatır ve yavaşlatır (Rogers, 2003).
2.1.3. Bireysel İnovasyon ve Liderlik
Algı kelimesi, TDK (2020)’e göre bir şeye dikkati yönelterek o şeyin
bilincine varma, idrak olarak ifade edilmektedir. Bireysel inovasyon algısı,
bireyin elde ettikleri bilgileri ve deneyimlerin kendi zihinsel yapılarında
değerlendirmeleri şeklinde gerçekleşmektedir (Taşgit ve Torun, 2016). Bu
tanımdan hareketle inovasyon algısı, liderlerin inovasyonu tanıma biçimi,
yaşamış olduğu inovasyon tecrübeleri ve bilgilerinin yorumlanması
şeklinde tanımlanabilir.
Rogers (2003), inovasyonun bireylerin deneyimlerine, bilgi
anlamındaki alt yapılarına göre algılandığını belirtmektedir. Liderlerin
algılarını ele aldığımızda da, inovatif etkinliklere başlama, uygulama ve
süreklilik sağlama için önemli bir faktör olduğu görülmektedir (Taşgit ve
Torun, 2016). İnovasyon sürecinin birçok açıdan etkilenebilecek bir yapısı
olduğu belirtilmektedir ve bu açıdan bakıldığında liderlerin inovasyon
sürecini yönetme stilleri, elde edilecek başarılı sonuçlar açısından oldukça
önemli olacaktır. Liderlerin karakteristik yapıları ve deneyimleri bu
yönetim tarzlarını etkileyen en önemli faktörlerdir. (Aragon., et., 2007).
Yöneticilerin inovasyon sürecini yönetme tarzlarının inovasyon
performansını etkilemede önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.
Literatür incelendiğinde inovasyon performansı üzerine liderlik stillerinin
etkisi Tablo 1’de verilmektedir (Torun ve Taşgit, 2016).
Tablo 1: Yönetim Tarzlarının İnovasyon Performansına Etkisi
Liderlik
İnovasyon Performansına Etkisi
Dönüşümcü
İnovasyon faaliyetlerinin artırılmasına olumlu etkisi
bulunmaktadır.
Karizmatik
İnovasyon
performansını
olumlu
etkileyeceği
beklenmektedir.
Hizmetkâr
Değişime ve gelişime açık olmasından dolayı, inovasyon
performansını olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Stratejik
Değişimi desteklemesi ve yeniliğe açık olması
beklenmektedir.
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Liderlerin inovasyon sürecinde iyi bir başarı ivmesi yakalayabilmesi
için karakteristik özelliklerini ve liderlik stillerini kullanabilmeleri
gerekmektedir (Krause, 2004). Tablo 1 ‘de verilen liderlik stillerinin
inovasyon performansına yansımaları liderlik stillerinin önemini ortaya
koymaktadır.
2.1.4. Yeni bir liderlik anlayışı: Liderlik 4.0
Liderlik evrimi, her dönemin o anda hâkim liderlik düşüncesiyle temsil
edildiği, ancak bu mevcut iş ortamında daha az etkili olabileceği dört ana
dönemde özetlenebilir (Wong, et. al., 2019).
Liderlik Dönemi 1. Bu, endüstriyel evrimden önceki bir dönemdir. İş
ortamı istikrarlıdır ve organizasyon küçük ve yönetilmesi kolaydır. Bu
nedenle, büyük resmi görebilen ve tüm bulmacaları birlikte düzeltebilen
bir kişi, toplumun gözünde bir kahraman olarak kabul edilir. Bu Büyük
Adam liderliğinin çağıdır ve vurgu özellik teorileri üzerindedir.
Liderlik Dönemi 2. Bu, hiyerarşi ve bürokrasi kavramının bir örgütü
yönetme sürecinin bir parçası olarak ortaya çıktığı dönemdir. İş ortamı hala
istikrarlı olsa da, bir organizasyon o kadar büyümüştü ki artık tek bir kişi
tarafından yönetilememektedir. İş faaliyetlerinin verimli ve etkin bir
şekilde yapılmasını sağlamak için kurallar ve prosedürler tasarlanır ve
uygulanır. Bu yönetim tarzı, kuruma, çalışanı denetlemek ve kontrol etmek
ve kesin prosedürlere dayalı olarak bilinçli karar vermek için etkili bir
mekanizma sağlamıştır. Bu dönemde, kişisel olmayan bir yaklaşım
kullanarak astları yönetip kontrol ederek yöneten rasyonel yöneticinin
yükselişi görülmüştür. Davranış ve olasılık teorileri, bu istikrarlı ortamda
olduğu gibi bu dönemde de iyi çalışmaktadır, liderlere durumu analiz etme
ve neler olduğunu kontrol etmelerine yardımcı olacak dikkatli bir plan
geliştirme zamanı verilir. Ancak bir sonraki dönemde, iş ortamı kaotik hale
geldiğinde, bu teoriler artık geçerli değildir.
Liderlik Dönemi 3. Bu dönemde iş ortamı kaotik hale gelmiştir ve
kurumların ayakta kalabilmesi ve büyümesi için yeni bir liderlik yaklaşımı
gerektiği görülmektedir. Bu nedenle, iş ortamındaki bu değişiklik, yeni
fikrin değerlendirilmesi ve tartışılması için fırsat sunmaktadır ve bu
gelişmeden, takım lideri ve değişim lideri gibi yeni liderlik stillerinin
ortaya çıktığı görülmektedir. Etki sanatı, organizasyon yapılarını ve
kültürlerini değiştirmek için büyük bir ihtiyaç olduğu için çok aranan bir
beceri haline gelmiştir. Liderin etki faktörü bu süreci kolaylaştırmaya
yardımcı olur. Liderlik kavramı, sorumlu bir kişi olmakla artık ilgili
değildir ve bu yeni ortamda liderlik, liderlerden sorumlu ekip liderleri ve
üyeleri arasında, hangi kişinin en fazla bilgiye sahip olduğuna bağlı olarak
bir kişiden diğerine geçtiği bir kavramdır.
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Liderlik Dönemi 4.Bu dijital bilgi çağının dönemini ele almaktadır. Bir
önceki dönemde, iş ortamında değişiklikler yaşanmıştır ve bu dönemde,
çevre değişiklikleri daha hızlı hale gelmiştir ve her şeyin değiştiği
görülmektedir. Bilgiye kolayca erişilebilir ve en kısa sürede internetin
açılımı ile kolaylaşır. İlişkinin önemini vurgulayan ve vizyon ve değer
yoluyla diğerlerini etkileyen öğrenme liderlerini temsil eder. Hem kişisel
hem de mesleki yaşamlarında sadece öğrendikleri ve değiştirdikleri değil,
aynı zamanda başkalarının gelişimini ve büyümesini teşvik etmeyi
amaçladıkları bir öğrenme organizasyonu kavramına inanırlar. Bu ilişkisel
teoriler yeni teorilerin ortaya çıkmasını sağlar.
Dijital liderlik (Liderlik 4.0), inovasyona güçlü bir şekilde odaklanan
hızlı, çapraz hiyerarşik, ekip odaklı ve işbirlikçi bir yaklaşımdır. Liderin
kişisel yetkinliği, zihniyetleri ve tasarım düşüncesi gibi yeni yöntemler ve
araçlar uygulama yetenekleri Liderlik 4.0 için kritik boyutlardır (Oberer ve
Erkollar, 2018).
Şekil 2’de iki boyutlu bir
Liderlik 4.0 matrisi geliştirilmiştir
Bu matris, inovasyon ve teknoloji
yönelimi derecesine ve liderlere
dayalı olarak en uygun liderlik 4.0
stilini seçmeye yardımcı olmalıdır.
Matris dört bölüme ayrılmıştır. Her
kadran, belirli bir kişi için en uygun
olan bir liderlik stilini listeler. X
ekseni,
bireyin
kapasitesini
Şekil 2: Liderlik 4.0 Matrisi (Oberer
tanımlar ve teknoloji ve yenilik
ve Erkollar, 2018).
yönelimi
üzerine
odaklanır.
Eğitim, uzmanlık, beceri ve motivasyon gibi bir bireyin teknoloji /
inovasyona yönelmesini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Y ekseni, kişinin
“insanın ilgisini” tanımlar. Eğitim, beceri ve etkileşim ve iletişim arzusu
gibi bireyin insan odaklı olması üzerinde çeşitli faktörler vardır. Örneğin,
teknoloji ile ilgili bir alanda yüksek eğitim seviyesine sahip bir kişinin TL
(Teknoloji lideri 4.0) veya DL (aynı zamanda yüksek bir çalışan yönelimi
varsa Dijital lider 4.0) gibi teknoloji odaklı bir liderlik tarzı istemesi
muhtemeldir. Genellikle çalışanların kararlara bağlılığını arayan bir kişi,
SL (sosyal lider 4.0) gibi çalışan odaklı bir liderlik tarzını tercih etme
eğilimindedir. Belirli bir yönelime sahip olmayan, ne insanların
endişelerine ne de teknoloji / inovasyon endişelerine karşı, düşük / düşük
bir duruma sahiptir, düşük kişi endişesi ve düşük teknoloji / yenilik
endişesi vardır. FL (Birinci Sınıf Lideri 4.0), nihai ürüne odaklanan
geleneksel imalat yapılarına odaklanma becerisiyle ilgilidir; çalışan
odaklılığı, gelişmekte olan teknolojiler için aynı derecede küçük ilgi
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gerektiren müşteri ihtiyaçları yoktur. SL (Sosyal Lider 4.0), inovasyon ve
teknolojiye bakılmaksızın çalışanlar için samimi bir ortam yaratma
yeteneğini ifade eder. Çalışanları desteklemek önemlidir. TL (Teknolojik
Lider 4.0), daha fazla değer sunmak için yeni teknolojinin nasıl
kullanılabileceğini belirleme yeteneğiyle ilgilidir; inovasyona ve düşük
çalışan odağına güçlü bir şekilde odaklanmıştır. DL (Dijital Lider 4.0),
teknolojinin insanları nasıl etkilediğini ve organizasyonel modelin insan
doğasıyla uyumlu olduğunu anlama yeteneğine odaklanmaktadır (Oberer
ve Erkollar, 2018).
Araştırmada, yönetici yetiştirme basamaklarından biri olan eğitim
yönetimi alanında lisansüstü eğitim alan ve bir bakıma geleceğin liderleri
olması hedeflenen öğrencilerin, bireysel inovasyon profillerinin liderlikte
yeni bir paradigma olarak görülen Liderlik 4.0 perspektifinden incelenmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bireysel inovasyon profilleri
kapsamında fikir liderliği, yeni fikirlere yaklaşım, yaratıcı liderlik ve
girişkenlik boyutlarına; Liderlik 4.0 kapsamında ise örgüt yapısına
yaklaşım, etkileşim kurma yöntemleri, bilgi yönetimi yaklaşımları, çalışan
gelişimi takibi ve kullanılan liderlik stillerine ilişkin sorulara cevap
aranmıştır.
3. Yöntem
Araştırma nitel araştırma modelinde görüşme yöntemi kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi
gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların
doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik
nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve
Şimşek, 2008).
3.1. Çalışma Grubu
Nitel araştırmacılar amaçlı örneklem yöntemini kullanma
eğilimindedirler. Görüşme yapılacak bireylerin seçiminde, evreni temsil
etme güçlerinden çok araştırma konusuyla doğrudan ilgili olup
olmadıklarına bakılır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Amaçlı örnekleme
zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine
çalışılmasına imkân verir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu araştırmanın
katılımcıları, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir
örnekleme kullanılarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın
katılımcılarını, 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında eğitim yönetimi
alanında lisansüstü eğitim gören 11 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcılar
yönetici ve öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nda da görev
yapmaktadır. Katılımcıların kimlikleri ile ilgili herhangi bir bilgiye yer
verilmemiş olup katılımcılar K1, K2, K3, …K11 şeklinde kodlanmıştır.
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3.2. Veri Toplama Aracı
Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır.
Görüşme, insanların bakış açılarını, öznel deneyimlerini, duygularını,
değerlerini ve algılarını ortaya koymada kullanılan oldukça güçlü bir
yöntemdir. Görüşme sürecinin, gözlem ve yazılı dokümanlardan elde
edilen verilerle desteklenmesi araştırmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini
arttırmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Görüşme soruları
hazırlanırken kolay anlaşılabilir, belirlenen konunun boyutlarına ilişkin
olmasına ve katılımcıların rahatlıkla cevaplayabileceği açık uçlu sorular
sorulmasına dikkat edilmiştir. Hazırlanan görüşme formu uzman onayına
sunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılarak veri toplama sürecine hazır hale
getirilmiştir. Bireysel inovasyon profilleri 4 alt tema üzerinden
değerlendirilmiştir. Buna ilişkin 4 soru bulunmaktadır. Bu sorular, “1.
Grup içerisinde herhangi bir konuda grup üyeleri sizden fikir alırlar mı?
2.Bir grup içinde ya da günlük hayatınızda yeni fikirlerle karşılaştığınızda
ne yaparsınız? 3. Eğitim dünyasındaki yenilikçi gelişmeler sonucu ortaya
çıkan yeni buluşlar ya da farklı teknolojiler karşısında davranışlarınız ne
şekildedir? 4. Eğitim ya da iş hayatınızda belirsizliklerle ve çözülmemiş
sorunlarla karşılaştığınızda ne yaparsınız?” şeklindedir. Liderlik 4.0
modeli kapsamında 5 parametreye ilişkin sorular katılımcılara
yöneltilmiştir. Bu sorular;“Okulda öğretmenleriniz ile oluşturacağınız
örgütü ne şekilde yapılandırırsınız?”, “Okulda liderlik süreciniz boyunca
farklı
okullarla
etkileşim
sürecinizi
hangi
yöntemlerle
gerçekleştirmektesiniz?” “Siz liderlik sürecinizde bilgi yönetimini hangi
yollarla sağlamaktasınız? Öğretmen, öğrenci ve veli üçgeninde bilgi akışı
ne şekilde sağlanmaktadır?” “Öğretmenlerinizin mesleki anlamda
gelişmelerini sağlamak ve takip etmek için hangi uygulamaları
gerçekleştirirsiniz?” “Okulda hangi liderlik stilini baskın olarak
kullanmaktasınız?” şeklindedir. Veri toplama sürecinde, katılımcılardan
izin alınarak mail yoluyla kendilerine görüşme formları gönderilmiştir. Ses
kaydı ve yazılı metin olarak katılımcılardan elde edilen veriler
araştırmacıya ulaştırılmıştır.
3.3. Veri Analizi
Veri analizi içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi
yoluyla verilerin içinde saklı olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmaya
çalışılmaktadır. İçerik analizinde temelde yapılan işleri, birbirine benzeyen
verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve
bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek
yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
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3.4. Geçerlik ve Güvenirlik
Araştırmada, uzman incelemesi ve katılımcı teyidi yoluyla iç geçerlik
(inandırıcılığını), araştırma süreci ve bu süreçte yapılan işlemlerin ayrıntılı
bir şekilde betimlenmesi ile dış geçerlik (aktarılabilirlik) sağlanmaya
çalışılmıştır. Bu doğrultuda, araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri
toplama aracı, verilerin analizi ve bulguların nasıl düzenlendiği ayrıntılı bir
biçimde aktarılmıştır. Araştırmanın iç güvenirliğini (tutarlığını) arttırmak
için katılımcılardan elde edilen görüşlerden alıntılar yorum yapılmadan
doğrudan verilmiştir.
4. Bulgular ve Tartışma
Çalışma bulguları Liderlik 4.0 ve bireysel inovasyon yaklaşımları baz
alınarak analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen görüşmelerde, katılımcılara,
dört temel bireysel inovasyon yaklaşımlarına ve Liderlik 4.0
parametrelerine ilişkin yarı yapılandırılmış beş soru sorulmuştur.
Araştırma bulgularının yorumlanmasında, eğitim yönetimi alanında
lisansüstü eğitim alan katılımcıların görüşme formunda belirtmiş oldukları
görüşlerden yapılan doğrudan alıntılara yer verilmiştir.
4.1. Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Bireysel İnovasyon
Profilleri
Araştırmada incelenen kavramlardan ilki olan bireysel inovasyon
profillerini belirlemek amacıyla katılımcılara sorular yönlendirilmiştir Bu
sorular bireysel inovasyon profilleri perspektifinden fikir liderliği, yeni
fikirlere yaklaşım, yaratıcı liderlik ve girişkenlik özelliklerini esas
almaktadır. Eğitim yönetimi alanında eğitim almakta olan lisansüstü
öğrencilerin kodladığı bireysel inovasyon yaklaşımları fikir öncülüğü, yeni
fikirlere yaklaşım, yaratıcılık ve girişkenlik olmak üzere dört alt temada
ele alınmaktadır. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin bireysel inovasyon
profillerine ilişkin kod ve temalara Tablo 2’de yer verilmektedir.
Tablo 2: Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Bireysel İnovasyon Profilleri
Tema
Bireysel
İnovasyo
n
Profilleri

Alt Tema
Fikir
liderliği

Kodlar
Fikirlerime danışılması /
önemsenmesi
Fikir alışverişinde bulunulma
İşbirlikli çalışmada öncülük
etme/ yönetme
Öngörülerime/ deneyimlerime
başvurulması
Stratejik yönetim ekibinde
öncülük
Fikirlerime nadiren
başvurulması
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Katılımcılar
K1, K2,K4, K5,
K7, K8
K1, K2,K3, K5,
K10
K4, K8, K9, K11

n
6

K5, K7

2

K9, K11

2

K6

1

5
4

Yeni
Fikirlere
Yaklaşım

Yaratıcı
Liderlik

Girişkenlik

Yeni fikirlere temkinli yaklaşma
Yeni fikirleri araştırma
Yeni fikirlere karşı ilgisiz olma/
dinlememe
Yeni fikirlere açık olma/
inovatiflik
Her yeni fikri değerlendirme
Yeni fikirlerin
uygulanabilirliğini inceleme
Yeni fikirlere uyum sağlama
Yeni buluşları ilk kullanan olma
Yeni buluşlara şüphe ile
yaklaşma.
Yeni buluşların başkaları
tarafından kullanılmasını
bekleme
Karşılaşılan problemi çözmek
için danışma
Karşılaşılan problemleri çözmek
isteme
Problemleri çözmekten mutlu
olma
Belirsizlik ve problemlerden
kaçınma

K3, K4, K6, K8,
K10
K3, K4, K6, K7,
K9
K6, K9, K10

5

K1, K5, K7

3

K5, K7
K11

2
1

K2
K1, K3, K8, K9
K2, K4, K6, K10

1
4
4

K5, K7, K11

3

K2, K4, K5, K7,
K8, K9, K10
K1, K3, K6, K11

7

K3, K6, K7

3

K4, K5

2

5
3

4

Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin kodladığı bireysel inovasyon
profilleri 4 alt temada toplanmıştır. Bu temalar fikir liderliği, yeni fikirlere
yaklaşım, yaratıcı liderlik ve girişkenlik şeklinde Tablo 2’de belirtilmiştir.
Fikir liderliği alt teması incelendiğinde fikirlerime danışılması, fikir
alışverişinde bulunulması kodlarının en çok üzerinde durulan başlıklar
olduğu görülmektedir. Kılıçer (2011), toplumun sosyal bir sistem
olduğunu ve bu sistemin %13,5’ini meydana getiren öncülerin, toplumda
yenilikler ile ilgili bilgi ve önerilerde bulunan yetkin bir birey olarak ifade
edildiğini belirmiştir. Buna bağlı olarak öncüler, yeniliğe karşı tutumları
rol model alınan fikir liderleri olarak da adlandırılmaktadır. Elde edilen
bulgularda fikir liderliği alt teması ile örtüşmekte olduğu sonucuna
varılmıştır. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin fikir liderliği alt temasına
ilişkin K5 ve K8 ifadeleri aşağıdaki gibidir;” …genellikle anlaşılmayan bir
durum ya da konu varsa önce bana sorarlar, çözüm bulamazsak ve
deneyimli insanlarla fikir alışverişi yaparız (K5).” “Son katıldığım bir
seminerde oluşturduğumuz grupla bir skeç çalışmamız vardı. Burada,
görev dağılımını ve sahne organizasyonu konusunda grup benim
yönlendirme yapmamı istedi ve fikirlerime önem verildiğini hissettim
(K8).”
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Kılıçer (2011), benimseme yaklaşımlarından kuşkucular olarak ifade
edilen profile sahip olan bireylerin şüpheci ve çekingen davranışlarının en
önemli özellikleri olduğunu belirtir. Yeniliklere karşı temkinli olmaları ve
uyum sürecinin de bu nedenle ortalamanın altında kalmaktadır. Yeni
fikirlere yaklaşım alt teması incelendiğinde de, yeni fikirlere temkinli
yaklaşma ve yeni fikirleri araştırma kodlarının en çok üzerinde durulan
başlıklar olduğu görülmektedir. Bu profile sahip bireylerin genel
özellikleri ile uyum gösteren kodlar olduğu görülmektedir.
Timucin (2009), yapmış olduğu araştırmada, Türkiye’de bulunan bir
üniversitenin yabancı dil bölümündeki öğretim elemanlarının bir yenilik
olarak bilgisayar destekli dil öğrenimini İngilizce öğretiminde benimseme
durumlarını incelemiştir ve buna göre eğitsel anlamdaki teknolojik
yenilikleri benimseyen öğretim elemanlarının, en çok risk almada temkinli
davrananlar (sorgulayıcı) kategorisinde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu alt
temaya ilişkin bulgular incelendiğinde, sorgulayan ve temkinli olan
katılımcı sayısının diğer kodlara göre fazla olmasının, yeni fikirlere olan
yaklaşımlarda öğrencilerin birçok boyutu ele aldığını ve yönetsel anlamda
da bu davranış biçimlerini yansıtabilecekleri öngörülmektedir. Bunun yanı
sıra, yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirlere uyum sağlama kodlarının
katılımcılar tarafından ifade edilmemesi de dikkat çekmektedir. Lisansüstü
eğitim alan öğrencilerin yeni fikirlere yaklaşım alt temasına ilişkin K3
ifadesi aşağıdaki gibidir; ”Yeni bir fikirle karşılaştığımda grup
içerisindeysem önce dinlerim, temkinli olmaya çalışarak bu fikri savunan
ya da reddeden kişilerin anlattıklarını aklımda bir yere oturturum sonra
yorum yapmadan araştırırım (K3).”
Rogers’a (2003) göre, yenilikçiler bir yeniliği ilk deneyen ya da icat
eden, risk almaktan hoşlanan öne çıkan bireylerdir. Yaratıcı liderlik alt
temasında, “Yeni buluşları ilk kullanan ben olurum.” kodlamasından daha
çok, “yeni buluşlara şüphe ile yaklaşan ve başkaları tarafından
kullanılmasını beklerim.” kodunun daha fazla kodlandığı görülmektedir.
Usluel ve Mazman (2010), herhangi bir yeniliğin eğitsel bağlamda bireyler
tarafından kabulünü ve benimsenmesini sağlamak ve yayılımını
hızlandırmak için bazı unsurlar olduğunu belirtmektedir. Bu unsurlardan
yarar algısı, kullanım kolaylığı, kolaylaştırıcı faktörler ve sosyal etki olmak
üzere dört öğenin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtmiştir ve en
fazla vurgulanan öğenin yarar algısı olmasının altını çizmektedir.
Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin yeni buluşlara yönelik algısının, yeni
fikirlere yaklaşım alt temasında olduğu gibi temkinli bir yaklaşım şeklinde
olduğu görülmektedir. Bu sonucun, katılımcı görüşlerinin, yeni fikirlerin
ya da buluşların eğitimde yararlı olma durumuna göre kullanılması
gerektiği yönündeki algılarından kaynaklandığı söylenebilir. Lisansüstü
eğitim alan öğrencilerin yaratıcı liderlik alt temasına ilişkin K3, K7 ve K11
210

ifadeleri aşağıdaki gibidir; “Öncelikle çıkan bir yeniliği kullanmak için
çaba sarf ederim. İlk kullanan ben olmak isterim. Bir kez kullanıp
denedikten sonra fikrin inovatif olup, olmadığına bakarım (K3).”
“Yeniliklerin başkaları tarafından kullanılmasını beklerim. İlk kullanan
ben olacaksam da küçük pilot uygulamalar yaparım (K7).” “Yeniliklere
karşı şüphe ile yaklaşmaktan ziyade uygulamanın nasıl olacağı konusunda
şüphe duyarım. Eğer yeniliklerin öğrenci ve öğretmen ve personeli
olumsuz etkileme riski varsa yeniliklerin öncelikle başkaları tarafından
kullanılmasını bekler sonuçlarını değerlendiririm (K11).”
Girişkenlik alt teması incelendiğinde problem ile ya da belirsiz bir
durumla karşılaşıldığında başkalarına danışarak çözerim kodlamasının
katılımcılar tarafından en çok belirtilen kod olduğu görülmektedir. 21.
yüzyılda öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve yenilikçi düşünmelerini
geliştirmek için öğretmenlerin nitelikleri arttırılmalıdır. Birçok öğrenci,
öğretmeni örnek alır. Bu açıdan öğretmenler farklı düşünmeli, problemleri
orijinal bir tarzda çözmeli problem çözme becerisini geliştirmelidir
(Özmusul, 2012). 21. yüzyıl becerilerinden biri olan problem çözme
becerisine sahip bir birey yeni fikirlere uyum göstermekte, üretmekte
zorluk yaşamayacağı düşünülmektedir. Bulgularda lisansüstü eğitim alan
öğrencilerin genellikle danışarak ya da kendilerinin problemi çözmeye
çalıştıkları, problemden kaçınma durumunda olan katılımcıların azınlıkta
olduğu görülmüştür. Lisansüstü eğitim almış olmanın, bireyleri düşünme
fikir ve bilgi üretmeye yönlendiren eğitim anlayışının oluşmasında etkili
olduğu düşünülmektedir.
Lisansüstü eğitim alan üniversite öğrencilerinin bireysel inovasyon
profilleri, alt temalar temelli incelendiğinde, genel anlamda inovatif
fikirlere ve buluşlara karşı temkinli ve araştıran/sorgulayan bir yaklaşım
sergilemekte oldukları görülmektedir. Fikir liderliği ile yeni fikirlere
yaklaşım alt temalarının baskın olduğu görülmektedir. Çuhadar, Bülbül ve
Ilgaz (2013), çalışmalarında öğretmen adaylarının sorgulayıcı araştıran
olarak sınıflamaktadır. Çelik (2013) ise, çalışmasında katılımcıların en
fazla sorgulayıcı/araştıran bireysel inovasyon profiline sahip oldukları
sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre lisansüstü
öğrencilerin
bireysel
inovasyon
profillerinin
eğiliminin
de
sorgulayıcı/araştıran olarak görülmüştür ve sözü edilen çalışmaların
sonucuyla örtüşmektedir.
4.2. Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Liderlik 4.0 Yaklaşımları
Araştırmada incelenen kavramlardan bir diğeri olan Liderlik 4.0
yaklaşım parametrelerine yönelik soru yapılandırılmış ve alt sorular
halinde yönlendirilmiştir. Sorulan sorular, örgüt yapısına yaklaşım,
etkileşim kurma yöntemleri, bilgi yönetimi yaklaşımları, çalışan gelişimi
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takibi ve kullanılan liderlik stilleri başlıkları altında yapılandırılmıştır. Her
bir başlığa ilişkin soru ve bulgular bu bölümde ele alınmıştır.
4.2.1. Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Örgüt Yapılandırma
Biçimleri
Liderlik 4.0 yaklaşım parametrelerine yönelik eğitim yönetimi alanında
eğitim almakta olan katılımcıların kodladığı örgüt yapısına yaklaşıma
ilişkin alt temalar ve kodlara Tablo 3’te yer verilmektedir. Lisansüstü
eğitim alan öğrencilerin kodladığı örgüt yapısına yaklaşım 3 alt temada
toplanmıştır. Bu temalar yatay yapı, hiyerarşik yapı ve esnek yapı şeklinde
Tablo 3’te belirtilmiştir.
Tablo 3: Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Örgüt Yapısına Yaklaşım
Tema
Örgüt
Yapısına
Yaklaşı
m

Alt Tema
Yatay yapı

Hiyerarşik
yapı
Esnek yapı

Kodlar
İletişim kurma
Özdenetim
İşbölümü yapabilme
Sorumluluk kazandırma
Karara katılım
Emir – komuta ilişkisi
Yöneticinin denetim yapması
Rutin görevlendirme
Karma örgütlenme
Örgütte aidiyet
Öğrenen örgüt
Yöneticilik yerine liderlik
yapılması
Formal ve informal yapıları ele
alma

Katılımcılar
K1, K2,
K3,K8, K10
K5, K6, K9
K4, K10
K4, K5
K6, K11
K1, K6
K9
K11
K1, K6, K7,
K9, K11
K6, K7
K6, K7
K7

n
5

K7

1

3
2
2
2
2
1
1
5
2
2
1

Yatay yapı alt teması incelendiğinde iletişim kurma ve özdenetim
kodlarının en çok üzerinde durulan başlıklar olduğu görülmektedir. Bunu
takip eden başlık ise, işbölümü yapabilme kodudur. Katılımcıların yüksek
oranda yatay örgüt yapısına eğilimli oldukları görülmektedir. Özellikle
iletişim ve işbirliğinin örgüt yapısı içinde olmazsa olmaz kavramlar
olduğunu dile getirmektedirler. DeRue ve Ashford (2010), liderlik
becerileri tanımlamış ve kişilerarası beceriler olarak tanımladığı liderlik
özellikleri içinde iletişim kurma, işbirliğini ele almıştır. Genç ve Yüksek
(2018), Liderlik 4.0 yaklaşımında da yatay ilişkilerin temel olduğu, karar
alma süreçlerine alt kademelerin de katılımının sağlandığı ya da astların
doğrudan kendi kararlarını alabilmelerine olanak sağlayan, âdem-i
merkeziyetçi, özdenetimin daha fazla olması gerektiği belirtilmektedir.
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Katılımcıların üzerinde durdukları yatay örgüt yapısı algısının Liderlik 4.0
paradigmasında yer alan görüşlerle genel anlamda örtüştüğü
görülmektedir. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin yatay örgüt alt temasına
ilişkin K5 ve K6 ifadeleri aşağıdaki gibidir; ”Yatay örgütlenme şekline
daha yakınım, çünkü hiyerarşik bir yapıdansa; özdenetim, görev bilinci ve
uzmanlık davranışlarını ön planda tutmanın doğru olduğunu düşünüyorum
(K5).”” Ben bir lider olarak, içerisinde bulunacağım örgütün yatay
hiyerarşik bir yapılandırırdım. Örgütün tüm üyelerinin, alanlarında
profesyonel bireyler olarak ihtiyaç duyulan tüm durumlarda kendi
kendilerinin ve aynı zamanda örgütün yöneticisi olabilmelerini, içsel
motivasyonlarla çalışmalarını, özgüvenli şekilde karar alabilmelerini
dileyerek şeffaf bir örgütün şeffaf bir lideri olmak isterdim (K6).”
Örgüt yapılarına yaklaşım temasına ilişkin diğer alt temalar ele
alındığında esnek yapıya eğilimin, yatay yapıyı takip ettiği ve en az
hiyerarşik yapıya yer verildiği görülmektedir. Örgütlerdeki mekanik yapı,
yüksek düzeyde iş bölümü ve uzmanlaşma, dikey hiyerarşik otorite,
merkezi karar alma ve katı kurallara sahipken; organik yapı,
zenginleştirilmiş iş bölümü ve uzmanlaşma, yatay ilişkiler, daha uyuma
dönük davranışlara ve esnek bir yapıya sahiptir (Durmuş, 2019). Öğüt,
(2009), Endüstri 4.0 ile birlikte örgütlerin mekanistik tasarımdan organik
tasarıma doğru yönelim gösterdiğini ifade etmektedir. Bunun en önemli
nedeninin Endüstri 4.0 paradigmasının içinde var olmayan katılık kültürü
olduğuna işaret eder. Liderlik 4.0 yaklaşımında da örgütler için tek bir
örgüt yapısının yeterli olmadığı, her örgüte özgü ihtiyaç ve durumlara göre
esnek yapılanmaya gidilmesi gerektiği belirtilmektedir (Durmuş, 2019).
Katılımcıların esnek yapı algısının Liderlik 4.0 paradigmasında yer alan
görüşlerle genel anlamda örtüştüğü görülmektedir. Buna karşın hiyerarşik
yapılanmaya eğilimin de olması geleneksel yönetim anlayışının halen
devam ettiğine işaret etmektedir. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin esnek
örgüt alt temasına ilişkin K7 ifadesi aşağıdaki gibidir; “Herkes örgüte
karşı bir aidiyet duymalı. Örgütün entelektüel sermayesinden
yararlanırım. Bunu kalıcı hale getiririm. Örgütü yapılandırırken, formal
ve informal yapıları göz önünde bulundururum. Dikey ve yatay ilişkilerin
esnek olmasını sağlarım. Sorumluluk verdiğim kadar yetkide veririm.
Aslında amacım yönetici olmak değil bu örgütü yapılırken lider olmaktır
(K7).”
4.2.2. Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Etkileşim Kurma
Yöntemleri
Eğitim yönetimi alanında eğitim almakta olan lisansüstü öğrencilerin
kodladığı dijital etkileşim yöntemleri temasına ilişkin alt temalar ve
kodlara Tablo 4 ‘te yer verilmektedir. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin
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kodladığı etkileşim yöntemleri 2 alt temada toplanmıştır. Bu temalar,
dijital ve geleneksel şeklinde Tablo 4’te belirtilmiştir.
Tablo 4: Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Dijital Etkileşim Kurma
Yöntemleri
Tema
Alt Tema
Kodlar
Katılımcılar
Etkileşim
Dijital
Whatsapp programı
K2, K3, K4,
Yöntemleri
K5, K6, K7,
K8, K10, K11
Telekonferans
K2, K3, K9
programları
Sanal sınıf uygulamaları
K1
Sosyal medya araçları
K4
Network ağ yapıları
K7
Geleneksel Yüz yüze etkileşim
K1, K2, K3,
K5, K6, K8,
K10, K11
Hizmet içi eğitim,
K6, K7, K8,
toplantılar
K10

n
9

3
1
1
1
8

4

Dijital etkileşim alt teması bulguları ele alındığında Whatsapp
programının en sık başvurulan yöntem olduğu göze çarpmaktadır. Son
dönemde yaşanan Covid 19 salgını sonrası ortaya çıkan uzaktan eğitim
alternatifi ile birlikte telekonferans programlarının da kullanılan yöntemler
arasında olduğu görülmektedir. Dijital etkileşim kurma yöntemlerinin yanı
sıra geleneksel yöntemlerde yüz yüze etkileşimin halen önemini koruduğu
da göze çarpmaktadır. Bu durum bize her ne kadar dijital yöntemler aktif
olarak kullanılıyor olsa da katılımcılar için tek başına yeterli gelmediğini
düşündürmektedir. Koçel’e göre, yöneticinin dikkat etmek zorunda olduğu
ve yönetim sürecinin en önemli basamaklarından biri iletişimdir (Koçel,
1995). Özdemir’e göre, inovatif örgütlerin iyi bir iletişim sistemleri
bulunmaktadır ve bu onların en belirgin özelliğidir (Özdemir, 2000; Akt.
Kırşan, 2019). Avcı (2019), yapmış olduğu çalışmada whatsapp gibi dijital
iletişim araçlarının kullanımının okul yönetiminde iletişimi anlık
geribildirimlerle sağlamak, sürekli bireylere erişebilmek ve okul içi
etkileşimi arttırmak amacıyla kullanıldığını ve iyi bir iletişim kanalı
oluşturduğu sonucuna elde etmiştir. Dijital alt temaya ilişkin bulguların,
literatürde yapılan çalışmalarla (Kırşan, 2019; Avcı, 2019) örtüştüğü
görülmektedir. Çağlak (2019), yapmış olduğu çalışmada dijital iletişim
yöntemlerinin sık kullanıldığını ancak, Whatsapp gibi uygulamalar ile
iletişime geçmenin sosyal hayat içerisinde yüz yüze iletişimin getirdiği pek
çok avantajdan yoksun olduğunu da unutulmaması gerektiğini
belirtmektedir. Geleneksel alt temasında en çok belirtilen yüz yüze
etkileşim yönteminin katılımcılar tarafından sık kullanılmasının temelinde
de dijital etkileşim yöntemlerinden üstün taraflarının olduğu söylenebilir.
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Liderlik 4.0 paradigması açısından hızlı dijital etkileşimler örgütsel
iletişimde önemlidir (Durmuş, 2019). Dijital gelişmeler liderlik
parametrelerinde değişikliklere neden olmakta ve bu doğrultuda okul
liderlerinin sahip olması gereken dijital liderlik becerilerini ve yeterlilik
düzeylerinin yüksek olması beklenmektedir (Zhong, 2017). Yücebalkan
(2018), okullarda Eğitim 4.0 kavramı içerisinde de yer alan, uzaktan
eğitim, senkron ve asenkron eğitim uygulamaları, sınıf yönetimi
uygulamaları, sınıfsız öğrenme (sanal okul), sanal gerçeklik, arttırılmış
gerçeklik uygulamaları, yapay zekâ, robotlar, robotik kodlama
uygulamalarının (Öztemel, 2018) kullanımının artışı, dijital liderliği de bir
bakıma zorunlu hale getirdiğini belirtmektedir. Carretero, Vuorikari ve
Punie (2017) dijital yeterlilikler içerisinde dijital teknolojiler yoluyla
etkileşimin yer alması ve 2023 Vizyon Belgesi’nde de buna yer verildiği
görülmektedir (MEB 2023 Eğitim Vizyonu, 2019). Elde edilen bulgular
incelendiğinde de, eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim alan ve aynı
zamanda çalışmakta olan katılımcıların dijital etkileşim yöntemini
kullandıkları ve aynı zamanda da yüz yüze etkileşimin avantajlarını da
buna entegre ettiği görülmektedir. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin
etkileşim yöntemleri temasına ilişkin K3, K5 ve K7 ifadeleri aşağıdaki
gibidir; “Farklı okullarla etkileşim sürecinde her yöntemi kullanırım.
Ancak kişilerle yüz yüze görüşmelerin daha etkili olduğunu düşünüyorum
(K3).” ” Etkileşim sürecimi daha çok yüz yüze görüşmelerle sürdürmeyi,
acil ve geniş çaplı durumlar içinse whatsapp gruplarını tercih ederdim
(K5).””11 kampüs ve 29 okulumuz var. Tabi iki kurum olarak çok büyük
bir yapıya sahibiz. Bu kadar büyük örgüt yapısında idare ve öğretmenlerin,
hizmetlilerin sevk ve idaresi bir network ağı ile yapılmalı. Bunun için
okulun kendi içerisinde kullandığı network ağları Outlook, whatsapp
grupları da var (K7).”
4.2.3. Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Bilgi Yönetim
Yaklaşımları
Eğitim yönetimi alanında eğitim almakta olan lisansüstü öğrencilerin
kodladığı bilgi yönetim yaklaşımları temasına ilişkin alt temalar ve kodlar
Tablo 5’te belirtilmektedir. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin kodladığı
bilgi yönetim yaklaşımlarına ilişkin kodlar yedi başlık atında toplanmıştır.
Tablo 5: Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin bilgi yönetim şekilleri
Tema
Bilgi
Yönetim
Yaklaşımlar
ı

Kodlar
Yüz yüze görüşmeler
Sosyal medya araçları
Anlık mesajlaşma sistemleri
E- posta grupları
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Katılımcılar
K1, K4, K8, K9,
K11
K1, K2, K5, K7,
K8

n
5
5
5
4

Telekonferans sistemleri(Zoom,
Teams..vb)
Eğitim Bilişim Ağı (EBA)
Okul web sitesi

K1, K2, K6, K7,
K8
K3, K6, K7, K10
K5, K8

2
2
1

K1, K10
K8

Bilgi yönetim yaklaşımları temasına ilişkin kodlar incelendiğinde,
örgüt içerisinde bilgi yönetiminde geleneksel ve dijital yaklaşımların bir
arada olduğu ve kullanıldığı görülmektedir. Yüz yüze görüşmeler, sosyal
medya araçları ve anlık mesajlaşma sistemleri okul içinde veli, öğretmen,
öğrenci ve yönetim arasındaki bilgi akışında katılımcıların en çok dile
getirdikleri yaklaşımlardır.
Durmuş (2019), dijital dönüşümle beraber bilgiye erişimin hızlandığını,
bilgi kalitesinde belirli bir standartta olmasının imkânsız olduğunu ve bu
nedenle liderlerin örgüt içerisinde bilgi yönetimini en iyi şekilde sağlaması
ve bilgi kullanma kurallarını belirlemesi gerektiğini ifade etmektedir.
Carretero, Vuorikari ve Punie (2017) belirlediği dijital yeterlilikler
çerçevesinde yer alan bilgi ve veri okuryazarlığı, dijital okul liderlerinin
veriyi bulma, yönetme ve değerlendirme gibi sahip olması gereken
özellikleri ele almaktadır. Elde edilen bulgular incelendiğinde de eğitim
yönetimi alanında lisansüstü eğitim alan ve aynı zamanda çalışmakta olan
yönetici ve öğretmenlerin bilgi akışını yönlendirmede birçok yaklaşımı
kullandıkları görülmektedir. Benzer bir şekilde bilgi yönetimine ilişkin
yapılan çalışmalarda (Erten 2006; Almış, 2010; Yiğit, 2013; Çelebi, 2013)
ise okul yöneticilerinin kendilerini, bilgiyi elde etme/üretme, bilgiyi
paylaşma ve bilgiyi kullanma boyutlarında yeterli gördüklerine ilişkin
sonuçlar bulunmaktadır. Elde edilen bulgular ile çalışmaların örtüştüğü
görülmektedir ancak bilgi yönetiminin değerlendirme ve depolama
boyutuna ilişkin katılımcıların herhangi bir görüş bildirmemeleri de göze
çarpmaktadır. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin bilgi yönetimi temasına
ilişkin K7 ifadesi aşağıdaki gibidir; “Bilgi yönetimini sosyal medya
araçlarını kullanarak paylaşırım. Kurduğumuz Whatsapp grupları, OBS
otomatik bilgi sistemi, facebook vb. gibi dijital platformlarla öğretmen,
öğrenci ve veli bilgi akışını en seri şekilde sağlamaktayız (K7).”
4.2.4. Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Çalışan Gelişimi Takibi
Eğitim yönetimi alanında eğitim almakta olan lisansüstü öğrencilerin
kodladığı çalışan gelişimini takip etme temasına ilişkin alt temalar ve
kodlar Tablo 6’da belirtilmektedir. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin
kodladığı çalışan gelişimi takibi temasına ilişkin iki alt tema belirlenmiştir.
Bu temalar, çalışan gelişimindeki katkılar ve çalışan gelişimini kontrol
şeklindedir
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Tablo 6: Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Çalışan Gelişimini Takip
Etme Biçimleri
Tema
Alt Tema
Kodlar
Katılımcılar
Çalışan Çalışan
Hizmet içi eğitime
K1, K2, K4, K6,
Gelişi
gelişiminde
katılım
K8, K11
m
ki katkıları
Konferans, seminer ve
K1, K3, K4, K5,
Takibi
eğitimlere katılım
K7
Lisansüstü eğitime
yönlendirme
K1, K6, K7, K8,
Bilimsel toplantılara
K9
katılım
Ödül yöntemi
K4, K8, K9
Çalışan
gelişimi
kontrol

MEBBİS ve Elektronik
modül kullanımı
OGYE ekiplerini aktif
tutma
Çevrimiçi toplantılar
Akıllı okul sistemleri
Öğretimsel denetim

K2, K6, K10
K1, K3, K4, K5,
K6, K8, K10
K1, K2, K6, K7,
K9
K8, K9, K10
K5
K10

n
6
5
5
3
3

7
5
3
1
1

Çalışan gelişimindeki katkılar alt temasına ilişkin kodlara bakıldığında
hizmet içi eğitime katılım en çok belirtilen başlık olarak görülmektedir.
Bunun yanı sıra, konferans, seminer ve eğitimlere katılım ve lisansüstü
eğitime yönlendirme başlıkları da belirtilmiştir. Akbaşlı ve Diş’e göre
(2019), okul liderlerinin temel sorumluluğu, okulda çalışanlarının
yeteneğini ve potansiyelini örgütün okulun kurumsal hedefleri göz önünde
bulundurularak ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda, Liderlik 4.0 bağlamında
ele alınan dijital okul liderleri de çalışanlarının dijitalleşmesini, kurumun
hedefleri doğrultusunda yetiştirilmesi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması
için okul içi ve dışı paydaşlarla işbirliği içerisinde olmaları gerekmektedir.
Elde edilen bulgular irdelendiğinde, öğretmenlere mesleki gelişim
anlamında, çalışanlara yönelik katkılarının bakanlık, üniversiteler ile
işbirliği yapılan hizmet içi eğitimler ve konferanslara yönlendirmelerin
olduğu görülmektedir. Bu bulgunun ortaya çıkmasının temelinde
katılımcıların lisansüstü eğitim alıyor olmalarının ve MEB’te en kolay
öğretmenlerin ve yöneticilerin erişebildiği eğitimlerin, hizmet içi eğitim
olmasının etkisi olduğu düşünülmektedir.
Durmuş (2019), Liderlik 4.0 parametrelerinden biri olarak belirttiği
çalışanların gelişimi için uygulama toplulukları, çevrimiçi videolar ve
portallar gibi dijital imkanların oluşturulması gerektiğini belirtmektedir.
Aksal (2015), Liderlik 4.0 kapsamında da ele alınan dijital liderler olarak
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müdürlerin, eğitim sistemine teknolojilerin entegrasyonu için model
oluşturmaları; inovatif yapıda olmaları ve okul iklimi içinde direnci kırarak
çalışanlara katkı sağlaması gerektiğini belirtmektedir. Bu anlamda, elde
edilen bulgulara göre katılımcıların çalışan gelişimindeki katkılarının,
dijitalleşmeye yönelik olmadığı söylenebilir. Daha çok mesleki gelişim
hedeflenmiş ve MEB izin verdiği sınırlar içerisindeki katkılar dile
getirilmiştir. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin çalışan gelişimindeki
katkılar alt temasına ilişkin K8 ve K11 ifadeleri aşağıdaki gibidir;
“Hizmetiçi eğitim almalarını sağlarım. Akademik gelişimlerinde onlara
yardımcı olurum (K8).” “Mesleki çalışma dönemlerinde yapılan planlama
dâhilinde okulumda planları öğretmenlerin mesleki gelişime yönelik
etkinliklere katılımını teşvik ederim (K11).”
Çalışan gelişiminin kontrolünde en sık kodlanan başlığın MEBBİS ve
Elektronik modül kullanımının olduğu görülmektedir. Bunu takip eden
kodun da örgüt işi eş güdümlemeyi sağlayan OGYE ekiplerinin aktif
kullanımı olarak görülmektedir. Çalışan gelişimindeki katkılarda olduğu
gibi Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında en sık başvurulan kontrol
mekanizmaları dile getirilmiş olduğu söylenebilir.
ITU (2018) tarafından belirtmiş olan dijital beceriler incelendiğinde,
temel bilgisayar ve mobil teknoloji gibi bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanma becerisini temel düzey beceriler olarak belirtilirken, e kitap
hazırlama, bazı yazılımları kullanma ve ayrıca e-ticaret işlemleri
yapabilmenin orta düzey dijital beceriler olarak ifade edildiği, ileri düzey
dijital becerilerin ise Endüstri 4.0’ı tetikleyen teknolojiler ve günümüz iş
ve yaşam koşullarında sahip olunması beklenen dijital beceriler olduğu
söylenebilir. Elde edilen bulgularda katılımcıların temel düzey dijital
becerilerini kullandıkları veri analizi, büyük veri gibi ileri düzey becerileri
kullanarak herhangi bir kontrol süreci izlemedikleri söylenebilir.
Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin çalışan gelişimini kontrol alt temasına
ilişkin K2 ve K10 aşağıdaki gibidir;”MEB tarafından MEBBIS gibi
elektronik ortamlardan öğretmenlerin bilgilerine ulaşmam kolay. Bu
nedenle kontrol edebilmenin en kısa yolu bu oluyor (K2).””MEBBIS
modülü ve diğer veritabanlarından verilerin ortaya çıkması kolay. E- okul,
E- kurs E- sertifikalara ulaşarak kontrol edebilmek mümkün (K10).”
4.2.5. Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Liderlik Sürecindeki
Liderlik Stilleri
Eğitim yönetimi alanında eğitim almakta olan lisansüstü öğrencilerin
kodladığı liderlik stilleri temasına ilişkin alt temalar ve kodlar Tablo 7’de
belirtilmektedir. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin kodladığı liderlik
stilleri temasına ilişkin belirtilen alt temalar, dönüşümcü liderlik,
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demokratik liderlik, etik liderlik, karizmatik liderlik, vizyoner liderlik ve
öğretimsel liderlik şeklindedir.
Tablo 7: Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Liderlik Sürecindeki
Liderlik Stilleri
Tema

Alt Tema

Kodlar

Katılımcılar

Liderlik
stilleri

Dönüşümcü
Liderlik

Etkileşim seviyesi
yüksek
İleriye dönük gelişim
Çözüm odaklı
Etkileşimin önemli
olması
Ortak karar alma
Sorumluluk bilinci
Özgür düşünebilme
Herkese aynı
mesafede olma
Adaletli olma
Değerleri yüksek olma
Vizyon ve misyon
sahibi
Çatışma..vb
ortamlarda etkin olma
Örgüt kültürü
oluşturma
Değişimlere açık olma
Etkileme becerisi
yüksek olma
Örgütsel başarı

K2

Demokratik
liderlik

Etik Liderlik

Karizmatik
Liderlik

Vizyoner
Liderlik
Öğretimsel
Liderlik

n
(Alt
tema)
4

K2, K3, K9, K11
K3, K9
K4, K8

4

K4, K5, K6, K8
K6
K6
K1

2

K1, K10
K10
K7, K10

2

K7
K10
K9, K10
K10

2

K1

1

Elde edilen bulgular incelendiğinde katılımcıların en çok dönüşümcü
ve demokratik liderlik stilini benimsediği görülmektedir. Tablo 7’de
belirtilen liderlik stillerine ilişkin kodlar katılımcının benimsediği liderlik
stiline ilişkin algılarını da ortaya koymaktadır. Durmuş (2019), 4. Endüstri
devriminin getireceği yeni liderlik modeline değişimlerdeki rolü nedeniyle
dönüşümcü modelin tek başına yeterli olmayacağını ve dönüşümselliğin
yanı sıra, öğrenmeye ve yeniliğe odaklanmaları gerektiğini belirtmektedir.
Tarhan (2018) ‘e göre günümüzde örgütsel değişimlerde en çok önerilen
liderlik modeli dönüşümcü (Transformasyonel) liderlik modelidir ancak,
yeni çağın liderlerinin, yerine göre otokratik, yerine göre demokratik,
yerine göre bırakın yapsınlar, yerine göre etkileşimci, yerine göre
dönüşümcü liderlik modellerini esnek olarak uygulayabilir olmaları
gerektiğini belirtmektedir. Torun ve Taşgit (2016), liderlik stillerinin
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bireysel inovasyon performanslarına yansımalarını ele almış ve inovasyon
faaliyetlerinin artırılmasına olumlu etkisi bulunmakta olduğunu
belirtmektedirler. Elde edilen bulgularda dönüşümcü liderlik en çok dile
getirilen liderlik tipi olmasına karşın, katılımcıların birden farklı
liderlikleri bir arada kullanabildiklerine ilişkin kodları tek başına
dönüşümsel liderliği kullanmadıklarını işaret etmektedir. Lisansüstü
eğitim alan öğrencilerin birden fazla liderlik stillini benimsediklerine
ilişkin K10 ifadesi aşağıdaki gibidir;” Vizyoner lider, yani yeni bakış
açısına sahip bir yönetici, diğer yöneticilerden farklı olarak değişik
gelişmeleri ve olayları okuyabilme yeteneğine sahip bir lider olmaya
çalılşmaktayım. Vizyoner lider, geleceğe yeni bir bakış açısıyla bakabilir
ve bu yeni bakış açısını üstün bir yetenekle analiz ve sentez edebilir. Bunun
yanı sıra karizmatik liderlerin de vizyon ve misyon sahibi olduklarını
düşünüyorum ve vizyonerlik ile birlikte kullanmam gerekli. Bu
liderler, izleyenlerin kendi kişiliği ile çok güçlü özdeşim kurmasını
sağlamış ve izleyenlerin üzerinde yoğun duygusal izlenimler bırakırlar.
Ayrıca etik lider özelliğim ön plandadır. Adil ve dengeli kararlar veren
dürüst, şefkatli ve prensip sahibi olmaya çalışıyorum (K10)”.
Liderlik 4.0 perspektifinden bakıldığında, bulgularda dikkat çeken bir
diğer unsur ise dijital liderlik alt temasının katılımcılar tarafından dile
getirilmemiş olmasıdır. Öztemel (2018), Eğitim 4.0 ile birlikte okullarda
yaşanan teknolojik ve dijital dönüşümün örgütlerin her aşamasına
yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtmektedir. Yöneticilerin de, ITU
(2018) tarafından belirtilen ileri düzey beceri ve yeterliliklere sahip olması
bu değişim sürecinin önemli bir aşamasıdır. Okulların gelecekteki başarısı
için dijital liderliğin önemli olduğu ve Liderlik 4.0 paradigması içinde de
önemli bir yeri olduğu belirtilmektedir. Liderlik 4.0'ı uygulayan liderler
dijital liderler ve dijital transformatörlerdir (Raza, 2016). Oberer ve
Erkollar (2018) tarafından oluşturulan liderlik matrisinde yer almakta olan
sosyal liderlik SL (Sosyal Lider 4.0), inovasyon ve teknolojiye
bakılmaksızın çalışanlar için samimi bir ortam yaratma yeteneğini ifade
etmekte ve çalışanları desteklemek önemli olarak belirtilmektedir. Elde
edilen katılımcı görüşlerinin, genel olarak kişilerarası ilişkiler, örgüt içi
işbölümü, sorumluluk ve etkileşim seviyeleri özelliklerini ele alan liderlik
stillerini benimsedikleri, sosyal liderlik kavramına daha yakın oldukları ve
örgüt içi dijital gelişim boyutunu göz ardı ettikleri söylenebilir.
5. Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmanın amacı; eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim
gören öğrencilerin bireysel inovasyon profillerinin Liderlik 4.0
perspektifinden incelenmesidir. Bu bölümde elde edilen bulgular ışığında
erişilen sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir.
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Bireysel inovasyon profilleri incelendiğinde fikir liderliği, yeni
fikirlere yaklaşım, yaratıcı liderlik ve girişkenlik şeklinde dört alt temanın
oluştuğu görülmektedir Lisansüstü eğitim alan üniversite öğrencilerinin
bireysel inovasyon profilleri alt temalar bazında incelendiğinde genel
anlamda inovatif fikirlere ve buluşlara karşı temkinli ve
araştıran/sorgulayan bir yaklaşım sergilemekte oldukları görülmektedir.
Endüstri 4.0 ile birlikte yönetimin de değişim geçireceği ve liderlerin
karakteristik
özelliklerinin
de
bu
değişimden
etkileneceği
düşünülmektedir. Liderlik 4.0 olarak da adlandırılan bu yaklaşımda en
belirgin özellikler inovasyon yeteneği, dijital beceriler, işbirlikli çalışma,
kişilerarası beceriler, eleştirel düşünme olarak sıralanmaktadır (Toduk ve
Gande, 2016; Raza, 2016; Tarhan, 2018). Yeni fikirleri benimseme, yeni
fikirlere uyum sağlama ve yenilikleri ilk kullanan olma kodlarının
katılımcılar tarafından belirtilmemesi Liderlik 4.0 kapsamında olumsuz
olarak değerlendirilebilir. Buna karşın, fikir liderliği ile yeni fikirlere
yaklaşım alt temalarının baskın olduğu görülmektedir. Yeni fikirlere
yaklaşım alt temasına ilişkin bulgular incelendiğinde, sorgulayan ve
temkinli olan katılımcı sayısının diğer kodlara göre fazla olmasının, yeni
fikirlere olan yaklaşımlarda katılımcıların birçok boyutu ele aldığını,
eleştirel düşündüğü ve yönetsel anlamda da bu davranış biçimlerini
yansıtabileceklerini düşündürmektedir. Bununla beraber fikir lideri olan
bireylerin de yeniliklerde öncü olması, fikirlerinin diğer bireyler tarafından
önemsenmesi, inovatif yeteneklere ilişkin bir bulgu olarak söylenebilir.
Bireysel inovasyon profillerinin incelenmesi ve belirlenmesi bir örgütte
oldukça önemli bir bulgu olduğu düşünülmekte ve ilerideki çalışmalarda
nitel çalışmaları destekleyen nicel verilerle farklı örneklemlerde
çalışılması önerilmektedir.
Liderlik 4.0 kapsamında ele alınan örgüt yapılarına yaklaşıma ilişkin
bulgulara bakıldığında katılımcıların yüksek oranda yatay örgüt yapısına
eğilimli oldukları görülmekte ve iletişim, kişilerarası ilişkiler ile
işbirliğinin örgüt yapısı içinde olmazsa olmaz kavramlar olduğunu dile
getirmektedirler. Bu özelliklerin aynı zamanda (Toduk ve Gande, 2016;
Raza, 2016; Tarhan, 2018) tarafından dile getirilen karakteristik
özelliklerin bazıları ile benzerlik göstermektedir. Yatay yapı yaklaşımına
karşın esnek yapı algısının da birçok katılımcı tarafından benimsenmiş
olması Liderlik 4.0 yaklaşımında olduğu gibi tek bir yapının yeterli
olmayacağına dair görüşleri destekler bir sonuçtur. Yeni çağın sonucunda
esnek bir yapının gerçekleştirilmesi gerekmekte ve duruma göre değişik
yaklaşımlar kullanılması öngörülmektedir (Durmuş, 2019; Tarhan, 2018;
Öğüt, 2009). Hiyerarşik yapı yaklaşımlarının da katılımcılar tarafından
daha sınırlı benimsenmesi Liderlik 4.0 kapsamında olmaması gereken
katılık özelliğini destekler bir sonuç olduğu düşünülmektedir. Bireylerin
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örgüt yapılarına olan yaklaşımlarının, deneysel çalışmalarla desteklenerek
gözlenmesi nitel verileri güçlendiren bir çalışma olacaktır ve ilerleyen
çalışmaların bu yönde olması önerilmektedir.
Etkileşim yöntemleri bulguları incelendiğinde lisansüstü eğitim alan
öğrencilerin ve aynı zamanda çalışmakta olan katılımcıların dijital
yöntemlerde en sık Whatsapp uygulamasını kullandıkları ve geleneksel
anlamda ise yüz yüze etkileşimi tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Liderlik 4.0 perspektifinden bakıldığında dijital çağın bir getirisi olarak
dijital yeterliliklerin beklenen liderlik özellikleri arasında görüldüğü ve
2023 Vizyon Belgesi’nde de buna ilişkin ifadelere yer verildiği
görülmektedir (MEB 2023 Eğitim Vizyonu, 2019). Bu açıdan
katılımcıların dijital yöntemleri kullanmalarının önemli bir sonuç olduğu
düşünülmektedir ancak dijital yöntemlerin Eğitim 4.0 ile gelen farklı
bileşenler (sanal sınıf, telekonferans, network ağ yapıları..vb) (Öztemel,
2018), ile de çeşitlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Özellikle Milli
Eğitim Bakanlığı’nın vizyonu içerisinde yer alan hizmet içi eğitim
içeriğinin daha uygulamaya dönük olması ve yöneticilerin yeniliklere
yönelik farkındalık eğitimleri almaları gerekmektedir.
Bilgi yönetim yaklaşımları bulguları incelendiğinde örgüt içerisinde
bilgi yönetiminde geleneksel ve dijital yaklaşımların bir arada kullanıldığı
görülmekte ve etkileşim yöntemleri bulguları ile de benzerlik gösteren bir
sonuç olduğu düşünülmektedir ve katılımcıların bilgiyi kullanma ve
yönetme boyutlarına ilişkin dijital teknolojilerden faydalandıkları
söylenebilir. Ancak, 2023 Vizyon Belgesi’nde dile getirilen eylem
planlarında en çok vurgulanan veriye dayalı yönetime dayalı bilgi
yönetiminin değerlendirme ve depolama boyutuna ilişkin katılımcıların
herhangi bir görüş bildirmemeleri dikkat çekici sonuçlardandır (MEB 2023
Eğitim Vizyonu, 2019). Dijital beceriler kapsamında, MEB ve
üniversiteler işbirliği içerisinde olmalı ve 2023 Vizyon belgesinde de
belirtilen hedefler doğrultusunda yöneticilere yönelik eğitimlerini
arttırmaları önerilebilir.
Çalışanların takibi bulguları incelendiğinde, katılımcıların çalışanlara
katkı ve kontrol anlamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği sınırlar
içerisindeki unsurlar dile getirilmiştir. En sık başvurulan yollar
incelendiğinde, MEBBİS, Elektronik platformlar öne çıkmakta ve
katılımcıların temel düzey dijital becerilerini kullandıkları veri analizi,
büyük veri gibi ileri düzey becerileri kullanarak herhangi bir kontrol süreci
izlemedikleri söylenebilir. Liderlik 4.0 perspektifinden ele alındığında
dijital becerilerin katılımcılar tarafından geliştirilmediği ve göz ardı
edildiği düşünülmektedir.
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Liderlik stilleri bulgularında katılımcıların dönüşümcü liderlik stiline
yakın oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte katılımcıların
birden fazla liderlik stiline de vurgu yaptıkları görülmektedir. Liderlik 4.0
kapsamında esnek liderlik anlayışı ile örtüşen bir sonuç olduğu
görülmektedir. Ancak dijital liderlik ile ilgili bir bulguya ulaşılamaması,
katılımcıların örgüt içi dijital gelişim boyutunu göz ardı ettikleri,
dijitalleşmeye eğilimlerinin olmadığı sonucunu ortaya koymaktadır. Bu
sonucun nicel verilerle desteklenmesi, dijital okuryazarlık beceri
düzeylerini ortaya koyabilecek deneysel çalışmalara ya da projelere yer
verilmesi çalışmanın derinlik kazanması için araştırmacılara
önerilmektedir.
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1.

Giriş

Günümüz dünyası, enformatik ve teknolojik gelişim adına önünde
bulunan uzun bir yolu kat edip hızlı bir değişim ve dönüşümden geçmeyi
başarmıştır. Bulunulan bu süreçte tüm dünyada sosyal, kültürel, ekonomik
daha pek çok alanda gelişmeler olduğu görülmüştür. Özellikle bireylere bir
moral dünyası imkânı sunan eğitim, bu değişim ve dönüşümden nasibini
almıştır. Bu bağlamda, eğitim sistemi bilim ve teknolojinin uçsuz bucaksız
ilerleyişinden etkilenmiş olup son yıllarda öğretim programlarının
yapılandırılması üzerine de çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de
çağdaş toplum yapımızın eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi
adına öğretme ve öğrenme yaklaşımı üzerinde durulmuş olup, günümüze
kadar birçok öğretim programının perspektifi farklı paradigma çatıları
altında yoğrulmuştur. Ülkemizde özellikle 2000’li yılların başlarından
itibaren eğitim politikalarının göz önünde bulundurulduğu felsefi çizgiler
üzerinden hareketle, yapılması planlanan değişiklikler 2005 yılında
öğretim programlarında gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla okullarda
okutulan derslerden biri olan matematik de bu değişimden etkilenmiştir.
Okul matematiği, matematiğe değer veren, problem çözme ve
matematiksel akıl yürütme becerilerine sahip, matematiği bir iletişim aracı
olarak kullanabilen bireylerin yetiştirilmesi amacıyla belli bir öğretim
Bu çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
bünyesinde Dr. Öğr. Üyesi Emre EV ÇİMEN danışmanlığında Sema Nur KAYA
tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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programı dâhilinde okullarda verilen bir derstir (Baki, 2018, s. 3). Bunun
içindir ki, matematik okuryazarlığının ve başarısının daha ileri bir seviyeye
taşınması amacıyla revize edilen matematik öğretim programları
matematik eğitimi için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda 2005
yılında Matematik Dersi Öğretim Programı için davranışçı öğrenme
yaklaşımının yerine yapılandırmacı yaklaşımın benimsenmesinin dikkate
değer bir değişiklik olduğu söylenebilir. İlerlemeci ve yeniden kurmacı
eğitim felsefelerinden beslenen yapılandırmacı yaklaşım öğreneni merkeze
alır ve öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu kabul eder. Böylelikle
bilgi, öğrenciden bağımsız olamaz ve öğrenci kendi öğrenmelerinin
sorumluluğunu alır. Yapılandırmacı yaklaşımla birlikte günümüz dinamik
toplumunda bireylerde bulunması istenilen rollerin de farklılaştığı
söylenebilir.
Matematik eğitiminde problem çözmeyi bilen, ilgili problemin çözümü
için stratejiler geliştirebilen ve söz konusu stratejileri günlük yaşamında
karşılaştığı problemlerin çözümü için kullanabilen bireyler yetiştirmek
programın esas amaçları arasındadır (Milli Eğitim Bakanlığı-[MEB],
2009, s. 9). Dolayısıyla bireylerin ansızın önlerine çıkan problemlere karşı
hazırlıklı olabilen ve bu problem durumlarında muhakeme becerilerini
kullanabilmeyi gerektiren üst düzey davranışlar sergilemeleri
beklenmektedir. Ayrıca 2005, 2009, 2013 ve 2018 yılları Matematik Dersi
Öğretim Programları incelendiğinde bireylerin problem çözme becerilerini
geliştirmek matematik eğitiminin vazgeçilmez bir unsuru olarak karşımıza
çıkmaktadır. Fakat problem çözme becerisi, problem kurma becerisi ile
desteklendiğinde öğrencilerin problemleri kavramada ve problem çözmede
daha başarılı oldukları belirtildiği (Uysal ve İncikabı, 2018, s. 234) halde
matematik öğretim programlarında problem kurma becerisi ve
etkinliklerine yeteri kadar yer verilmediği bilinmektedir. Bu açıdan
öğretim programlarında bireylerin problem çözme becerisine verilen önem
ve yapılan vurgunun yanı sıra problem kurma becerisine de gereken
önemin verilmesi ve bu önemin uygulamalara da yansıması
beklenmektedir.
Problem kurma çok yönlü bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Problem kurma, hem pür hem de uygulamalı matematiğin önemli bir
perspektifidir
ve
gerçek
dünya
fenomeninin
matematiksel
idealleştirilmesini gerektiren modelleme döngülerinin kopmaz bir
parçasıdır (Christou, Mousoulides, Pittalis, Pitta-Pantazi ve Sriraman,
2005). Problem kurma, problem çözme ile birlikte matematik disiplini ve
matematiksel düşüncenin doğası için merkezi konumdadır. Problem
kurma, hem yeni problemlerin oluşumunu hem de verilen problemlerin
yeniden formüle edilmesini ifade eder (Silver, 1994, s. 19). Problem kurma
sadece bir eğitim hedefi olarak değil, aynı zamanda bir eğitim aracı olarak
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da görülebilir. Ayrıca araştırmacıların ortak önerisi, öğrencinin kendi
matematik problemlerini keşfetme ve yeni problemler kurma tecrübesinin
eğitimin bir parçası ol gerektiği yönündedir (Kilpatrick, 1987, s. 123).
Öğrencilere sadece matematiğin içinde değil dışında da var olabilecek
farklı durumlara dayanan yaratıcı problemleri kurma yönünde çalışmaların
tasarlanması gerektiğinin altı çizilmektedir (NCTM, 2000, s. 258). Verilen
önemin doğal bir sonucu olarak, son yıllarda matematik eğitiminde
problem kurma öğretim programlarına entegre edilmiş ve yapılan
araştırmalarda da çalışma konusu olmuştur. Bu bağlamda araştırmanın
amacı, yedinci sınıf öğrencilerinin hikâye oluşturma kartları kullanarak
oluşturdukları problemlerdeki problem kurma becerilerini incelemektir.
2.

Yöntem

Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin yarı-yapılandırılmış problem
kurma etkinlikleri olan hikâye oluşturma kartları kullanılarak
oluşturdukları problemlerdeki problem kurma becerilerinin incelendiği bu
çalışmada, öğrencilerin bakış açılarını ve problem kurma becerilerini
derinlemesine betimlemek amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Nitel araştırma bireylerin algılarının, deneyimlerinin ve tutumlarının
derinlemesine incelenmesine olanak sağlamaktadır (Güler, Halıcıoğlu ve
Taşğın, 2015, s. 39). Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum
çalışması modeli kullanılmıştır. Durum çalışması incelenen aktüel bir
duruma özgü olarak “nasıl ve neden” sorularına yanıt arayan, araştırmacıya
derinlemesine zengin veri toplama imkânı tanıyan görgül bir araştırma türü
olarak tanımlanmaktadır (Yin, 2014; akt. Saban ve Ersoy, 2016, s. 113).
2.1. Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar
döneminde Eskişehir ili Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde bulunan düşük
ve yüksek başarı düzeyinde iki devlet ortaokulunda eğitim gören toplam
12 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin
belirlenmesinde güncel matematik ders notları temel alınmış olup,
öğrencilerin akademik başarılarına bakılarak yüksek, orta, düşük düzeyde
bir kız bir erkek olmak üzere her başarı düzeyi için her iki okuldan da ikişer
öğrenci seçilmiştir. Araştırmada olasılıklı olmayan örneklem
tekniklerinden biri olan amaçsal (amaçlı) örnekleme tekniği
benimsenmiştir. Amaçlı örnekleme araştırmanın daha derinlemesine
yapılabilmesi için bilgi zengini durumları seçmek olup bu bilgi açısından
zengin durumları derinlemesine anlama olanağı tanır (Patton, 2014, s.
230). Amaçlı örneklem kapsamında kullanılan birçok yöntem olup
araştırmada maksimum çeşitlilik yöntemi kullanılmıştır. Maksimum
çeşitlilik birçok farklılığı içeren ana temaları bulup tanımlamayı amaçlar
(Patton, 2014, s. 235). Bununla birlikte maksimum çeşitlilik, incelenen
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problemin kendi içinde benzeşik, farklı durumların belirlenerek çalışmanın
bu durumlar üzerinde yapılmasıdır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel, 2013, s. 90). Bu amaçla çalışmada 6 kız 6 erkek ile
çalışılmıştır. Çalışma grubunda bulunan öğrencilerin seçiminde, kendini
iyi ifade edebilen öğrencilerin seçilmesine dikkat edilmiştir. Araştırmada
bilimsel araştırma etiği göz önünde bulundurularak öğrencilerin isimleri
gizli tutulmuş olup, öğrenciler Ö1, Ö2, Ö3, …, Ö12 şeklinde kodlama
yapılarak kullanılmıştır. Düşük ve yüksek başarı düzeyindeki her iki
okuldan başarı düzeyi dikkate alınarak seçilen öğrencilerin dağılımına
aşağıda Tablo 1’de yer verilmiştir. Tek sayı ile kodlanan öğrenciler erkek,
çift sayı ile kodlananlar ise kız öğrencileri temsil etmektedir.
Tablo 1: Çalışma Grubu Öğrencileri ve Seçilen Okul Özellikleri
ÖĞRENCİ
OKUL

Düşük
Başarılı

Orta
Başarılı

Yüksek
Başarılı

Okul-I

Düşük
Başarılı

Ö1, Ö2

Ö3, Ö4

Ö5, Ö6

Okul-II

Yüksek
Başarılı

Ö7, Ö8

Ö9, Ö10

Ö11, Ö12

Araştırmanın uygulaması, Eskişehir ilinde Tepebaşı ve Odunpazarı
ilçelerinde sırasıyla düşük ve yüksek başarılı olmak üzere iki devlet
ortaokulunda 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde
gerçekleştirilmiştir. Okullar 2017-2018 eğitim öğretim yılı içinde yapılan
LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sınav sonuçları temel alınarak düşük ve yüksek
başarı seviyesinde olmaları dikkate alınarak seçilmiştir. Araştırmacı
tarafından düşük ve yüksek başarılı okul sırasıyla Okul-I ve Okul-II
şeklinde kodlanmıştır. Okulların diğer seçilme sebebi, öğrencilerin benzer
sosyo-ekonomik koşullara sahip olmaları ve okulda görüşmelerin
gerçekleştirilmesi için uygun ortamların yer almasıdır. Araştırma
sürecinde görüşmeler, öğrencilerin kendilerini rahat hissettikleri, sessiz bir
ortam olan okulun kütüphanesinde öğrencilerin her biri ile tek tek ve yüz
yüze yapılmıştır.
2.2. Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada aşağıda isimleri ve açıklamaları verilen veri toplama
araçları kullanılmıştır:
Hikâye oluşturma kartları: Araştırmada iki adet hikâye oluşturma
kartı kullanılmış olup her bir hikâye oluşturma kartı altı parçadan
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oluşmaktadır. Hikâye yerine öykü oluşturma kartı olarak da kullanılan söz
konusu materyal bu çalışmada hikâye oluşturma kartı olarak kullanılmıştır.
Bu etkinlikte, öğrencilerden kendilerine verilen hikâye kartlarını
kullanarak problem kurmaları istenmiştir. Öğrencilerle isterlerse farklı
sıralamalar ile de problem kurabilecekleri bilgisi paylaşılmış, öğrenciler
kartların dizilişi konusunda özgür bırakılmıştır. Problem kurma
etkinlikleri, çalışma yaprakları biçiminde hikâye oluşturma kartlarına
ilişkin ayrı ayrı hazırlanmıştır. Öğrencilerden ilgili problem kurma
etkinliklerine uygun olarak süre sınırı olmadan problem kurmaları
istenmiştir. Öğrencilerden kurabildikleri kadar çok problem oluşturmaları
talep edilmiştir.
Aşağıda her bir hikâye kartının sıra numaraları verilmiştir.

(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)

(VI)

Şekil 1: Hikâye Oluşturma Kartı-I
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(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)

(VI)

Şekil 2: Hikâye Oluşturma Kartı-II
Etkinlik öncesi-sonrası görüşme soruları: Araştırmada öğrencilerden
geçmiş deneyimlerine dayanarak problem kurma konusundaki görüşleri
alınmak istenmiştir. Öğrencilere altı soru yöneltilmiştir: Şimdiye kadar hiç
problem kurma etkinliği yaptın mı? (Evet, ise) Problem kurma
etkinliklerini ne zaman hangi derste yaptın? Ne tür problem kurma
etkinlikleri yaptın? Problem kurma etkinliklerinde zorlanır mısın? Hangi
kısmında zorlanırsın? Problem kurmayı sever misin? Neden? Ek olarak,
araştırmada öğrencilerin gösterilen hikâye oluşturma kartları ile daha önce
karşılaşıp karşılaşmadıklarını öğrenmek amacıyla yarı yapılandırılmış
görüşme formu hazırlanmıştır. Gösterilen hikâye oluşturma kartlarını bilen
öğrencilere bu kartları ne zaman ve hangi amaçla kullandıkları gibi soru
ifadeleri ile görüşme devam ederken; bu kartlarla daha önce karşılaşmayan
öğrencilere kartlar hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmanın sonunda
öğrencilerin hikâye oluşturma kartlarına ilişkin düşüncelerini görmek
amacıyla dört sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme soruları
hazırlanmıştır. Formun içeriğinde hikâye oluşturma kartlarıyla gerçekleşen
problem kurma uygulamasının öğrenciler tarafından karşılaşılan
zorlukları, öğrencilerin söz konusu uygulamadaki memnuniyetleri,
hoşnutsuzlukları ve kurdukları problemleri ne kadar yaratıcı bulduklarına
ilişkin sorulara yer verilmiştir.
2.3. Verilerin Analizi
Problem kurma uygulamalarında kurulan problemler araştırmacının
uzman görüşü alarak hazırladığı problem kurma değerlendirme ölçeği
kullanılarak analiz edilmiştir. Hikâye oluşturma kartlarına ilişkin
değerlendirme kriterlerine aşağıda Tablo 2’de yer verilmiştir.
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Tablo 2: Problem Kurma Değerlendirme Kriterleri
KRİTERLER

SEÇENEKLER

I

Yazılan ifadede problem
durumu var mı?




Yok
Var

II

Problemin özelliği




Matematiksel değil
Matematiksel

III

Yazılan problemin amaca
(verilen duruma) uygunluğu


değil.


Verilen duruma uygun

Birden fazla soru var.
Bir soru var.
Soru yok.

Verilen duruma uygun.

IV

Yazılan problemdeki soru
sayısı





V

Yazılan problemin
çözülebilirliği


Eksik veriden dolayı
çözülemez.

Yanlış bilgiden dolayı
çözülemez.

Çözülebilir.

VI

Yazılan problemin dil ve
anlatımı (Türkçe dil bilgisi
açısından)


Açık anlaşılır net ifade
edilmemiş.

Açık anlaşılır net ifade
edilmiş ancak verilen ve istenenler
açısından yeterli değil.

Bazı cümle veya kelime
bozuklukları var. Ancak verilen ve
istenenler açısından yeterli.

VII

Yazılan problemin gerçek
hayata uygunluğu




Uygun değil.
Uygun.

VIII

Yazılan problemin
bağlamı/hikâyesi var mı?




Var.
Yok.

IX

Hikâye kartlarındaki
örüntüyü değiştirerek tekrar
problem kurulmuş mu?




Evet
Hayır
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Her bir öğrenci için problem kurma değerlendirme ölçeği kullanılmış
olup öğrenciler tarafından yapılan hatalar ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra
öğrencilerin kurmuş oldukları problemlerdeki hatalar bulgu olarak
sunulmuştur.
3.

Bulgular

Öğrencilerle ilk olarak uygulama öncesi görüşmeler yapılmıştır. Bu
süreçte araştırmacı tarafından gösterilen hikâye oluşturma kartları ile
öğrencilerin daha önce karşılaşıp karşılaşmadıklarını belirlemek
amaçlanmıştır. Öğrencilerden hiçbirinin hikâye oluşturma kartıyla daha
önceden karşılaşmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu görüşü destekleyen
öğrenciler; Bilmiyorum [Ö5], Hiç görmedim [Ö10], Karşılaşmadım [Ö8]
şeklinde beyanda bulunmuşlardır. Öğrencilerle yapılan hikâye oluşturma
kartlarına yönelik problem kurma etkinliklerinden elde edilen bulgular her
bir okul türü için aşağıda sunulmuştur.
3.1. Okul-I’deki Uygulamalardan Elde Edilen Bulgular
Ö1 ve Ö2 kodlu öğrencilerin problem kurma becerilerine ilişkin
bulgularına sırasıyla aşağıda yer verilmiştir.
Ö1 düşük başarı düzeyinde bir erkek öğrencidir. Ö1 kodlu öğrencinin
birinci etkinlikte kurduğu problemler incelendiğinde, öğrencinin toplam
sekiz adet problem kurduğu belirlenmiştir. Bu problemler soru durumu
içeren ve bir matematik konusuna uygun olarak matematiksel işlem içeren
özellikte olup, yazılan ifadeler verilen hikâye kartlarına uygun
matematiksel problem olarak değerlendirilmiştir. Ö1 kodlu öğrenci
tarafından kurulan bu problemler çözülebilirlik bakımından
incelendiğinde, öğrencinin çözülebilir beş adet problem kurduğu
belirlenmiştir. Ö1’in kurduğu problemlerden ikisi (Ö1P4, Ö1P7) eksik
veriden dolayı çözülemeyen problem özelliği gösterirken diğer biri (Ö1P3)
ise yanlış bilgiden dolayı çözülemeyen problem olarak değerlendirilmiştir.
Öğrencinin kurmuş olduğu problemlerin yalnızca bir soru içerdiği
bulgusuna ulaşılmıştır. Ö1 kodlu öğrencinin yazdığı problemler dil ve
anlatım bakımından incelendiğinde; kurmuş olduğu problemlerinden
ikisinde (Ö1P4, Ö1P7) açık anlaşılır net ifade edilmiş ancak verilen ve
istenenler açısından yeterli olmadığı belirlenirken; geriye kalan
problemlerinde ise, bazı cümle veya kelime bozuklukları olmasına rağmen
kurulan problemin verilen ve istenenler açısından yeterli olduğu tespit
edilmiştir. Ö1’in kurmuş olduğu problemlerin hepsi gerçek hayata uygun
ve bağlamı/hikâyesi olan problemlerdir. Ö1’in Hikâye Oluşturma Kartı-I
ile kurmuş olduğu problemlerin hepsinde de hikâye kartlarındaki dizilişi
değiştirdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Aşağıda Ö1 kodlu öğrencinin kurduğu
problemlerden bir örneğe yer verilmiştir.
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Şekil 3: Ö1P7/ Eksik Bilgiden Dolayı Çözülemeyen Problem
Şekil 3 ile verilen Ö1’in kurduğu problemde limonata yapımı için
gerekli olan malzemelerden bahsedilmediği için bu problem eksik bilgiden
dolayı çözülemeyen problem kategorisinde değerlendirilmiştir.
Ö1’in ikinci etkinlikte kurduğu problemler incelendiğinde, öğrencinin
toplam dört adet problem kurduğu belirlenmiştir. Bu problemlerden biri
(Ö1P1) hariç diğer problemlerde yazılan ifadelerde problem durumu
olduğu ve kurduğu problemlerin matematiksel özellikte olduğu tespit
edilmiştir. Ö1’in yazmış olduğu tüm problemleri hikâye kartlarına uygun
olarak kurduğu ve yalnızca bir soru içerdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ö1
kodlu öğrenci tarafından kurulan bu problemler çözülebilirlik bakımından
incelendiğinde problemlerin eksik veriden dolayı çözülemediği tespit
edilmiştir. Ö1 kodlu öğrencinin yazdığı problemler dil ve anlatım
bakımından incelendiğinde; kurmuş olduğu problemlerin açık anlaşılır net
ifade edilmiş ancak verilen ve istenenler açısından yeterli olmadığı tespit
edilmiştir. Ö1’in kurmuş olduğu problemlerin hepsi gerçek hayata uygun
ve bağlamı/hikâyesi olan problemler olup; Ö1’in Hikâye Oluşturma KartıII ile kurmuş olduğu problemlerin hepsinde hikâye kartlarındaki dizilişi
değiştirdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Aşağıda Şekil 4’te Ö1 kodlu öğrencinin
kurduğu ikinci etkinlikteki problemlerden birine yer verilmiştir.

Şekil 4: Ö1P1/ Problem Durumu Olmayan İfade
Şekil 4’te verilen problem durumu yazmayan Ö1’in bir soru cümlesi
yazmak yerine daha çok hikâye biçiminde metin yazdığı görülmüştür. Ö1
kodlu öğrenci problem durumu olmayan bir ifade yazdığından yazdığı
ifade problem olarak değerlendirilmemiştir.
Ö2 düşük başarı düzeyinde bir kız öğrencidir. Ö2 kodlu öğrencinin
birinci etkinlikte kurduğu problemler incelendiğinde, öğrencinin toplam
dört adet problem kurduğu belirlenmiştir. Bu problemler soru durumu
içeren ve bir matematik konusuna uygun olarak matematiksel işlem içeren
özellikte olup, yazılan ifadeler verilen hikâye kartlarına uygun
matematiksel problem olarak değerlendirilmiştir. Ö2’nin kurduğu
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problemlerden ikisi (Ö2P2, Ö2P4) yanlış bilgiden dolayı çözülemezken
diğer problemleri çözülebilir özelliktedir. Öğrencinin kurmuş olduğu
problemlerin yalnızca bir soru içerdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ö2 kodlu
öğrencinin yazdığı problemler dil ve anlatım bakımından incelendiğinde;
kurmuş olduğu tüm problemlerinde bazı cümle veya kelime bozuklukları
olmasına rağmen problemlerin verilen ve istenenler açısından yeterli
olduğu tespit edilmiştir. Ö2’nin kurmuş olduğu problemlerin hepsi gerçek
hayata uygun ve bağlamı/hikâyesi olan problemlerdir. Ö2’nin Hikâye
Oluşturma Kartı-I ile kurmuş olduğu problemlerin hepsinde hikâye
kartlarındaki örüntüyü belirli bir sırada (2-1-3-5-6) dizmiş olduğu ve bu
sırayı değiştirmediği bulgusuna ulaşılmıştır. Aşağıda Şekil 5 ile Ö2 kodlu
öğrencinin kurduğu problemlerden seçilen bir örneğe yer verilmiştir.

Şekil 5: Ö2P4/ Yanlış Bilgiden Dolayı Çözülemeyen Problem
Şekil 5’te verilen Ö2 tarafından kurulan problemde tabaktaki tuzun
miktarından fazlası istenilip geriye kalan tuz miktarı sorulduğundan bu
problem yanlış bilgiden dolayı çözülemeyen problem kategorisinde
incelenmiştir.
Ö2’nin ikinci etkinlikte kurduğu problemler incelendiğinde, öğrencinin
toplam dört adet problem kurduğu belirlenmiştir. Bu problemler soru
durumu içeren ve bir matematik konusuna uygun olarak matematiksel
işlem içeren özellikte olup, yazılan ifadeler verilen hikâye kartlarına uygun
matematiksel problem olarak değerlendirilmiştir. Ö2’nin kurduğu
problemlerden biri (Ö2P1) eksik veriden dolayı çözülemezken diğer
problemleri çözülebilir özelliktedir. Öğrencinin kurmuş olduğu
problemlerin birinde (Ö2P1) bir soru varken diğer problemlerinde birden
fazla soruya sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ö2 kodlu öğrencinin
yazdığı problemler dil ve anlatım bakımından incelendiğinde; kurmuş
olduğu problemlerinden birinin açık anlaşılır net ifade edilmiş ancak
verilen ve istenenler açısından yeterli olmadığı belirlenirken geriye kalan
problemlerinde ise bazı cümle veya kelime bozuklukları olmasına rağmen
verilen ve istenenler açısından yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ö2’nin
Hikâye Oluşturma Kartı-II ile kurmuş olduğu problemlerin gerçek hayata
uygun ve bağlamı/hikâyesi olan problemler olduğu tespit edilmiştir.
Ö2’nin kurmuş olduğu problemlerin hepsinde hikâye kartlarındaki
örüntüyü belirli bir sırada (1-2-3-4-5-6) dizdiği, bu sırayı problem
kurarken değiştirmediği bulgusuna ulaşılmıştır.
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Ö3 ve Ö4 öğrencileri için bulgular aşağıda sunulmuştur:
Ö3 orta başarı düzeyinde bir erkek öğrencidir. Ö3 kodlu öğrencinin
birinci etkinlikte kurduğu problemler incelendiğinde, öğrencinin toplam 10
adet problem kurduğu belirlenmiştir. Bu problemlerin soru durumu içeren
ve bir matematik konusuna uygun olarak matematiksel işlem içeren
özellikte olduğu belirlenmiştir. Ö3’ün kurduğu problemlerden beşinin
(Ö3P1, Ö3P2, Ö3P3, Ö3P4, Ö3P8) verilen hikâye kartlarına uygun olduğu
değerlendirilirken geriye kalan problemlerin hikâye kartlarına uygun
olmadığı değerlendirilmiştir. Ö3’ün kurduğu problemlerden ikisi (Ö3P3,
Ö3P7) eksik veriden dolayı çözülemezken diğer problemleri çözülebilir
özelliktedir. Öğrencinin kurmuş olduğu problemlerin yalnızca bir soru
içerdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ö3 kodlu öğrencinin yazdığı problemler dil
ve anlatım bakımından incelendiğinde; kurmuş olduğu tüm problemlerinin
de bazı cümle veya kelime bozuklukları olmasına rağmen verilen ve
istenenler açısından yeterli olduğu tespit edilmiştir. Kurmuş olduğu
problemlerin hepsinin de gerçek hayata uygun ve bağlamı/hikâyesi olduğu
tespit edilmiştir. Ö3’ün Hikâye Oluşturma Kartı-I ile kurmuş olduğu
problemlerin hepsinde hikâye kartlarındaki örüntüyü belirli bir sırada (12-3-4-5-6) dizmiş olduğu, bu sırayı değiştirmediği bulgusuna ulaşılmıştır.
Aşağıda Ö3 kodlu öğrencinin kurduğu problemlerden seçilen bir örneğe
yer verilmiştir.

Şekil 6: Ö3P5/ Duruma Uygun Olmayan Problem
Şekil 6’da verilen Ö3 tarafından kurulan problemde söz konusu hikâye
kartında bulunan görsellere ilişkin herhangi bir ifadeye rastlanılmamıştır.
Bu nedenle öğrenci tarafından yazılan problem, duruma uygun olmayan
problem kategorisinde değerlendirilmiştir.
Ö3’ün ikinci etkinlikte kurduğu problemler incelendiğinde, öğrencinin
toplam dört adet problem kurduğu belirlenmiştir. Bu problemler, soru
durumu içeren ve bir matematik konusuna uygun olarak matematiksel
işlem içeren özelliktedir. Ö3’ün kurduğu problemlerdeki yazılan
ifadelerden yalnızca bir problemin (Ö3P1) verilen hikâye kartlarına uygun
olduğu, geriye kalan problemlerin hikâye kartlarına uygun olmayan
problemler olarak değerlendirildiği görülmüştür. Ö3’ün kurduğu tüm
problemlerin de çözülebilir özellikte ve yalnızca bir soru içerdiği
bulgusuna ulaşılmıştır. Ö3 kodlu öğrencinin yazdığı problemler dil ve
anlatım bakımından incelendiğinde kurmuş olduğu tüm problemlerinde
bazı cümle veya kelime bozuklukları olmasına rağmen problemlerin
verilen ve istenenler açısından yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ö3’ün
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kurmuş olduğu problemlerin hepsinin gerçek hayata uygun ve bir
bağlamı/hikâyesi olan problemler olduğu tespit edilmiştir. Ö3’ün Hikâye
Oluşturma Kartı-II ile kurmuş olduğu problemlerin hepsinde hikâye
kartlarındaki örüntüyü belirli bir sırada (1-2-3-4-5-6) dizmiş olduğu, bu
sırayı değiştirmediği bulgusuna ulaşılmıştır.
Ö4 orta başarı düzeyinde bir kız öğrencidir. Ö4 kodlu öğrencinin birinci
etkinlikte kurduğu problemler incelendiğinde, öğrencinin toplam dört adet
problem kurduğu belirlenmiştir. Bu problemler soru durumu içeren ve bir
matematik konusuna uygun olarak matematiksel işlem içeren özellikte
olup, yazılan ifadeler verilen hikâye kartlarına uygun matematiksel
çözülebilir problem olarak değerlendirilmiştir. Öğrencinin kurmuş olduğu
problemlerin yalnızca bir soru içerdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ö4 kodlu
öğrencinin yazdığı problemler dil ve anlatım bakımından incelendiğinde;
kurmuş olduğu tüm problemlerinde bazı cümle veya kelime bozuklukları
olmasına rağmen problemlerin verilen ve istenenler açısından yeterli
olduğu tespit edilmiştir. Ö4’ün kurmuş olduğu problemlerin hepsinin
gerçek hayata uygun olduğu ve problemlerinin bağlamı/hikâyesi olduğu
tespit edilmiştir. Ö4’ün Hikâye Oluşturma Kartı-I ile kurmuş olduğu
problemlerin hepsinde hikâye kartlarındaki örüntüyü belirlediği tek sırada
(1-2-3-4-5-6) dizmiş olduğu ve bu sırayı değiştirmediği bulgusuna
ulaşılmıştır.
Ö4’ün ikinci etkinlikte kurduğu problemler incelendiğinde, öğrencinin
toplam dört adet problem kurduğu belirlenmiştir. Bu problemler soru
durumu içeren ve bir matematik konusuna uygun olarak matematiksel
işlem içeren özellikte olup, yazılan ifadeler verilen hikâye kartlarına uygun
matematiksel problem olarak değerlendirilmiştir. Ö4’ün kurduğu
problemlerin hepsinin çözülebilir özellikte olduğu tespit edilmiştir.
Öğrencinin kurmuş olduğu problemlerin yalnızca bir soru içerdiği
bulgusuna ulaşılmıştır. Ö4 kodlu öğrencinin yazdığı problemler dil ve
anlatımı bakımından incelendiğinde; kurmuş olduğu tüm problemlerinde
bazı cümle veya kelime bozuklukları olmasına rağmen, problemlerin
verilen ve istenenler açısından yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ö4’ün
Hikâye Oluşturma Kartı-II ile kurmuş olduğu problemlerin hepsinin
gerçek hayata uygun ve bağlamı/hikâyesi olduğu tespit edilmiştir. Ö4’ün
kurmuş olduğu problemlerin hepsinde hikâye kartlarındaki örüntüyü belirli
bir sırada (1-2-3-4-5-6) dizmiş olduğu, bu sırayı değiştirmediği bulgusuna
ulaşılmıştır.
Ö5 ve Ö6 kodlu öğrencilerin bulguları ise şu şekildedir:
Ö5 yüksek başarı düzeyinde bir erkek öğrencidir. Ö5 kodlu öğrencinin
birinci etkinlikte kurduğu problemler incelendiğinde, öğrencinin toplam
dört adet problem kurduğu belirlenmiştir. Bu problemler soru durumu
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içeren ve bir matematik konusuna uygun olarak matematiksel işlem içeren
özellikte olup, yazılan ifadeler verilen hikâye kartlarına uygun
matematiksel problem olarak değerlendirilmiştir. Öğrencinin kurmuş
olduğu problemlerin yalnızca bir soru içerdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ö5
kodlu öğrencinin bir problemi (Ö5P3) eksik veriden dolayı çözülemezken
kurduğu diğer problemlerin çözülebilir olduğu tespit edilmiştir. Ö5 kodlu
öğrencinin yazdığı problemler dil ve anlatım bakımından incelendiğinde;
kurmuş olduğu bir probleminin (Ö5P3) açık anlaşılır net ifade edilmiş
ancak verilen ve istenenler açısından yeterli olmadığı geriye kalan
problemlerin ise bazı cümle veya kelime bozuklukları olmasına rağmen
verilen ve istenenler açısından yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ö5’in
kurmuş olduğu problemlerin hepsi gerçek hayata uygun ve
bağlamı/hikâyesi olan problemlerdir. Ö5’in Hikâye Oluşturma Kartı-I ile
kurmuş olduğu problemlerin hepsinde hikâye kartlarındaki örüntüyü aynı
sırada (2-1-3-4-5-6) dizmiş olduğu ve bu sırayı değiştirmediği bulgusuna
ulaşılmıştır. Aşağıda Ö5 kodlu öğrencinin kurduğu problem örneğine yer
verilmiştir.

Şekil 7: Ö5P3/ Eksik Veriden Dolayı Çözülemeyen Problem
Şekil 7’de verilen Ö5 kodlu öğrencinin kurduğu problemde kekin
yapımı için gerekli malzemelerin miktarları verilmeden ne kadar
kullanılacağına yer verilmiştir. Bu nedenle söz konusu problem eksik
veriden dolayı çözülemeyen bir problem olup verilen ve istenenler
açısından da yeterli olmayan problemdir.
Ö5’in ikinci etkinlikte kurduğu problemler incelendiğinde, öğrencinin
toplam beş adet problem kurduğu belirlenmiştir. Bu problemler soru
durumu içeren ve bir matematik konusuna uygun olarak matematiksel
işlem içeren özellikte olup, yazılan ifadeler verilen hikâye kartlarına uygun
matematiksel problem olarak değerlendirilmiştir. Öğrencinin kurmuş
olduğu problemlerin yalnızca bir soru içerdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ö5
kodlu öğrencinin bir problemi (Ö5P2) eksik veriden dolayı çözülemezken
kurduğu diğer problemlerin çözülebilir olduğu tespit edilmiştir. Ö5 kodlu
öğrencinin yazdığı problemler dil ve anlatım bakımından incelendiğinde;
kurmuş olduğu bir problemin (Ö5P2) açık anlaşılır net ifade edilmiş ancak
verilen ve istenenler açısından yeterli olmadığı geriye kalan problemlerin
ise bazı cümle veya kelime bozuklukları olmasına rağmen verilen ve
istenenler açısından yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ö5’in Hikâye
Oluşturma Kartı-II ile kurmuş olduğu problemlerin hepsinin gerçek hayata
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uygun olduğu değerlendirilmiş ve bağlamı/hikâyesi olduğu tespit
edilmiştir. Ö5’in kurmuş olduğu problemlerin hepsinde hikâye
kartlarındaki dizilişi değiştirdiği bulgusuna ulaşılmıştır.
Ö6 yüksek başarı düzeyinde bir kız öğrencidir. Ö6 kodlu öğrencinin
birinci etkinlikte kurduğu problemler incelendiğinde, öğrencinin toplam
sekiz adet problem kurduğu belirlenmiştir. Bu problemler soru durumu
içeren ve bir matematik konusuna uygun olarak matematiksel işlem içeren
özellikte olup, yazılan ifadeler verilen hikâye kartlarına uygun
matematiksel problem olarak değerlendirilmiştir. Ö6’nın kurduğu
problemlerden ikisinin (Ö6P2, Ö6P4) eksik veriden dolayı çözülemez
olduğu bulgusuna ulaşılmış olup geriye kalan problemlerin ise çözülebilir
olduğu tespit edilmiştir. Öğrencinin kurmuş olduğu problemlerin birinin
(Ö6P7) birden fazla soruya sahip olduğu, kurduğu diğer problemlerin ise
bir sorudan oluştuğu tespit edilmiştir. Ö6 kodlu öğrencinin yazdığı
problemler dil ve anlatım bakımından incelendiğinde; kurmuş olduğu
problemlerden ikisinin (Ö6P2, Ö6P4) açık anlaşılır net ifade edilmiş ancak
verilen ve istenenler açısından yeterli olmadığı belirlenirken kurduğu diğer
problemlerin ise bazı cümle veya kelime bozuklukları olmasına rağmen
verilen ve istenenler açısından yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ö6’nın
kurmuş olduğu problemlerin hepsi gerçek hayata uygun ve
bağlamı/hikâyesi olan problemlerdir. Ö6’nın Hikâye Oluşturma Kartı-I ile
kurmuş olduğu problemlerin hepsinde hikâye kartlarındaki dizilişi
değiştirdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Aşağıda Ö6 kodlu öğrencinin kurduğu
problemlerden seçilen bir örnek probleme yer verilmiştir.

Şekil 8: Ö6P7/ Birden Fazla Soru Cümlesi İçeren Problem
Ö6’nın ikinci etkinlikte kurduğu problemler incelendiğinde, öğrencinin
toplam yedi adet problem kurduğu belirlenmiştir. Bu problemler soru
durumu içeren ve bir matematik konusuna uygun olarak matematiksel
işlem içeren özellikte olup, yazılan ifadeler verilen hikâye kartlarına
uygun, çözülebilir, matematiksel problem olarak değerlendirilmiştir.
Öğrencinin kurmuş olduğu problemlerin yalnızca bir soru içerdiği
bulgusuna ulaşılmıştır. Ö6 kodlu öğrencinin yazdığı problemler dil ve
anlatım bakımından incelendiğinde; kurmuş olduğu problemlerin tümünde
bazı cümle veya kelime bozuklukları olmasına rağmen problemlerin
verilen ve istenenler açısından yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ö6’nın
Hikâye Oluşturma Kartı-II ile kurmuş olduğu problemlerin hepsi gerçek
hayata uygun ve bağlamı/hikâyesi olan problemlerdir. Ö6’nın kurmuş
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olduğu problemlerin hepsinde hikâye kartlarındaki dizilişi değiştirdiği
bulgusuna ulaşılmıştır.
3.2. Okul-II’deki Uygulamalardan Elde Edilen Bulgular
Ö7 ve Ö8 kodlu öğrencilerin bulguları şu şekildedir:
Ö7 düşük başarı düzeyinde bir erkek öğrencidir. Ö7 kodlu öğrencinin
birinci etkinlikte kurduğu problemler incelendiğinde, öğrencinin toplam
sekiz adet problem kurduğu belirlenmiştir. Bu problemler soru durumu
içeren ve bir matematik konusuna uygun olarak matematiksel işlem içeren
özellikte olup problemlerin çözülebilir özellikte oldukları tespit edilmiştir.
Ö7’nin kurmuş olduğu tüm problemler hikâye kartlarına uygun
matematiksel problem olarak değerlendirilmiştir. Ö7 kodlu öğrencinin
yazdığı problemler dil ve anlatım bakımından incelendiğinde; kurmuş
olduğu problemlerin bazı cümle veya kelime bozuklukları olmasına
karşılık verilen ve istenenler açısından yeterli olduğu tespit edilmiştir.
Ö7’nin kurmuş olduğu problemlerin hepsinin gerçek hayata uygun olduğu
ve bir bağlamı/hikâyesi olduğu tespit edilmiştir. Ö7’nin Hikâye Oluşturma
Kartı-I ile kurmuş olduğu problemlerin hepsinde hikâye kartlarındaki
dizilişi değiştirdiği bulgusuna ulaşılmıştır.
Ö7’nin ikinci etkinlikte kurduğu problemler incelendiğinde, öğrencinin
toplam altı adet problem kurduğu belirlenmiştir. Bu problemlerin soru
durumu içerdiği ve hikâye kartlarına uygun olduğu değerlendirilmiştir.
Ö7’nin kurmuş olduğu bir problem (Ö7P2) hariç kurduğu diğer
problemlerin matematiksel problem olduğu ve yalnızca bir soru içerdiği
bulgusuna
ulaşılmıştır.
Ö7’nin
problemlerinin
çözülebilirliği
incelendiğinde bir problemi (Ö7P6) eksik veriden dolayı çözülemezken
geriye kalan problemlerinin çözülebilir olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ö7
kodlu öğrencinin yazdığı problemler dil ve anlatım bakımından
incelendiğinde kurmuş olduğu tüm problemlerin de bazı cümle veya
kelime bozukluklarını içinde barındırdığı ancak verilen ve istenenler
açısından yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ö7’nin kurmuş olduğu
problemlerin hepsinin de gerçek hayata uygun olduğu tespit edilmiştir. Ö7
kodlu öğrencinin kurmuş olduğu problemlerin bir bağlamının/hikâyesinin
olduğu tespit edilmiş ve Ö7’nin Hikâye Oluşturma Kartı-II ile kurmuş
olduğu problemlerin hepsinde hikâye kartlarındaki dizilişi değiştirdiği
bulgusuna ulaşılmıştır. Aşağıda matematiksel olmayan bir soru cümlesi
yazan Ö7 kodlu öğrencinin kurduğu örnek probleme yer verilmiştir.

Şekil 9: Ö7P2/ Matematiksel Olmayan Problem
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Ö8 düşük başarı düzeyinde bir kız öğrencidir. Ö8 kodlu öğrencinin
hikâye oluşturma kartlarına yönelik birinci etkinlikte kurduğu problemler
incelendiğinde, öğrencinin toplam 28 adet problem kurduğu belirlenmiştir.
Bu problemler soru durumu içeren ve bir matematik konusuna uygun
olarak matematiksel işlem içeren özellikte olup, yazılan ifadeler verilen
hikâye kartlarına uygun matematiksel problem olarak değerlendirilmiştir.
Öğrencinin kurmuş olduğu problemlerin yalnızca bir soru ifadesi içerdiği
bulgusuna ulaşılmıştır. Ö8 kodlu öğrenci tarafından kurulan bu problemler
çözülebilirlik bakımından incelendiğinde, öğrencinin çözülebilir 22 adet
problem kurduğu belirlenmiştir. Ö8’in kurduğu diğer problemlerden ikisi
(Ö8P9, Ö8P14) eksik veriden dolayı çözülemeyen problem özelliği
gösterirken diğer dört tanesi (Ö8P10, Ö8P13, Ö8P20, Ö8P22) ise, yanlış
bilgiden dolayı çözülemeyen problem olarak değerlendirilmiştir. Ö8 kodlu
öğrencinin yazdığı problemler dil ve anlatım bakımından incelendiğinde,
bir problemi (Ö8P22) açık anlaşılır net ifade edilmiş ancak verilen ve
istenenler açısından problemi yeterli olarak kurmadığı tespit edilmiş olup
kurduğu diğer problemlerin ise, bazı cümle veya kelime bozukluklarının
olduğu ancak verilen ve istenenler açısından yeterli olduğu
değerlendirilmiştir. Ö8’in kurmuş olduğu iki problem (Ö8P10, Ö8P22)
hariç diğerlerinin gerçek hayata uygun olduğu tespit edilmiştir. Ö8 kodlu
öğrencinin Hikâye Oluşturma Kartı-I ile kurmuş olduğu problemlerin
hepsinin bir bağlamı/hikâyesi olduğu tespit edilmiştir. Ö8’in problem
kurarken hikâye kartlarındaki dizilişi değiştirmediği bulgusuna
ulaşılmıştır. Aşağıda Ö8 kodlu öğrencinin kurduğu problemlerden seçilen
örnek bir probleme yer verilmiştir.

Şekil 10: Ö8P10/ Gerçek Hayata Uygun Olmayan Problem
Şekil 10 ile verilen Ö8 kodlu öğrencinin kurduğu problemde annenin
cebindeki parasından daha fazlasını harcamış olması yanlış bilgiden dolayı
çözülemeyen bir problemdir.
Ö8’in ikinci etkinlikte kurduğu problemler incelendiğinde, öğrencinin
toplam 28 adet problem kurduğu belirlenmiştir. Bu problemlerde yazdığı
tüm ifadelerin soru durumu içeren ve bir matematik konusuna uygun
olarak matematiksel işlem içeren özellikte olduğu tespit edilmiştir. Ö8’in
kurmuş olduğu tüm problemler hikâye kartlarına uygun matematiksel
problem olarak değerlendirilmiştir. Öğrencinin kurmuş olduğu
problemlerin yalnızca bir soru içerdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ö8 kodlu
öğrenci tarafından kurulan bu problemler çözülebilirlik bakımından
incelendiğinde, öğrencinin çözülebilir 27 adet problem kurduğu
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belirlenmiştir. Ö8’in kurduğu bir problem (Ö8P6) ise, yanlış bilgiden
dolayı çözülemeyen problem olarak değerlendirilmiştir. Ö8 kodlu
öğrencinin yazdığı problemler dil ve anlatım bakımından incelendiğinde;
problemlerden birinde (Ö8P1) açık anlaşılır net ifade kullanmadığı, diğer
problemlerinde ise bazı cümle veya kelime bozukluklarının olduğu ancak
verilen ve istenenler açısından yeterli olduğu değerlendirilmiştir. Ö8’in
Hikâye Oluşturma Kartı-II ile kurmuş olduğu problemlerden biri hariç
(Ö8P6) diğer problemlerin gerçek hayata uygun olduğu tespit edilmiştir.
Ö8 kodlu öğrencinin kurmuş olduğu problemlerin hepsinin bir
bağlamı/hikâyesi olduğu tespit edilmiştir. Ö8’in kurmuş olduğu
problemlerin hepsinde hikâye kartlarındaki dizilişi değiştirdiği bulgusuna
ulaşılmıştır.
Ö9 ve Ö10 kodlu öğrencilerin bulguları ise şu şekildedir:
Ö9 orta başarı düzeyinde bir erkek öğrencidir. Ö9 kodlu öğrencinin
hikâye oluşturma kartlarına yönelik birinci etkinlikte kurduğu problemler
incelendiğinde, öğrencinin toplam 16 adet problem kurduğu belirlenmiştir.
Bu problemler soru durumu içeren ve bir matematik konusuna uygun
olarak matematiksel işlem içeren özellikte olup, yazılan ifadeler
matematiksel problem olarak değerlendirilmiştir. Ö9’un verilen hikâye
kartına uygun olmayan bir problemi (Ö9P5) tespit edilirken, kurduğu diğer
problemlerin ise verilen hikâye kartına uygun olduğu tespit edilmiştir. Ö9
kodlu öğrencinin yazmış olduğu altı probleminde (Ö9P9, Ö9P10, Ö9P11,
Ö9P12, Ö9P13, Ö9P15) birden fazla soru olduğu görülürken kurduğu diğer
problemlerinde bir soru kökünün olduğu belirlenmiştir. Ö9’un kurmuş
olduğu tüm problemlerin çözülebilir özellikte olduğu bulgusuna
ulaşılmıştır. Ö9 kodlu öğrencinin yazdığı problemler dil ve anlatım
bakımından incelendiğinde, kurmuş olduğu tüm problemlerinde bazı
cümle veya kelime bozukluklarını metin içinde barındırdığı ancak verilen
ve istenenler açısından problemlerin yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ö9’un
Hikâye Oluşturma Kartı-I ile kurmuş olduğu problemlerin hepsinin de
gerçek hayata uygun olduğu ve bir bağlamı/hikâyesi olduğu tespit
edilmiştir. Ö9’un kurmuş olduğu problemlerin hepsinde hikâye
kartlarındaki dizilişi değiştirdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Aşağıda Ö9 kodlu
öğrencinin kurduğu gerçek hayata uygun olmayan bir problem örneğine
yer verilmiştir.

Şekil 11: Ö9P4/ Gerçek Hayata Uygun Olmayan Problem
Ö9’un ikinci etkinlikte kurduğu problemler incelendiğinde, öğrencinin
toplam 16 adet problem kurduğu belirlenmiştir. Bu problemlerden biri
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(Ö9P3) hariç yazdığı tüm ifadelerin soru durumu içeren ve bir matematik
konusuna uygun olarak matematiksel işlem içeren özellikte olduğu tespit
edilmiştir. Problemlerde yazılan ifadelerin verilen hikâye kartlarına uygun
matematiksel problem olup, bir soru içerdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ö9’un
verilen beş probleminin (Ö9P1, Ö9P2, Ö9P12, Ö9P13, Ö9P14) hikâye
kartına uygun olduğu tespit edilirken geriye kalan problemlerin ise hikâye
kartına uygun olmadığı belirlenmiştir. Ö9 kodlu öğrenci tarafından kurulan
bu problemler çözülebilirlik bakımından incelendiğinde, öğrencinin
çözülebilir 13 adet problem kurduğu belirlenmiştir. Ö9’un kurduğu
problemlerden üç tanesi (Ö9P5, Ö9P13, Ö9P16) ise yanlış bilgiden dolayı
çözülemeyen problem olarak değerlendirilmiştir. Ö9 kodlu öğrencinin
yazdığı problemler dil ve anlatım bakımından incelendiğinde; kurmuş
olduğu tüm problemlerin bazı cümle veya kelime bozuklukları olmasına
rağmen verilen ve istenenler açısından yeterli olduğu tespit edilmiştir.
Ö9’un Hikâye Oluşturma Kartı-II ile kurmuş olduğu problemlerin hepsinin
gerçek hayata uygun olduğu tespit edilmiştir. Ö9 kodlu öğrencinin kurmuş
olduğu problemlerin hepsinin de bir bağlamı/hikâyesi olduğu ve
öğrencinin hikâye kartlarındaki dizilişi değiştirdiği bulgusuna ulaşılmıştır.
Ö10 orta başarı düzeyinde bir kız öğrencidir. Ö10 kodlu öğrencinin
hikâye oluşturma kartlarına yönelik birinci etkinlikte kurduğu problemler
incelendiğinde, öğrencinin toplam sekiz adet problem kurduğu
belirlenmiştir. Bu problemler soru durumu içeren ve bir matematik
konusuna uygun olarak matematiksel işlem içeren özellikte olup, yazılan
ifadeler verilen hikâye kartlarına uygun çözülebilir matematiksel problem
olarak değerlendirilmiştir. Öğrencinin kurmuş olduğu problemlerin
yalnızca bir soru içerdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ö10 kodlu öğrencinin
yazdığı problemler dil ve anlatım bakımından incelendiğinde kurmuş
olduğu tüm problemlerinde bazı anlatım bozuklukları veya kelime yazım
hatalarını içinde barındırdığı ancak verilen ve istenenler açısından yeterli
olduğu tespit edilmiştir. Ö10’un kurmuş olduğu problemlerin biri hariç
(Ö10P4) diğer problemleri gerçek hayata uygun, bağlamı/hikâyesi olan
problemlerdir. Ö10’un Hikâye Oluşturma Kartı-I ile kurmuş olduğu
problemlerin hepsinde hikâye kartlarındaki dizilişi değiştirdiği bulgusuna
ulaşılmıştır. Aşağıda Ö10 kodlu öğrencinin kurduğu problem örneğine yer
verilmiştir.

Şekil 12: Ö10P4/ Gerçek Hayata Uygun Olmayan Problem
Şekil 12’de verilen Ö10 kodlu öğrencinin kurduğu problemin dil ve
anlatım açısından bazı kelime yazımlarında yanlışlıklar olduğu ve bu
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problemde öğrencinin noktalama işaretlerini göz ardı ettiği tespit
edilmiştir. Ayrıca Ö10 kodlu öğrenci tarafından kurulan bu problemde kek
için gerekli olan malzemelerden yumurtanın gerçek hayatta sayısal değeri
bulunmamaktadır. Bu nedenle gerçek hayata uygun görülmemiştir.
Ö10’un ikinci etkinlikte kurduğu problemler incelendiğinde, öğrencinin
toplam dört adet problem kurduğu belirlenmiştir. Bu problemler soru
durumu içeren ve bir matematik konusuna uygun olarak matematiksel
işlem içeren özellikte olup, çözülebilir matematiksel problem olarak
değerlendirilmiştir. Ö10’un verilen hikâye kartına uygun olmayan iki
problemi (Ö10P2, Ö10P3) tespit edilirken diğer problemlerin ise verilen
hikâye kartına uygun olduğu tespit edilmiştir. Ö10 kodlu öğrencinin
yazdığı problemler dil ve anlatım bakımından incelendiğinde; kurmuş
olduğu tüm problemlerinde bazı cümle veya kelime bozukluklarını içinde
barındırdığı ancak verilen ve istenenler açısından yeterli olduğu tespit
edilmiştir. Ö10’un kurmuş olduğu problemlerin hepsinin gerçek hayata
uygun ve bir bağlamı/hikâyesi olduğu tespit edilmiştir. Ö10’un Hikâye
Oluşturma Kartı-II ile kurmuş olduğu problemlerin hepsinde hikâye
kartlarındaki dizilişi değiştirdiği bulgusuna ulaşılmıştır.
Ö11 ve Ö12 kodlu öğrencilerin bulguları ise şu şekildedir:
Ö11 yüksek başarı düzeyinde bir erkek öğrencidir. Ö11 kodlu
öğrencinin hikâye oluşturma kartlarına yönelik birinci etkinlikte kurduğu
problemler incelendiğinde, öğrencinin toplam sekiz adet problem kurduğu
belirlenmiştir. Bu problemler soru durumu içeren ve bir matematik
konusuna uygun olarak matematiksel işlem içeren özellikte olup, yazılan
ifadeler verilen hikâye kartlarına uygun matematiksel problem olarak
değerlendirilmiştir. Öğrencinin kurmuş olduğu problemlerin yalnızca bir
soru içerdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ö11 kodlu öğrencinin kurduğu tüm
problemlerin çözülebilir olduğu tespit edilmiştir. Ö11 kodlu öğrencinin
yazdığı problemler dil ve anlatım bakımından incelendiğinde;
problemlerin bazı cümle veya kelime bozuklukları olmasına rağmen
verilen ve istenenler açısından yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ö11’in
kurmuş olduğu problemlerden biri hariç (Ö11P4) geriye kalan tüm
problemlerin gerçek hayata uygun ve bağlamı/hikâyesi olan problemler
olduğu tespit edilmiştir. Ö11’in Hikâye Oluşturma Kartı-I ile kurmuş
olduğu problemlerin hiçbirinde hikâye kartlarındaki dizilişi değiştirmediği
bulgusuna ulaşılmıştır.
Ö11’in ikinci etkinlikte kurduğu problemler incelendiğinde, öğrencinin
toplam sekiz adet problem kurduğu belirlenmiştir. Bu problemler soru
durumu içeren ve bir matematik konusuna uygun olarak matematiksel
işlem içeren özellikte olup, yazılan ifadeler verilen hikâye kartlarına uygun
çözülebilir matematiksel problem olarak değerlendirilmiştir. Öğrencinin
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kurmuş olduğu problemlerin yalnızca bir soru içerdiği bulgusuna
ulaşılmıştır. Ö11 kodlu öğrencinin yazdığı problemler dil ve anlatım
bakımından incelendiğinde kurmuş olduğu problemlerin hepsinde bazı
cümle veya kelime bozuklukları olduğunun ancak problemlerin verilen ve
istenenler açısından yeterli, gerçek hayata uygun ve bağlamı/hikâyesi
olduğu tespit edilmiştir. Ö11’in Hikâye Oluşturma Kartı-I ile kurmuş
olduğu problemlerin hiçbirinde hikâye kartlarındaki dizilişi değiştirmediği
bulgusuna ulaşılmıştır. Aşağıda Ö11 kodlu öğrencinin kurduğu problem
örneğine yer verilmiştir.

Şekil 13: Ö11P2/ Bazı Cümle/Kelime Bozuklukları Olan Problem
Şekil 13’te verilen Ö11 kodlu öğrencinin kurduğu problemde anlatım
bozuklukları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca noktalama işaretlerine dikkat
edilmediği bulgusuna ulaşılmıştır.
Ö12 yüksek başarı düzeyinde bir kız öğrencidir. Ö12 kodlu öğrencinin
hikâye oluşturma kartlarına yönelik birinci etkinlikte kurduğu problemler
incelendiğinde, öğrencinin toplam altı adet problem kurduğu
belirlenmiştir. Bu problemler soru durumu içeren ve bir matematik
konusuna uygun olarak matematiksel işlem içeren özellikte olup, yazılan
ifadeler verilen hikâye kartlarına uygun matematiksel problem olarak
değerlendirilmiştir. Ö12 kodlu öğrencinin bir problemi (Ö12P5) yanlış
bilgiden dolayı çözülemezken diğer kalan problemlerinin ise çözülebilir
özellikte olduğu tespit edilmiştir. Öğrencinin kurmuş olduğu problemlerin
yalnızca bir soru içerdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ö12 kodlu öğrencinin
yazdığı problemler dil ve anlatım bakımından incelendiğinde; kurmuş
olduğu problemlerin bazı cümle veya kelime bozuklukları olmasına
rağmen verilen ve istenenler açısından yeterli olduğu tespit edilmiştir.
Ö12’nin Hikâye Oluşturma Kartı-I ile kurmuş olduğu problemlerin
hepsinin gerçek hayata uygun olduğu tespit edilmiştir. Ö12 kodlu
öğrencinin
kurmuş
olduğu
problemlerin
hepsinin
de
bağlamının/hikâyesinin olduğu tespit edilmiştir. Ö12’nin kurmuş olduğu
problemlerin hepsinde de hikâye kartlarındaki dizilişi değiştirdiği
bulgusuna ulaşılmıştır. Aşağıda Ö12 kodlu öğrencinin kurduğu
problemlere ilişkin örnekler verilmiştir.
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Şekil 14: Ö12P5/ Yanlış Bilgiden Dolayı Çözülemeyen Problem
Şekil 14 ile verilen Ö12 kodlu öğrencinin kurduğu problemde kek
diliminin negatif sayı çıkması gerçekçi bir durum değildir. Bu nedenle söz
konusu problem yanlış bilgiden dolayı çözülemeyen bir problemdir.
Ö12’nin ikinci etkinlikte kurduğu problemler incelendiğinde,
öğrencinin toplam beş adet problem kurduğu belirlenmiştir. Bu problemler
soru durumu içeren ve bir matematik konusuna uygun olarak matematiksel
işlem içeren özellikte olup, yazılan ifadeler verilen hikâye kartlarına uygun
matematiksel problem olarak değerlendirilmiştir. Öğrencinin kurmuş
olduğu problemlerin yalnızca bir soru içerdiği, tüm problemlerinin
çözülebilir olduğu tespit edilmiştir. Ö12 kodlu öğrencinin yazdığı
problemler dil ve anlatım bakımından incelendiğinde; kurmuş olduğu
problemlerin hepsinde bazı cümle veya kelime bozuklukları olduğu ancak
verilen ve istenenler açısından yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ö12’nin
Hikâye Oluşturma Kartı-II ile kurmuş olduğu problemlerin hepsinin
gerçek hayata uygun ve bir bağlamı/hikâyesi olan problemler olduğu tespit
edilmiştir. Ö12’nin kurmuş olduğu problemlerin hepsinde hikâye
kartlarındaki dizilişi değiştirdiği bulgusuna ulaşılmıştır.
3.3. Etkinlik Sonrası Öğrenci Görüşleri
Hikâye oluşturma kartına yönelik etkinlik sonrasında gerçekleştirilen
görüşmede ilk soru olan “Hikâye oluşturma kartlarına uygun problem
kurmak sence kolay mıydı? / Zor muydu? Neden?” biçiminde yöneltilen
soruya öğrencilerin beşi (Ö7, Ö10, Ö9, Ö1, Ö2) kolay yanıtını verirken
geriye kalan öğrenciler zor yanıtını vermişlerdir. Söz konusu soruya kolay
cevabını veren öğrenciler nedenlerini kartlardaki resimlere baktıklarında
problemlerin kolayca akıllarına geldiklerini ve kolay gelme nedenini
matematikte çok soru çözmelerine bağlamışlardır. Bu konuda zor olduğu
yönünde görüş belirten öğrencilerin ise; kurmuş oldukları problemlerin
birbirine benzer olduklarını, ilk başlarda problemleri bulduklarını fakat
daha sonra problem bulmada sıkıntı yaşadıklarını, öğrencilerin hikâye
kartlarında bulunan resimlerden akıllarına az fikir geldiklerini, kartlarda
bulunan görsellerde malzeme azlığından ya da problemleri hikâye
oluşturma kartlarındaki bağlama uygun yapmaya çalıştıkları için zor
bulduklarını belirttikleri görülmüştür. Bu öğrencilerin olumlu-olumsuz
görüşlerinin bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
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“Kolay. Hikâye kartlarını görünce daha kolay oluyor resimle şemalandırarak
yapabiliyorum sırasıyla. Normalde karışık olabilirdi. Sadece kendi aklımızda
problem yazmaya kalksak mesela unutabiliriz. Hikâye kartlarıyla yapılınca
unutulmuyor daha iyi oluyor.” [Ö1]
“Biraz zorlandım ama kurabildim. Çünkü bazı görsellerin şeyini çıkaramadım
problemlerini orayı nereye ekleyebilirim problemde hangi bölüme koyabilirim ee
orda biraz kararsız kaldım.” [Ö12]

“En çok hangi kısmında zorlandın?” biçiminde yöneltilen soruda
öğrencilerin; isim bulmada, hikâye kartlarının sıra dizilişini değiştirmede,
fikir bulmada, kurmuş oldukları problemlere vermiş oldukları sayı
seçiminde ve kurulacak olan problemlere öğrenme alanı seçiminde
zorlandıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Örnek öğrenci cevaplarına aşağıda
yer verilmiştir.
“Fikir bulmada. Ee uçurtma zordu mesela.” [Ö9]
“Sıraları değiştirirken.” [Ö7]
“Tereddüt ettim. Mesela bir sayı versem nasıl olur, bir kesir versem nasıl olur?
Onları nasıl yapabilirim? diye.” [Ö4]

“Hikâye oluşturma kartları ile problem kurmak hoşuna gitti mi?
Neden?” biçiminde yöneltilen üçüncü soruda tüm öğrenciler hikâye
oluşturma kartları ile problem kurmanın hoşlarına gittiğini belirtmişlerdir.
Öğrenciler eğlenceli, güzel zaman geçirdiklerini; matematiği sevdikleri
için, kendilerini geliştirdiklerini; hikâye kartlarının basit olduğu için
hikâye oluşturma kartları ile problem kurmanın hoşlarına gittiklerini
belirtmişlerdir. Seçilen örnek öğrenci ifadelerine aşağıda yer verilmiştir.
“Evet. Eğlenceli. Mesela kurduğum problemleri bir başkasının çözmesini
izlesem bu daha eğlenceli olur.” [Ö11]
“Evet. Çünkü geliştiriyosun kendini, düşüncelerini açıklıyor.” [Ö4]
“Evet. Hikâye kartları basitti güzeldi yani.” [Ö6]
“Evet. Çünkü güzel zaman geçirdim.” [Ö9]

“Hikâye oluşturma kartları ile kurduğun problemleri yaratıcı buluyor
musun? Neden?” biçiminde yöneltilen dördüncü soruda dokuz öğrenci
hikâye oluşturma kartları ile kurduğu problemlerini yaratıcı bulduğunu
ifade etmiştir. Geriye kalan öğrencilerden ikisi (Ö6, Ö3) problemlerinin
bazılarını yaratıcı bulduklarını ifade ederken diğer bir öğrenci (Ö4) ise,
problemlerini yaratıcı bulmadığını belirtmiştir. Hikâye oluşturma kartları
ile kurduğu problemleri yaratıcı bulan öğrenciler hikâye kartlarının
dizilişini değiştirip farklı problemler kurduklarını; mantıksız problemler
kurmadıklarını, kendilerine özgü, yeni problemler kurduklarını
belirtmişlerdir.
“Evet, düşündüm olabilir. Yani, mantıksız kurmamaya çalıştım, kendim de
işlemleri yapmaya çalışarak kurdum o yüzden saçma olmayabilir.” [Ö11]
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“Yani. Çünkü en azından kendime özgü bir şeyler çıkardım. İşlediğimiz
konulardan aklımda kalanları ile yapabildim. Kendim problem kurduğum için
yaratıcı buluyorum.” [Ö12]

Problemlerinin bazılarını veya hiçbirini yaratıcı bulmayan öğrencilerin
ise; akıllarına problem kurmak için hiçbir şey gelmediğini, kurdukları bazı
problemlerini saçma ya da problemleri kolay bulduklarını belirttikleri
görülmüştür. Örnek öğrenci görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.
“Hayır. Çünkü çok fazla bir şey aklıma gelmiyor problem kurarken.” [Ö1]
“Pek bulmuyorum. Iıı bazıları saçma oldu.” [Ö3]
“Bazılarını. Bazıları kolay oldu gibime geldi o yüzden.” [Ö6]

İlerleyen bölümde bulgulardan yararlanılarak ulaşılan sonuçlara ve
tartışma kısmına yer verilmiştir.
4.

Sonuç ve Tartışma

Bu araştırmada ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin hikâye oluşturma
kartlarına ilişkin problem kurma becerileri incelenmiş olup yapılan
araştırma sonunda matematik eğitimine katkı sağlayacağı düşünülen
sonuçlara ulaşılmıştır.
Çalışmada ilk olarak öğrencilerle bu etkinliklere uygun uygulama
öncesi görüşmeler yapılmıştır. Bu süreçte araştırmacı tarafından gösterilen
hikâye oluşturma kartları ile öğrencilerin daha önce karşılaşıp
karşılaşmadıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Öğrencilerden hiçbirinin
her iki hikâye oluşturma kartları ile daha önceden karşılaşmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmeler sonrasında öğrencilere
sırasıyla hikâye oluşturma kartlarının birinci etkinliği ve ikinci etkinliği
sunulmuştur. Söz konusu problem kurma etkinliklerine ilişkin problem
kurma çalışmasında herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın öğrencilerin
bu etkinliklere yönelik problem kurmaları istenmiştir. Öğrencilerin
kurduğu problemler araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak
hazırlanan problem kurma değerlendirme çerçevesi ile analiz edilmiştir.
Bulgular ışığında tüm öğrencilerin soru durumu içeren ve bir matematik
konusuna uygun matematiksel işlem içeren özellikte problem kurdukları
sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan bazı öğrencilerin yazdıkları
problemlerde soru sayısının birden fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bununla birlikte öğrencilerin kurmuş oldukları problemlerde eksik veriden
dolayı çözülemeyen, yanlış bilgiden dolayı çözülemeyen ve çözülebilir
olan örnekler yer almaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin kurmuş oldukları
problemlerin dil ve anlatım yönünden yeterli olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Bazı öğrenciler tarafından yazılan ifadelerde verilen hikâye
kartlarına uygun matematiksel problem olmayan örnekler görülürken bazı
öğrencilerin ise hikâye kartlarındaki örüntüyü değiştirerek tekrar problem
kurduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Hikâye oluşturma kartına ilişkin problem kurma etkinliğinde bazı
öğrenciler hikâye oluşturma kartlarına uygun problem kurarken
zorlandıklarını ifade ederken bazı öğrenciler ise bu etkinliğin kolay
olduğunu ifade etmişlerdir, yani öğrenciler arasında görüş farklılığı
görülmüştür. Söz konusu soruya kolay cevabını veren öğrenciler
nedenlerini kartlardaki resimlere baktıklarında problemlerin kolayca
akıllarına geldiklerini ve kolay gelme nedenini matematikte çok soru
çözmelerine bağlamışlardır. Öte yandan bu konuda zor olduğu yönünde
görüş belirten öğrencilerin ise; kurmuş oldukları problemlerin birbirine
benzer olduklarını, ilk başlarda problemleri bulduklarını fakat daha sonra
problem bulmada sıkıntı yaşadıklarını, öğrencilerin hikâye kartlarında
bulunan resimlerden akıllarına daha az fikir geldiklerini, kartlarda bulunan
görsellerde malzeme azlığından ya da problemleri hikâye oluşturma
kartlarındaki bağlama uygun yapmaya çalıştıkları için zor bulduklarını
belirttikleri görülmüştür. Aynı zamanda öğrencilerin bu etkinlikte hikâye
kartlarının sıra dizilişini değiştirmede, fikir bulmada, kurmuş oldukları
problemlere vermiş oldukları sayı seçiminde ve kurulacak olan
problemlere öğrenme alanı seçiminde zorlandıkları bulgusuna ulaşılmıştır.
Araştırmada ulaşılan sonuçlardan biri çoğu öğrencinin problem kurma
etkinliklerinde yazmış oldukları ifadelerde problem durumunun olmasıdır,
yani yazılan ifadelerin bir soru ifadesi içermesidir. Özer, Karacaköylü ve
Tekin Sitrava (2020) tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin yazdıkları
ifadelerin %81,25’inin problem kategorisinde yer aldığı tespit edilirken
Işık ve Kar’ın (2015) çalışmasında ise öğrencilerin kurdukları
problemlerin %55,4’ünün “yeterli matematik problemi” kategorisinde yer
aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada ise öğrencilerin kurmuş
oldukları problemlerin büyük bir çoğunluğunun matematiksel problem
kategorisinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Türnüklü,
Ergin ve Aydoğdu (2017) çalışmasında sekizinci sınıf öğrencilerinin üçgen
konusunda kurmuş oldukları problemlerin yarısından fazlasının
matematiksel problem kategorisinde yer aldığını tespit etmişlerdir. Keklik
(2018) çalışmasında çoğu öğrencinin problem kurarken yazım ve imla
hatası yaptıkları sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmada da Keklik tarafından
yapılan çalışmaya benzer olarak öğrencilerin düşündüklerini yazarak ifade
etmede zorlandıkları ve Türkçe yazım ve imla kurallarında sıkıntı
yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ünlü ve Sarpkaya-Aktaş’ın (2017)
çalışmalarında öğretmen adaylarının kurdukları problemler incelendiğinde
genel olarak sözel problemler kurdukları ve kurdukları problemlerde
günlük dil kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada da
öğrencilerin kurdukları problemlerin günlük dille yazıldığı tespit
edilmiştir. Ayrıca Arıkan ve Ünal (2013) çalışmasında ilkokul ikinci sınıf
öğrencilerinin Türkçe dilini iyi kullanamadıklarını belirlemiştir. Ulaşılan
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bu sonuç bu çalışma ile benzerlik göstermektedir. Bu çalışmada
öğrencilerin öğrenim yaşantılarında kullanmış oldukları ders kitapları, ek
kaynaklar ve matematik öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarının
genellikle sayılar ve işlemler ağırlıklı olması sebebiyle öğrencilerin
kurdukları problemlerde bu yaşantıyı yansıttıkları sonucuna ulaşıldığı
söylenebilir. Benzer şekilde Aydoğdu İskenderoğlu ve Güneş (2016)
çalışmasında bu sonuca ulaşmıştır.
5.

Öneriler

Bu araştırmada ulaşılan sonuçlardan yararlanarak uygulayıcılara ve
araştırmacılara yönelik öneriler sunulabilir. Öğretmenlere sınıf içi
etkinliklerinde/uygulamalarında problem kurma etkinliklerine daha fazla
zaman ayırmaları ve yer vermeleri önerilebilir. Bu araştırmada yapıldığı
gibi problem kurmanın hikâye oluşturma kartları gibi çeşitli materyaller ile
gerçekleştirilmesine uygun etkinlikler planlanıp uygulanabilir.
Öğrencilerin problem kurmaları için serbest durumlar verilerek zaman
kısıtının olmadığı etkinlikler düzenlenebilir. Öğrencilerin problem kurma
becerilerinin geliştirilmesine fırsat tanıyan, farklı bağlamlarla
çeşitlendirilmiş problem yazmalarına imkan sağlayan sınıf içi etkinlikler
yapılabilir. Öğrencilerin kurmuş oldukları problemleri problem kurma
kriterleri bağlamında analiz edilerek öğrencilere geri bildirim sunulabilir
ve öğrencilerde hem problem kurma sürecindeki yetersizliklerinin önüne
geçmeye hem de onların problem kurma bilişsel sürecinin geliştirilmesine
yönelik uygulamalar yapılabilir. Bu araştırma yedinci sınıf öğrencileri ile
gerçekleştirilmiştir. Farklı sınıf düzeylerinde benzer uygulamalar
yapılabilir. Bu çalışma iki farklı okul üzerinde bir durum çalışması olarak
gerçekleştirilmiş olup deneysel uygulamalar yapılabilir, okullar ve
öğrenciler nicel yöntem ve uygun istatistiksel testlerle karşılaştırılabilir. Bu
araştırmada problem kurma etkinlikleri kağıt ortamında yazılı olarak
gerçekleştirilmiş olup araştırmacı ile öğrencilerin sözel iletişim ile
gerçekleştirdiği bir araştırma planlanabilir. Öğrencilerin problem kurma ve
yaratıcıkları sözel etkileşim yolu ile daha küçük yaş grubundaki (okul
öncesi ve ilkokul öğrencileri gibi) öğrenciler ile gerçekleştirilebilir.
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1. Giriş
Modernleşmenin getirdiği toplumda iş bölümü ve uzmanlaşma
sonucunda eğitim yolu ile bireylerin kazanmaları gereken temel beceriler
arasına sosyal yaşamda aktif olarak yer alabilme, dil becerilerini
kullanarak bilgiyi üretme, değerlendirme, yorumlama, analiz ve sentez gibi
işlemlere tabi tutma, yöneten birey olma dâhil olmuştur (Karadüz, 2010).
Günümüzde kabul gören öğrenme yaklaşımlarında “Bilginin geçici olduğu
ve bireye göre anlam kazandığı, öğrenmenin bir etkileşim süreci olduğu,
konuları derinliğine öğrenmenin anlam kazandığı ve öğrencilerin
öğrenmeyi öğrenme becerilerine sahip olmaları gerektiği...” (Özden, 2008:
15) ifade edilmektedir.
Modernleşme sürecinde eğitimde ortaya çıkan yenilikler, 1999’dan
sonra bireylerin dil ve zihinsel becerilerini geliştirmeye dönük projelerin
geliştirilmesi ile hız kazanmıştır. “Öğrenen Beyin, Beyni Anlama ve
Öğrenme Bilimine Doğru” gibi çalışmalarla beynin nasıl işlediği,
öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve beynin okuma, yazma ve matematik
öğrenimini nasıl etkilediği ve zihinsel becerilerin gelişimine nasıl katkıda
bulunduğuna ilişkin elde edilen bulgular sonucunda çoğu ülkede ve
Türkiye’de uygulanmaya başlanan yapılandırmacı yaklaşım, çoklu zekâ ve
beyin temelli öğrenme, sarmal ve tematik yaklaşım gibi modern
yaklaşımlar eğitim sistemlerinde köklü değişiklikler oluşturmuştur. Bu
değişiklikler sonucunda eğitimin temel işlevlerinde de değişim yaşanmış,
eğitimle bilginin ve kültürün bireylere doğrudan aktarılması yerine
bireylere birtakım beceri ve yetkinlikler kazandırılması esas alınmaya
başlamıştır (Güneş, 2013).
Çağdaş eğitimin yapılandırmacı öğrenme, beyin temelli öğrenme, çoklu
zekâya dayalı öğrenme gibi yaklaşımlarında, bilgiden çok beceri ve
Bu çalışma, Zübeyde ÖZONAT’ın Prof. Dr. Hasan KAVRUK’un danışmanlığında
hazırladığı doktora tezinin bir bölümünden hareketle hazırlanmıştır.
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düşünme ön plana çıkmaktadır. Bu yaklaşımlar, bireylerin bilişsel ve
duyuşsal gelişimlerinde ve etkili öğrenmenin gerçekleşmesinde önemli bir
rol oynadığı gerekçesi ile bireylerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel
becerilerini ve performanslarını tam anlamı ile kullanmalarına
odaklanmaktadır. Bu şekilde bireylerin bilgiyi ezberlenmiş ve uygulamaya
dökülememiş bir yığın olmaktan çıkarıp gerektiği kadar ve etkili biçimde
aktarması, çağdaş yaklaşımlarca beklenmektedir. Araştırmacılar, eğitim
sistemlerinin öğrencilere gizil güçlerini fark etme ve geliştirme olanağı
sunmasının yanında öğretimin içerik, yöntem ve programlarını da eleştirel,
sorgulayıcı ve yaratıcı düşünme doğrultusunda düzenlenmesi gerektiğini
savunmaktadır (Özden, 2008). Aybek’e (2006: 23) göre “Bir öğrenci
bilgiyi ezberleyerek, çok yüksek notlar alarak mezun olabilir; ancak bu
durumda kalıcı ve anlamlı bir öğrenme olmadığı için bu öğrencinin çok
nitelikli bir kişi olarak mezun olduğu söylenemez.”
Bireyin zihinsel becerilerini etkili kullanmasını sağlayan ve zihin
gücünü geliştiren etmenlerden biri, bireyin dil becerilerinin doğru ve
yerinde kullanmasıdır. Akarsu (1998) Humboldt’tan aktarımında, dilin
insanlığın tinsel gelişmesi ile sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Weisgerber’den
aktarımında ise dilin insan etkinliğinin her formunun kalıpları içinde
geliştiğini belirtmiştir. Bundan hareketle, düşünme becerileri ile dilin sıkı
bir ilişkiye sahip olduğu araştırmacılar tarafından vurgulanmaktadır.
Çok yönlü, çok boyutlu bir beceri alanı olan okuma, diğer dil
becerilerinin temeli konumundadır. Okuma, sözcükten cümleye, cümleden
paragrafa, paragraftan metinlere ve buradan da okuyucuya kadar iletilmek
istenen mesajları algılama ve anlamaya yardımcı olan bir süreç olup
doğrudan gözlenmesi mümkün olmayan bir etkinliktir. Okuma ile ilgili öne
çıkan en önemli şeylerden biri, “okunandan anlam kurma” yani zihinsel
yapılandırmadır (Güneş, 1997). Okuduğunu anlama, genel olarak herhangi
bir metinden anlam çıkarma süreci olarak ele alındığında, bunun iki temel
öğe arasındaki etkileşim olduğu söylenebilir. Bunlardan biri okuyucu
diğeri de metindir. Bu durumda okuduğunu anlama, bu iki öğe arasındaki
etkileşim sonucunda okuyucunun zihninde oluşan her türlü bilgi ve
düşüncedir.
Okuduğunu anlama, bir metni anlama ve anladığını yapılandırma
sürecidir. Metnin ilettiği duygu ve düşünceleri içeren sözcükleri algılama,
tanıma, anlamlandırma, kavrama, çözümleme ve yorumlama sürecine
dayanan bir zihinsel uğraş olarak da tanımlanabilen (Kavcar, Oğuzkan ve
Sever, 1998) okuduğunu anlama, metnin okuyucu ve yazar tarafından
okuma esnasında yeniden yazıldığı bir etkileşim sürecidir (Demirel, 2000).
Bu süreç, harf ve seslerden sözcüklere, sözcüklerden cümle ve
paragraflara, paragraflardan metni oluşturan genel bütünde ele alınan
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düşünce ve duyguların kavranmasına ve elde edilenin okur tarafından yeni
bir anlam çerçevesine oturtularak özümsenmesine kadar devam eder
(Karatay, 2010). Okurun bunu başarılı biçimde gerçekleştirmesi için dış
etkenlerden sıyrılarak içeriğe odaklanması ve edilgin okuma sürecinden
çok kendi okuma sürecini yönettiği aktif bir eylem içinde olması
gerekmektedir.
Okuma etkinliğinin temel amacı, okuduğunu anlama, kavrama,
sorgulama; okuduklarına doğru, yerinde tepkiler verebilme ve bu becerileri
her tür metinde bilinçli ve etkili bir biçimde kullanabilmeyi sağlamaktır
(Karatay, 2013). Okumanın amacına ulaşması ve bireylerin sorgulama,
eleştirme, kendi okuma etkinliğini bilinçli bir biçimde takip edebilme ve
sorunları çözebilme gibi becerileri etkili kullanabilmelerine bağlıdır. Ön
bilgilerin işe koşulduğu, çeşitli stratejilerin kullanıldığı ve sonunda yeni
anlamların ortaya çıkarılmaya çalışıldığı okuma eyleminin, eleştirel olarak
yapılması önemlidir. Darch ve Kameenui (1987), eleştirel okumayı
“okunan metnin zihinde yargılanması, incelenmesi, olaylarla düşüncelerin
ayırt edilmesi, çıkarımlarda bulunulması, yazarın amacının ve bakış
açısının anlaşılabilmesi” şeklinde ifade etmiştir. Pirozzi (2003) ise eleştirel
okumanın yazarın amacını ve tavrını belirleme, metindeki olgu ve
görüşleri ayırt etme, önemli bilgileri önemsizlerden ayırma, değerlendirme
ve yorumlama becerilerini gerektiren yazılı materyalleri iyi bir şekilde
anlama yeteneği olduğunu belirtmiştir.
Pirozzi (2003) eleştirel okumanın insana soran, sorgulayan, araştıran,
aydın olma bilincini veren bir anahtar gibi olduğunu dile getirmiştir.
Özdemir (2007) eleştirel okumanın en temel özelliğinin okunanların
sorgulanması, yargılanması bir başka ifade ile aklın kullanılarak bir sonuca
varılması olduğunu belirtmiştir. Bundan hareketle eleştirel okumanın
bireyi bağımlılıktan kurtarıp bağımsız ve aydın bir kimliğe
kavuşturabileceği söylenebilir.
Eleştirel okuma, aktif okumayı gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte
bilgiyi sadece aramak ve bulmak yeterli olmaz. Bilginin doğruluğunun,
taraflı olup olmadığının bilinmesi ve konu ile ilgili farklı düşünme
yollarının keşfedilmesi eleştirel okuma ile mümkündür (Knott, 2003).
Eleştirel okumanın bireylere kazandırılmasının amacı, bireylerin ne
düşündüklerini söylemeleri değil; ancak onlara çok yönlü bir bakış açısı
kazandırmak, zihnin alışkanlıklarını sorgulatmak, onları düşünmeye teşvik
etmek ve daha iyi bir dünya için nasıl yaşanması gerektiği konusunda kendi
kararlarını alabilme becerisini onlara kazandırmaktır (Wolk, 2003: 103).
Modernleşme sürecinde çevresi ile etkili iletişim kurabilen, olay ve
olguları eleştirel bir gözle değerlendirebilen, araştıran, sorgulayan, sorun
çözen, yaratıcı düşünen ve öğrenmeyi öğrenen bireylerin yetiştirilmesi
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önemli hâle gelmiştir. Bilginin bir yerden başka bir yere taşınmasını
kolaylaştıran kitap, dergi, TV, İnternet gibi yazılı, işitsel ve görsel iletişim
araçları bir yandan yaşamı kolaylaştırmakta ve bilgiyi ulaşılır
kılmaktayken diğer yandan insanların yanlış, gereksiz ve eksik bilgilerle
karşı karşıya kalmalarına neden olabilmektedir (Özensoy, 2011). Bu
nedenlerle insanların karşılaştıkları bilgileri olduğu gibi kabul etmek
yerine sorgulaması, araştırması ve doğruluğunu denetlemesi
gerekmektedir. Günümüz eleştirel düşünme, olay ve durumlara eleştirel
gözle bakabilme ve eleştirel okuma yapmanın öneminin daha da arttığı
söylenebilir.
Önceleri basılı materyaller ve bunların temellerini oluşturan metne
dayalı bilgiler veri olarak kabul edilirken, bugün gelişen teknolojilerle
birlikte metne dayalı bilgilerin yanında ses, görüntü ve daha başka dijital
bilgiler veri olarak kabul edilmektedir (Altun, 2005: 76). Gelişen bilgi
teknolojileri okuma alışkanlıklarını da değiştirmeye başlamıştır. Kitap,
dergi, gazete gibi basılı medya olarak adlandırılan, başı ve sonu görülen
okuma materyalleri, bugün nerede başlayıp nerede bittiği ilk bakışta
kestirilemeyen ses, görüntü, şekil, resim gibi farklı medya içerikleri ile
çeşitlendirilmiş ve metinler arası köprülerle birbirine bağlanmış bir
ortamda yayımlanmaktadır.
Bilgi teknolojilerinin sunduğu karmaşık ortamlar ve araçlar her geçen
gün hızlanan teknoloji yarışı sayesinde çeşitlenmektedir. Bu şartlarda
ortaya çıkan bilgiler, çeşitli medya araçları kullanılarak kullanıcılarla
paylaşılmaktadır. Paylaşılan bilginin doğruluğu, güncelliği ve
kaynaklarının sorgulanabilmesi, bilginin güvenilirliği açısından son derece
önemlidir. Bu bağlamda, araştırmada çoklu ortamlar kullanılarak
gerçekleştirilen eleştirel okuma eğitiminin öğrencilerin eleştirel okuma
becerilerine etkisi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çok yönlü etkileşimin
gerçekleştiği çoklu ortamlarda öğrenciler, her gün yüzlerce ileti ile karşı
karşıya kalmaktadır. Bu iletilerin sorgulanması, doğruluğunun kontrol
edilmesi, kaynaklarının araştırılması eleştirel bir bakışla mümkündür.
2. Amaç
Bu araştırma ile çoklu ortamlar kullanılarak gerçekleştirilen eleştirel
okuma eğitiminin öğrencilerin (6. sınıf) eleştirel okuma becerilerini arttırıp
artırmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaca bağlı olarak çalışmada
aşağıdaki soruya yanıt aranmıştır:
“Türkçe derslerinde çoklu ortama dayalı metinlerle (hiper-köprülü
metinler) yapılan eleştirel okuma eğitiminin altıncı sınıf öğrencilerinin
eleştirel okuma becerileri üzerinde nasıl bir etkisi vardır?”
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3. Yöntem
Bu çalışmada Türkçe derslerinde çoklu ortama dayalı metinlerle
yapılan eleştirel okuma eğitiminin altıncı sınıf öğrencilerinin eleştirel
okuma becerileri üzerindeki etkisini belirleme amacı ile deneysel bir
araştırma yapılmıştır. Deneysel çalışmalar, belirli bir amacı
gerçekleştirmek için kullanılan birden fazla yöntem arasından hangisinin
daha iyi sonuçlar verebileceğini bulmaya çalışır (Büyüköztürk, 2017).
Deneysel araştırmalar, değişkenleri ölçebilmek, bu değişkenler
arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarabilmek ve bunları
etkileyebilecek daha farklı etkenlerin deneye tabi tutulduğu araştırma
biçimleridir. Temel olarak bağımsız değişkenin ya da değişkenlerin
bağımlı değişken üzerindeki etkisinin ve buna etki edebilecek diğer
öğelerin denendiği çalışmalardır. Çalışmadaki bağımlı değişken eleştirel
okuma becerisi iken, bağımsız değişkenler eleştirel okuma eğitimi ve
mevcut eğitimdir. Bağımsız değişkenlerin hâricinde bağımlı değişkenler
üzerinde etki potansiyeli olan birtakım kontrol değişkenleri örneklemde
belirlenip grupların denkliğini sağlama çalışması yapılmıştır. Bu bağlamda
araştırma, “ön test-son test eşleştirilmiş kontrol gruplu” yarı deneysel
modele uygun bir çalışmadır. Seçkisiz atamanın yapılmadığı fakat bir
eşleştirmenin söz konusu olduğu desenler yarı deneysel desenlerdir.
Eşleştirilmiş yarı deneysel desende hazır gruplardan ikisi belli değişkenler
üzerinden eşleştirilmeye çalışılır. (Tabachnick ve Fidell, 2007, akt. Baysan
ve Uluyol, 2016: 62). Bu model, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni
etkilemesi, kontrollü koşullarda sistemli değişiklikler yapılması ve
sonuçların izlenmesiyle olur” (Karasar, 2002: 88).
3.1. Çalışma Grubu
Deneysel çalışmalarda hâlihazırda mevcut olan gruplardan çalışma
gruplarını belirleme yoluna gidilebilir, çalışılacak grupların kontrol
edilemeyen değişkenler açısından denkleştirilmesi ile benzer nitelikleri
taşıyan gruplar elde edilebilir (Sönmez ve Alacapınar, 2011: 52). Bu
araştırmada deney ve kontrol grupları, yansız bir şekilde belirlenmiş olan
iki altıncı sınıftan oluşmaktadır.
Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Güngören
ilçesinde yer alan Mustafa Kemal Ortaokulu altıncı sınıf öğrencileri ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırma, araştırmacının görev yaptığı okulda
gerçekleştirildiğinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesine uygundur.
Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi araştırmacının çalışma grubuna
erişiminin kolay olduğu durumlarda seçilen maliyeti az ve pratik bir
örnekleme çeşididir (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 113).
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Altıncı sınıf düzeyindeki öğrencilerin üst sınıf öğrencilere göre
yerleşmiş okuma alışkanlıklarının henüz bulunmaması ve öğrencilerin
soyut düşünme becerilerinin gelişmeye başlaması nedenlerine (Woolfolk,
2003, akt. Coşkun, 2014) dayalı olarak araştırmada bu sınıf düzeyi
seçilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının seçiminde Mustafa Kemal
Ortaokulu’nda okuyan 6C, 6D, 6E, 6K ve 6L şubelerinin sınıf mevcutları
ve uygulanan okuduğunu anlama başarı testi sonuçları ölçüt olarak
alınmıştır. Sınıf mevcutları, kız-erkek öğrenci dağılımları ve okuduğunu
anlama testi başarı ortalamaları bakımından benzer olan beş altıncı sınıf
şubesinden 6E ve 6K şubeleri rastgele bir seçimle deney ve kontrol grubu
olarak belirlenmiştir.
Aşağıda sınıf mevcutları ve kız-erkek dağılımları ve okuduğunu anlama
testi başarı ortalamalarına ilişkin bulgular Tablo 1 ve Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo-1 Deney ve Kontrol Gruplarının Seçimi Öncesinde İncelenen
Sınıfların Mevcut ve Cinsiyet Dağılımları
C
Cinsiyet

f

Kız

D

E

K

%

f

%

f

%

f

15

51.7

16

58.7

16

48.3

15

Erkek

16

48.3

14

41.3

15

51.7

Toplam

31

100

30

100

31

100

L
%

f

%

50

14

46.4

15

50

15

53.6

30

100

29

100

Tablo 1’de olduğu üzere göre 6C, 6D, 6E, 6K ve 6Lsınıf mevcutlarının
28-31 arasında değiştiği ve grupların cinsiyet dağılımları bakımından
aralarında önemli bir fark olmadığı söylenebilir.
Tablo 2’de ise sınıfların okuduğunu anlama testinden gelen verilerin
Bağımsız Örneklem t Testi analiz sonuçları verilmiştir. Her bir şubeye ait
olan ortalama puanlar birbiriyle karşılaştırılmış ve sonuçlar aşağıda
görüldüğü şekilde ortaya çıkmıştır.
Tablo-2 Şubelerin Okuduğunu Anlama Testi Başarı Ortalamaları
Şubeler
C
D
C
E
C
K

N
29
29
29
29
29
29

X
55,34
57,41
55,34
57,59
55,34
56,55

S
14,936
18,546
14,936
16,724
14,936
15,590
259

sd
56

t
-,468

p
,642

56

-,538

,592

56

-,301

,765

C
L
D
E
D
K
D
L
E
K
E
L
K
L

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

55,34
56,38
57,41
57,59
57,41
56,55
57,41
56,38
57,59
56,55
57,59
56,38
56,55
56,38

14,936
15,171
18,546
16,724
18,546
15,590
18,546
15,171
16,724
15,590
16,724
15,171
15,590
15,171

56

-,262

,795

56

-,037

,970

56

,192

,849

56

,232

,817

56

,244

,808

56

,288

,775

56

,043

,966

Tablo 2’deki t testi sonuçlarına göre okuduğunu anlama testi
ortalamaları istatistiksel açıdan benzer bulunan sınıflardan 6E ve 6K
sınıfları rastgele bir seçimle deney ve kontrol grupları olarak atanmıştır.
Deneysel çalışmalarda deney ve kontrol gruplarının belirli değişkenler
açısından denk olması beklenir. İki ya da daha fazla grubu içeren
desenlerde, grupların bağımlı değişken ve diğer değişkenler bakımından
denkliğinin sağlanması gerekir. Bu bağlamda grupların eğitim düzeyleri,
gelirleri, yaşları vb. demografi özelliklerinin eşit ya da benzer ortalamaya
sahip olması beklenir (Büyüköztürk, 2009). Bundan dolayı çalışmaya
katılacak olan gruplar, demografik değişkenler olarak belirlenen çoklu
ortamı kullanma değişkenleri açısından eşleştirilmeye çalışılmıştır.
Deney ve kontrol gruplarının çoklu ortam araçlarını kullanma ve annebaba eğitimi demografisi bakımından denk olup olmadığı sınanmıştır. Bu
kontrol değişkenleri şunlardır:
Öğrencilerin anne eğitim durumu,
Öğrencilerin baba eğitimi durumu,
Öğrencilerin evlerinde bilgisayar bulunma durumu,
Öğrencilerin İnternet’i kullanma sıklığı,
Öğrencilerin çalışmalarında çoklu ortam araçlarını kullanma
durumu,
6. Öğrencilerin çalışmalarında çoklu ortam araçlarını kullanma
sıklığı,
7. Öğrencilerin çoklu ortam metinlerini okuma durumu,
8. Öğrencilerin çoklu ortam metinlerini okuma sıklığı.
1.
2.
3.
4.
5.
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Deney ve kontrol gruplarında bulunan öğrencilerin yukarıda sıralanan
ölçütler açısından denkliğinin sınanması amacı ile kişisel bilgi formu
uygulanmış ve elde edilen veriler ki kare testleri ile analiz edilmiştir. Elde
edilen bulgular aşağıda Tablo 3’te gösterilmiştir:
Tablo-3 Deney ve Kontrol Gruplarının Kontrol Değişkenleri
Açısından Denkliği
Anne Eğitim
Grup
Deney

n
%

Kontrol

n
%

Grup

Okuryazar
Değil
0
0,0%
1
3,3%

İlkokul

Okuryazar
Değil
0
0,0%
0
0,0%

İlkokul

9
30,0%
10
33,3%

Ortaokul

Lise

11
10
36,7%
33,3%
12
6
40,0%
20,0%
Baba Eğitim
Ortaokul

Lise

Üniversite

X2

p

0
0,0%
1
3,3%

0,57

0,45

Üniversite

X2

p

5
9
12
4
16,7%
30,0%
40,0%
13,3%
0,17
6
9
12
3
Kontrol n
%
20,0%
30,0%
40,0%
10,0%
Evde Bilgisayar Bulunma
Grup
Evet
Hayır
X2
23
7
n
Deney %
76,7%
23,3%
0,0
1
23
7
Kontrol n
%
76,7%
23,3%
İnternet Kullanma Sıklığı
Grup
Hiç
1-2 Saat
3-4 Saat
5 Saat ve Üzeri
X2
5
16
8
1
n
Deney % 16,7%
53,3%
26,7%
3,3%
1,7
9
5
23
1
1
Kontrol n
% 16,7%
76,7%
3,3%
3,3%
Ödevlerde Çoklu Ortamlardan Yararlanma Durumu
Grup
Evet
Hayır
X2
27
3
n
Deney %
90,0%
10,0%
0,1
7
28
2
n
Kontrol
%
93,3%
6,7%
Ödevler ve Çalışmalarda Çoklu Ortamlardan Yararlanma Sıklığı
Her
2-3günde
Haftada
Grup
Ayda bir
X2
gün
bir
bir
1
6
17
3
n
Deney
5,2
%
3,7%
22,2%
63,0%
11,1%
9
Kontrol n
2
16
8
2
Deney

n
%
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0,68

p
0,99

p
0,18

p
0,68

p
0,02

%
Grup
Deney
Kontrol

n
%
n
%

Grup
Deney

n
%

Kontrol

n
%

7,1%
57,1%
28,6%
7,1%
Çoklu Ortamda Metin Okuma Durumu
Evet
Hayır
25
5
83,3%
16,7%
25
5
83,3%
16,7%
Çoklu Ortamda Metin Okuma Sıklığı
Her
2-3Günde
Haftada
Ayda Bir
gün
Bir
Bir
2
10
9
4
8,0%
40,0%
36,0%
16,0%
7
10
6
2
28,0%
40,0%
24,0%
8,0%

X2

p

0,0
1

0,99

X2

p

3,4
0

0,07

Tablo 3’te görüldüğü gibi deney ve kontrol grubu katılımcılarının annebaba eğitim düzeyleri, evlerinde bilgisayar bulunma, İnternet’i ve çoklu
ortamları kullanma değişkenlerinin benzer düzeylerde olduğu, bu açıdan
deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05),
ancak ödevlerde ve çalışmalarda interneti kullanma sıklığı bakımından
aralarında farklılık oluştuğu tespit edilmiştir (p <0.05).
3.2. Verilerin Toplanması
Araştırmada veri toplama araçları olarak Okuduğunu Anlama Testi,
Çoklu Ortama Dayalı Eleştirel Okuma Testi (ÇODEOT) ve Kişisel Bilgi
Formu kullanılmıştır.
Deney ve kontrol grupları seçilmeden önce öğrencilerin okuduğunu
anlama seviyelerini belirleme amacı ile 2008, 2009 ve 2010 MEB
tarafından yapılmış altıncı sınıf SBS sınavlarında çıkan parçada anlam
sorularından oluşturulmuş yirmi soruluk test, altıncı sınıf seviyesinde beş
şubenin tüm öğrencilerine uygulanmıştır.
Çalışmada ön test ve son test olarak deney ve kontrol gruplarına
uygulanan Çoklu Ortama Dayalı Eleştirel Okuma Testi (ÇODEOT)
araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Araştırmacı, alan yazın
taramasından sonra MEB tarafından hazırlanan 2011-2015 yılları arasında
uygulanan SBS ve PBYS sınav sorularından yararlanılarak altıncı sınıf
Türkçe ders kitabında yer alan eleştirel okuma kazanımlarına yönelik 66
soruluk bir soru havuzu oluşturmuş ve bu sorular uzman görüşüne
sunulmuştur. Uzmanlardan gelen görüşlerin dikkate alınarak soru sayısının
31’e düşürüldüğü testin 296 öğrencinin katılımı ile pilot uygulaması
gerçekleştirilmiştir. TAP 16 madde güvenirlik-geçerlik analiz programının
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kullanıldığı madde test analizi sonucunda hatalı sorular çıkarılarak teste
son şekli verilmiştir.
Madde analizleri kapsamında her maddenin ayırt edicilik (d) ve madde
güçlük (p) indeksi hesaplanmıştır. Madde ayırt edicilik indeksi -1 ile +1
arasında değişebilir. Bu değerin negatif olması, maddenin ölçülen özellik
bakımından bireyleri ayırt edemediğini gösterir. Bu nedenle, bu tür
maddeler testten çıkarılmalıdır (Büyüköztürk vd., 2014, s.125). Ayırt
edicilik katsayısı 0.30’un altında kalanlar teste dâhil edilmemiştir. Testte
yer alan 20 sorunun madde güçlük düzeyleri ise 0.32 ile 0.80 arasında
değişmektedir.
Aşağıda verilen Tablo 4’te de teste alınan yirmi sorunun güvenirlik
analizi sonuçları görülmektedir.
Tablo-4 Çoklu Ortama Dayalı Eleştirel Okuma Testi Güvenirliği
N

X

S

Ortanca

Mod

Ort.Güçlük

KR20

296

18.98

4,35

15

25

.48

.68

Tabloya göre testin madde ve test analizleri sonucunda elde edilen
puanlardan yararlanılarak KR 20 güvenirliği 0.68, testin ortalama güçlüğü
0.48, testin standart sapması 4.35 olarak belirlenmiştir.
Bu çalışmada, deney ve kontrol gruplarının denkliğini sağlamak
amacıyla kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Bu formda öğrencilerin annebaba öğrenim durumları, evlerinde bilgisayar olma durumu, İnternet
kullanımları, çoklu ortamda metin okuma durumu ve sıklığı ile ilgili
sorular bulunmaktadır.
3.3. Verilerin Analizi
Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma,
frekans ve yüzdelik değerleri hesaplanmıştır. Katılımcı özelliklerinin
deney ve çalışma gruplarına göre benzerliğini ortaya çıkarmak amacıyla
ki-kare (X2) testi yapılmıştır. Ki-kare testi, belirli bir değişkenin farklı
kategorilerine ait, birbirine uygun ya da birbirinden farklı frekanslarının
beklenen frekanslara uygunluğunu ortaya çıkarmak için kullanılır (Eymen,
2007)
Verilerin normal bir dağılım gösterip göstermediğini ortaya koymak
amacı ile çeşitli normallik testlerinden yararlanılabilir. Shapiro Wilks testi,
genellikle katılımcı sayısının 50’den az olduğu durumlarda kullanılan ve
normallik varsayımını test eden güçlü bir analiz yöntemidir (Büyüköztürk,
2017). Çalışmada deney ve kontrol gruplarının ön test ve son testlerinin
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normal bir dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla normallik
testlerinden Shapiro Wilks testi kullanılmıştır. Deneklerin ön ve son test
puanları arasındaki farkın analizinde bağımsız örneklem t testi
uygulanmıştır. Bağımsız örneklem t testi, genellikle sosyal bilimlerde
kullanılır ve yapılan deneylerin birbirinden bağımsız iki grubun
ortalamalarına olan etkisinin istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını
ortaya koyar (Eymen, 2007).
Çalışmada üç ve üzerindeki evre ölçümlerindeki farkın analizinde
varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Varyans analizi (ANOVA),
normal dağılım gösteren ölçümlerde iki veya daha fazla grubun
ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığının hesaplanmasında kullanılır.
Bu analiz, gruplar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirler, ancak
ortaya çıkan farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını ortaya çıkarmaz. Bu
amaçla, deney ve kontrol gruplarının son test puanları arasındaki anlamlı
farkın hangi grup lehine olduğunu ve ortaya çıkan etkinin düzeyini
belirleme amacı ile çok faktörlü varyans analizi (MANOVA)
uygulanmıştır. Çok faktörlü varyans analizi (MANOVA), birden fazla
bağımlı değişkene iki bağımsız değişkenin etki ettiği durumlarda ortaya
çıkan farklılaşmayı inceleyen bir analiz yöntemidir. (Eymen, 2007).
Çalışmada deney ve kontrol gruplarına (bağımlı değişkenler) uygulanan
eleştirel okuma eğitimi ve mevcut eğitimin (bağımsız değişkenler) iki grup
arasında oluşturduğu farklılaşma MANOVA analizi ile incelenmiştir.
Çalışmada 0,05'den küçük p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul
edilmiştir.
4. Bulgular
Bu bölümde deney ve kontrol gruplarının ÇODEOT ön test ve son test
sonuçlarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Bulgular ve ilgili analizler
araştırmanın ana problemi çerçevesinde sunulmuştur. Türkçe derslerinde
çoklu ortama dayalı metinlerle yapılan eleştirel okuma eğitiminin
öğrencilerin eleştirel okuma becerilerine etkisinin ana problem olarak
belirlendiği bu çalışmada ilk olarak deney ve kontrol gruplarının ön test ve
son test uygulamalarının normallik dağılımları analiz edilmiştir. Deney
grubu ve kontrol grubunun ön test ve son testlerinin puanlarının normal
dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacı ile Shapiro-Wilks testi
yapılmıştır. Bu test, gruba düşen birim sayısının 50’den küçük olduğu
durumlarda kullanılmaktadır (Büyüköztürk, 2017).
Aşağıda Tablo 5’te deney ve kontrol gruplarının ön test ve son testten
aldıkları puanların normal dağılım gösterip göstermediklerine dair analiz
sonuçları verilmiştir.
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Tablo-5 Deney ve Kontrol Gruplarının Eleştirel Okuma Ön ve Son
Testi Puanları Normallik Dağılımı Sonuçları
Ölçüm
Ön
Test
Son
Test

Shapiro-Wilk
n
30
30
30
30

z
0,98
0,96
0,94
0,97

Grup
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol

P
0,79
0,24
0,22
0,42

Tablo 5’te görüldüğü gibi deney ve kontrol gruplarının ön test ve son
testten aldıkları puanların dağılımlarının normale yaklaştığı bulunmuştur
(p>0.05). Ön-son testlerde alınan puanlar normal dağılım sınırları
dâhilindedir. Bu bulgu verilerin analizinde parametrik testlerden çoklu
varyans analizinin (MANOVA) kullanılmasına imkân vermiştir.
4.1. Deney ve Kontrol Gruplarının Eleştirel Okuma Ön Test ve Son
Test Puanlarına İlişkin Analiz Sonuçları
Araştırmaya katılan tüm katılımcıların ön ve son testleri arasında bir
farklılık olup olmadığını anlamak amacı ile ilişkilendirilmiş t testi
yapılmıştır. Katılımcıların eğitim öncesi ön test ve sonrasında son test
puanlarında bir değişim olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan
analiz sonuçları Tablo 6’da görülmektedir:
Tablo-6 Deney ve Kontrol Gruplarının Eleştirel Okuma Ön Test ve
Son Test Puan Farklılığı
Ölçüm
Ön test
Son test

n
60
60

x̅
50,17
62,47

s.s
15,46
21,95

t

p

-5,23

0,01

Tablo 6’da görüldüğü üzere tüm katılımcıların ön test ve son test
puanları arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılık son test
puanlarının (x̅=62.47) ön test puanlarından (x̅=50.17) daha yüksek
olmasıdır (t=-5.23, p<0.05). Tabloya göre deney ve kontrol grubu
katılımcıları son testte, ön testte cevap verdiklerinden daha fazla soruya
doğru cevap vermiş ve daha yüksek bir başarı elde etmişlerdir. Bundan
hareketle her iki grubun da aldığı eğitimin eleştirel okuma becerilerinin
gelişmesine olumlu etkide bulunduğu söylenebilir.
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4.2. Eğitim Programına Göre Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test
ve Son Testlerinin Farklılığı
Katılımcıların ön test ve son test puanları arasındaki farklılıkların
incelenmesi amacı ile eşleştirilmiş t testi analizi uygulanmıştır. Bu analiz,
ilişkili iki ölçüm ya da puanların elde edildiği deneysel ve tarama
çalışmalarında kullanılmaktadır. İlişkili örneklemler için t-testi, ilişkili iki
örneklem ortalaması arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek
için kullanılır (Büyüköztürk, 2017: 67). Bu araştırmada deney ve kontrol
grubu deneklerinin eleştirel okuma başarıları arasında anlamlı bir fark
olmadığı iki grubun ön testlerinin karşılaştırılması ile bulunmuştur.
Sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir:
Tablo-7 Eğitim Programına Göre Deney ve Kontrol Gruplarının Ön
Test ve Son Testlerinin Farklılığı
Ölçüm Gruplar Program n
x̅
s.s
t
p
Ön
Deney Eleştirel 30 49,83 17,79
-0,17 0,87
Test Kontrol Mevcut 30 50,50 13,02
Son
Deney Eleştirel 30 69,77 21,83
2,71 0,01
Test Kontrol Mevcut 30 55,17 19,85
Tabloya 7’ye göre mevcut öğretim doğrultusunda Türkçe derslerini
işleyen kontrol grubu katılımcılarının ön test puanları ile eleştirel okuma
eğitimi alan katılımcıların ön test puanları arasında anlamlı bir fark
olmadığı tespit edilmiştir. Bu, eleştirel okuma eğitimi öncesinde deney ve
kontrol gruplarının eleştirel okuma becerileri konusunda benzer
düzeylerde olduklarını göstermektedir.
Deney ve kontrol gruplarının son test puanları arasında ise anlamlı
farklılıklar gözlemlenmiştir. Farklılık, eleştirel okuma eğitimi (x̅=69.77)
alan deney grubu son test puanlarının mevcut programa uygun ders işleyen
(x̅=55.17) kontrol grubu son test puanlarından daha yüksek olmasıdır
(t=2.71, p<0.05). Gruplara ait son testlerden alınan sonuçlar; eleştirel
okuma programını alan deney grubunun mevcut programla devam eden
kontrol grubuna göre daha başarılı olduğu yönünde olmuştur.
4.3. Mevcut Eğitimin ve Eleştirel Okuma Eğitiminin Eleştirel Okuma
Becerisine Etkisi
Eleştirel okuma eğitimi alan deney grubu ve mevcut eğitim alan kontrol
grubu katılımcılarının ön test ve son testleri karşılaştırılmış ve farklılığın
yarattığı etkinin yönü ve düzeyi ortaya çıkarılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki
Tablo 8’de verilmiştir.
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Tablo-8 Deney ve Kontrol Gruplarının Eleştirel Okuma Becerilerine
İlişkin Ön Test ve Son Test Puanlarının Analizi
Ölçüm
Ön Test
Son Test

Gruplar
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol

x̅
49,83
50,50
69,77
55,17

s.s
17,78
13,02
21,83
19,85

F

p

γ2

0,02

0,87

-

7,91

0,01

0,51

Tablo 8’de görüldüğü gibi deney ve kontrol gruplarının ön test puanları
arasında anlamlı düzeyde bir farklılaşma tespit edilmemiştir (F=0.02,
p=0.87). Her iki grup da eleştirel okuma eğitimi öncesinde birbirine yakın
puanlar almışlardır. Buna karşılık deney ve kontrol gruplarının son test
puanlarının eleştirel okuma eğitimi ve mevcut eğitim açısından farklılaştığı
tespit edilmiştir (F=7.91, p=0.01). Deney grubu son test puanlarının
kontrol grubu son test puanlarına göre daha yüksek olduğu ve farklılığın
yarattığı etkinin düzeyinin ise yüksek olduğu görülmüştür (γ2=0.51). Yani
çoklu ortama dayalı eleştirel okuma eğitimi programının öğrencilerin
eleştirel okuma becerilerine yüksek düzeyde olumlu etkide bulunduğu
söylenebilir.
5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Çoklu ortama dayalı eleştirel okuma eğitiminin öğrencilerin eleştirel
okuma becerilerine nasıl etkide bulunduğunu ana problem olarak ele alan
bu çalışmada elde edilen bulgulara göre çoklu ortam ve hiper metinler
kullanılarak yapılan eğitimin öğrencilerin eleştirel okuma becerilerinin
gelişiminde mevcut eğitimden daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Eleştirel eğitim uygulamasının yapıldığı deney grubu ile mevcut
programın uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin ÇODEOT ön test
puanları kontrol altına alındığında, son test puanları açısından iki grup
arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Deney grubundaki öğrencilerin
ÇODEOT’tan aldıkları son test puanlarının kontrol grubundaki
öğrencilerin son test puanlarından daha yüksek olduğu ayrıca verilen
eğitimin eleştirel okuma becerilerinin gelişimine etki düzeyinin de yüksek
olduğu görülmüştür. Bundan hareketle çoklu ortama dayalı eleştirel okuma
eğitiminin eleştirel okuma becerilerini geliştirmede mevcut eğitimden daha
etkili olduğu söylenebilir.
Eğitim ve öğretim 21. yüzyılda zamanın ilerlemesine ve çağın
değişmesine paralel olarak farklı biçimlere girmekte, her geçen zamanda
daha iyiyi elde etme çabası içinde gelişmektedir. Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin eğitim-öğretimde kendine yer bulması, eğitimde zengin
öğrenme ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlayabilir ve böylece çoklu
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öğrenme ortamları ile farklı öğrenme özelliklerine sahip öğrenciler için
kaliteli eğitim fırsatları yaratılabilir. Bu araştırmada da çoklu ortamlarda
verilen eleştirel okuma eğitiminin öğrencilerin eleştirel okuma becerilerine
olan etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda çoklu ortamlar
kullanılarak verilen eğitimin öğrencilerin eleştirel okuma becerilerinin
gelişmesine katkı sağladığı sonucu ortaya çıkmıştır. İlgili literatür
incelendiğinde de sonuçları bu çalışmayla paralel yönde olan ve çoklu
ortamların öğrencilerin öğrenmelerinde, akademik başarılarının
artmasında ve üst düzey zihinsel becerilerini aktif olarak kullanmalarında
etkili olduğunu ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır.
Mayer ve Anderson (1992), çalışmalarında sadece metin, resim+metin
ve animasyon+anlatım (ses) içeren üç farklı ortamda öğretim uygulamaları
gerçekleştirmişlerdir. Süreç içerisinde uygulanan testler sonucunda;
resim+metin ve animasyon+anlatım (ses) içeren ortamın sadece metin
ortamından daha etkili öğrenmeler oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Yine
Mayer (2003) tarafından gerçekleştirilen benzer bir çalışmada çoklu
ortamların öğrencilerin anlama, problem çözme, karşılaştırma, analizsentez-değerlendirme, ilişki kurma gibi üst düzey becerilerin gelişimine
katkı sağladığı belirtilmektedir. Uzun süreli bellekte bilgilerin birden fazla
söylem biçimi kullanılarak depolandığı ve birbiriyle ilişkilendirildiği
durumlarda bellekte daha uzun süreli kaldığı belirtilmektedir. Ayrıca çoklu
ortamlar içinde sunulan bilgilerin beyne aktarımının daha kolay
gerçekleştiği ve zihinsel becerilerin bu şekilde daha aktif olarak
kullanıldığı ifade edilmektedir (Bagui, 1998).
Metin, grafik, görsel vb. içeriklerin bir arada kullanıldığı çoklu
ortamların öğrenmeyi geleneksellikten uzaklaştırdığı, birden fazla duyuyu
harekete geçirerek ilgiyi ve öğrenmeyi arttırdığı; eleştirel düşünme ve
okuma becerilerin gelişmesine katkı sağladığı yönünde ortaya atılan
birtakım fikirler, yapılan çalışmalar doğrultusunda daha güçlü hale
gelmiştir (Spaulding, 1955, akt. Najjar, 1996; Levine, Ferenz ve Reves,
2000; Çam, 2006). Dinçol Özgür’ün aktarımına göre benzer sonuçlar
Korakakis, Pavlatou, Palyvos ve Spyrellis (2009) ve Angelides ve Agius
(2002) tarafından yapılan çalışmalarda da elde edilmiştir. Bu çalışmalarda
video, animasyon, resim vb. içeriklerin kullanıldığı ortamların daha etkili
öğrenmeler sağladığı, bu tür ortamlar öğrenciler tarafından
oluşturulduğunda ise bilişsel yükü azalttığı ve öğrencilere öğrenen
kontrolü imkânı verdiği belirtilmektedir. Bilişsel yükün azaldığı ve
öğrenen kontrolünün olduğu durumlarda eleştirel okuma için gerekli
zihinsel aktivitelerin daha hızlı ve etkili şekilde gerçekleştirilmesi söz
konusu olabilir.
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Bu araştırmada çoklu ortamlarla yapılan öğretimin eleştirel okuma
becerilerini kazandırma konusunda mevcut öğretime göre daha başarılı
olduğu ortaya çıkmıştır. Yurt içinde ve dışında yapılan çalışmalarda benzer
sonuçlar veren çalışmalara rastlamak mümkündür (Fındık Dönmez, 2013;
Akbaba, 2009; Menne ve Menne, 1972; Wallen, 2002). Küçük (2006)
tarafından yapılan çalışmada eğitim alanında bilgisayar ve çoklu ortam
kullanımının gerekliliği ortaya konulmuş, öğretmen merkezli klasik ders
işleme yöntemlerinin yetersizliği, teknoloji paralelinde öğrenciyi merkeze
alan bilgisayar ve çoklu ortamın kullanıldığı ders işleme metotlarının
kullanılması gerektiği belirtilmiştir.
Çoklu ortam içeriklerinin sunulduğu zengin ortamlar ile okuduğunu
anlama ve sorgulama daha kolay hâle gelebilir. Okuyucuya birçok zengin
içerik sağlayan bu tür metinler, eleştirel düşünme ve okumayı sağlama
adına oldukça elverişli görünmektedir. Kartal (2007) yaptığı deneysel
çalışmada, çoklu ortamları kullandığı medya okuryazarlığı eğitimi ile
öğrencilere hiper metinleri anlama, eleştirel okuma ve bu metinlerle ilgili
farkındalık kazandırmayı amaçlamıştır. Eğitim sonunda öğrencilerde
medya iletilerine karşı farkındalığın, eleştirel bakma yetisinin ve iletileri
analiz ve değerlendirme becerilerinin geliştiği gözlemlenmiştir. Aynı
şekilde (Ankaralıgil, 2009; Akçay, 2009; Akın, 2015; Dinçol Özgür, 2011;
Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005) tarafından yapılan çalışmalar da bu
araştırmanın sonuçlarını destekler nitelikte olup çoklu ortamların eğitimöğretimde etkililiğini ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada elde edilen
sonuçlardan farklı olarak Altınışık Altun (2001) tarafından yapılan
çalışmada ise çoklu ortamların öğrenci başarısı üzerinde geleneksel
öğretim ortamına göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı sonucuna
varılmıştır. Bu sonucun ortaya çıkmasında çalışılan gruplarının ve ölçme
araçlarının özellikleri etkili olmuş olabilir.
Bu çalışmanın sonuçları ve ilgili literatürden hareketle çoklu ortam
uygulamalarına dayalı yapılan öğretimin eleştirel okuma becerilerini
kazandırma, eğitim öğretimi zenginleştirme ve daha kaliteli hâle getirme
konusunda etkili olduğu söylenebilir. Teknoloji kullanılarak daha fazla
duyu organına hitap eden çeşitli türden materyallerin geliştirilmesi ile
öğrencilere eleştirel okuma ve çoklu ortam metinlerindeki mesajları doğru
anlama ve sorgulama becerisi kazandırılabilir. Bundan hareketle aşağıda
birtakım önerilere yer verilmiştir:
1. Türkçe derslerinde yapılan uygulamaların ve öğrencileri eleştirel
okuma yapmaya yönlendiren kazanımların çoklu ortam ile
ilişkilendirilerek verilmesi, eğitimde etkili sonuçlara ulaşılmasını
sağlayabilir.
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2. Türkçe dersinde olduğu gibi doğrudan okuma becerilerine
odaklanılan okuma becerileri dersinde de çoklu ortamlar kullanılarak
eleştirel okuma eğitimi verilebilir.
3. Okullarda Türkçe derslerinin işlenmesinde kullanılan öğretmen
kılavuz kitaplarında çoklu ortam metinlerinin derste işlenmesi ile ilgili
yol gösterici açıklamalara yer verilebilir. Bu tür metinlerin nasıl
işleneceği adım adım, ayrıntılı şekilde açıklanabilir.
4. Eleştirel medya okuryazarlığı ve çoklu ortam uygulamalarından tüm
derslerde yararlanılabilir.
5. Eleştirel okuma becerisinin çoklu ortam metinleriyle ilişkilendirilerek
verilmesine dayanan üniversite ve lise düzeylerinde öğretim
uygulamaları ve yeni araştırmalar alanyazına katkı sağlayacaktır.
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Giriş
Eğitim durumları, toplumun ve yaşanılan çağın özelliklerinden
etkilenmektedir.
Teknolojideki
ilerlemeler
ve
bilgisayarların
yaygınlaşması ile öğrenme-öğretmen süreçlerinin daha nitelikli hale
getirilmesini ve bu süreçlerin öğrenci kazanımlarının zenginleştirilmesi
adına iyileştirilmesini mümkün kılmıştır (Rosen, 2009; Salomon, 2002).
Alkan’a (2011) göre, eğitim teknolojileri giderek daha da kalabalıklaşan
sınıf ortamları, öğrencilerin bu öğrenme ortamlarından daha da fazla ve
nitelikli bir şekilde yararlanmak istemesi ve günümüz ihtiyaçları
doğrultusunda daha detaylı, daha fazla ve karmaşık bir formata bürünen
bilgi ve içeriklerin öğrencilere sunulması gibi durumlara çare sunmak için
işe koşulan araçlardır.
Öğrenme-öğretme süreçlerine teknolojinin yansımasının bir örneği
olarak son zamanlarda sınıf içi uygulamalarda da sıklıkla ismi geçen
animasyonlardan söz edilebilir. Schnotz ve Lowe (2003) animasyonu
öğrencilerin bir konuyu öğrenirken karmaşık süreçleri ve değişimleri
somutlaştırıp görselleştirerek anlamalarını sağlayan dinamik temsiller ya
da görseller olarak tanımlar. Animasyonların hareketli ve dinamik oluşu
statik olmayan konu ve kazanımların öğretimini daha kolay hale getirme
gibi bir işleve sahiptir. Bu şekilde öğrencilere zenginleştirilmiş öğrenme
alanları sunulmakta ve sunulmak istenen içerik çizgi film karakterleri gibi
karikatürize karakterlerle pekiştirilmektedir. Bu anlamda, genel olarak
statik olmayan bir içeriğe sahip olan, biyoloji, kimya ve fizik gibi temel
bilim dallarının sentezlenmesi ile ortaya çıkan bir disiplin alanı olarak
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bilinen fen bilimleri dersi için animasyonlardan yararlanılması öğrencilerin
konuları daha iyi anlamalarına destek sunmanın yanında onların ilgi ve
motivasyonlarını da artırabilir. Animasyon kullanımının etkin öğrenmeyi
sağlamanın yanı sıra, geçişleri hızlandırıp yavaşlatabilme, günlük hayatta
ender görülen durumları sahneleyebilme, karmaşık kavram ve durumları
basitleştirebilme ve güdülenmeyi artırma gibi özellikleri olduğu da
bilinmektedir (Güvercin, 2010; Tekdal, 2002).Ayrıca, moleküler
düzeydeki kimyasal hesaplamaları, dinamik, mikro işlemlere sahip, gözle
görülmesi mümkün olmayan ve genellikle zihinde betimlenmesi güç olan
konuları somutlaştırabilme konusundaki kabiliyetleri sebebiyle
animasyonlar fen bilimleri eğitiminde kullanımları tercih edilebilecek
araçlar olabilir (Burke, Greenbowe ve Windschitl, 1998).
Alan yazında bilgisayar-destekli animasyon uygulamaları ile yapılan
öğretimin karmaşık kavram ve süreçlerin anlaşılması hususunda sunuş
yoluyla yapılan geleneksel öğretim yöntemlerine kıyasla daha verimli ve
başarılı olabileceğine dair kanıt oluşturabilecek bazı çalışmalar mevcuttur
(Barak, Ashkar ve Dori, 2010; Park, 1994; Tversky, Bauer Morrison ve
Betrancourt, 2002). Animasyon destekli öğretim yöntemlerinin fen
bilimleri alanında uygulanması ile ilgili yapılan ulusal ve uluslararası
çalışmalar incelendiğinde bu çalışmaların genelde animasyon
programlarının etkililiği üzerine araştırma yapan nicel çalışmalar olduğu
gözlemlenmektedir (Bakır, 2016; Barak, Ashkar ve Dori, 2010; Eryiğit,
2018; Tversky, Bauer Morrison ve Betrancourt, 2002). Uluslararası alan
yazında ayrıca animasyon destekli sınıf içi uygulamaların kullanımının
etkililiği ile ilgili olarak yapılmış çalışmaların sonuçlarını nitel ve tematik
olarak toparlayan nitel meta değerlendirme çalışmaları da mevcuttur
(O'Day, 2011). Fakat Türkiye’ye ait araştırmacılarca erişilebilen alan yazın
dâhilinde, Türkiye’de fen bilimleri ve fen öğretimi alanlarında yürütülmüş
olan çalışmaları bir araya toparlayan ve sınıflandıran bu tür bir çalışmaya
rastlanamamıştır. Bu bağlamda, özellikle Türk araştırmacılara Türkiye’de
eksik ya da sınırlı kalan bir takım araştırma alanlarının sunulması ve
eğitimde teknoloji kullanımının daha da iyi anlaşılması gibi alanlarda
destek sunacak betimsel meta değerlendirme çalışmalarına ihtiyaç vardır.
Mevcut bu çalışma bu temel ihtiyaca hizmet etmek amacı ile Türkiye’de
fen bilimleri alanında yürütülmüş olan lisansüstü tez çalışmalarının
tematik olarak ve de künye bilgilerini teşkil eden değişkenler bazında
olacak şekilde nitel bir analizini sunmayı hedeflemiştir.
Amaç
Yapılan meta değerlendirme dâhilinde Türkiye’ye ilişkin alan
yazınında fen bilimleri dersi doğrultusunda araştırmacılar tarafından
yürütülmüş animasyon kullanımı ile ilgili lisansüstü tezlerin araştırılması
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ve bu lisansüstü çalışmalar bağlamında mevcut araştırma eğilimlerinin
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma bağlamında cevap aranan sorular
aşağıdaki şekildedir:
1. Fen bilimleri dersi kapsamında animasyon kullanımı üzerine yürütülmüş
olan lisansüstü çalışmalar temel birtakım özellikler (basım yılı, tercih
edilen araştırma deseni, çalışmanın gerçekleştirildiği lisansüstü düzeyi,
çalışmanın gerçekleştirilmiş olduğu üniversite ve dâhil edilen örneklem)
bakımından nasıl bir dağılım göstermektedirler?
2. Fen bilimleri dersi kapsamında animasyon kullanımına yönelik olarak
gerçekleştirilmiş olan lisansüstü çalışmalar ne tür araştırma yönelim ve
temalarına sahiptir?
Yöntem
Bu araştırma fen bilimleri dersi kapsamında animasyon kullanımı ile
ilgili gerçekleştirilen çalışmaların nitel yöntemlerle analiz edilmesi ve
genel araştırma eğilimlerin belirlenmesi hedefine hizmet edecek şekilde
nitel bir meta sentez çalışması olarak yürütülmüştür.
Bu tür çalışmalarda meta sentezin odak noktasını ya da meta
değerlendirme birimlerini dâhil edilen araştırmaların içeriği, kullanılan
araştırma yaklaşımları, bulguların kapsamı ve gerçekleştirilen
araştırmaların sonuçları oluşturmaktadır. Meta sentez; düşünce dizilerini,
fikirleri ve yaklaşımları hatta yapılan araştırmalardaki detaylı bulguları ve
erişilen sonuçları incelemektedir (Bair, 1999).
Verilerin Toplanması
Yapılan bu araştırmada verilere elektronik ortamdan Yüksek Öğrenim
Kurulu (YÖK), Ulusal Tez Merkezi aracılığıyla erişilmiştir. Ulusal Tez
Merkezi üzerinden erişilen yüksek lisans ve doktora tezleri araştırmanın
örneklemini oluşturmuştur. Doküman incelemesiyle toplanan veriler,
belirtilen iki araştırma sorusundaki temalar ve analiz birimleri dikkate
alınarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmaya ilişkin dâhil etme
kriterleri için çalışmaların fen bilimleri dersi kapsamında gerçekleştirilen
çalışmalar olması, lisansüstü tez çalışması olması, çalışmaların Türkiye’de
yürütülmüş olması gibi özelliklerden bahsedilebilir. Verilerin
toplanmasında “fen öğretimi ve animasyon”, “ortaokul fen ve animasyon”,
“fen ve teknoloji ve animasyon” gibi anahtar kelimeler kullanılarak Ulusal
Tez Merkezi üzerinde detaylı taramalar yapılmıştır. Ulusal tez merkezi veri
tabanında ilgili anahtar kelimeler ile tarama yapıldıktan sonra 26 adet
çalışmaya ulaşılmıştır. Dâhil etme ölçütleri dikkate alındığında, mevcut
araştırma için 24 adet lisansüstü tez çalışmasının bu ölçütleri sağladığı
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tespit edilmiştir ve bu tez dokümanları bu çalışmanın örneklemini
oluşturmuştur.
Verilerin Analizi
Doküman analizi ile edinilen veriler oluşturan iki araştırma sorusuna
dayalı olarak şekillenen analiz birimleri bağlamında içerik analizine tabi
tutulmuştur. Lisansüstü çalışmaların tamamlanma yılı, örneklemlerinin
sınıf düzeyi, kullanılan araştırma yöntemi ve lisansüstü eğitim düzeyi
olmak üzere belirlenen dört temel değişken birinci araştırma sorusuna yön
veren analiz birimlerini oluşturmuştur. İkinci araştırma sorusunda ise
tamamlanmış olan lisansüstü çalışmaların araştırdıkları konular ve
araştırma soruları temel analiz birimlerini teşkil etmiştir. Oluşturulan bu
analiz birimlerine dayalı bilgiler öncelikle bir Excel dosyasına işlenmiştir.
Çalışmalara ait bu şekilde oluşturulan bir karşılaştırma tablosu ortaya
çıkmıştır. Karşılaştırma tablosu kullanılarak araştırma sorularına cevap
oluşturacak temaların ve beraberinde alt araştırma temalarının da
adlandırılmasıyla daha net ve sistemli bir tematik analiz sunulmak
istenmiştir.
Sonuçlar
Fen bilimleri dersi kapsamında animasyon kullanımı üzerine
yürütülmüş olan çalışmalara ait özelliklerin dağılımı nasıldır?
Birinci araştırma sorusu için bir takım demografik ya da künye bilgisi
içerebilecek temel veriler doküman analizi yapılarak (tezlerin incelenmesi
ve okunması yoluyla) elde edilmiştir ve erişilen bulgular aşağıda da
belirtildiği üzere frekans analizleri, grafikler ve tablolar ile daha somut hale
getirilerek sunulmuştur. Aşağıda analiz birimleri olarak çalışmaya yön
veren basım yılı, çalışmalarca kullanılan araştırma deseni, lisansüstü
öğrenim düzeyi ve dâhil edilen örneklem grubunun sınıf düzeyi olmak
üzere dört adet değişkene yönelik analizlerin sonuçları sunulmuştur.
Bu meta analiz çalışmasına dâhil edilen çalışmaların lisansüstü eğitim
düzeyleri açısından değerlendirilmesi yapıldığında, meta değerlendirmeye
dâhil edilen toplam 24 adet lisansüstü tez çalışmasının büyük bir
çoğunluğunun
yüksek
lisans
tezlerinden
(n=19)
oluştuğu
gözlemlenmektedir (Şekil 1). Yüksek lisans tezlerine göre sayıca daha az
olmakla birlikte, çalışmaya dâhil edilen eserlerin geriye kalan %21’lik
kısmını ise doktora tezlerinin (n=5) oluşturduğu tespit edilmiştir.
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Lisansüstü Eğitim Düzeyi

21%
Yüksek lisans
tezi
Doktora tezi
79%

Şekil 1. Araştırmaların lisansüstü eğitim düzeyleri göre frekans dağılımı
Bu çalışma kapsamında ele alınan lisansüstü tez çalışmalarının
tamamlanmış oldukları yılların bilgisi analiz kapsamında değinilen diğer
bir değişken olmuştur. Şekil 2’de meta değerlendirmeye dâhil edilen
tezlerin yıllara göre dağılımı çizgi grafiği olarak verilmiştir. Bu çalışmaya
dâhil edilen lisansüstü eserler 2007 ile 2020 seneleri arasında
gerçekleştirilmiş olan çalışmalardır. Fen bilimleri dersi kapsamında
animasyon kullanımını araştıran sayıca en çok çalışma 2016 (n= 4) ve 2018
(n= 4) yıllarında yapılmıştır. İçinde bulunduğumuz 2020 senesine ait
olarak fen bilimleri dersi kapsamında animasyon kullanımı konusu üzerine
yapılmış iki adet lisansüstü tez çalışması tespit edilmiştir. Dâhil edilen 24
adet lisansüstü çalışmasının yine tamamlanma yıllarına bağlı olmak kaydı
ile gerçekleştirilmiş oldukları üniversiteler ve buna bağlı frekans
dağılımlarına ait detaylı bilgiler EK-1’de verilmiştir.
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2

2

2
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2
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Şekil 2. Araştırmaların tamamlandıkları yıllara göre frekans dağılımı
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Bu meta analiz çalışmasına dâhil edilen lisansüstü çalışmalara yön
veren temel araştırma desen ve yöntemlerine bakıldığında (Şekil 3), analiz
sonuçları ilgili alan yazında hâkim olan araştırma yönteminin nicel
araştırma yöntemi olduğunu ortaya koymuştur (n=21). Bu nicel
araştırmaların tümü (n=21), nicel araştırma desenlerinden deneysel desen
ile gerçekleştirilmiş çalışmalardır. Nicel araştırmaları sayıca daha az
olmakla beraber karma yöntem araştırmaları takip etmektedir (n= 3).
Karma yöntem araştırmalarına bakıldığında ise yine nicel kısımlarının
deneysel desende yürütülmüş olduğu göze çarpmaktadır. Nitel kısımları
için ise görüşmeler yapılarak nicel kısımda araştırılan araştırma konusu
aydınlatılmaya çalışılmıştır. Fen Bilimleri dersi kapsamında animasyon
kullanımı ile ilgili lisansüstü tezlerde araştırma yöntemi olarak yalnızca
nitel araştırma desenlerinin kullanıldığı bir lisansüstü tez çalışmasına
rastlanamamıştır.

Araştırma Yöntemi
13%

Nicel Araştırma
Karma Araştırma
87%

Şekil 3. Araştırmalara ait araştırma desenlerine göre frekans dağılımı
Animasyon kullanımı üzerine yapılmış olan çalışmaların yürütülmüş
oldukları sınıf ya da öğrenci grubu üzerine yapılan değerlendirmelere
ilişkin sonuçlar Şekil 4’te bir grafik şeklinde sunulmuştur. Meta
değerlendirmeye dâhil edilen araştırmalar kapsamında en çok sekizinci
sınıf örneklem grubu ile çalışıldığı sonucuna erişilmiştir (n=9). Veriler
neticesinde sekizinci sınıf öğrencilerini ile yapılmış dokuz adet tez
çalışmasını, yedinci sınıf öğrencileri ile yürütülmüş yedi adet çalışma
izlemektedir. Şekil 4 üzerinde yer alan frekans değerleri için her bir sınıf
düzeyine dâhil olan öğrencilerin olduğu her bir çalışma sayılmıştır.
Belirtildiği üzere, bu meta değerlendirmeye toplam 24 adet lisansüstü tez
çalışması dâhil edilmiştir; fakat Şekil 4 üzerinde belirtilen çalışma sayıları
bazı çalışmalarda birden fazla sınıf düzeyinin dâhil edilmesinden ötürü
toplam çalışma sayısından fazladır. Bir başka ifade ile, mevcut çalışmaya
dâhil edilen 22 lisansüstü tez, bir sınıf kademesi ile çalışmış iken
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Gündüzalp (2015) dördüncü ve beşinci sınıflar olmak üzere iki farklı sınıf
kademesi ile, İnaç (2010) ise çalışmasını altıncı, yedinci ve sekizinci
sınıflar olmak üzere üç farklı sınıf kademesi ile gerçekleştirmiştir. Bundan
dolayı, Gündüzalp (2015) için fazladan bir ve İnaç (2010) için ise iki ayrı
örneklem grubu varmış gibi hesaplama yapılmıştır.
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4
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Şekil 4. Araştırmaların örneklemlerinin sınıf düzeylerine göre frekans
dağılımları
Fen bilimleri dersi kapsamında animasyon kullanımına yönelik
olarak gerçekleştirilmiş çalışmalar ne tür araştırma yönelim ve
temalarına sahiptir?
İkinci araştırma sorusuna ilişkin yapılan doküman analizi animasyon
kullanımını ya da animasyon-destekli sınıf içi uygulamaları hakkında
araştırmacıların neyi incelediği ve nasıl incelediği gibi temel sorular
çerçevesinde yürütülmüştür. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, tez
çalışmalarına yön veren iki ana araştırma temasının var olduğu tespit
edilmiştir. Bu temalar araştırma yönelimlerinin anlamı ile uyumlu olacak
şekilde a) fen bilimleri dersi kapsamında animasyon kullanımına dair
öğrenci görüşleri ve b) fen bilimleri dersi kapsamında animasyon
kullanımının öğrenci kazanımlarına etkisi olacak şekilde iki ana grupta
toplanmıştır. Bir başka ifade ile tamamlanmış olan lisansüstü çalışmaların
bir kısmı fen bilimleri derslerinde animasyon kullanımı konusunda
öğrencilerden görüş ve bilgi edinme üzerine kurgulanmış çalışmalardan
oluşmaktadır. Geriye kalan lisansüstü çalışmalar ise animasyon
kullanımının ya da animasyon-destekli sınıf uygulamalarının öğrencilerin
bilişsel ya da duyuşsal kazanımları üzerinde olan etkilerini inceleyen
araştırmalardır (Tablo 1).
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Tablo 1. Dâhil Edilen Araştırmalar ve Araştırmaların Yer Aldığı Temalar
N

Çalışmalar

Fen Bilimleri
Dersi
Kapsamında
Animasyon
Kullanımına
Dair Öğrenci
Görüşleri

7

Atalay (2015)*, Çamloğlu (2014)*, Daşdemir
(2012)*, Göllü (2019)*, Kahraman (2013)*,
Mor (2016)*, Uzuner (2018)*

Fen Bilimleri
Dersi
Kapsamında
Animasyon
Kullanımının
Öğrenci
Kazanımlarına
Etkisi

24

Atalay (2015)*, Bakır (2016), Başarmak (2013),
Boyacı (2016), Büyükkara (2011), Çamloğlu
(2014)*, Danacı (2018), Daşdemir (2012)*,
Erdemir (2012), Eryiğit (2018), Göllü (2019)*,
Gömlekçi (2019), Gündüzalp (2015), İnaç
(2010), Kahraman (2013), Karagöz (2016),
Karet (2020), Kenan (2014), Mat İskender
(2007), Mor (2016)*, TecimerAltınel
(2018),Türkan (2010),Uysal (2020),Uzuner
(2018)*

Temalar

Not. * simgesi ile belirtilen çalışmalar öğrenci görüşleri ve derse yönelik
öğrenci kazanımlarının bir arada incelendiği çalışmalardır.
Fen bilimleri dersi kapsamında animasyon kullanımına dair
öğrenci görüşleri
Oluşturulan bu tema altında fen bilimleri dersi kapsamında animasyon
kullanımına dair öğrenci görüşlerini inceleyen çalışmalara yer verilmiştir.
Animasyon kullanımına yönelik öğrenci görüşlerinin edinilmeye
çalışıldığı bu gruba giren çalışmalarda, öğrencilerin fen bilimleri dersi
kapsamında animasyon kullanımına dair olumlu ve/veya olumuz yönde
görüşler belirttikleri tespit edilmiştir. Söz konusu temanın oluşmasına
kaynak olan araştırmalardan ve araştırmalardan edinilen öğrenci
görüşlerine yönelik sonuçlar aşağıdaki bölümde sunulmuştur.
Atalay’ın (2015) çalışmasında öğrenciler ile yapılan nitel görüşmelere
dayalı sonuçlar animasyon uygulamalarının öğrencilerin öğrenmelerine
fayda sağladığını, öğrenciler arası diyaloğu ve birlikte çalışabilme
becerisini artırdığını ve işlenilen dersi daha keyifli hale getirdiğini ortaya
koymuştur. Çamloğlu’nun (2014) çalışmasına katılan öğrenciler yavaş
geçişli animasyon tekniği ile yapılan bir derste, konuyu daha iyi idrak
ettiklerini, derslerin bu şekilde daha eğlenceli ve onların başarma
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güdülerini teşvik edici olduğunu ve sonrasında da derslerini bu şekilde
işlemek istediklerini belirtmişlerdir. Daşdemir (2012) ve Göllü’nün (2019)
çalışmaları incelendiğinde, her iki çalışmada da öğrenciler animasyonlar
hakkında olumlu ve olumsuz görüşlerini bildirmeleri istenildiğinde, sadece
olumlu olan görüşlerinden bahsetmiş olup olumsuz görüşlere
değinmemişlerdir. Bu verilere dayanarak öğrencilerin derslerde animasyon
kullanılmasına yönelik olumlu bir tutum içerisinde oldukları ve bu
uygulamalardan memnun oldukları söylenebilir. Kahraman (2013)
tarafından yürütülmüş olan çalışmada, öğrenciler animasyon izledikleri
için dersin eğlenceli geçtiğini, öğrenilenlerin daha fazla akıllarında
kaldığını, animasyonların eğitici, öğretici ve bilgilendirici olduğunu
belirtmişlerdir. Öğrenciler izledikleri animasyonların renklerini,
seslendirmelerini, kullandıkları görselleri ve müziklerini ilgi çekici
bulduklarını ayrıca ifade etmişlerdir.
Mor’un (2016) çalışması kapsamında öğrencilerden en keyif aldıkları
dersleri ve bu derslere yön veren öğretim metotlarını dile getirmeleri
istendiğinde, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun animasyonlarla
desteklenen dersleri ön plana çıkacak şekilde cevap verdikleri tespit
edilmiştir. Ayrıca, animasyon destekli derslerin en sevilen dersler olarak
nitelendirilmesinde animasyonların görsel-işitsel unsurları içermeleri,
detaylara yer vermeleri ve öğrencilerin hoşuna gidecek görsel öğeleri
kullanmaları gibi özelliklerin etkili olduğu görülmüştür.
Uzuner (2018) tarafından gerçekleştirilen çalışmada Mor’un (2016)
çalışması ile örtüşen birtakım bulgular mevcuttur. Uzuner (2018)
çalışmasında, animasyonlar ile desteklenen derslere yönelik öğrenci
görüşlerini incelendiğinde, çoğu öğrencinin bu derslerin yararlı olduğu
hususunda hemfikir olduğunu tespit etmiştir. Öğrenciler, animasyon
destekli derslerin onlara daha keyifli bir öğrenme sağlamasının yanı sıra
bir konuyu daha iyi anlamalarına ve hatırda tutmalarına katkı sunduğunu
vurgulamışlardır.
Fen bilimleri dersi kapsamında animasyon kullanımının öğrenci
kazanımlarına etkisi
Oluşturulan bu tema altında fen bilimleri dersi kapsamında animasyon
kullanımının öğrenci kazanımları üzerindeki etkilerini inceleyen
çalışmalara yer verilmiştir. Bu ana tema bağlamında, animasyon
kullanımının a) bilişsel öğrenci kazanımları üzerindeki etkisi ve b)
duyuşsal öğrenci kazanımları üzerindeki etkisi olmak üzere iki alt tema
oluşturulmuştur. Söz konusu temaların oluşmasına kaynak olan
araştırmalar ve araştırma bulguları aşağıda sunulmuştur.
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Animasyon kullanımının bilişsel öğrenci kazanımlarına olan etkisi
Atalay’ın (2015) çalışmasında fen bilimleri dersi kapsamında
kullanılan animasyon tekniklerinin öğrencilerin üst düzey düşünme
becerileri arasında yer alan eleştirel düşünme becerileri ve problem çözme
becerilerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bakır’ın (2016)
çalışmasında “Hücre” konusunun öğretiminde içeriği animasyonlardan
oluşan bilgisayar destekli öğretim stratejilerinin uygulandığı deney
grubunun son test sonuçları ile kontrol grubu olarak belirlenen ve düz
anlatım yönteminin uygulandığı grubunun son test sonuçları
karşılaştırıldığında, araştırmada deney grubu lehine anlamlı bir farklılığın
var olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde, Boyacı (2016) tarafından
gerçekleştirilen ve örneklemini sekizinci sınıf öğrencilerinin oluşturduğu
araştırmada fen bilimleri dersi kapsamında animasyon kullanımının
öğrencilerin akademik başarıları üzerinde istatistikî olarak deney grubu
lehine anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Başarmak
(2013), Büyükkara (2011), Çamloğlu (2014) ve Erdemir’in (2012)
çalışmalarında öğrencilerin akademik başarılarında animasyon kullanımı
ile birlikte anlamlı düzeyde bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Danacı
(2018) tarafından gerçekleştirilmiş olan yarı deneysel araştırma deseninde
yürütülen çalışmanın sonuçları animasyon kullanımının altıncı sınıf
öğrencilerinin akademik başarıları üzerinde olumlu yönde bir etkisinin
olduğunu ortaya koymuştur. Daşdemir (2012) tarafından yürütülen ve
deneysel araştırma deseni ile gerçekleştirilmiş olan çalışmada, deney grubu
olarak belirlenen ve fen bilimleri dersinde animasyon destekli öğrenci
merkezli öğretiminin yapıldığı yapılandırmacı anlayışla desteklenen
grupta, animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarıları, bilimsel
süreç becerileri ve bilgilerin hatırda kalma düzeyi üzerinde manidar bir
etkisinin olduğu sonucuna erişilmiştir. Eryiğit’in (2018) çalışmasında
animasyon etkinlikleri ile ders yapan öğrenciler ile fen bilimleri dersi
öğretim programına dayalı rutin etkinlikler ile ders yapan öğrencilerin
olduğu grup arasında son test sonuçları göz önünde bulundurulduğunda
akademik başarı açısından animasyon destekli öğretim alan grup lehine
anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. Benzer bir şekilde, Göllü
(2019), Mor (2016) ve Tecimer Altınel’in (2018) çalışmalarında da
ortaokul fen bilimleri dersinde animasyon uygulamaları ile konuların
işlenmesinin öğrencilerin akademik başarılarını, öğrenilen bilgilerin
kalıcılığını ve bilgilerin hatırda kalma düzeylerinin artırılmasını olumlu
olarak etkilediği tespit edilmiştir. İnaç’ın (2010) yapmış olduğu ve
örneklemini altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin oluşturduğu
deneysel araştırmada animasyon destekli derslerin öğrencilerin fen
bilimleri dersine yönelik öğrenmeleri ve öğrenilen bilgileri akılda ve
hatırda tutma düzeyleri bakımından deney grubu lehine anlamlı bir fark
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oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Animasyonlar kullanılarak icra edilen
eğitim-öğretim faaliyetlerinin öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde
geleneksel yöntemlerle yapılan derslere göre daha başarılı olduğu tespit
edilmiştir. Benzer doğrultuda, Gömlekçi’nin (2019) çalışmasında da
yedinci sınıf öğrencilerinin akademik başarısı üzerinde fen bilimleri dersi
kapsamında animasyon kullanımının anlamlı bir etkisinin olduğu ortaya
konmuştur. Gündüzalp’in (2015) çalışması ise tek gruplu ön test son test
deneysel desen ile gerçekleştirilmiştir. Gruplarda yürütülen animasyon
eğitimi sonrasındaki başarı artışının dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri
üzerinde görsel betimsel çalışma sonrasına nazaran gözlenen başarı
artışından daha fazla olması dikkat çekici bir sonuç olarak
değerlendirilebilir. Kenan (2014) tarafından yapılan ve örneklemini
ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin oluşturduğu çalışmada, deney
grubundaki öğrencilerin ünitedeki kavramlara ilişkin anlama düzeylerinin
ve alternatif kavramaları yani bir diğer ifade ile kavram yanılgılarını
yaşamadan konuyu anlama kapasitelerinin kontrol grubundaki öğrencilere
kıyasla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkan (2010)
tarafından gerçekleştirilen ve örneklemini ortaokul yedinci sınıf
öğrencilerinin oluşturduğu deneysel araştırma desenine göre yürütülmüş
olan çalışmada animasyonlar ile zenginleştirilmiş ders içeriği ile konunun
işlendiği deney grubu ile kontrol grubu arasında akademik başarı düzeyleri
açısından deney grubu lehine anlamlı bir fark oluştuğu tespit edilmiştir.
Uzuner’in (2018) çalışmasına ait sonuçlar yavaş geçişli animasyon
tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarını artırdığını ve bu tekniğin
uygulanmasının deney grubu lehine anlamlı bir farklılık oluşturduğunu
göstermektedir. Fakat bununla birlikte hedef yönelimleri ve bilimsel
düşünme becerileri üzerinde deney ve kontrol grubu arasında yapılan son
testte manidar bir fark oluşmadığı bulgusuna erişilmiştir.
Animasyon uygulamalarının öğrencilerin bilişsel kazanımlarına olan
etkisini inceleyen lisansüstü çalışmalara dayalı sonuçlar bütüncül olarak
ele alındığında, animasyon destekli sınıf için uygulamaların öğrenci
kazanımlarını zenginleştirdiği ve bu kazanımlara olumlu yönde bir katkı
sunduğu görülmektedir. Bu bağlamda, bu temaya ait sonuçlar animasyon
uygulamaları lehine olumlu bir etkinin olduğuna vurgu yapmaktadırlar.
Animasyon kullanımının duyuşsal öğrenci kazanımlarına olan
etkisi
Çamloğlu (2014) tarafından gerçekleştirilen çalışmada animasyon
desteklerin kullanımı ile öğrencilerin güdülenme düzeyi ve akademik öz
yeterliklerinde manidar düzeyde bir artış olduğu sonucuna varılmıştır.
Daşdemir (2012) tarafından yapılan bir diğer araştırmada fen bilimleri
dersi kapsamında animasyon kullanımının öğrencilerin derse yönelik
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tutumları üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Mat
İskender (2007) çalışmasında ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinden elde
edilen görüşmelere dayalı oluşturulan frekans değerleri bazında yaptığı
değerlendirmelerde, deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki
öğrencilere kıyasla derslerden daha memnun ve hoşnut olduklarını tespit
etmiştir. Karet (2020) tarafından gerçekleştirilen ve örneklemini yedinci
sınıf öğrencilerinin oluşturduğu çalışmada öğrencilerin fen öğrenmeye
yönelik motivasyonları arasında yer alan ve alt faktörlerden biri olan
iletişime yönelik motivasyonları üzerindeki veriler incelendiğinde yapılan
uygulamalı ders sonrasında deney grubunun ön test ve son test sonuçları
arasında manidar bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Ancak deney grubu
ve kontrol grubu arasında istatistiki veri analizleri sonuçları incelendiğinde
öğrencilerin, ilgi ve motivasyon puanlarında manidar bir farklılık
görülmediği bulgusuna erişilmiştir.
Karet’in (2020) deney grubunda iyileşme tespit ettiği fakat deney ve
kontrol grubu arasında fark bulamadığı karma sonuçlarına destek olacak
şekilde, yukarıdaki diğer olumlu sonuçlarla (Çamloğlu, 2014; Daşdemir,
2012; Mat İskender, 2007) çelişen bir grup çalışmanın varlığı da dikkat
çekicidir. Yani bazı araştırmacılar, animasyon destekli derslerin
öğrencilerin duyuşsal kazanımları üzerinde bir etkisinin olmadığına
yönelik kanıt sunmaktadırlar. Büyükkara (2011), Kahraman (2013) ve
Türkan (2010) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ise ders
kapsamında animasyon kullanımının öğrencilerin derse yönelik
tutumlarında anlamlı bir fark oluşturmadığı neticesine varılmıştır.
Animasyon uygulamalarının etkisi konusunda olumsuz yönde destek
sunan diğer bir kanıt da Bakır (2016) tarafından yapılan ve örneklemini 6.
sınıf öğrencilerinin oluşturduğu çalışmadır. Çalışmaya ait son test
sonuçları neticesinde deney grubu ve kontrol grubu arasında fen bilimleri
dersine yönelik tutumlar hususunda anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.
Benzer şekilde, Başarmak’ın (2013) ve Karagöz’ün (2016) yürütmüş
olduğu çalışmaların sonuçlarına bakıldığında, animasyon kullanımının
derse yönelik motivasyon ve mizaha yönelik tutum üzerinde bir etkisinin
olmadığı sonucu paylaşılmıştır. Bu çalışmalar ile örtüşür şekilde, Uysal
(2020) tarafından dördüncü sınıf öğrencileri ile yapılan araştırmada kontrol
grubu ve deney grubu arasında, tamamlanan ders etkinlikleri sonrasında
fen bilimleri dersine yönelik tutum puanları incelendiğinde, manidar bir
farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır.
Görüldüğü üzere bir kısım araştırmada animasyon destekli sınıf
uygulamalarının duyuşsal öğrenci kazanımlarını zenginleştirdiği, bir kısım
araştırmada da ise duyuşsal kazanımlar üzerinde bir etkisinin olmadığı ileri
sürülmüştür. Hatta bazı çalışmalarda animasyon uygulamaları deney ve
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kontrol gruplarını birbirinden farklılaştırma konusunda yetersiz kalmış;
fakat, bu uygulamaların deney grubu öğrencilerin kazanımlarına olumlu
katkı sunduğuna dair sonuçlar rapor edilmiştir. Bu anlamda, animasyon
uygulamaların duyuşsal öğrenci kazanımları üzerindeki etkisini araştıran
bu araştırmalarda karma sonuçlar (Karet, 2020) elde edilmiştir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Mevcut meta değerlendirme çalışmasına dâhil edilen lisansüstü tez
çalışmaları 2007-2020 yılları aralığında tamamlanmış olan çalışmaları
kapsamaktadır. Birinci araştırma sorusuna da yön veren çalışmalara ait
künye ya kimlik bilgisi niteliğinde değerlendirebilecek değişkenler
bazında gerçekleştirilen analizler sonucunda, animasyonu merkeze alan ve
fen bilimleri dersinde animasyon kullanımına dayalı öğretim yöntemlerini
araştıran bu çalışmaların çoğunlukla yüksek lisans düzeyinde yürütülmüş
olduğu görülmektedir. Bu sonuç, yürütülen çalışmaların araştırma
eğilimleri ya da kullandıkları araştırma yöntemleri de dikkate alınarak
değerlendirildiğinde daha da mantıklı gelebilmektedir. Yüksek lisans
çalışmalarında ve tez yazım süreci, öğrencilerin bir şeyi çekirdekten
geliştirmek, keşfetmek yerine araştırma yapmayı öğrendiği, farklı
yöntemleri ve desenleri uygulayıp denediği ve aslında araştırma yapma
sürecini öğrenme şansı bulduğu bir süreçtir (Işıksoluğu, 1994) ve bu bilgi
üniversite lisansüstü yönetmeliklerinin de en temel ilkeleri arasında yer
almaktadır. Bu bağlamda, animasyon kullanımı konusunu temel alan
Türkiye kaynaklı mevcut lisansüstü çalışmalara ait alan yazında da genelde
benzer animasyon programları, fen bilimleri derslerinin belirli ünitelerine
yönelik olarak seçilen benzer animasyon uygulama adımları ve öğrenci
kazanımlarına yönelik benzer ölçme araçları işe koşulmuştur. Bu anlamda,
yapılan çalışmalarda normal olarak doktora tez çalışmalarından
beklenecek düzeyde inovasyon ve farklı uygulama ve keşifler yer
almamıştır. Bu farklılıkları kazandırmaya çalışan bazı doktora çalışmaları
içerik olarak daha kapsamlı müdahaleler içeren yarı-deneysel araştırmalar
ya da karma desen araştırmaları olarak kurgulanarak daha kapsamlı ve
detaylı çalışmalar haline getirilmiştir.
Gerçekleştirilen çalışmada sınırlılık olarak nitelendirilebilecek ve
çalışmanın hatlarını şekillendiren bir durum ise çalışmaya yalnızca Yüksek
Öğrenim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi üzerinden erişilen lisansüstü
tezlerin dâhil edilmesidir. Animasyon uygulamalarının fen bilimleri
dersindeki etki ve özellikleri hakkında daha bütüncül bir resmin sunulması
ve bu araştırma konusunun Türkiye’deki mevcut durumunun daha iyi ve
net bir şekilde tespit edilebilmesi için, bu alanda yapılmış olan makale,
proje ve kitap şeklinde de yapılmış olan yayınların incelenmesi doğru
olacaktır.
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Bu meta değerlendirmeye fen bilimleri dersi kapsamında yapılan
çalışmalar dâhil edilmiştir. Yıl bazında en çok çalışma 2016 ve 2018
senelerine aittir. Bir başka ifade ile, 2015 yılında sonra animasyon
kullanımı konusunda yürütülen çalışmalarda sayıca bir artış vardır ve bu
artış belki de bu yıllarda teknolojiye erişilebilirliğin, internet kullanmanın
ve teknoloji kullanımının Türkiye çapında artması ile ilişkilendirilebilir.
Özellikle son zamanlarda, teknoloji ev ve okul ortamlarında daha
erişilebilir ve kullanılabilir olmuştur. Örneklem grubu olarak ise en çok
ortaokul sekizinci sınıf öğrencileri ile çalışıldığı görülmektedir. Özellikle,
dijital yerliler ve hatta ikinci nesil dijital yerliler (Ellen ve Eynon, 2009)
olarak adlandırılabilecek 18 yaş ve daha küçük çocuklarla çalışılması
durumu da dikkate alındığında, değişen öğrenci profili ve onların istek ve
beklentileri de eğitim uygulamalarında teknolojiye yer verme ve kullanma
konusunda araştırmacıları teşvik etmiş olabilir.
Örnekleme dâhil edilen lisansüstü çalışmalara bakıldığında, araştırma
yöntemi olarak daha çok nicel araştırmaların tercih edildiği görülmektedir.
Bu nicel araştırmalar da genel olarak deneysel araştırma deseni ile
yürütülmüştür. Yalnızca nitel araştırma yöntemini kullanarak yapılmış
lisansüstü tezlere rastlanamamıştır. Nicel araştırma deseni ile
gerçekleştirilmiş çalışmaların bir kısmında çalışmayı desteklemek ve
öğrenci görüşlerini açığa çıkartmak maksadıyla nitel görüşmelere de
başvurulduğu tespit edilmiştir. Meta değerlendirme neticesinde ulaşılan
sonuçlar ekseriyetle animasyon kullanımının bilimsel süreç becerileri,
bilgilerin kalıcılığı ve öğrenci başarısı yönünde anlamlı düzeyde bir
farklılık oluşturduğunu göstermektedir. Yani, animasyon destekli
uygulamaların bilişşel öğrenci kazanımlarını olumlu olarak etkilediği
anlaşılmaktadır. Öğrenci görüşleri değerlendirildiğinde de genel olarak
animasyon kullanımının olumlu özelliklerinin vurgulandığı görülmektedir.
Bu meta değerlendirmenin örneklemini oluşturan çalışmaların bir
kısmının fen bilimleri dersinde animasyon kullanımının duyuşşsal öğrenci
kazanımlarına olan etkisini inceleyen çalışmalar olduğu tespit edilmiştir.
Fakat, yukarıda az önce açıklanan bilişsel kazanımlarla ilgili genel
sonucun aksine, duyuşsal kazanımlar üzerindeki etkileri araştıran
çalışmalara ait sonuçların alan yazına karma sonuçlar sunduğu
görülmektedir. Öyle ki bazı araştırmacılar tarafından animasyon
kullanımının öğrenci tutumları üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu
sonucu paylaşılmışken (Daşdemir, 2012; Mat İskender, 2007), animasyon
destekli uygulamaların öğrenci tutumlarında anlamlı bir fark oluşturmadığı
sonucunu paylaşan çalışmalar da mevcuttur (Bakır, 2016; Büyükkara,
2011; Kahraman, 2013; Türkan, 2010; Uysal, 2020). Çamloğlu’nun (2014)
çalışmasında animasyon uygulamalarıyla gerçekleştirilen fen bilimleri
dersinin öğrencilerin motivasyonlarında anlamlı bir etkisinin olduğu
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bulgusuna erişilmişken, alan yazında animasyon uygulamalarının
öğrencilerin derse yönelik motivasyonları üzerinde manidar bir etkisinin
olmadığı sonucuna ulaşan bazı araştırmacılar da olmuştur (Başarmak,
2013; Karagöz, 2016; Karet, 2020).
Animasyon uygulamalarının etkisinin olmadığı yönündeki bulgular
tartışılırken, araştırmacılar çoğunlukla birkaç detaya dikkat çekmişlerdir.
Bu bağlamda, alan yazında bu detaylara verilen önemin artırılması ve
şartlarının iyileştirilmesi ile edinilen olumsuz bulguların daha olumlu bir
hale getirilebileceği konusunda tavsiyeler sunulmuştur. Örneğin, fen
bilimleri dersi kapsamında öğrencilere derste sunulacak animasyonların
yapımı ve kurgulanma sürecinde dijital tasarım uzmanları ve alan
eğitimcileri işbirlikli bir biçimde hazırlık yapmalıdır. Animasyonların
tasarımı konular için profesyonel bir biçimde yetiştirilmiş animatörler
vasıtası ile kurgulanmalıdır.
Bu meta analiz çalışmasına dâhil edilen lisansüstü düzeyde
gerçekleştirilen çalışmaların örneklemlerine bakıldığında, fen bilimleri
dersinde animasyon kullanımı üzerine daha çok öğrenci görüşlerine
başvurulduğu ve de öğretmen görüşlerinin incelendiği çalışmaların sınırlı
sayıda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buradan hareketle, ileride
yürütülecek olan çalışmaların öğretmen görüşlerini de dâhil ederek veri
çeşitlemesi yoluyla daha bütüncül ve açık bir tablo ortaya koyabilecekleri
düşünülmektedir.
Ders içeriğinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik
başarıları, derse yönelik tutumlarına ve kalıcı öğrenmelerine katkı
sağlayacağı hususunda yapılan bu çalışmalar bazında bir kanıt ya da destek
kaynağı oluşturulmuştur. Bu bağlamda, fen bilimleri derslerinde konulara
uygun oldukça öğrenme-öğretme sürecinde animasyonlara daha fazla
başvurulması konusunda bir tavsiyede bulunulabilir. Benzer bir şekilde,
öğrencilerin ders etkinliklerine yönelik tutumlarını ve davranışlarını
etkileyeceğinden, diğer derslerin uygun ve elverişli olan konu, içerik ve
hedefleri için de animasyon kullanımı ders kazanımları dikkate alınarak
çeşitlendirilmeli ve zenginleştirilmelidir.
Eğitimde teknoloji kullanımı deyince aklımıza en basit şekilde video,
dvd oynatıcı veya bilgisayar gibi araçların kullanılması gelebilir. Ancak,
öğretim araçlarının ya da teknolojik cihazların kullanılması bir eğitim
programının uygulanması ya da genel olarak öğretimin daha nitelikli
olması için yeterli değildir. Yani eğitim teknolojilerinin ve teknolojik
araçların kullanılması bir bütünü oluşturan parçalardan sadece biridir ve bu
parçanın ya da değişkenin diğer parçalar olmadan değerlendirilmesi ya da
niteliğinin artırılması mümkün olmayacaktır. Bu bağlamda, eğitim
teknolojilerinin kullanılması ile ilgili öğrenme-öğretme süreçlerinin
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planlanması yapılırken, ayrıca öğretilecek içeriğin düzenlenmesi, dersin
kazanımlarının gözden geçirilmesi, kullanılacak ders öğretim yöntemiyle
uyumunun gözetilmesi gibi hususlara da gereken önem verilmelidir. Yani
teknolojik ya da dijital aracın kullanılmasından ziyade, o aracın nasıl ve ne
şekilde, hangi tür bir içeriği sunmada kullanılacağı ve öğrencilerin bu
araçla iletilen içeriği anlama düzeylerinin tespit edilmesi gibi birbirine
paralel olan süreçlerin sistemli ve planlı şekilde hesap edilmesi
gerekmektedir.
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1. Giriş
Toplumun eğitilmesi ve kalkındırılmasında, öğretmenin
eğitimi ve eğitilmesinin önemli olduğu bilinmektedir. Ayrıca
öğretmen bir öğrenme öğretme ortamının düzenleyicisi ve mimarı
olarak görev almaktadır. Bu da öğretmenin başarı düzeyi ile doğru
orantılıdır. Başarılı bir öğretmen olabilmenin altında yatan temel
etkenlerden biri alan bilgisine bir diğeri ise öğretmenlik meslek
bilgisine sahip olması gerektiği önemle vurgulanmaktadır.
Bir eğitim sisteminin başarısı, sistemin temel öğelerinin
arasındaki en önemli öğelerinden birisini oluşturan öğretmen
niteliklerine bağlıdır (Çeliköz & Çetin, 2004; Senemoğlu, 2001).
Öğretmen öğesi eğitim öğretim sisteminde yeri doldurulamayan
birinci öğe olma özelliğini her zaman sürdürmüş, içinde bulunulan
zamanın imkân ve olanakları ancak öğretmen nitelikleri ile beklenen
seviyeye ilerleme ve katkı sağlamada yararlı olmaktadır. Dolayısıyla
öğretmenin kişiliği, mesleki yeterliği ve öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumunun çok önemli olduğu bilinmektedir (Alım &
Bekdemir, 2006). Öğretmenin niteliği ve almış olduğu formasyon
derslerinin kalitesi eğitim öğretim faaliyetinin başarıya ulaşmasında
en önemli faktördür (Büyükkaragöz, vd. 1998). Eğitim fakülteleri
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bünyesinde bulunan öğretmenlik bölümlerindeki öğretmen eğitimi
süreci; alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür
alanında oluşturulmuş dersler aracılığı ile düzenlenmektedir
(Sönmez, 1994; Kulaksızoğlu, 1995; Turgut, 1996; Güçlü, 1996;
Sünbül, 1996). Eğitim fakülteleri dışında kalan fakülte ve yüksek
okullarda yürütülmekte olan beden eğitimi öğretmenliği bölümü gibi
bölümlerdeki öğretmen eğitimi sürecinde de; alan bilgisi,
öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür alanlarında öğrenme
öğretme süreçleri sürdürülmektedir. Öğrenme öğretme süreçlerini
oluşturan; alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür
alanlarındaki eğitim sonucunda öğretmen olacak birey, gelecek
nesillerin eğitiminde ve nitelik kazandırılmasında rehberlik etme
yeterliliği kazanacağı düşünülmektedir.
Bu araştırma ile öğretmenlik mesleğinin niteliklerini
kazandırılmasındaki üç temel alandan biri olan öğretmenlik meslek
bilgisi eğitiminin yürütülmesindeki yeterlik durumunun ve
süreçlerin öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
2. Materyal ve Method
2.1 Araştırma Modeli
Bu araştırmada, Beden eğitimi öğretmenliği bölümünde
öğrenim görmekte olan son sınıf öğrencilerin, öğretmenlik meslek
bilgisi derslerinin yeterliğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacı ile
bilimsel
araştırma
yöntemlerinden
betimsel
araştırma
yöntemlerinden tarama metodu kullanılmıştır.
2.2 Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini temsil eden örneklem grubunu; iki
farklı devlet üniversitesinin bünyesinde bulunan Beden eğitimi ve
spor bölümünde eğitim almaya devam eden erkek (28 kişi) ve kadın
(17 kişi) olmak üzere toplam 45 öğretmen adayından oluşmaktadır.
2.3 Veri Toplama Araçları
Öğretmen adayı öğrencilerin “öğretmenlik meslek bilgisi
derslerinin yürütülmesi” konusunda ki görüşlerini almak için
araştırmacı tarafından uzman görüşleri alınarak ve danışılarak
hazırlanmış olan 8 sorudan oluşan değerlendirme formu
kullanılmıştır.
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2.4 Verilerin Çözümlenmesi
Öğretmen adayı son sınıf öğrencilerin, öğretmenlik meslek
bilgisi görüşlerinin ağırlıklı olarak ne düzeyde olduğunu belirlemek
amacı ile istatistik paket programı kullanılarak verilen cevapların
frekans ve yüzde dağılımı hesaplamaları yapılmıştır.
3. Bulgular
Elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirmeleri aşağıda
tablolar halinde verilmiştir.
Tablo 1. Öğretmen adayı son sınıf öğrencilerin demografik özelliklerinin
frekans ve yüzde dağılımları
Cinsiyet

f

%

Erkek

28

62,2

Kadın

17

37,8

Toplam

45

100

Yaş

f

%

19-21

3

6,7

22-24

36

80,0

25-27

6

13,3

28-30

-

-

31 ve üzeri

-

-

45

100

Medeni Durum

f

%

Evli

1

2,2

Bekar

44

97,8

Toplam

45

100

Toplam

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretmen adayı
son sınıf öğrencilerin; cinsiyetlerine göre %37,8’i kadın, %62,2‘si erkek,
yaşlarına göre %6,7’si 19-21, %80,0’i 22-24, %13,3’ü 25-27 yaş
aralıklarında, medeni durumlarına göre ise %2,2’si evli, %97,8’i bekar
olduğu, görülmektedir.
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Tablo 2. Öğretmen adayı son sınıf öğrencilerin “Beden eğitimi ve spor
programı kapsamındaki öğretmenlik meslek bilgisi dersleri uygulama
ağırlıklı bir yapıdadır” maddesinin frekans yüzde dağılımı
f

%

Hiç Katılmıyorum

9

20,0

Katılmıyorum

18

40,0

Kararsızım

10

22,2

Katılıyorum

7

15,6

Tamamen Katılıyorum

1

2,2

Toplam

45

100,0

Tablo 2 ‘de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretmen
adaylarının “Beden eğitimi ve spor programı kapsamındaki öğretmenlik
meslek bilgisi dersleri uygulama ağırlıklı bir yapıdadır” maddesi, ankete
katılan öğretmen adayı son sınıf öğrencilerinin %40’ı (f=18) tarafından
“Katılmıyorum” düzeyinde, %22,2’si (f=10) tarafından “Kararsızım”
düzeyinde benimsendiği görülmektedir.
Tablo 3. Öğretmen adayı son sınıf öğrencilerin “Beden eğitimi ve spor
programındaki öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ezbere dayalıdır”
maddesinin frekans yüzde dağılımı
f

%

Hiç Katılmıyorum

-

-

Katılmıyorum

7

15,6

Kararsızım

8

17,8

Katılıyorum

20

44,4

Tamamen Katılıyorum

10

22,2

Toplam

45

100,0

Tablo 3‘te görüldüğü üzere “Beden eğitimi ve spor programındaki
öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ezbere dayalıdır” maddesi, ankete
katılan öğretmen adayı son sınıf öğrencilerinin %44,4’ü (f=20) tarafından
“Katılıyorum” düzeyinde, %22,2 ‘si (f=10) tarafından “Tamamen
Katılıyorum” benimsendiği görülmektedir.
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Tablo 4. Öğretmen adayı son sınıf öğrencilerin “Beden eğitimi ve spor
programındaki öğretmenlik meslek bilgisi derslerini yürüten öğretim
elemanları yeterli düzeydedir” maddesinin frekans yüzde dağılımı
f

%

Hiç Katılmıyorum

1

2,2

Katılmıyorum

16

35,6

Kararsızım

16

35,6

Katılıyorum

5

11,1

Tamamen Katılıyorum

7

15,6

Toplam

45

100,0

Tablo 4‘te görüldüğü üzere “Beden eğitimi ve spor programındaki
öğretmenlik meslek bilgisi derslerini yürüten öğretim elemanları yeterli
düzeydedir” maddesi, ankete katılan öğretmen adayı son sınıf
öğrencilerinin %35,6’sı (f=16) tarafından “Katılmıyorum” düzeyinde,
%35,6’sı (f=16) tarafından “Kararsızım” düzeyinde benimsendiği
görülmektedir.

Tablo 5. Öğretmen adayı son sınıf öğrencilerin “Beden eğitimi ve spor
programındaki öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile öğretmenlik eğitimi
kazandırılır” maddesinin frekans yüzde dağılımı
4. Madde

f

%

Hiç Katılmıyorum

6

13,3

Katılmıyorum

14

31,1

Kararsızım

20

44,4

Katılıyorum

3

6,7

Tamamen Katılıyorum

2

4,4

Toplam

45

100,0

Tablo 5‘te görüldüğü üzere “Beden eğitimi ve spor programındaki
öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile öğretmenlik eğitimi kazandırılır”
maddesi, ankete katılan öğretmen adayı son sınıf öğrencilerinin %44,4’ü
(f=20) tarafından “Kararsızım” düzeyinde, %31,1’i (f=14) tarafından
“Katılmıyorum” düzeyinde benimsendiği görülmektedir.
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Tablo 6. Öğretmen adayı son sınıf öğrencilerin “Öğretmenlik meslek
bilgisi dersleri aday öğretmenlik sürecinde de verilebilir” maddesinin
frekans yüzde dağılımı
5. Madde

f

%

Hiç Katılmıyorum

-

-

Katılmıyorum

1

2,2

Kararsızım

5

11,1

Katılıyorum

15

33,3

Tamamen Katılıyorum

24

53,3

Toplam

45

100,0

Tablo 6’da görüldüğü üzere “Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri
aday öğretmenlik sürecinde de verilebilir” maddesi, ankete katılan
öğretmen adayı son sınıf öğrencilerinin %53,3’ü (f=24) tarafından
“Tamamen Katılıyorum” düzeyinde, %33,3’ü (f=15) tarafından
“Katılıyorum” düzeyinde benimsendiği görülmektedir.
Tablo 7. Öğretmen adayı son sınıf öğrencilerin “Beden eğitimi ve spor
programındaki öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin içeriği anlamlı
öğrenme için yeterlidir” maddesinin frekans yüzde dağılımı
6. Madde

f

%

Hiç Katılmıyorum

12

26,7

Katılmıyorum

10

22,2

Kararsızım

15

33,3

Katılıyorum

6

13,3

Tamamen Katılıyorum

2

4,4

Toplam

45

100,0

Tablo 7‘de görüldüğü üzere “Beden eğitimi ve spor
programındaki öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin içeriği anlamlı
öğrenme için yeterlidir” maddesi, ankete katılan öğretmen adayı son sınıf
öğrencilerinin %33,3’ü (f=15) tarafından “Kararsızım” düzeyinde,
%26,7’si (f=12) tarafından “Hiç Katılmıyorum” düzeyinde benimsendiği
görülmektedir.

300

Tablo 8. Öğretmen adayı son sınıf öğrencilerin “Beden eğitimi ve spor
programındaki öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, öğrenci sunumları ile
yürütülmektedir” maddesinin frekans yüzde dağılımı
7. Madde

f

%

Hiç Katılmıyorum

-

-

Katılmıyorum

5

11,1

Kararsızım

16

35,6

Katılıyorum

23

51,1

Tamamen Katılıyorum

1

2,2

Toplam

45

100,0

Tablo 8‘de görüldüğü üzere “Beden eğitimi ve spor
programındaki öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, öğrenci sunumları ile
yürütülmektedir” maddesi, ankete katılan öğretmen adayı son sınıf
öğrencilerinin %51,1’i (f=23) tarafından “Katılıyorum” düzeyinde,
%35,6’sı (f=16) tarafından “Kararsızım” düzeyinde benimsendiği
görülmektedir.
Tablo 9. Öğretmen adayı son sınıf öğrencilerin “Beden eğitimi ve spor
programındaki öğretmenlik meslek bilgisi dersleri çağdaş öğretim
yöntemleri ile uygulamalı yürütülmektedir” maddesinin frekans yüzde
dağılımı
8. Madde

f

%

Hiç Katılmıyorum

4

8,9

Katılmıyorum

13

28,9

Kararsızım

19

42,2

Katılıyorum

5

11,1

Tamamen Katılıyorum

4

8,9

Toplam

45

100,0

Tablo 9‘da görüldüğü üzere “Beden eğitimi ve spor
programındaki öğretmenlik meslek bilgisi dersleri çağdaş öğretim
yöntemleri ile uygulamalı yürütülmektedir” maddesi, ankete katılan
öğretmen adayı son sınıf öğrencilerinin %42,2 (f=19) tarafından
“Kararsızım” düzeyinde, % 28,9’u (f=13) tarafından “Katılmıyorum”
düzeyinde benimsendiği görülmektedir.
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4. Sonuç
Bu araştırma, iki farklı devlet üniversitesinde öğrenim
görmekte olan Beden eğitimi ve spor bölümü son sınıf öğrencilerin,
öğretmen eğitimi programı kapsamının içeriğini oluşturan ve temel
alanlardan birisi olan öğretmenlik meslek bilgisi derslerine dair
görüşlerini ortaya koymak amacı ile yapılmıştır.
Araştırma ile Beden eğitimi ve spor öğretmen adayı son sınıf
öğrencileri;
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerini veren öğretim
elemanlarının alan bilgisi ve bunu aktarma becerileri açısından
beklentilerini karşılamadıklarını düşündüklerini ve öğretmenlik
meslek bilgisi derslerinin çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri
uygulamalı olarak işlenmekte olduğu görüşünde kararsız oldukları,
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin, öğretmen adaylarının
ders sunumu üzerinden işlenmekte olduğu düşüncesinde oldukları,
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerini uygulamaya yönelik
yeterli olarak görmedikleri, ezbere yönelik olduğu ve öğrenme
öğretme süreçleri bakımından anlamlı öğrenmeye katkısının yetersiz
olduğu düşüncesinde oldukları,
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin, aday öğretmenlik
sürecinde verilebileceğini ve kendilerine öğretmenlik meslek bilgisi
kazandırma konusunda kararsız olduğu düşüncesinde oldukları
sonuçlarına ulaşılmıştır.
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1. Giriş
Yeni nesillerin eğitilmesinde okulların ve öğretmenlerin önemli bir yeri
olduğu düşünülmektedir. Öğrenciler okullarda öğretmenlerin öncülüğünde
bilgi haznelerini geliştirirler. Öğretmenlerin bu aşamada en büyük
yardımcıları derslerde kullanılan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından
önerilen ve okullarda okutulan ders kitaplarıdır. Ders kitapları ile
öğrenciler öğretmenin anlattığına, derste işlenen konuya, ulaşmak istediği
bilgiye istediği zaman ve istediği yerde ulaşabilirler (Küçükahmet, 2003).
Ders kitapları tüm eğitim ortamlarında bulunup kolayca ulaşılabilir
olduğunda, eğitim programı göz önüne alınarak hazırlandığında başarılı
kabul edilebilir. Kitaplar öğretmenlerden sonra bilgiye ulaşmada rehberlik
edecek en hızlı ve kolay elde edilen kaynaklardan birisidir. Doğruluğu
kanıtlanmış bilgileri içerisinde bulundurur (Kula, 1988). Ders kitaplarının
günlük hayatta kullanılan gazetelerden, yazılan makale ve bildirilerden,
hikaye, roman gibi kitaplardan ayıracak özellikleri olmalıdır. Ders kitapları
öğrencinin ilgisini çekmeli, öğrencide derse karşı ilgi oluşturmalı,
öğrencinin okuma hevesini arttırmalıdır böyle olduğu takdirde kitaplar
bireysel öğrenmede önemli bir role sahip olurlar (Kılıç ve Seven, 2002).
Kitapların ilgiyi üzerlerine çekmesi için özellikle ortaokul seviyesinde
daha renkli ve görsel tasarım ögeleri ile resimlerle desteklenmiş olması
önemlidir. Bu açıdan ders kitaplarında görsel tasarım ilkelerine uyulması
önemlidir. Görsel tasarımı uygun olan kitaplar öğrenciyi derse karşı motive
eder ve öğrencilerin başarılarının artmasında büyük bir etkiye sahiptirler
Bu çalışma 26-28 Eylül tarihleri arasında İzmir-Çeşme’de gerçekleştirilen
Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi-4 (TÜRKBİLMAT-4)
Sempozyumunda sunulmuş ve özet metin olarak yayınlanmıştır.
1
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(Eşgi, 2004). Pektaş’a (2001) göre, görsel tasarım ile konular daha iyi
anlaşılabilir, konu daha açık bir şekilde ifade edilebilir, öğrencilerin
yorumlama becerileri gelişebilir. Buna karşılık, kitapların eğitim
araştırmalarında görsel açıdan değerlendirilmesi konulu çalışmalar yıllarca
ihmal edilmiştir. Kalabalık ve karmaşık sayfa tasarımları, sıkışık düzensiz
yazılar, basitçe yapılmış, durağan, çözünürlüğü düşük resimlemeler,
gereksiz renk kullanımları ilköğretim kitaplarında görülen tasarım
sorunlarından bazılarıdır.
Ders kitaplarının eğitim sistemi üzerinde farklı etkileri vardır. Literatür
tarandığında ders kitaplarındaki grafik tasarımlarının eğitsel açıdan ne gibi
etkileri olduğuna dair yapılan araştırmalar dikkat çekici boyuttadır. Dündar
(1995) fen bilgisi ders kitaplarının eğitsel açıdan değerlendirilmesi
araştırmasında; resimlerin konu içeriğiyle ilgilerinin az olduğu,
kitaplardaki resimlerin ilgi çekmediği, resimlerin çizimlerinin yetersiz
olduğu kısaca ortaokul temel ders kitaplarının eğitsel ve grafiksel açıdan
yeterli olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Alpan’ın (2004) yaptığı çalışmada
ders kitaplarındaki grafik tasarımlarının öğrenci başarısına ve derse etkisi
incelenmiştir. İki gruba ayrılan öğrencilerden birinci gruba grafik tasarım
ilkeleri açısından düzenlenen kitapçık diğer gruba geleneksel ders kitapları
verilmiştir. Araştırma sonucunda birinci gruptaki öğrencilerin daha başarılı
olduğu görülmüştür. Bu araştırmalardan yola çıkarak ders kitaplarının
tasarımlarının uzman grafik tasarımcıları tarafından yapılması, çalışma
sırasında resimleyici, yazar ve öğretim teknolojisi uzmanının da
görüşlerinin alınması önemli hale gelmiştir.
Ders kitapları incelenirken dikkat edilen kriterler; öğretim programına
uygunluğu, kullanılan dil ve anlatımın anlaşılır ve düzgün olması, bilimsel
içerik yönünden uygun olması, görsel düzen ve görsel tasarım ilkelerine
uymasıdır (Kılıç ve Seven, 2002). MEB ders kitapları yönetmeliğinde
kitapların hangi kriterlerde olacağına ilişkin açıklamasında kitapların
görsel açıdan zenginleşmesi, dersin ve konunun özelliğine göre resim,
tablo, grafik, şema, fotoğraf gibi unsurların kitaplarda yer alması istenirken
bu unsurların uygun yerlere yerleştirilmesi, baskıların açık, net, estetik ve
anlaşılır olması gerektiği vurgulanmıştır (MEB, 2012). Ders kitaplarının
kabul edilmesi için Talim Terbiye Kurulu’nun kabul etmesi, Tebliğler
Dergisi’nde yayınlanmış olması, öğretim programlarında yer alan konuları
kapsaması ve programda belirlenen hedefleri gerçekleştirici nitelikte
olması gerekir (Arseven, 2003, s.27).
MEB’in yayınladığı taslak ders kitabı değerlendirme kılavuzunda
(2018) görsellerin değerlendirilme kriterlerinin bazılarının aşağıdaki
biçimde verildiği görülür:


Anlamayı kolaylaştıracak görseller kullanılmalıdır.
305

 Öğrencilerin eski ve yeni bilgileri arasında bağ kurmasını
sağlayacak tablo, şema, grafik, fotoğraf, kavram haritası, zihin haritası vb.
ögelere yer verilmelidir.
 Konunun niteliğine bağlı olarak anlamayı ve yorumlamayı
kolaylaştıracak, sözel/yazılı unsurları destekleyecek ve öğrenmeye katkı
sağlayacak görsel ögelere yer verilmelidir.
 Kullanılan görsel, içerik ile uyumlu ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı
nitelikte olmalıdır.
 Görselin kullanım yeri içeriğe uygun olmalıdır.
 Sayfa tasarımları öğrencinin ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır.
 Sayfa içinde işlevi olmayan görseller bulunmamalıdır.
 İçerik öğrenmeyi destekleyecek sayıda, amaca hizmet eder
nitelikte ve metinle bütünlük oluşturacak çeşitlilikte görsellerle
zenginleştirilmelidir.
 Görsellerde kullanılan ögeler konuya, gerçeğe ve güncelliğe uygun
olarak konumlandırılmalıdır.
Karapınar’ın (2001) yaptığı araştırmada Türkiye’de basılan ders
kitapları ile İngiliz ders kitapları içerisindeki görseller karşılaştırılmış.
Araştırma sonucunda Türkiye’deki ders kitaplarında sayıca daha az görsel
bulunduğu dikkati çekmiştir. Evans, Watson ve Willows’ın (1987) yaptığı
araştırmada Kanada’daki ders kitapları içinde bulunan görsel sayılarına
göre birinci sınıftan onikinci sınıfa kadar incelenmiş ve sonuç olarak
birinci sınıf kitaplarının son derece resimli olduğu kitabın yaklaşık
%90’ının görsellerden oluştuğu belirlenmiştir. Bu sonuç üst sınıflara
çıktıkça azalmış orta düzeyde (7-10. Sınıf) %50’lere kadar düştüğü üst
seviyede (11-12. Sınıf) %30’lara kadar indiği belirlenmiştir. Yıllar
geçtikçe kitaplardaki görsellerin azaldığı görülmüştür. Pettersson’un
(2002) araştırması bunu doğrular niteliktedir.
2. Kavramsal çerçeve
Görsellerin kitaplara dahil edilmesinin çeşitli nedenleri vardır. Literatür
incelendiğinde farklı araştırmacıların bu nedenleri farklı kategorilerde ele
aldığı görülmüştür. İlk olarak, Levin (1981) görseller için sekiz kategori
belirlemiştir. Bu kategoriler aşağıdaki gibidir:
1. Dekorasyon işlevi: Kitabın çekiciliğini arttırmak için kullanılır.
2. Satışı artırma işlevi: Yayın evlerine gelir sağlamak için kullanılır.
3. Motivasyon işlevi: Öğrencilerin metne odaklanmalarını sağlamaya
yardımcı olarak kullanılır.
4. Yineleme işlevi: Metne tekrarlı bakmak içi kullanılır.
5. Temsil işlevi: Metindeki bilgilerin daha somut olmasını sağlamak için
kullanılır.
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6. Düzenleme işlevi: Metindeki bilgileri daha düzenli ve bir arada olması için
kullanılır.
7. Yorumlama işlevi: Metindeki bilgileri daha anlaşılır hale getirmek için
kullanılır.
8. Dönüşüm işlevi: Metindeki bilgilerin hafızada daha kolay tutulmasını
sağlamak için kullanılır
Sonraki sınıflandırmayı Levie ve Lentz (1982) yapmışlardır ve1981’de
yapılan sınıflandırmayı dört kategoriye indirgemişlerdir. Bunlar; ilgi
çekme, duygusal, bilişsel ve tamamlayıcı olma işlevleridir.
Bir diğer sınıflandırmayı Berends and van Lieshout (2009) yapmıştır
problemlerin yanındaki görselleri 4 kategoride incelemişlerdir. Kategoriler
aşağıda gösterilmiştir:
1. Yalın görseller: 28-4 gibi sembolik gösterimlerdir.
2. Faydasız görseller: metin tipinde verilmiş problemlerin çözümünde
kullanılmayacak görseller
3. Faydalı görseller: metin tipinde verile problemlerin çözümünde yardımcı
olacak görsellerdir.
4. Lüzumlu görseller: metin içinde yer almayan bilgileri içeren görsel
kullanılmadan çözülmeyecek problemlerin yanındaki görseller.
5. Diğeri Elia ve Philippou (2004) sınıflandırmasıdır. Görselleri problemlerin
yanında kullanımlarına göre dört kategoride incelemişlerdir. Bunlar;
6. Dekoratif görseller: görsellerin verilen problemle hiç ilgisi olmamalıdır.
7. Temsili görseller: problemin bir kısmını veya tümünü temsil olarak
gösteren görsellerdir.
8. Düzenleyici görseller: problemin çözümüne destek sağlayacak
görsellerdir.
9. Bilgilendirici görseller: problemin çözümü için kullanılacak gerekli bilgiyi
içeren görsellerdir.
Dewolf (2015) yaptığı araştırmasında problemlerin yanındaki görselleri
araştırmıştır. Görselleri daha net incelemek amacıyla fonksiyonlarına göre
ve doğasına göre olmak üzere iki ana kategoriye ayırmıştır. Görseller
fonksiyonlarına göre “gerekli, gereksiz ve ilgisiz” olarak doğasına göre ise
“tek görsel, geniş çaplı görsel ve yapısal görsel” olarak belirtilmiştir.
Yapılan kategorizasyonlar ile ders kitaplarında kullanılan görsellerin
çeşitli kullanım alanları ve amaçlarının olduğu görülmektedir. Resimler
kimi zaman problemlere yardımcı kimi zaman öğrencinin konuyu
anlamasına yardımcı olurken kimi zaman kitaptaki bilgilerin
düzenlenmesine kimi zaman da kitabın güzel görünmesinde rol almaktadır.
Literatür incelendiğinde ülkemizde yapılan araştırmaların görsel
tasarım ilkeleri üzerinde durduğu görsellerin kullanım amaçlarının
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değerlendirilmesinin ulusal alanyazında eksik kaldığı görülmektedir. Bu
araştırma literatürde bu yöndeki açığı kapatmaya yönelik olarak
planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
3. Yöntem
Yapılan araştırma problemlerin yanındaki görseller üzerine
odaklanmaktadır. Araştırmanın daha iyi anlaşılması için problemlere eşlik
eden görseller kullanımındaki “problem” ifadesini daha açık bir biçimde
tanımlamak gerekmektedir. Yazarlar problemleri iki ana gruba ayırırlar;
gerçek dünya problemleri ve matematiksel yapıların anlaşılması için imkan
sunan egzersiz özelliği taşıyan alıştırmalardır (Verschaffel, 2000). Problem
tanımı olarak Verschaffel ve arkadaşlarının (2000) çalışması temel
alınmıştır. Verschaffel’e (2000) göre, verilen sözlü ifadelerin problem
olması için;
 Sözlü ifade soru veya bir istek, yapılması gereken bir görev
belirtmelidir.
 Sözlü ifadenin bağlamı ve günlük hayata atıfta bulunacak bir
hikayesi olmalıdır.
 Sözlü ifadenin matematiksel olarak sayılarla, söylemlerle ifade
edilmesi ve çözümü için matematiksel ifadeler kullanılması gerekir.
Araştırmanın bir diğer boyutu görsellerin nasıl tanımlanacak
olduğudur. Bunun için yukarıda verilen görsellerin kategarizasyonunda rol
almış araştırmacıların fikirlerinden ve çalışmalarından yararlanılmıştır.
Dewolf ve arkadaşlarının (2015) yapmış oldukları araştırma, yapılan bu
araştırma için temel dayanak olarak kabul edilmiştir. Dewolf’un geliştirmiş
olduğu kategorizasyon ise temelde Berends ve van Lieshout (2009) ve Elia
ve Philippou (2004) araştırmalarına dayanmaktadır.
Problemlerin yanındaki görseller fonksiyonlarına göre “gerekli,
gereksiz ve ilgisiz” olarak üç kategoriye ayrılmıştır. Problemlerin yanında
bulunan gerekli görseller problemin çözümünde kullanılması gereken
bilgiyi içermektedir. Problem, bu görsel olmaksızın çözülememektedir.
Problemin yanında bulunan gereksiz görseller problemin bağlamıyla veya
içeriğiyle bağlantılı olarak verilen resimlerdir ancak problemi çözmek için
bu görsellere bakmaya ihtiyaç yoktur. Problemin yanında bulunan ilgisiz
görseller problemin içeriği ve bağlamıyla hiçbir şekilde ilgisi olmayan
görsellerdir. Bu üç kategorinin örnekleri Tablo 1’de sunulmuştur.
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Tablo 1 Fonksiyonlarına göre ayrılmış görsel içeren problem örnekleri
Fonksiyon
u
Gerekli

Problem

Görsel

1 kg’ının fiyatı tabloda yazılı
olan sebzelerin;
1.
Pahalı olanı hangisidir?
2.
Bu
sebzelerin
fiyatlarını büyükten küçüğe
doğru sıralayınız.
(İlkokul 4. Sınıf Matematik
Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma
Kitabı, 4. Ünite, 2017-2018,
s.150)

Gereksiz

En hızlı koşan memeli hayvan,
çitadır. Çita saatte
112 km koşabilir. Çita 3 saatte
kaç km koşabilir? (Tübitak
Bilim çocuk oyun kartları)
(İlkokul 4. Sınıf Matematik
Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma
Kitabı, 2.Ünite, 2017-2018, s.
93)

İlgisiz

2014 yılı ağustos ayında
karayoluyla Türkiye’ye dokuz
yüz kırk bir bin sekiz yüz yirmi
beş turist geldi. Bu sayıda kaç
tane yüz binlik vardır? Bu
sayıyı rakamlarla yazınız.
(İlkokul 4. Sınıf Matematik
Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma
Kitabı, 1.Ünite, 2017-2018, s.
20)

Problemlerin yanlarındaki görseller doğasına göre ise, “tek görsel,
geniş çaplı görsel ve yapısal görsel” olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır.
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Yapısal görseler de kendi içinde tekrar üç alt kategoriye ayrılmış olup
bunlar “gruplama görselleri, tablo ve grafik” olarak ayrılmıştır. Problemin
yanında bir nesne şeklinde görsel varsa tek görsel olarak nitelendirilmiştir.
Problemin yanında içeriğinde birden çok nesne bulunan veya bağlamı
tasvir eden görseller varsa bunlar geniş çaplı görsel olarak
nitelendirilmiştir. Son olarak problemin yanındaki görsel planlama,
düzenleme, sadeleştirme işlemlerini yapıyorsa yapısal görsel olarak
nitelendirilmiştir. Yapısal görseller problemin bağlamındaki veya
içeriğindeki nesneleri gruplar halinde göstermişse “gruplama”, verileri
düzenli bir şekilde tablolara aktarmışsa “tablo”, problem verilerini sütun,
daire veya çizgi grafiği ile ifade etmişse “grafik” olarak nitelendirilmiştir.
Bu kategoriler Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2 Doğasına göre ayrılmış görsel içeren problem örnekleri
Doğası
Tek
görsel

Görsel

Problem
Bir çiçekçi güllerin 3/5’ünü
birinci gün 1/5’ini ikinci gün
satıyor. Çiçekçi güllerin kaçta
kaçını satmıştır?

(İlkokul 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı,
5.Ünite, 2017-2018, s.167)
Geniş
çaplı
görsel

Süper ligdeki bir futbol
takımının gollerinin 3/16’ünü
10 numaralı oyuncu, 5/16’ini
13
numaralı
oyuncu
atmıştır.10 ve 13 numaralı
oyuncular maçtaki gollerin
kaçta kaçını atmıştır?

(İlkokul 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı, 5.
Ünite, 2017-2018, s.167)
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Tablo 2 Doğasına göre ayrılmış görsel içeren problem örnekleri (Devam)
Yapısal Görsel
Grupla
ma

Kırtasiyeci 28 kalemin 3/4'ünü
sattı. Kırtasiyecinin kaç kalem
sattığını bulalım.
(İlkokul 4. Sınıf Matematik
Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma
Kitabı, 4. Ünite, 2017-2018,
s.138)

Tablo

Murat,
2014
yılında
Türkiye’de günde ortalama beş
yüz yetmiş iki bin iki yüz yirmi
altı metre yünlü kumaş
üretildiğini öğrendi. Bu sayıyı
rakamlarla yazınız. Bu sayı kaç
basamaklıdır?
572 226 sayısının aşağıdaki
basamak
tablosunda
gösterilişini inceleyiniz.
(İlkokul 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma
Kitabı, 1.Ünite, 2017-2018, s. 23)

Grafik

Geçen hafta okula geç gelen
öğrenci sayısının günlere göre
dağılımı yandaki sütun grafiğinde
verilmiştir.
a. Hangi gün geç gelenlerin sayısı
en çoktur?
b. Perşembe günü geç gelenlerin
sayısı, Salı günü geç gelenlerin
sayısından kaç fazladır?
(İlkokul 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı,
1. Ünite, 2017-2018 s. 47)

Yapılan araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20182019 eğitim öğretim yılı için önerilen ilkokullarda okutulan dördüncü sınıf
matematik ders kitabı incelenmiştir. Bu kitap üç parçadan oluşmaktadır.
Birincisi ilk iki üniteyi ve ünitenin çalışma kitabı bölümünü; ikincisi
üçüncü ve dördüncü üniteyi ve çalışma kitabı bölümünü; üçüncüsü ise beş
ve altıncı ünite ile bunların çalışma kitabı bölümlerini içermektedir.
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Araştırma ünite bazında yapılmıştır. Kitaplar elektronik ortamda sunulan
bağlantı üzerinden indirilmiş ve incelenmiştir.
Araştırmada resimler incelenirken öncelikle Verschaffel’in (2000)
problem tanımından yararlanılarak problemler bulunmuş ve kodlanmıştır.
Daha sonra problem metinlerine eşlik eden görseller incelenmiştir. Bu
inceleme yapılırken karşılaşılan zorluklar ve nasıl kodlama yapıldığı
aşağıda anlatılmıştır:
 Tek görsel ve birden fazla problemin bulunduğu durumlarda
görselin farklı problemler için hangi fonksiyonlarda olduğuna bakılmıştır.
Örneğin içeriğinde sayılar bulunan bir görsel, problemin birisi için
gerekliyken diğeri için gereksiz görsel olarak kodlanmış olabilir.
 Tek problem ve birden fazla görsel bulunduğu durumlarda tek bir
görsel kodlanmıştır. Bu kodlama yapılırken görseller aynı fonksiyon ve
doğa yapısına sahipse tek bir şekilde kodlanmışlardır. Ancak farklı
fonksiyona sahiplerse aşağıda Şekil 1’de verildiği gibi öncelik sırasına
göre kodlama yapılmıştır.

Şekil 1 Görsellerin kodlanmasındaki tercih öncelik sırası
Şekil 1 incelendiğinde problemin yanında yer alan görsellerden birisi
gerekli diğeri gereksiz ise gerekli olan görselin kodlandığı diğer görselin
kodlanmadan bırakıldığı anlaşılmaktadır. Problemin yanındaki
görsellerden birisi gereksiz diğeri ilgisiz ise gereksiz olan kodlanmaktadır.
Görsellerden birisi gerekli diğeri ilgisiz ise gerekli olan görsel
kodlanmaktadır. Fonksiyonuna göre kodlanan görsel daha sonra doğasına
göre kodlanmaktadır. Şekil 2’de örnek bir probleme yer verilmiştir.

Şekil 2 Birden fazla görsel içeren problem örneği (İlkokul 4. Sınıf
Matematik Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı, 2. Kitap, 2017-2018,
S.146)
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Şekil 2 incelendiğinde verilen problemde birinci görsel gereksiz ikinci
görsel gerekli ve üçüncü görsel gereksiz olarak görülmektedir. Buna göre
problemin yanındaki görsel gerekli ve tablo şeklinde kodlanmaktadır.
 Tek problem ve birden fazla görsel bulunduğunda görsellerin
fonksiyonları aynıysa araştırmacılar aralarında tartışıp, uzlaşı yoluna
giderek fikir birliğine vararak hangi görselin kodlanması gerektiğine karar
vermişlerdir. Örneğin problemin yanındaki iki görsel de gereksiz birisi
geniş çaplı diğeri tek görsel ise hangisinin kodlanacağı araştırmacıların
ortak kararı ile belirlenmiştir.
Araştırmanın ilerleyen bölümünde yukarıda açıklandığı şekilde
problemlere eşlik eden görsellerin analiz edilmesi ile ulaşılan bulgulara yer
verilmiştir.
4. Bulgular
Araştırmada ilk olarak kitaptaki örnekler, alıştırmalar, etkinlikler
incelenip problem olanlar tespit edilmiştir. Problem olup olmadığı tartışma
konusu olan sorularda araştırmacılar arası uyuma bakılarak karar verilene
kadar araştırmacılar arasında tartışılmıştır. Problemler tespit edildikten
sonra problem metinlerinin yanlarındaki görseller incelenmiştir
fonksiyonuna ve doğasına göre incelenen görsellerden şüpheye düşülenler
araştırmacılar arasında tartışılarak karara varılmıştır.
Araştırma sonuçlarında kodlanan görseller ilk olarak ünite bazında
incelenmiştir. Daha sonra genel olarak değerlendirilmiştir sonuçlar aşağıda
tablolar halinde sunulmuştur.
Birinci ünitede doğal sayılar, açı ve ölçüsü, sütun grafiği konuları yer
almaktadır. Bu konuların içerisindeki 47 problemin 36 tanesinde görsel
kullanılmıştır. Bu görsellerin sınıflandırılması sonucu ulaşılan bulgulara
aşağıda Tablo 3’te yer verilmiştir.
Tablo 3 Birinci ünite görsellerinin sınıflandırılması
Geniş
çaplı

Yapısına göre görseller

Tek
görsel

Tablo

Grafik

Gruplama

Toplam

Fonksiyonuna göre
görseller

Doğasına göre görseller

Gerekli

3

1

11

10

-

25

Gereksiz

9

-

1

-

-

10

İlgisiz

1

-

-

-

-

1
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Toplam

13

1

12

10

-

36

Tablo 3 incelendiğinde, birinci ünite problemlerinde kullanılan
görsellerin fonksiyonlarına göre çoğunluğunun “gerekli” kategorisinde yer
aldığı ve doğasına göre “tek görsel” kullanımının çok az olduğu
görülmüştür. İncelemeler sonucunda beş problemin de çözümünde görsel
kullanıldığı tespit edilmiştir.
İkinci ünitede doğal sayılarla toplama işlemi, doğal sayılarla çıkarma
işlemi, üçgen, kare, dikdörtgen, uzunluk ölçme konuları bulunmaktadır.
Konularda yer alan 88 problemin 40 tanesinde görsel kullanıldığı
belirlenmiştir. Kullanılan görsellerin dağılımına Tablo 4’te yer verilmiştir.
Tablo 4 İkinci ünite görsellerinin sınıflandırılması
Geniş
çaplı

Yapısına göre görseller

Tek
görsel

Tablo

Grafik

Gruplama

Toplam

Fonksiyonuna göre görseller

Doğasına göre görseller

Gerekli

9

4

6

-

-

19

Gereksiz

20

1

-

-

-

21

İlgisiz

-

-

-

-

-

0

Toplam

29

5

6

0

0

40

Tablo 4’te de görüldüğü üzere, ikinci ünitedeki problemlerde kullanılan
görsellerin fonksiyonuna göre “gerekli ve gereksiz” kategorisinde yaklaşık
aynı sayıda görsel olduğu tespit edilmiştir. Bu ünitede doğasına göre “geniş
çaplı” görsellerin daha fazla yer aldığı belirlenmiştir. İncelemeler
sonucunda bir problemin çözümünde görsel kullanıldığı da görülmüştür.
Üçüncü ünitede doğal sayılarla çarpma işlemi ve doğal sayılarla bölme
işlemi konuları bulunmaktadır. Konu içeriklerinde toplamda 91
problemden 32 tanesinde görsel kullanılmış olduğu belirlenmiş olup
görsellerin analiz çerçevesine göre oluşturulmuş dağılımına aşağıda Tablo
5’te yer verilmiştir.
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Tablo 5 Üçüncü ünite görsellerinin sınıflandırılması
Geniş
çaplı

Yapısına göre görseller

Tek
görsel

Tablo

Grafik

Gruplama

Toplam

Fonksiyonuna göre görseller

Doğasına göre görseller

Gerekli

-

2

-

-

-

2

Gereksiz

21

9

-

-

-

30

İlgisiz

-

-

-

-

-

0

Toplam

21

11

0

0

0

32

Tablo 5’te de görüldüğü gibi, üçüncü ünite problemlerinde kullanılan
görsellerin fonksiyonlarına göre geniş çaplı görsellerde yoğunlaştığı ve
doğasına göre tek görsel ile geniş çaplı görsel ögeler bulunduğu bulgusuna
ulaşılmıştır.
Dördüncü ünitede kesirler, ondalık kesirler ve zaman ölçme konuları
bulunmaktadır. Konularda toplamda 55 problemden 30 tanesinde görsel
kullanılmış olup görsellerin sınıflandırılmasına ve dağılımına aşağıda
Tablo 6’da yer verilmiştir.
Tablo 6 Dördüncü ünite görsellerinin sınıflandırılması
Geniş
çaplı

Yapısına göre görseller

Tek
görsel

Tablo

Grafik

Gruplama

Toplam

Fonksiyonuna göre görseller

Doğasına göre görseller

Gerekli

1

4

7

-

-

12

Gereksiz

12

4

-

-

2

18

İlgisiz

-

-

-

-

-

0

Toplam

13

8

7

0

2

30

Tablo 6’da da görüldüğü üzere, dördüncü ünitedeki problemlerde
kullanılan görsellerin fonksiyonuna göre gerekli ve gereksiz kategorisinde
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yakın sayılarda dağıldığı ve doğasına göre daha çok geniş çaplı görsel
olduğu belirlenmiştir.
Beşinci ünitede kesirlerle toplama çıkarma işlemi, geometrik cisimler,
çevre ve alan konuları bulunmaktadır. Konuların tümünde 56 problemden
20 tanesinde görsel kullanılmıştır. Kullanılan görsellerin incelenmesi
sonucu ulaşılan dağılıma aşağıda Tablo 7’de yer verilmiştir.
Tablo 7 Beşinci ünite görsellerinin sınıflandırılması
Geniş
çaplı

Yapısına göre görseller

Tek
görsel

Tablo

Grafik

Gruplama

Toplam

Fonksiyonuna göre görseller

Doğasına göre görseller

Gerekli

1

4

-

-

-

5

Gereksiz

13

2

-

-

-

15

İlgisiz

-

-

-

-

-

0

Toplam

15

6

0

0

0

21

Tablo 7’de görüldüğü gibi, beşinci ünitede bulunan problemlerde
kullanılan görsellerin fonksiyonlarına göre daha çok gereksiz
kategorisinde yoğunlaştığı ve doğasına göre geniş çaplı görsellerin fazla
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Yapılan İncelemeler sonucu iki problemin
çözümünde de görsel kullanıldığı görülmüştür.
Altıncı ünitede simetri, örüntü ve süslemeler, tartma, sıvıları ölçme,
olasılık konuları yer almaktadır. Konuların toplamında bulunan 56
problemden 15 tanesinde görsel kullanılmış olup görsellerin analiz
edilmesi sonucu ulaşılan dağılıma aşağıda Tablo 8’de er verilmiştir.
Tablo 8 Altıncı ünite görsellerinin sınıflandırılması
Geniş
çaplı

Yapısına göre görseller

Tek
görsel

Tablo
Gerekli

2

1

1
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Grafik
-

Gruplama
-

Toplam

Fonksiyonuna
göre görseller

Doğasına göre görseller

4

Gereksiz

8

3

-

-

-

11

İlgisiz

-

-

-

-

-

0

Toplam

10

4

1

0

0

15

Tablo 8’de de görüldüğü gibi, altıncı ünitedeki problemlerde kullanılan
görsellerin fonksiyonlarına göre gereksiz kategorisinde yoğunlaştığı ve
doğasına göre geniş çaplı görsellerin daha fazla olduğu belirlenmiştir.
Dördüncü sınıf matematik kitabında tüm üniteler incelendiğinde 393
problemden 173 ünde görsel kullanıldığı görülmüştür. Kullanılan görseller
kategorilerine göre sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma Tablo 9’ da
verilmiştir.
Tablo 9 Dördüncü sınıf matematik ders kitabı görsellerinin genel dağılımı
Yapısına göre görseller

Tek
görsel

Yüzde (%)

Geniş
çaplı

Toplam

Fonksiyonuna göre görseller

Doğasına göre görseller

Gerekli

16

16

25

10

-

67

38,7

Gereksiz

83

19

1

-

2

105

60,6

İlgisiz

1

-

-

-

-

1

0,5

Toplam

99

36

26

10

2

173

Yüzde
(%)

57,2

20,8

15,0

5,7

1,1

Tablo

Grafik

Gruplama

İncelemeler sonucunda dördüncü sınıf matematik ders kitabında
bulunan problemlerin %44’ünde görsel kullanılmıştır. Kullanılan
görsellerin fonksiyonuna göre %60,6’sı gereksiz %38,7’si gerekli ve
%0,5’i ilgisiz görsellerden oluşmaktadır. Resimlerin doğasına göre
%57,2’si geniş çaplı %20,8’i tek görsel %22’si yapısına göre görsellerdir.
5. Tartışma ve Sonuç
Bu araştırma kapsamında ilk olarak ilkokul dördüncü sınıf matematik
ders kitaplarındaki problem metinlerinin yanındaki görsellerin ne sıklıkta
olduğu incelenmiştir. Daha sonra problem metinlerinde kullanılan
görsellerin problemin çözümü için gerekli olup olmadığı yani
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fonksiyonuna göre nasıl dağılım gösterdiği incelenmiştir. Son olarak
problem metinlerinde kullanılan görsellerin taşıdıkları anlamları yani
doğasına göre incelemesi yapılmıştır. Yapılan incelemeler matematik ders
kitabı içerisindeki üniteler bazında analiz edilmiş ve bazı önemli olduğu
düşünülen sonuçlara ulaşılmıştır.
Kitabın içerisinde sadece 10 problemde grafik görseli kullanılmıştır ve
kullanılan görsellerin birinci ünitede olması dikkat çekmiştir. Birinci
ünitenin konu içeriklerine bakıldığında sütun grafiği konusunun yer aldığı
görülmüştür. Kitapta en çok kullanılan görsel gereksiz ve geniş çaplı
görseller olarak değerlendirilmiştir.
Türkiye’de yapılan bu araştırma Dewolf (2015) ve Evans, Watson ve
Willows’ın (1987) Kanada’da yaptığı araştırmalarla kıyaslanacak olursa
dördüncü sınıf matematik ders kitabında diğer ülkelerdeki kitaplara oranla
daha az sayıda görsel kullanılmıştır. Dewolf araştırmasında dördüncü sınıf
ders kitabında %76,2 oranında Kanada’da yapılan araştırmada ise
dördüncü sınıf kitabında %50-60 arasında görsel kullanıldığını tespit
etmiştir. Bizdeki bu oran %44’lerde diğer ülkelerdeki kullanımın gerisinde
kalmıştır.
Yapılan araştırmalar fonksiyonuna göre karşılaştırdığında, Dewolf’un
(2015) incelediği kitaplarda görsellerin çoğunluğunu %53,6 ile gerekli
görseller oluştururken araştırma kapsamında incelenen bu matematik ders
kitabında bulunan görsellerin çoğunluğunu ise gereksiz görseller
oluşturmaktadır. Gerekli görsel oranı %38,7’lerde diğer ülkelerin yine
gerisinde kalmıştır.
Doğasına göre karşılaştırıldığında da Dewolf’un (2015) araştırmasında
dördüncü sınıflarda %56,3 ile yapısal görsellerin yoğunlukta bulunduğu
görülürken bu araştırmadaki matematik ders kitabında ise %57,2 ile geniş
çaplı görsellerin yoğun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Yapılan bu karşılaştırmalarla birlikte öğrencilere görsellerin
kullanımının öğretilip öğretilmediği bir tartışma konusu olmaktadır.
Dördüncü sınıfa geçmiş bir öğrencinin görsel kullanımını öğrendiği
varsayılacak olursa fonksiyonuna göre hangi görsellerin yapısına göre
hangi görsellerin daha fazla olması gerektiği farklı bir tartışma konusudur.
Kitap tasarım uzmanlarının ve basım koordinatörlerinin kitapların
içeriğinde yer alan görselleri hangi amaçlara göre seçtikleri, hangi
kategorideki görselin daha fazla olacağı, kitabın içeriğindeki toplam görsel
sayısının neye göre belirlendiği konuları da farklı tartışmaları ve araştırma
fikirlerini beraberinde getirmektedir.
İleride yapılacak araştırmalarda farklı sınıflardaki görsellerin
kategorileri incelenerek karşılaştırmalar yapılabilir; öğrenci ve öğretmen
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görüşlerine dayanılarak konu genişletilebilir. Yapılan bu araştırmanın
ileride aynı/benzer konu üzerinde çalışacak olan araştırmacılara yol
gösterici olmasını umuyoruz.
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