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PREFACE

Takdir edersiniz ki, yüz yüze eğitimin yapılamadığı Pandemi
sürecinin ardından, ülkelerin geleceğine yön veren eğitim politikalarının
artık, çok farklı, gelişen teknolojiye açık, alternatif yöntemleri uygulamaya
müsait, yenilikçi, sorgulayıcı ve geliştirilebilir olması gerektiği ortadadır.
Biz eğitimciler de bu doğrultuda kendimizi geliştirmeli,
gelişmelere açık olmalı, toplum bilincinin gelişmesinde genç araştırıcılara
yol gösterici olabilmeliyiz.
Bu ilkeler ışığında Eğitim Bilimlerinin Teori, Güncel Araştırmalar
ve Yeni Eğilimler çalışmalarının 5.sinin hazırlıkları tamamlanmış olup bu
alanda çalışmalar yürütmek, yapılan çalışmaların seyrini takip etmek,
çalışmaların daha da verimli ve işlevsel olabilmesi için katkı sağlamak
isteyen akademisyen, öğrenci ve öğretmenlerin görüş, eleştiri ve
beğenilerine sunulmaktadır.
Bu yayının çıkmasında katkısı olan tüm meslektaşlarıma
ve yazarlarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DÖNGER
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BÖLÜM I
İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİM SÜRECİNE GENEL BAKIŞ
Doç. Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf
Öğretmenliği, hatice.bayraktar@izu.edu.tr
Orcid No: 0000-0002-0458-3405
1. Giriş
İlkokul birinci sınıf, bireyin hayatı boyunca kullanacağı okuma, yazma,
aritmetik gibi temel becerileri kazandırmak ve genel olarak okumaya karşı
tutumunu yönlendirmek bakımından hayatındaki en önemli aşamalardan
birini oluşturmaktadır (Oktay ve Polat Unutkan, 2004). Öğrenim hayatının
ilk yıllarında bireyin okuma yazma becerisi ne kadar sağlam olursa,
öğrenim hayatında başarı da o kadar yüksek olacaktır. Başka bir deyişle
okuma yazma bireyin hem okul başarısını belirleyen etmen durumundadır,
hem de kişisel gelişiminde önemli bir faktördür (Vatansever, 2008). Bu
açıdan ilkokula sağlıklı bir başlangıç yapmak ve ilkokulda temeli iyi
atılmış bir eğitim almak çocukların ileriki dönem eğitim yaşantılarına da
önemli basamak rolü görecektir (Vatansever Bayraktar ve Girgin, 2021).
Dolayısıyla ilkokula yeni başlayan bir öğrenci için de ilk okuma yazma
öğretimini başarı ile tamamlamak akademik gelişimi için çok önemlidir.
İlk okuma yazma eğitimi tüm derslerin, eğitim basamaklarının temelini
oluşturur. İlk okuma yazma, okul öncesinde temelleri atılmaya başlayan,
ilkokulda öğrenilen ve tüm yaşam boyu devam eden bir süreçtir. İlk okuma
yazma eğitimine başlarken çocuğun ilgi ve dikkatini çekerek onu
güdüleyip derse olan ilgisini arttıracak uygulamalar yapılması;
öğretmenler tarafından öğrenme öğretme sürecinde çocukların birden fazla
duyu organına hitap edecek, onların ilgisini çekecek materyaller
kullanılması önemli bir durumdur. Böylece daha kalıcı öğrenmeler
gerçekleşecektir. İlk okuma yazma öğretim ve öğrenme süreci ne kadar
etkili ve verimli olursa diğer derslerin temelleri de o kadar sağlam olacaktır
(Güneş, Uysal ve Taç, 2016). İlk okuma yazma öğretiminde başarı elde
edebilmek öğrencinin hazırbulunuşluğu, zihinsel yeterliliği, okuma
yamaya karşı ilgisi ve okuma yazma faaliyetleri için ayırdığı vakitle ilgili
olduğu kadar, ilk okuma yazma öğretiminin başarılı sonuçlanmasında sınıf
öğretmeninin de rolü büyüktür.
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İlkokul öğrencilerine ilk okuma ve yazma öğretimini gerçekleştirecek
olan sınıf öğretmeni adaylarının çok donanımlı bir eğitim almaları,
kendilerini bu alanda yeterli hissetmeleri ve öğretecek yetkinlikte olmaları
önem taşır (Vatansever Bayraktar ve Girgin, 2021). Bu hususta sınıf
öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının ilk okuma yazma öğretimi
alanında iyi yetişmiş olmaları ve kendilerini geliştirmeye devam etmeleri
gerekir.
Dil becerilerini geliştirmede birden fazla duyu organına seslenen çok
uyaranlı eğitim ortamları oluşturulmalı; öğretim görsel, dilsel ve yazınsal
uyaranlarla yapılandırılmalı; öğretim süreci bilişim teknolojisinin
olanaklarıyla desteklenmelidir (Turhan, 2016; Akt. Vatansever Bayraktar
ve Girgin, 2021a). İlkokul birinci sınıfta bireyin edineceği en temel
becerilerden olan okuma yazma öğretimini başarıyla tamamlayabilmek
için okuma yazma öğrenme sürecinde kullanılan yöntemler, okuma yazma
ile ilgili görsel ve işitsel materyaller, resimler vb. kullanılması, tekerleme,
mani, bulmacalara, oyunlara yer verilmesi önemli bir paya sahiptir.
Okuma; seslendirme, algılama, görme, zihinde yapılandırma, anlama
gibi ses ve beynin bir bütün halinde çalışmasıyla ortaya çıkan karmaşık bir
süreçtir. Okuma süreci harflerin çizgilerin algılanmasıyla başlamakta,
dikkat yöntemiyle kelimeler ve cümleler anlaşılmakta, seçici algı ile önem
verilen bilgiler belirlenmekte, belirlenen bilgiler analiz, sorgulama,
değerlendirme, sentez gibi zihinsel işlemlerden geçirilmektedir. Ön
bilgilerle işlenmiş olan bilgiler ilişkilendirilerek yeni anlamlara
ulaşılmaktadır (Güneş, 2015).
Konuşma, bireyin kendi duygu, düşünce ve bilgilerini çevresindekilere
anlatması, ifade etmesi açısından oldukça iyi bir kanaldır. Konuşmanın
yanısıra yazma da bireyin kendini ifade edebilmesi için kullanabileceği iyi
bir yöntemdir (Vatansever Bayraktar ve Girgin, 2021a). Yazma becerisi
ile bireyler bilgiyi transfer etmekte, kendi düşüncesi ile bilgi arasında ilişki
kurmaktadır. Yazılı anlatım becerisi ile öğrencilerde estetik duygu
oluşmaktadır (Ungan, 2014). Çocuklar, yazma becerisi geliştikçe bilgiyi
daha iyi transfer ederek, düşüncelerini gözden geçirip etkili bir şekilde
düzenleyerek aktarabilirler (Akyol, 2012).
İlk okuma yazma öğretimiyle öğrencinin; duygu, düşünce ve
izlenimlerini sözlü ve yazılı olarak anlatabilmesi amaçlanır. Öğretmenler,
öğrencilerin dil gelişim özelliklerini ve hazır bulunuşluklarını dikkate
alarak sınıf ortamını ve öğrenme etkinliklerini düzenlerse etkili bir dil
öğretimi yapılmış olacaktır (Nural, 2016).
İlk okuma yazma öğretiminin amacı; okuma yazma becerisini edinmiş
olan çocuğa, aynı zamanda anlayarak, akıcı, doğru ve hızlı okuma becerisi
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kazandırmak, okumaktan zevk almasını sağlamak ve işlevsel bir yazma
yeteneğini geliştirmektir (Çelenk, 2002).
İlk okuma yazma öğretiminin temel amaçları “Türkçe’yi doğru ve etkili
kullanmamızı sağlayan okuma, yazma, konuşma, dinleme, görsel okuma
ve görsel sunu gibi temel becerileri kazandırarak, Türk dilininin
sevdirilmesi; noktalama işaretlerinin ve kullanıldıkları yerlerin
kavratılması; öğrencilerin sözlü anlatımının geliştirilerek, yazılı anlatıma
hazırlanması; büyük ve küçük temel bitişik eğik harflerin yazılış
şekillerinin ve yönlerinin kavratılarak, yazı becerilerinin geliştirilmesi;
seslerin doğru çıkarılışının; harf, hece, kelime, cümle ve metinlerin doğru
okunuşunun öğretilerek, çabuk ve anlamlı okumanın geliştirilmesi; okuma
yazma zevk ve alışkanlığının kazandırılması; kelime hazinesinin
geliştirilmesi; bildiği ve öğrendiği kelimeleri de kullanarak, düzeyine
uygun bir hikâye, metin veya masalı anlama ve anlatma becerilerinin
kazandırılması; okuma ve yazmayla ilgili araç-gereçleri doğru ve
ekonomik bir şekilde kullanma becerilerinin kazandırılması; görseller
üzerinde konuşturarak anlatım ve gözlem becerilerininin kazandırılması ve
geliştirilmesi.” şeklinde sıralanmaktadır (Akyol, 2006).
İlk okuma ve yazma amaçlarına ulaşmak dilimize gereken hassasiyetin
verilmesi bakımından oldukça önemlidir. Çocukların ve gençlerin
kendilerini doğru ifade etmesi, günlük yaşamın içerisinde Türkçe’nin
okunduğu ve yazıldığı her alanda gereken hassasiyetin gösterilmesi,
Türkçenin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması bu amaçlara bağlıdır
(Vatansever Bayraktar ve Girgin, 2021).
2. Okuma Yazma Öğretim Süresinde Yapılması Gerekenler ve
Dikkat Edilecek Hususular
MEB (2017) Türkçe Programında “Öğrenme Öğretme Yaklaşımı”
içerisinde öğretim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde
belirtilmiştir (MEB, 2017): Dil öğretimi yapılırken birden fazla yöntem ve
teknik kullanılması; öğrencilerin hazırbulunuşluklarının, ihtiyaçlarının ve
bulundukları ortamların dikkate alınması; öğretimin ilgi çekici olabilmesi
ve öğrencilerin etkinliklere istekle katılabilmesi için teşvik edici olması;
öğretimin öğrenci merkezli olması; derslerde öğrenilen konuların günlük
hayatla
ilişkilendirilebilmesi;
özel
ihtiyaçlı
bireylere
BEP
(Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı) uygulanması ve bu öğrencilerin
hazırbulunuşlukları ve bulundukları çevrenin dikkate alınması; öğretim
yapılırken teknolojik gelişmelerden faydalanılması; eğitim ve öğretim
yapılırken başta EBA (Eğitim Bilişim Ağı) olmak üzere gerekli görsel
iletişim araçlarından yararlanılması.
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Dil becerilerine yönelik dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma
olarak dört öğrenme alanı olan 2019 Türkçe Öğretim Programı’nda bu
öğrenme alanlarıyla ilgili etkinliklerin gerçekleştirilmesinde öğrencinin
aktif olması beklenmektedir (MEB, 2019).
“Dil öğrenimi doğrusal bir faaliyet olmadığından dört temel dil
becerisinin kazandırılmasında tek bir öğrenme öğretme yaklaşımı
benimsenmemeli, farklı öğretim yöntem ve teknikleri bir arada ve dengeli
şekilde kullanılmalıdır. Öğrenme öğretme süreci planlanırken öğrencilerin
bireysel farklılıkları (hazırbulunuşluk düzeyleri, öğrenme stilleri ve
ihtiyaçları, sosyokültürel farklılıkları vb.) göz önünde bulundurulmalıdır.
Kullanılan öğretim yaklaşımları ve öğrenme etkinlikleri öğrencilerin
önceki öğrenmelerini geliştirmeli, yanlış öğrenmeleri düzeltmeli, ilgilerini
çekmeli, sınıf içinde ve dışında anlamlı uygulamalar yapmaları için teşvik
etmelidir” (MEB, 2019).
“Öğrencilerin öğrenme öğretme sürecine aktif katılımı sağlanmalı ve
öğrenciler kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları konusunda teşvik
edilmelidir. Öğrencilerin öğrendiklerini içinde yaşadıkları sosyokültürel
ve çevresel durumlarla ilişkilendirmelerine imkân sağlayan, aktif olarak
katılabileceği etkinlik ve çalışmalara Türkçe Dersi Öğretim Programı yer
verilmelidir. Bu tarz etkinlik ve çalışmalar öğrenmeyi daha anlamlı ve
kalıcı kılmakla birlikte öğrencilerin öğrenmeye karşı olumlu tutum
geliştirmelerine katkı sağlayacaktır” (MEB, 2019).
Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için Türkçe Dersi Öğretim
Programı esas alınarak “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)”
hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Öğrencilerin bireysel özellikleri,
performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanacak olan BEP’te yer
alacak olan kazanımların belirlenmesinde, öğrencinin hazırbulunuşluğu,
bilişsel, sosyal ve bedensel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır
(MEB, 2019).
Öğrenme öğretme sürecinde mümkün olduğunca bilgi ve iletişim
teknolojilerinden yararlanılmalıdır. Dersin işlenişinde ve uygulamalarda
görsel iletişim araçları kullanılmalı; slayt, bilgisayar, televizyon,
etkileşimli tahta, internet, EBA içerikleri vb. etkin olarak öğrenme öğretme
sürecinde yer almalıdır (MEB, 2019).
İlk okuma yazma sürecinde ses temelli cümle yönteminin ilkeleri ile
ilgili öğrencilerin ön bilgilerinden hareket edilmesi; sentez tekniği
kullanılması; anlamlı hecelerin elde edilmesi; oluşturulacak hecelerin;
kolay okunması, anlamının açık ve somut olması, görselleştirilebilir
olması, işlek hece yapısına sahip olması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca
kısa sürede cümlelere ulaşılması; öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanması;
4

somut öğelerden yararlanılması; hece tablosu kullanılmaması gerektiği
vurgulanmıştır (Gözüküçük, 2016; Yılar, 2015; Güneş, Uysal ve Taç,
2016).
3. Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar
3.1. İlk Okuma Yazma Süreci
MEB 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’na göre ilk okuma yazma
öğretimi “Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi” yöntemi ve tırnaksız dik
temel harflerle gerçekleştirilir (MEB, 2019). “Ses Esaslı İlk Okuma ve
Yazma Öğretimi”, ilk okuma ve yazma öğretimine seslerle başlamayı,
daha sonra hece, kelime ve cümle oluşturarak metne varmayı hedefleyen
yani sesten metne gidiş şeklinde özetlenecek ses esaslı, senteze dayalı bir
yöntemdir. Bu yöntemin adı, ilk olarak 2017 Türkçe programında
kullanılmış, 2019 programında ise tekrar edilmiştir. Programda, yapılacak
uygulamalarda bireysel farklılıklara dikkat edilmesi gerektiğine vurgu
yapılmış, teknolojik imkânlardan yararlanılması gereği hatırlatılmıştır
(Yılar, 2019).
3.2. Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi
MEB (2019) Türkçe dersi öğretim programında öğrencilerin yazı
yazarken kalemi çok bastırmadan ve bileği zorlamayacak şekilde doğru bir
şekilde tutmaları gerektiği; göz ile yazı defteri arasındaki mesafenin en az
25- 30 cm olması gerektiği, sırada rahat oturuş biçimi ve ayakların yere
basması gerektiği vurgulanmıştır.
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın ilk okuma yazma öğretiminde
benimsenen “Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi” yaklaşımına göre ilk
okuma yazma öğretimi sırasında dikkat edilecek hususlar şu şekilde
sıralanabilir (MEB, 2019):
İlk okuma yazma süreci “ilk okuma yazmaya hazırlık”; “ilk okuma
yazmaya başlama ve ilerleme” ve “bağımsız okuma yazma” olmak
üzere üç aşamadan oluşur. Birinci aşama olan ilk okuma yazmaya hazırlık
aşaması da “dinleme eğitimi çalışmaları”; “parmak, el ve kol kaslarını
geliştirme çalışmaları”; “boyama ve çizgi çalışmaları” olmak üzere üç alt
aşamaya ayrılır. İkinci aşama olan ilk okuma yazmaya başlama ve ilerleme
aşaması da “sesi hissetme, tanıma ve ayırt etme”; “harfi okuma ve yazma”;
“harflerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler
oluşturma” ve “metin okuma” olmak üzere dört alt aşamadan oluşur.
3.2.1. İlk Okuma Yazmaya Hazırlık
İlk okuma yazmaya hazırlık aşaması, okulun açılmasından itibaren
ortalama 2 haftalık bir süreyi kapsar. Ancak, öğrencilerin durumuna göre
(okul öncesi deneyimi yaşayıp yaşamamaları, ailelerin sosyo-ekonomik
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düzeyi, görev yapılan yerde Türkçenin kullanılma durumu gibi) bu süre 4
veya 6 haftaya kadar uzatılabilir. Bu devrenin amacı, öğrencileri okuma
yazma çalışmalarına hazır hale getirmektir (Yılar, 2019). Programda ilk
okuma yazmaya hazırlık döneminde yapılması gereken çalışmalar üç
başlık altında sıralanmış ve açıklanmıştır. Bunlar dinleme eğitimi
çalışmaları; parmak, el ve kol kaslarını geliştirme çalışmaları ile boyama
ve çizgi çalışmalarıdır.
3.2.1.1. Dinleme Eğitimi Çalışmaları: Bu çalışmalar ilk okuma yazma
öğretiminin en başında, ilk harfin (e) öğretimine geçmeden önce
gerçekleştirilmesi ve tamamlanması gerekir.
Öğrencilere harflerin sesleri verilmeden, doğal ve yapay ses
kaynaklarından çıkan sesler dinletilerek öğrencilerin bu ses kaynağını fark
etmeleri sağlanır. Daha sonra duyduğu sesleri tanıma, ayırt etme ve taklit
etme çalışmaları yapılır. Dinleme eğitimi çalışmaları, öğrencilerin ilk
okuma yazma öğrenirken ses harf ilişkisini daha kolay kavrayabilecekleri
ve harfleri doğru ve net seslendirmelerini sağlayacak nitelikte olması
gerekir. Sınıf öğretmeni bu süreci çok iyi gözlemleyerek işitme engeli ve
konuşma bozukluğu olduğu varsayılan öğrencileri tespit edip profesyonel
desteğe ihtiyaç duyan bu öğrencileri ilgili kurumlara yönlendirmelidir
(MEB, 2019).
3.2.1.2. Parmak, El ve Kol Kaslarını Geliştirme Çalışmaları: Yazma
çalışmalarına başlamadan önce öğrencilerle parmak, el ve kol kaslarını
geliştirmeye yönelik birtakım çalışmalar yapılır (MEB, 2019).
Okul öncesi dönemde çocukların yazma becerilerini geliştirmek için
boncuk dizme, hamur oyunları, nokta birleştirme, kâğıt katlama, kesme ve
yapıştırma, kolaj çalışmaları, parmak boyası ile yapılan çalışmalar, yapboz, labirent çalışmaları, serbest ve düzenli çizgi çalışmaları gibi
etkinliklere yer verilebilir (Erdoğan, 2013). Okul öncesi eğitimi alarak
veya okulöncesi eğitimi almayıp doğrudan birinci sınıfa başlayan
öğrencilerin el ve parmak kaslarını, ince motor becerilerini geliştirmek için
boncuk dizme, nokta birleştirme, kâğıt katlama, kesme ve yapıştırma, kolaj
çalışmaları, parmak boyası ile yapılan çalışmalar, hamur oyunları ile
yapılan etkinlikler gibi çalışmalara yer verilmesi faydalı olacaktır.
Kol hareketleri için kolun arkadan öne ve önden arkaya doğru daire
çizer gibi döndürülmesi; direksiyon çevirir gibi sağdan sola ve soldan sağa
doğru daire çizer gibi hareket yapılması; yüksekte birşeye uzanma vb. gibi
etkinlikler yapılabilir. El ve parmak hareketleri için kiraz, armut ve elma
toplama; oyun hamurlarını kullanarak avuç içinde büyük yuvarlaklar
yapma, yumruk yap-serbest bırak; iki ya da üç parmağını kullanarak oyun
hamurundan küçük yuvarlaklar yapma; iğne deliği kadar yerlerden ip
6

geçirmeye çalışma; piyano çalma hareketi gibi etkinlikler yapılabilir
(Baştuğ ve Demirtaş-Şenel, 2019).
3.2.1.3. Boyama ve Çizgi Çalışmaları: MEB (2019) Türkçe Dersi
Öğretim Programı’nda bu aşamaya başlamadan önce öğrencilerin kalemi
hangi eliyle tuttuğunun tespit edilmesi; sol elini kullanan öğrencilerin, sağ
ellerini kullanmaları konusunda zorlamanın yapılmaması; iki elini de
kullanabilen öğrenciler için el tercihinin öğrenciye bırakılması gerektiği
vurgulanmıştır.
Kimi öğrencilerin okul öncesi dönemde rastlantısal olarak sol eliyle
yazmaya alıştığı da görülen durumlar arasındadır. Bu gibi durumların da
olabileceğini öğretmenlerin hatırda tutarak öğrencilerin sağ eliyle kalemi
tutmalarına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Ancak sol eliyle yazmakta
ısrar eden öğrencilere baskı yapılmamalıdır (Yılar, 2019a).
“Sağ veya sol el tercihi, yazmada probleme yol açmaz. Ancak iki ellilik,
çeşitli sorunlara yol açar. İki ellilik bir işi yaparken çocuğun biraz sağ biraz
da sol elini kullanması olayıdır. Öğretmen kesinlikle buna izin
vermemelidir. Eğer çocuk iki elini de kullanıyorsa o zaman öğretmen
değişik alıştırmalar yaparak etkin olarak kullanılan eli tespit eder. Örneğin
çocuğa her iki eliyle, zaman tutarak adını ve değişik cümleleri yazdırır.
Çocuğun yazdıklarını okunabilirlik, temizlik, çabukluk vb. açılardan
kontrol ederek tercih edilmesi gereken el hakkında karara ulaşır.” (Akyol,
2005: 59).
Kalemi doğru tutma da yazmayı etkileyen önemli faktörlerden birisidir.
Hele okul öncesi tecrübesi yaşamamış kırsal kesimlerdeki çocuklar için
birinci sınıfta öğretmenin doğru yönlendirmesi ve öğrencilerine doğru
kalem tutmayı öğretmesi, yazı çalışmaları için ilk yapılacak
faaliyetlerdendir (Yılar, 2019a). Bu hususta yazı yazarken kalemi doğru
tutmayan öğrenci zorlanacağından bastırarak yazarken daha çabuk ve
kolay yorulacağından sınıf öğretmenin öncelikli olarak öğrencilere kalemi
doğru bir şekilde tutmayı öğretmesi gerekir.
Çocuklara doğru kalem tutuşu öğretmek için etkili ve kalıcı oyunlardan
yararlanılabilir. Dinleme eğitimi çalışmalarının yanında öğrencilerin
yazma çalışmalarına da hazırlık yapılması gerekmektedir. Yazmayı
öğrenmek ve yazmak çocuk için zor bir iştir. Mekanik olarak yazı yazmayı
öğrenme ve bunu bir beceri haline dönüştürmek için öğrencilerin yazmaya
hazır olmaları gerekir. Bu anlamda hiçbir etkinlik ve aşama ihmal
edilmemelidir. Özellikle çizgi çalışmalarında öğrenciler zaman zaman
sıkılabilir ve harf yazmak isteyebilir. Ancak sınıf öğretmeni bu noktada
sabırlı olmalı ve çizgi çalışmalarını yeterince yapmalı; öğrencilerin
sıkılmasını önlemek için ise onların eğleneceği şekilde çalışmalar
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yapılmalıdır. Öğrencilerin fiziksel olarak yazmaya hazır olmaları için,
öncelikle motor becerilerinin gelişmiş olması beklenir (Baştuğ ve
Demirtaş-Şenel, 2019).
Çocukların formal yazma sürecine başlamadan önce yazmaya yönelik
sahip olmaları gereken ön koşul beceriler; yazma araçlarını tanıma, el-göz
koordinasyonu, kalemi ve kâğıdı doğru tutma, soldan sağa ve yukarıdan
aşağıya satır düşüncesi, basit şekilleri çizebilme, küçük kas ve duyusal
motor becerilerinin gelişimidir (Erdoğan, 2013).
Öğrencilere kalem tutma konusunda gerekli becerileri kazandırdıktan
sonra boyama ve çizgi çalışmalarına geçilmelidir. Boyama, kesme
çalışmaları öğrencilerin içi boş bir resmi boya kalemleri kullanarak
boyamaları ya da resimleri makas kullanarak yönergelere göre kesmeleri
istenebilir (Baştuğ ve Demirtaş-Şenel, 2019).
Çizgi çalışmalarında harflerin yazım yönleri, ana karakterleri ve yazım
estetiği göz önüne alınarak öğrencilere el esnekliği kazandıracak özellikte
olmasına dikkat edilmelidir. Dik temel harflerle yazmaya hazırlık için dik,
eğik, dairesel ve yatay çizgiler çizdirilir. Dik temel harflerin yazılış yönleri,
soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru gösterilir. Dairesel çizgi
öğretilirken saatin 2 noktasından başlayıp sola doğru eller kâğıttan
kaldırılmadan aynı noktaya gelene kadar çizdirilir (MEB, 2019).
İlk okuma yazmaya hazırlık aşamasında çizgi çalışmaları iki aşamada
yapılmalıdır. İlk aşamada serbest; ikinci aşamada düzenli çizgi çalışmaları
yapılmalıdır. Serbest çizgi çalışmaları öğrencilerin daha çok kalem ve
defterle tanışmaları; kalem tutmayı ve kullanmayı öğrenmeleri; kalem,
kâğıt ve öğrenci arasındaki ilk bağları kurması açısından önemlidir.
Öğrencinin kendini ifade etmesine ve yaratıcılığının desteklenmesine katkı
sağlar. Ortalama 1 hafta serbest çizgi ve boyama çalışmaları
yaptırılmalıdır. Serbest çizgi çalışmalarında amaçsız karalama ve çizgi
çalışmaları; aynı tür iki şeyi bir biriyle eşleştirme; kâğıt üzerinde farklı
yerde bulunan iki şekil veya resim arasına çizgi ile yol yapma; söylenen
bir şeyi çizgiyle ifade etmeye çalışma gibi etkinlikler yaptırılabilir (Baştuğ
ve Demirtaş-Şenel, 2019).
Düzenli çizgi çalışmaları aşaması harfleri yazmaya hazırlık
niteliğindedir (Çelenk, 2013). Düzenli çizgi çalışmaları yazma öğretiminin
en kritik aşaması olarak görülebilir. Bu çalışmalar daha çok doğrudan
harflerin yazımına yönelik çalışmalardır. Bu dönem harflerin şekli, yazım
yönü ve bağlantı noktalarına yönelik hazırlık dönemidir. Bu dönemin ihlal
edilmesi çoğunlukla bozuk yazıların oluşmasının nedenlerinden görülebilir
(Baştuğ ve Demirtaş-Şenel, 2019).
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3.2.2. İlk Okuma Yazmaya Başlama ve İlerleme
Bu aşama, ilk okuma ve yazma öğretiminde ilk sesten itibaren artık
seslerin hissettirilerek yazımına geçildiği aşamadır (Yılar, 2019). MEB
(2019) Türkçe dersi öğretim programında seslerin yazımında dik temel
harflerin kullanılması gerektiği belirtilmiştir. İlk okuma yazmada
kullanılacak dik temel harfler Şekil 3’de gösterildiği gibidir:

Şekil 3: TTKB Dik Temel Harfler
Okuma yazma öğretimi sürecinde satır aralığı, 4 5 4 oranında, en az 1,3
cm genişliğinde olan, dört çizgi, üç aralıktan oluşan standart Yazı Defteri
kullanılmalıdır.

Okuma yazma öğretimi tamamlandıktan sonra standart yazı defteri
veya çizgili defter kullanma kararı, öğretmen ve öğrencilerin inisiyatifine
bırakılmıştır (MEB, 2019).
3.2.2.1. Sesi hissetme, tanıma ve ayırt etme
Tanıtılacak olan sesin öğrenciler tarafından fark edilmesini sağlamaya
yönelik olan sesi hissetme ve tanıma aşamasında aşağıda belirtilen çalışma
ve etkinlikler uygulanabilir (MEB, 2009):
1. Sesi hissetme aşamasında şarkılar söyleme, kısa öyküler anlatma,
bilmeceler sorma, drama yapma ya da tekerlemeler söyleme gibi
etkinlikler gerçekleştirilebilir (MEB, 2009). Sesi hissetme aşamasında
sesin çok geçtiği ve baskın olduğu sesli, görsel ve yazılı materyaller
kullanılır. Özellikle dinleme eğitimi ile ilgili çalışmalar yapılır. Bu amaçla
videolar, şarkılar, tekerlemeler, bilmeceler, kısa öyküler öğrencilere
dinlettirilir. Eğer okuma, konuşma söz konusuysa özellikle ilgili ses
vurgulanır (Baştuğ ve Demirtaş-Şenel, 2019).
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2. Sesin geçtiği kelimeler örnekler buldurulur ve bu kelimeler
söylenirken ilgili ses vurgulanır Öğrenciler örnekler vermeye özendirilir
(MEB, 2009). Sınıftaki öğrencilerin, ailelerin isimleri üzerinde tartışılır ve
ilgili sesin burada geçip geçmediği sorulur (Baştuğ ve Demirtaş-Şenel,
2019).
3. Sesi ayırt etme aşamasında görsellerden yararlanılarak sesin
bulunduğu ve bulunmadığı kelimelerin resimleri gösterilip bu kelimelerde
ilgili sesin geçip geçmediğini öğrencilere sorulabilir (MEB, 2009).
4. Sesi tanıma ve ayırt etme amaçlı yapılan, kelimede harfi ve yerini
buldurma etkinliğinde, sesli ve sessiz harflerde farklı bir yol izlenir. Sesli
harflerin tanıtılmasında kullanılan kelimelerde harfin aşamalı olarak
başında, ortasında ve sonunda olduğunu vurgulayan örnekler seçilmelidir.
Sessiz harflerin tanıtılmasında kullanılan kelimelerde ise harfin aşamalı
olarak kelimenin sonunda, ortasında ve başında olduğu örnekler
seçilmelidir (Baştuğ ve Demirtaş-Şenel, 2019).
Okuma yazma öğretiminde ilk olarak ses hissettirilmelidir. Ses
öğretilirken görseller, şarkılar, tekerlemeler, bilmeceler ve harf senaryosu
kullanılabilir. Daha sonra öğrencilere sesin karşılığı olan harf gösterilip ses
harf ilişkisi kavratılabilir (MEB, 2017; MEB, 2019).
3.2.2.2. Harfi okuma ve yazma
Sesi hissetme, tanıma ve ayırt etme aşamasından sonra öğretmen
kuralına uygun olarak harfi tahtaya yazar; bunun dışında yazımını ve
şeklini büyük bir karton üzerinde, tel, ip, kum havuzu vb. kullanarak veya
ekran üzerinde farklı etkinliklerle gösterir (Baştuğ ve Demirtaş-Şenel,
2019). Harfin yazımı için öğretmen oyun hamuru, şönil kullanarak ya da
un, şeker, pirinç, mercimek vb. hububat kullanarak öğrencilerin harfi
dokunarak yazma çalışması yaptırabilir. Tüm sınıfla birlikte harfi
parmaklarıyla havada yazmaları istenebilir.
Harfin telaffuzu doğru öğretilmelidir. Özellikle bazı harflerin telaffuzu
birbirine benzer. Karıştırılmaması açısından harfin seslendirilmesi
esnasında dudak, dil ve diş hareketlerinin nasıl olacağı açıkça
gösterilmelidir. Aynı durum yazma için de geçerlidir. Harfin başlangıç ve
bitiş noktaları, bağlantı yeri, yönü, hangi aralıklara yazılacağı
gösterilmelidir (MEB, 2017; Baştuğ ve Demirtaş-Şenel, 2019).
Ses harf ilişkisi kavratıldıktan sonra harfleri okuma ve yazmaya geçerek
önce büyük harf, ardından küçük harfin yazımı yönleriyle birlikte
gösterilmeli; öğrencilerden harfin temel formunu oluşturmaları
istenmelidir. Dik temel yazı ile ilk okuma yazma öğretimi Tablo 1’deki
harf grupları sırasına göre yapılmalıdır (MEB, 2019).
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Tablo 1. Dik Temel Yazı Harf Grupları
1. Grup

e, l, a, k, i, n

E, L, A, K, İ, N

2. Grup

o, m, u, t, ü, y

O, M, U, T, Ü, Y

3. Grup

ö, r, ı, d, s, b

Ö, R, I, D, S, B

4. Grup

z, ç, g, ş, c, p

Z, Ç, G, Ş, C, P

5. Grup

h, v, ğ, f, j

H, V, Ğ, F, J

3.2.2.3. Harflerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden
cümleler oluşturma
Bu aşama okuma ve yazma öğretiminin en kritik aşaması olarak
gösterilebilir. Öğrenciler yeni öğrendiği harfleri kullanarak yeni heceler,
kelimeler ve bundan hareketle cümleler oluşturmakta ve aşama aşama
okuma yazmayı öğrenmektedir (Baştuğ ve Demirtaş-Şenel, 2019).
MEB (2019) Türkçe Dersi Öğretim Programında ilk iki harfin (e,l)
öğretimi yapıldıktan sonra hece öğretimine geçilmesi; hece öğretiminde
büyük harf kullanılmaması; hecenin küçük harflerle gösterilmesi ve tek
başına değerlendirilmesi; her zaman önce kapalı hece (e+l = el), sonra açık
hecenin (l+e = le) gösterilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Ardından üç ve dört harfli hecelerin gösterilmesi; bu hecelerin
öğrencinin anlamlandırabileceği kelimelerden seçilmesi; anlamını bildiği
kelimelere yer verilmesi; hece türlerinin tamamının kolaydan zora doğru
(a, al, la, kel, kal, kalk vb.) aşamalı olarak gösterilmesi; heceleri
oluştururken anlamlı ve işlek hecelere öncelik verilmesi gerektiği
vurgulanmıştır (MEB, 2019).
Kelimeler oluşturulurken görsellerle desteklenebilecek, öğrencinin ön
bilgileriyle anlamlandırabileceği kelimeler (la + le = lale; ka + le = kale)
özellikle kullanılmalıdır.
Kelimeler oluşturulduktan sonra cümle içinde kullanılması ve kelimeler
arasında uygun boşlukların bırakılması; cümle oluşturma aşamasında
okunuşu ve yazılışı öğretilmemiş kelimelerin yerine görsellerinin
kullanılmaması; sadece okunuşu ve yazılışı öğretilmiş kelimelerin yerine
görselinin kullanılması; özel isimlerde, cümle başlarında ve başlıklarda
büyük harflerin kullanımının vurgulanması; noktalama işaretlerinin
kullanımına yeri geldikçe değinilmesi; ilk cümle oluşturulduğunda nokta
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işaretinin kullanılması; ilk soru cümlesi oluşturulduğunda soru işareti
kullanılması; soru ekinin yazım kuralı olan “mı’nın ayrı yazımının
gösterilmemesi; ünlem işaretinin son harf grubunda gösterilmesi; kısa çizgi
kullanımının satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelerine bölerken
gösterilmesi; kesme işaretinin sadece özel isme gelen ekler ayrılırken
gösterilmesi; noktalama işaretlerinin kullanımları gösterildikten sonra
pekiştirme etkinlikleri yapılması gerektiği MEB (2019) Türkçe
Programında belirtilmiştir.
3.2.2.4. Metin okuma
İlk okuma yazmaya başlama ve ilerlemenin son aşaması metin
oluşturmadır. Bu aşama diğer aşamaların birikimi gibi düşünülebilir.
Ancak oluşturulan ve okutulan metinler çocuk için anlamlı olmalıdır. Bu
aşamada yazım kurallarına, çocuklara uygun düzeyde metinler
oluşturmaya ve metin oluşturma sürecinde öğrencilerin aktif olmasına
dikkat edilmelidir. Bununla ilgili olarak öğrencilere resimler üzerinden bir
hikâye yorumlatılır; resimdeki olaylar sırasıyla anlattırılır. Her sıra deftere
yazılarak metin oluşturma sağlanabilir. Diğer taraftan onlara bazı cümleler
verilir. Öğrenciler cümleleri birleştirerek metin oluşturur. Oluşturulan
metinler öğrencilere okutturulur (Baştuğ ve Demirtaş-Şenel, 2019).
Metinlerde öğrenci için anlamlı olan cümlelerden metinler hazırlamalı ve
okutulmalıdır. Bilmece, tekerleme, sayışma, mani ve ninniler bu kapsamın
dışında tutulmalıdır (MEB, 2019).
İlk okuma yazmaya başlama ve ilerlemenin her aşamasında dikte
çalışmalarına önem verilmelidir. Bu çalışmalar öğrencilerin yazma,
anlama ve okuma gibi pek çok becerisinin gelişmesinde faydalı olabilir.
Ses grubu bittikten sonra, grup değerlendirilmesi yapılmalıdır.
Öğrencilerin daha önceki öğrendiği sesleri okuyup yazabiliyor olmalarına
dikkat edilmelidir. Yeni bir harfe ya da harf grubuna geçmeden önce,
öğrencilerin varsa geçmiş öğrenme eksiklikleri giderilmelidir (Baştuğ ve
Demirtaş-Şenel, 2019).
3.2.3. Bağımsız Okuma ve Yazma
MEB (2019) Türkçe dersi öğretim programında seslerin tamamının
öğretimi bitince, temaya başlamadan önce en az iki haftalık süre zarfında
öğretmenin öncülüğünde öğrencilerin akıcı ve anlamlı okuma düzeyini
geliştirme amacıyla sessiz ve sesli okuma, vurgu tonlama, sesleri doğru
çıkarma, metin üzerinde konuşma, koro hâlinde okuma, anlamlı okuma vb.
okuma çalışmaları üzerinde durulması gerektiği vurgulanmıştır. Bu süreçte
öğretmenlerin, öğrencilerin akıcı okuma becerilerini geliştirme
çalışmalarını yürütürken onların bireysel farklılıklarını göz önünde
bulundurmaları gerektiği hatırlatılmıştır. Öğrencilerin doğru telaffuz,
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akıcılık, sesleri ayırt etme vb. hususlarda dil gelişimine katkıda bulunan
tekerlemelerin; ayrıca okumayı geliştirmeye yönelik tekerleme, sayıșma,
bilmece, ninni ve manilerin ilk okuma yazma öğretiminde sıklıkla
kullanılması önerilmektedir (MEB, 2019).
Bağımsız okuma ve yazma aşaması öğrencilerin her sesi/harfi okuduğu
ve yazdığı; bunları kullanarak metin ürettiği; karşılaştığı metinleri
okuduğu aşamadır. Bağımsız okuryazarlık olarak da ifade edilen bu
aşamada öğrenciler büyük oranda okuma yazma öğrenmişlerdir. Bu
aşamada öğrenciler karşılaştıkları yazılı metinleri anlamaya dönük
okuyabilir; gördüğünü, duyduğunu yazılı olarak ifade edebilir. Bağımsız
okuma aşamasında öğrencilere dört çizgi üç aralıktan oluşan kılavuz çizgili
defterler yavaş yavaş bıraktırılmalı ve iki çizgi bir aralıktan oluşan
defterler kullandırılmalıdır (Baştuğ ve Demirtaş-Şenel, 2019).
4. Birinci Grup Harflerden “E-e” Sesinin/Harfinin Öğretimi
Birinci grupta “E-e, L-l, A-a, K-k, İ-i, N-n” sesleri/harfleri
bulunmaktadır. İlk okuma yazma öğretiminde 1. Grup sesler verilirken ses
harf ilişkisi kavratılarak ses/harf ve hece çalışmaları üzerinde iyice
durulmalıdır. Ayrıca bu grupta öğrenilen harfler ile ilgili kelime ve cümle
çalışması da yapılabilir.
Örnek teşkil etmesi açısından “E-e” sesinin/harfinin öğretimine yer
verilmiştir.
“E-e” sesinde sadece sesi hissetme, tanıma ve ayırtetme ile sesi/harfi
okuma ve yazma aşamaları yapılır.
4.1. Sesi Hissetme, Tanıma ve Ayırtetme
4.1.1. Sesi Hissetme
“E-e” sesinin sık geçtiği, vurgulandığı kelimeler, öyküler, şarkılar,
maniler, tekerlemeler, görseller ve videolar kullanılarak veya canlandırma
etkinlikleri ile öğrencilere söz konusu ses hissettirtilmeye çalışılır.
Öğretmen önce e sesine vurgu yaparak aşağıdaki tekerlemeyi sınıfa
okur.
Tekerleme: Ecelerin Eceabat’taki evlerindeki tekir kedi, tenceredeki
elli dirhemeti kendi kendine yedi.
Ardından “E-e” sesi ile başlayan ve içinde e sesi olan kelimelerin
olduğu aşağıdaki bilmeceleri öğrencilere sorar.
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Bilmece:
Ey harayı harayı

Ekleme ekleme

Yüksek yapar yuvayı

Kulakları dikleme

Çekmeceler çekemez

(Zincir) (Z. Eyüboğlu)

Dökmeciler dökemez
(Örümcek) (Z. Eyüboğlu)
Öğretmen daha sonra “E-e” sesi ile ilgili aşağıdaki hikâyeyi okur.
Hikâye: Ela’nın bir papağanı varmış ve papağan anlatıyor. Ela en çok
beni seviyordu bu evde. Her sabah yemimi veriyor bana şarkılar
söylüyordu. Ela 1.sınıfa başladı bu sene hemen yemimi veriyor ve okula
gidiyordu. Okuldan geldikten sonra hemen ödevlerini yapıyor sonra da
oyuncak bebekleriyle oynuyordu onlara “e bebeğim eee e bebeğim eee”
diye ninniler söylüyordu. Bu günlerde ev çok sesli çünkü Ela’nın bir
kardeşi oldu. Bebeğe pembe eldivenler, elbiseler aldılar. Ben cikliyorum
kimse beni duymuyor ama bebek cik dese Ela başına gidiyor, hemen
yanına gidiyor “e bebeğim ee e bebeğim eee” diyordu. Eve gelen herkes
bebeği seviyor, o yumuk elleriyle oynuyordu. Ela da annesi gibi davranıyor
ona ninniler söylüyordu hep “e bebeğim eee” diye. Ben de bebek olsam
Ela da bana ninniler söyler mi sizce?
Öğretmen hikâyeyi okuduktan sonra daha önceden her öğrenciden
sınıfa getirmelerini istediği oyuncak bebeklerini kollarında sallayarak
uyumaları için “Hadi gelin birlikte bebeğin uyuması için ninni söyleyelim”
der. Tüm sınıf birlikte “eeeeee eeeee eeee” şeklinde yüksek sesle söylerler.
Bu etkinliklerin ardından öğrencilere hangi sesin vurgulandığı veya
dikkatlerini çektiği sorulur. Öğretmen ipuçlarıyla öğrencilerin “E-e” sesi
çıkarmasını ve söylemesini bekler. E-e sesi değil mi? Hangi sesmiş? E-e
diyerek tüm sınıfın sesi doğru telaffuz etmelerini ister. Böylelikle
öğrenciler bu sese ulaşır ve ses öğrencilere hissettirilir. Bu süreçte
öğrencilerin tamamının aktif olmasına ve katılım sağlamasına dikkat
edilmelidir.
4.1.2. Sesi Tanıma
“Bu ses başka nerede geçiyor? Sınıfımızda kimlerin adında e var?”
sorusu öğrencilere yöneltilir. Kendi isimlerinde ve sınıftaki arkadaşlarının
isimlerinde e harfini bulmaya çalışırlar. Eda, Elanur, Elif, Emre, Eray,
Esra, vb. cevaplar alınır.
Öğretmen daha sonra öğrencilerden e sesinin geçtiği isim, hayvan,
bitki, yiyecek, kıyafet, eşya vb. (Erkan, Emine, Vedat, Kenan, Cemile,
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Sümeriye, Mesut, kedi, kelebek, sinek, elma, ekmek, yemek, erik, keman,
kalem, eldiven, etek, elbise vb.) düşünüp bulmalarını ister. Bulunulan
yiyecek, eşya vb. sınıfa getirilebilir veya görselleri gösterilebilir. Poster,
sunu, video gibi olanaklardan da yararlanabilir.

“E-e” sesisin geçtiği yiyecek, hayvan ve eşyalarla ilgili yukarıdaki sunu
ve görseller gösterilir. İçinde e sesinin geçip geçmediği sorularak
öğrencilerin sesi tanıyıp tanımadığı belirlenir.
Daha sonra “e” harfinden oluşan piknik sepeti oluşturma oyunu” sınıfla
birlikte oynanır. Öğretmen tarafından piknik sepeti ile içinde e sesinin
geçtiği meyve ve sebzeler hazırlanır. Meyve sebzelerin üzerine mıknatıs
yapıştırılır. Ucunda mıknatıs olan olta ile öğrenciler içinde e sesi geçen
meyve ve sebzeleri piknik sepetine doldururlar. (Oyunu ve materyali
hazırlayan: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
öğrencisi Melike Gülşen Alp)
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4.1.3. Sesi Ayırt Etme
Öğrencilere aşağıdaki sunuda yer alan görseller gösterilir ve “e” sesinin
kelimelerde neresinde yer (başta, ortada, sonda) yer aldığı sorulur ve
buldurulur. Sesli harfleri öğretirken öncelikle sesli harfin en başta olduğu
kelimeler örnek olarak verilmelidir (Ev, ekmek, emzik, erik vb.) Daha
sonra e harfinin ortada ve sonda geçtiği kelimelere yer verilebilir. Sesin
birden fazla olduğu kelimeler (kelebek, ekmek, kereviz vb.) ayrıca
buldurulur. Bu kelimelerde de e sesi başta mı ortada mı sonda mı olduğu
öğrencilere hissettirilir. Böylelikle öğrencilerin sesi ayırt edip
edemedikleri belirlenir. Öğretmen kelimeleri örnek seslendirme yaparak
öğrencilerin kelimeleri doğru telaffuz etmesi sağlanır.
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“E-e” sesisin geçtiği yiyecek, bitki, hayvan ve eşyalarla ilgili yukarıdaki
görsel sunu gösterilir. E sesinin kelimenin başında mı, ortasında mı,
sonunda mı geçtiği sorularak öğrencilerin sesi ayırt edip etmediği
belirlenir.
4.2. Harfi Okuma ve Yazma
Sesi hissetme, tanıma ve ayırt etme sağlandıktan sonra, ses harf ilişkisi
kavratılır. Öğrencilerin zihninde oluşan bu sesin yazı dilindeki karşılığı
sembolü gösterilir. Öncelikle öğretilecek harfe dair merak uyandırmak ve
dikkatini harfe çekmek önemlidir. “Az önce öğrendiğimiz sesin yazıdaki
karşılığı nedir acaba?” gibi sorular yöneltilebilir.
Öğretmen “E-e” harfinin yazılışını ilk olarak oyun hamuru, tel, ip, şönil
vb. kullanarak hazırladığı materyalle veya kum havuzu, un, şeker üzerine
parmakla yazma vb. şeklinde gösterir. Ardından öğretmen sırtı sınıfa
dönük şekilde tüm sınıf birlikte havada parmakları ile yazarlar. Öğrenciler
sıra üzerinde makarna ve çubuklarla yazabilirler. Öğrenciler un, mercimek,
toz şeker üzerinde parmakları ile harfi kendileri yazabilirler. Daha sonra
öğretmen tahtada “E-e” harfinin yazımını gösterir.
Birinci sınıf öğretmenin sınıf
tahtasını dört çizgi ve üç aralıktan
oluşan dik kılavuz çizgili defter
gibi
sabit
olacak
şekilde
hazırlaması gerekir. Öğretmen
önce büyük E harfi ve sonra küçük
e harfinin yazılışını tahtada tüm
sınıfa yazarak gösterir.
Büyük “E” harfinin yazılışı: Dört aşamada olur. Dört çizgi ve üç
aralıktan oluşan satırda, yukarıdaki ilk satır çizgisinden üçüncü satır
çizgisine kadar dik bir çizgi çizilir. Sonra soldan sağa doğru en üst çizgi,
ikinci ve üçüncü çizgi üzerinde yatay kısa çizgi çizilir.
Küçük “e” harfinin yazılışı: İki aşamada olacak şekilde kılavuz çizgili
defterde tam orta satıra yazılır. Orta satırın tam ortasında sağa doğru yatay
bir çizgi çizilir ve saat yönünün tersinde orta satır boşluğunu tam
dolduracak şekilde yarım daire çizilir.
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Öğrenciler önce çalışma kitabındaki noktalı çizgiler üzerinden giderek
harfi yazarlar. Daha sonra noktasız olarak kendi başına yazarlar. Daha
sonra öğretmen her öğrencinin defterine kırmızı pilot kalemle büyük ve
küçük harfin yazılışını örnek olacak şekilde yazar. Öğrencilerden de bu
şekilde harfi defterlerine yazmasını ister. Yazım sırasında öğretmen
öğrencilerin kalem tutuş biçimini ve harflerin yazım yönlerini kontrol
etmesi önemlidir.
Değerlendirme
“E-e” sesi deftere veya çalışma kâğıdına yazdırılıp öğrencilerin doğru
yazıp yazmadıkları kontrol edilir.
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“E-e” Sesi Çalışma Kağıdı
1) “E-e” harfini bulalım ve yuvarlak içine alalım.
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2) Verilen kelimeler içinde “E-e” sesi olanları (+) işaretleyelim
olmayanlara ise “-” yazalım.
•Elek

•Kitap

•Lale

•Kazak

•Kağıt

•Emzik

•Bere

•Kalem

•Sıra

•Kurt

•Elbise

•Kasa
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3) ”E” sesi ile başlayan kıyafetleri bul ve boya.

4) E-e” sesi verilen nesnelerin başında mı ortasında mı yoksa sonunda
mı? Altındaki kutucuğa işaretleyelim.
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1.Giriş
Değerler, sahip olduğumuz duygu ve davranışlara rehberlik eden
topluma anlam katan, davranışların iyi olması yönünde yargıda
bulunmamızı sağlayan ölçütlerdir (Halstead ve Taylor, 2000; Akbaş,
2004). Değerlerin hayata anlam katma, insan davranışlarına yön verme,
sosyal hayatı biçimlendirme gibi işlevleri vardır (Aydın, 2011; Aydın ve
Gürler, 2012). Bu tür işlevlere sahip olan değerler, günlük hayatta ortaya
çıkan davranışlarımızı anlamada oldukça önemlidir. Toplumsal değişimin
insanların değerlerini de etkilemesi, değerlerin davranışların ortaya çıkışını
etkileyen en önemli faktörlerden birisi olduğunun bir göstergesidir.
İnsanların sahip oldukları değerler, kişiliğini, olası davranışlarını ve
olaylara yönelik bakış belirleyen en önemli faktörlerden birisidir. Bu
yüzden olumlu davranışların ortaya çıkabilmesi için önemli görülen
değerlerin fark edilip bu değerlerin kişiliğin temelini oluşturabilecek
şekilde davranışlara yansıtılması gerekir. Bu değerlerin yaşam boyu
kazandırılmasını içeren süreç, değerler eğitimi olarak ifade edilebilir.
(Yaman, 2012). Değerler eğitimi yoluyla insanlar tercihleri üzerinde etkili
olabilecek ilkeleri öğrenebilmektedir. Toplumun kabul ettiği ilkelere göre
bir sosyal yaşam oluşturulması açısından bu değerlerin benimsetilmesi
oldukça önemlidir. Modern toplumları oluşturan en önemli manevi
kaynaklar ahlak, etik ve değerlerdir. (Beachum, McCray, Yawn &
Obiakor, 2013). Değer kavramı çok uzun yıllardır, eğitsel süreçleri ve
toplumsal düzeni etkileyen önemli bir faktördür. Temelinde değişmez
özelliklere sahip olan değerler, insanların yaşadığı çevre, eğitim ve sahip
olunan tecrübeye göre farklılıklar gösterebilir (Uyanık Balat & Dağal,
2006). Değerleri ve normları planlı ve kontrollü biçimde kazandıran eğitim
kurumları da bu değerlere uygun hareket edilip edilmediğini ortaya çıkaran
önemli bir kontrol mekanizması olarak işlev görür (Erden, 1998). Değerler
eğitiminin çok boyutlu olarak ele alınmasının gerekliliği toplumun
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tamamını ilgilendirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede eğitim
sisteminde yer alan paydaşların bilinçli ve duyarlı olması oldukça
önemlidir.
Değerlerin doğrudan ya da dolaylı olarak öğretildiği kurumlar olan
okullar, değerlerin içselleştirilmesi ve yaşantı haline dönüştürülebilmesi
için oldukça önemlidir. Çünkü okullar birçok evrensel ahlaki değerlerin
edinilmesinde etkin öğrenme süreçleri sunabilmektedir. Okullar aynı
zamanda sahip olunan değerlerin daha da geliştirilebilmesi açısından
oldukça önemlidir.
Bu çerçevede okullarda değerler eğitiminin kazandırılması ve
geliştirilmesinde belirleyici olan öğretmenlerin görüşleri oldukça
önemlidir (Batmaca, 2016). Çünkü değerler eğitimi ile ilgili etkinliklerde
belirleyici rol oynayacak faktör öğretmenlerin değerleri eğitimi ile ilgili
sahip oldukları bilgi ve beceri düzeyidir (Gür vd., 2015). Öğretmenlerin
ses tonu, jest ve mimiklerle düşünsel olarak kabul görmüş değerlere karşı
duyarlı olduklarını öğrencilerine net bir şekilde göstermeleri
gerekmektedir (Dunlop, 2005). Bu şekilde öğretmenler benimsenen bu
değerlerle öğrencilerine model olabilir ve bu değerlerin elde edilebilmesi
için ortam yaratabilir (Erbil-Kaya, 2015). Öğretmenlerin değer
öğretiminde demokratik sınıf oluşturma, sanat bilinci geliştirme, ahlaki
değerlere sahip bir toplum oluşturma gibi önemli görevleri vardır
(Lickona, 2009). Yapılandırmacı paradigma ve eleştirel pedagoji
değerlerin doğrudan öğretmenler tarafından aktarılmasından ziyade,
öğrencilerin kendi kavram ve değerlerini oluşturabilmeleri için
yönlendirici olması gerektiğini vurgular (Veugelers, 2000). Bu değerlerin
öğrenciler tarafından oluşturulabilmesi için özellikle alt yaş gruplarına
yönelik eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren sınıf öğretmenleri süreç
içinde doğrudan etkilidir. Değerlerin erken yaşlarda büyük oranda
oluşması ve çok zor değiştirilebilir olması kaçınılmaz bir gerçektir. Bu
yüzden çocukların değerleri doğru şekilde öğrenip içselleştirebilmesi kritik
bir öneme sahiptir. Ayrıca çocuklar bu dönemde sosyal öğrenmeye bağlı
öğrenme süreçlerine oldukça eğilimlidir. Bu yönüyle sınıf öğretmenlerinin
gözleme dayalı öğrenme ortamları oluşturma ve doğru model olabilme
konusundaki yetkinliği, bu dönemdeki çocukların değerlere yönelik
farkındalık kazanma ve bu değerleri benimsemelerini doğrudan
etkilemektedir. Bilinçli bir değerler eğitimi uygulamalarının
gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Değerler eğitiminin çocuklara erken
yaşlardan itibaren eğitim programları çerçevesinde planlı ve sistematik
olarak verilmesi çocukların iyi bir insan olmasına yönelik olumlu adımlar
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atılmasını sağlayabilir. Bu noktada sınıf öğretmenleri diğer öğretmenlere
oranla daha fazla öneme sahiptir. Zorunlu eğitim kapsamında çocukların
aileden sonra sosyalleştiği ilk çevre olan okullarda karşılaştığı ilk kişiler
sınıf öğretmenleridir. Öğretmenlerin sahip oldukları bilginin dışında ortaya
koydukları davranış, tutum ve değerler çocukların davranışlarının
biçimlenmesinde büyük bir öneme sahiptir. İlkokul döneminde planlı ya
da örtük olarak gerçekleştirilen değerler eğitimi uygulamaları nasıl bir
toplum oluşacağına yön vermekte ve toplumun geleceğini belirlemede
önemli bir rol oynamaktadır. Değerler eğitiminde etkili olan tek faktör
öğretmen değildir. Bunun yanında ele alına dersin kazanımları ve
kapsamının değer oluşturma sürecine katkıda bulunması gerekir. Değerler
eğitiminin ülkemiz programlarında yer alması 2005 yılında uygulanmaya
başlayan ve yapılandırmacı paradigmayı temel alan Sosyal Bilgiler ve Din
Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretim programlarına dayanmaktadır (MEB 2010).
Daha sonra 2017’de tüm programlara yönelik taslak olarak hazırlanmış ve
2018’de de tüm öğretim programlarının önemli bir boyutu olarak yer
edinmiştir.
Öğretmenler öğretim programlarının yürütücüsü oldukları için, konu ile
ilgili görüşlerinin belirlenmesi bu çerçevede yapılacak çalışmalar ve
geliştirilebilecek ölçme araçlarına önemli katkılar sağlayacaktır (Ogelman
ve Sarıkaya, 2015). Ayrıca okullarda konu ile ilgili uygulama
çalışmalarının daha etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi, ihmal edilen
değerlerin ortaya çıkması ya da uygulamada sorun yaşanan değerlerin
bilinmesi açısından öğretmen görüşlerinin ortaya konması oldukça
önemlidir. Bu bilgiler değerler eğitimine yönelik süreç ve programların
etkin bir şekilde düzenlenmesine katkı sağlayacaktır (Çengelci, Hancı ve
Karaduman, 2013).
İlgili literatür incelendiğinde değerler eğitimiyle ilgili öğretmen
görüşlerinin yer aldığı çalışmalara çok sık rastlanmaktadır. Eldeki
araştırma çerçevesinde yer alan değerler eğitiminde karşılaşılan güçlükle,
program yeterliği ve pekiştireç kullanımı gibi başlıklarda öğretmen
görüşlerini ele alan çalışmaların yeterli olmadığı görülmüştür. Bu yönüyle
araştırmanın literatüre önemli katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Değerler eğitimine yönelik süreç ve yapılan etkinliklere ilişkin öğretmen
görüşlerinin irdelenmesi, bu kapsamda yapılacak çalışmaların daha etkin
bir şekilde yürütülmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda
eldeki araştırmanın amacı Denizli’deki sınıf öğretmenlerinin değerler
eğitimi ve uygulamasına yönelik deneyimleri çerçevesinde görüşlerini
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ortaya koymaktır. Ortaya çıkan bu amaç çerçevesinde yanıt aranan sorular
şunlardır.
1) Değerler eğitiminin gerekliliğine yönelik görüşleriniz nelerdir?
2) Değerler eğitiminde pekiştireç kullanmaya yönelik deneyimleriniz
nelerdir?
3) Değerler eğitimine yönelik uygulamalarda ne gibi zorluklarla
karşılaşıyorsunuz?
4) Değerler eğitiminin program dahilinde daha aktif bir şekilde yer
alması için yapılması gerekenler nelerdir?
2. Yöntem
Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji yöntemi
kullanılmıştır. Fenomenoloji, bir olguyla ilgili bireysel deneyimleri
evrensel nitelikteki bir açıklamaya indirgemektedir (Creswell, 2018).
Fenomenoloji çalışması, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve
ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Bize
tamamen yabancı olmayan aynı zamanda da anlamını tam olarak
kavrayamadığımız bu olguları araştırmayı amaçlamaktadır (Yıldırım ve
Şimşek, 2011). Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin algılarına
yönelik derinlemesine bilgiye ulaşmak için fenomenoloji deseni
kullanılmıştır. Bu sayede, herhangi bir olguya yönelik tecrübeleri
sorgulayarak ede edilen tecrübenin özüne inmek amaçlanmıştır.
Fenomenolojik araştırmaları diğer nitel araştırmalardan ayıran en önemli
özellik tecrübe ve deneyimin önemidir. Bu araştırma sürecinde temel
amaç, deneyimin var olan koşullar altında oluşturduğu anlama ulaşmaktır.
Yani "Hangi koşullarda, ne deneyimlenerek nasıl bir anlama ulaşılmıştır?"
yanıt bulmaya çalışılır (Ersoy, 2016). Eldeki araştırmada, öğretmenlerin
elde ettikleri mesleki değerlerin hangi deneyimlere bağlı olarak ortaya
çıktığı anlaşılmaya çalışılmıştır.
2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında
Denizli ili merkez ilçelerde görev yapan 20 sınıf öğretmeni
oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme
yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı
örnekleme yönteminin kullanılmasının temel sebebi, oldukça yoğun bilgi
birikimine sahip düşünülen olgu, olay ve durumların derinlemesine
çalışılıp keşfedilmesine ve bu doğrultuda ortaya çıkan bilgilerin
açıklanmasına olanak tanımaktadır. Ölçüt örneklemede ise önceden
belirlenmiş ölçüt çerçevesinde ortaya çıkan olasılıklar belirlenmektedir.
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Bu örnekleme yönteminde temel anlayış önceden belirlenmiş olan ölçütleri
karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır (Yıldırım & Şimşek, 2011). Bu
doğrultuda örneklemin belirlenmesinde temel kriter değer kavramına
yönelik olarak bilişsel ya da duyuşsal özelliklerin fark edilebilmesi için
mesleki tecrübe açısından en az 10 yıllık sınıf öğretmenleri seçilmiştir.
Çalışmanın sınıf öğretmenleri çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sebebi
sınıf öğretmenlerinin eğitim öğretim programlarında tanımlanan değer
öğretimindeki birincil rollere sahip olmalarıdır. Ayrıca araştırmada yer
alan katılımcıların eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünden mezun
olmaları (farklı branşlardan geçmemiş) ve öğrenim hayatında ‘Hayat
Bilgisi Öğretimi’ ile ‘Öğretim İlke ve Yöntemleri’ derslerini almış olmaları
diğer ölçüt olarak belirlenmiştir.
2.2. Verilerin Toplama ve Analizi
Araştırma verileri görüşme formları ile elde edilmiştir. Nitel
araştırmalarda gerçekleştirilen görüşmelerin temel çıkış noktası, insanların
sahip olduğu perspektiflerin anlamlı, açığa çıkarılabilir ve bilinebilir
olduğu varsayımıdır. Bu yüzden yapılan görüşmeler, insanların sahip
olduğu düşünce yapılarının nasıl olduğunu ortaya çıkarmak ve yaşantı
yoluyla elde ettikleri tecrübeleri bir araya getirmeyi amaçlar (Patton,
2014). Araştırma amacı çerçevesinde sınıf öğretmenlerinin değerler
eğitimine yönelik düşünce ve tecrübelerinin görüşme formlarıyla ortaya
çıkarılabileceği düşünülmüştür. Bu kapsamda araştırma amaçlarına uygun
olacak şekilde araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu
hazırlanmıştır. Görüşme formunda yer alan soruların hazırlanmasında sınıf
öğretmenliği ve değerler eğitimi konularında ders verip çalışmalar yapan 5
öğretim üyesinden uzman görüşü alınarak görüşme formuna son şekli
verilmiştir. Son haline getirilen sorular için, nitel araştırma konusunda
çalışmalar yapan uzmanlardan ayrıca görüş alınmıştır. Elde edilen dönütler
doğrultusunda, bazı sorular çıkarılarak bazıları düzenlenmiştir. Belli
sorulara da sondalar eklenmiştir. Asıl uygulama gerçekleştirilmeden önce
5 öğretmenle pilot çalışma yapılmış ve bu çalışma doğrultusunda görüşme
formuna en son hali verilmiştir.
Görüşmelerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi
yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi herhangi bir metinde ulaştırılmak
istenen mesajlardan net olmayan bazı çıkarımları sistematik olarak
sunmayı amaçlayan veri analiz tekniğidir (Gökçe, 2019). İlk olarak
görüşme formlarının okunmaya başlaması nitel araştırmalarda veri analizi
sürecinin ilk aşamasıdır (Merriam, 2018). Eldeki araştırmada da bu
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doğrultuda görüşme formları okunarak genel bir değerlendirme
yapılmıştır. Araştırma sürecinde toplanan tanımlayıcı ve yoruma dayalı
bilgilere yönelik anlam birimleri ve örüntüler oluşturmak için kodlamalar
yapılmıştır. Elde edilen kodlar karşılaştırılarak benzer nitelikteki kodlar
aynı kategoriler altında bir araya getirilmiştir. Kategoriler
değerlendirilerek, benzer nitelikte olanlar da temalar altında toplanmış ve
elde edilen bulgular temalar aracılığıyla sunularak doğrudan alıntılarla
desteklenmiştir.
3. Bulgular
3.1 Değerler Eğitiminin Gerekliliği Teması
Öğretmenlerin değerler eğitimi ihtiyacına ilişkin görüşleri bireysel
kazanımlar, dönemsel problemler, toplumsal değerlerin zayıflaması
şeklinde üç alt başlık altında toplanmıştır. Bu çerçevede tüm öğretmenler
değerler eğitiminin okul programlarında yer alıp uygulanması ile ilgili
görüş ortaya koydukları için bu gerekliliğin nedenleri değerlendirilmiştir.
Değerler eğitimi ihtiyacını bireysel kazanımlar çerçevesinde
değerlendiren sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda kişilik
gelişimi, beceri kazandırma olarak iki tema belirlenmiştir. Kişilik
gelişimine yönelik görüş bildiren öğretmenler, öğrencilerin duyuşsal
ihtiyaçlarına yanıt verilmesi, ahlaki değerleri kazanmaları bakımından
değerler eğitimine gerek duyulduğunu ifade etmektedir. Öğrencilerin
duyuşsal ihtiyaçlarına yanıt verilmesine yönelik görüş bildiren sınıf
öğretmenlerinde biri “Öğrencilerin mutlu olması çok önemlidir, bunu
sağladığımızda vatan ve insan sevgisine sahip yetişkinler olmalarını
temelleri oluşturulabilir. Yoksa şefkatsiz bir öğretmen ya da merhametsiz
bir doktor olabilir” şeklinde görüş belirtmiştir. Bir diğer öğretmen ise
“İnsan psikososyal bir varlık, bu yüzden bir bütün olarak gelişmektedir.
Sahip olduğu bilişsel becerilerinin yanında iyi bir arkadaş, yurttaş
olmalarını sağlamak çok önemli, biz bunu informal olarak kazandırmaya
çalışıyoruz ama program dahilinde sistematik olarak yürütülmesi çok daha
faydalı olur” demiştir. Bir diğer ifadede ise “Değer kavramı öğretilebilir
bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır, bu yüzden değerler eğitim öğretim
sürecinin bir boyutudur.” Bu görüşler, sınıf öğretmenlerinin olumlu kişilik
gelişiminin sağlanabilmesi için değerler eğitiminin gerekli olduğu
görüşüne sahip olduklarını göstermektedir. Beceri kazandırma temasına
yönelik olarak öğretmenler görüşlerini iletişim ve işbirliği kodlarıyla ifade
etmişlerdir. Öğrencilerin karşısındaki ile etkili ilişkiler kurabilmesi,
söylemlerinden sağlıklı çıkarımlar yapabilmesinin temelinde değerler
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eğitimi görülmüştür. Bu konu ile ilgili şu ifade oldukça dikkat çekicidir.
“Öğrencinin herhangi bir konuya yönelik görüş ortaya koyarken
karşısındakine saygı göstermesi, kendini onun yerine koyabilmesi, sahip
olabildiği değerler kadar ortaya çıkabilir. Bu yüzden etkili iletişim
becerilerine sahip olmak için değerler önemlidir”. İşbirliği koduyla ilgili
olarak sınıf öğretmenlerinden biri görüşünü, “İnsanın sosyal bir varlık
olarak mutlu olabilmesi için diğerleriyle uyumlu olması, iyi ilişkiler
kurabilmesi yani işbirliği içinde yaşamayı öğrenmiş olması gerekir”
şeklinde belirtmiştir. Bir diğer öğretmen ise “Öğrencilerin işbirliğiyle
çalışabilmeleri, karşısındaki ile bir şeyler paylaşabilmesi, bu çerçevede
becerileri kazanabilmesinde değerler eğitiminin payı çok büyüktür.”
şeklinde görüş belirtmiştir. Ortaya çıkan bu ifadelere göre sınıf
öğretmenleri gruba uyum sağlama ve etkili iletişim becerileri kazanma
açısından değerler eğitiminin gerekli olduğunu düşünmektedir.
Değerler eğitiminin gerekliliğini öğrencilerde tarihsel zaman etkisine
bağlı olarak ortaya çıkan dönemsel problemler olarak ifade eden sınıf
öğretmenleri, öğrencilerin dönemsel problemlerden olumsuz yönde
etkilendiklerini, bu olumsuzluklardan kurtulmak için değerler eğitiminin
gerekliliğini ifade etmişlerdir. Çalışmaya katılan öğretmenler, özellikle
teknoloji bağımlılığının artmasının öğrenci davranışları üzerinde olumsuz
etkileri olduğunu ifade etmektedir. Öğretmenlere göre bu süreçte ortaya
çıkan bencillik, şiddet, iletişimsizlik problemleri değerler eğitimini gerekli
kılmaktadır. Bu konuda oldukça fazla görüş belirten öğretmenlerin
bazılarının görüşleri şu şekildedir. “Özellikle internet ve sosyal medyanın
öğrencilerin hayatının merkezinde yer alması var olan değerlerimizi
kaybetmemizin en önemli sebeplerinden birisi olarak ortaya çıkmaktadır.
Herhangi bir yerde birlikte oturan, arkadaş olan kişilerin her birinin
elinde bir telefon, birbirleriyle konuşmuyorlar bile, hepsi kendi halinde,
sohbet etseler belki birinin diğerine yardım etmesi gerekecek, bir
paylaşımda bulunacaklar. Değerler eğitiminin verilmesi bu tür
durumlarda nasıl davranılması gerektiği konusunda çok önemli bence.”
Bir diğer öğretmen görüşlerini “Çocuklar sanal dünyada gerçek hayatta
olduğundan daha fazla iletişim kuruyorlar, bu yüzden gerçek hayatta
karşısındaki kişiye nasıl davranmaları gerektiğini bilmiyorlar, yaptıkları
davranışın yanlışlığıyla ilgili farkındalıkları bile yok. Bu yüzden bu tür
davranışlarla büyüyen kişilerin iletişim yetersizliği olumsuz davranışları
beraberinde getiriyor, günlük hayatta kimsenin kimseye saygısı yok, bu
yüzden şiddet haberleriyle çok sık karşılaşabiliyoruz” olarak belirtmiştir.
Bu konuyla ilgili dikkat çeken görüşlerden birisi de “Özellikle şiddet
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içerikli oyunlar öğrenci davranışlarını çok olumsuz etkilemektedir.
Öğrenciler bu tür davranışları arkadaşlarına karşı uygulayabilmekte ve
onun canının ne kadar yandığının farkına varmamaktadır. Geçen gün
ikinci sınıflardan bir öğrenci arkadaşını hastanelik edinceye kadar dövmüş
ve şaşkın şaşkın ne oldu diye bakıyordu.” şeklinde ifade edilmiştir.
Değerler eğitiminin gerekliliğini toplumsal değerlerin zayıflaması
olarak ele alan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre ortaya çıkan alt
temalar ve kodlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, öğretmenler en
önemli gerekçe olarak toplumsal düzenin sağlanmasını ifade etmişleridir.
Onun dışında bireyin toplumsal aidiyet duygusunun gelişmesi ve milli ve
manevi değerlerin aktarımı gibi konular bakımından değerler eğitimi
gerekli görülmektedir. Bu çerçevede oldukça çarpıcı ifadeler dile
getirilmiştir. Bu ifadelerden birisi “Değer yargılarımızın tekrardan
çocuklara aşılanabilmesi için değer eğitimine ihtiyaç vardır çünkü
günümüzde değer yargılarımız unutulmaya yüz tutmaktadır.” şeklinde
ortaya çıkmıştır. Bir diğer görüş ise “Değerler informal yolla toplumsal
düzeni koruyan en önemli araçlardır, bu yüzden değerler eğitiminin etkin
olarak verilmesi kaçınılmazdır, bu gidişle ülkemizde sosyal patlamalara
daha çok rastlarız.” olarak ifade edilmiştir. Öğretmenlerden birisi
değerlerin öğrencilerin yetişkinlik dönemindeki yaşatışının niteliğinde
belirleyici olduğunu vurgulayarak “İnsanların ahlaki, kişisel ve bilişsel
gelişimlerini en üst düzeyde etkin ve düzgün olarak biçimlendirmek için
gereklidir” ifadesiyle açıklamıştır. Bu görüşler çerçevesinde öğretmenler,
değerlerin toplumsal refahı sağlamak ve milli, manevi değerlerin
aktarılabilmesi için çok gerekli olduğunu belirtmişler, sosyal düzeni
sağlamak ve geleceğe doğru emin adımlar atmada değerlerin çok önemli
olduğunu ifade etmişlerdir.
3.2. Değerler Eğitiminde Pekiştireç Kullanımı Teması
Öğretmenlerin değerler eğitiminde pekiştireç kullanımına yönelik
görüşleri, pekiştireçlerin olumlu ve olumsuz etkileri şeklinde iki alt başlık
altında yer almaktadır. Öğretmenler pekiştireç kullanımının olumlu
etkilerine yönelik olarak pekiştireçlerin değer kazanmak için önemli bir
motivasyon kaynağı olabileceğini belirtmiş bu yüzden değer eğitiminde
pekiştireç kullanımının özellikle bu yaşta çocukların dış denetim odaklı
olmalarından dolayı çok önemli olduğunu, bu çerçevede ortaya çıkacak
kazanımları elde etmede teşvik edici olabileceğini ifade etmişlerdir. Bu
noktada öğretmenler tarafından en sık ifade edilen nokta, pekiştirecin
değerleri elde etmede bir araç olarak kullanılması gerektiğidir. Temel amaç
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değerleri kazandırmak olmalı, süreç içinde amaç ve araç yer
değiştirmemelidir.
Konuyla ilgili olarak araştırmaya katılan bazı sınıf öğretmenler şu
şekilde görüşler belirtmişlerdir.
“Bence ilkokulda öğrenciler özellikle dış denetim odaklı oldukları ve
zihinsel gelişimlerini tam olarak tamamlayamadıkları için aşırıya
kaçmamak kaydıyla ödüller verilebilir, Eğer bu ödüllendirmeyi sınıf veya
tüm okulun önünde gerçekleştirirseniz çocukların bu değerleri özümsemesi
çok daha kısa sürebilir. Ancak sonraki süreçte özellikle soyut düşünme
becerisini kazandıkları dönemde öğrencilerin pekiştireç olmadan bu tür
davranışları içselleştirmesi sağlanabilmelidir.”
“Bu tür değerlerin kazandırılmasında öğrenciler maddi değere sahip
olan para, hediye değil tatlı cümlelerle, öpücüklerle, yönlendirmelerle
sosyal pekiştireçler verilebilir. Bu tür yönlendirmeler kazandırmak
istediğimiz değerlerin doğasına da daha uygun olur
“Teşvik edici olması ve öğrencinin kafasında şekillenebilmesi
bakımından pekiştireçler gerekli olabilir. Örneğin öğrenciye bak şu
çalışma ya da etkinliği yaparsan şu değerleri kazanırsın diyemeyiz ancak
herhangi bir çalışma ya da etkinlikte bir ödül var dediğimizde öğrenci için
daha motive edici olabiliyor ve istendik davranışı gerçekleştirmiş oluyor”
Değerler eğitiminde pekiştireç kullanımının davranışlar üzerinde
olumlu olduğu kadar olumsuz etkileri de olabilir. Bu çerçevede ortaya
çıkabilecek olumsuz etkiler ele alındığında, en sık ortaya çıkan sonuç
öğrencilerim değerleri önemsemeden sadece pekiştirece ulaşmak için
davranışı gerçekleştirebileceğidir. Ayrıca öğrenciler sürekli etkileşim
halinde oldukları için pekiştireci elde edemediğinde diğer öğrencilerde
görüp etkilenmekte ve bu durum bazen olumlu olsa da çoğu zaman
motivasyonlarını düşürebilmektedir. Pekiştireç kullanmadaki en önemli
olumsuzluk bu süreçte de ortaya çıkmaktadır. Bu konuda öğretmenler,
davranışı gerçekleştirme sürecinde öğrencilerin sürekli olarak pekiştireç
beklentisi içinde olduklarını, pekiştirece ulaşamadıklarında davranışı
yapmaktan vazgeçtiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlere göre değerler
eğitiminde pekiştireç kullanılması ile ilgili ortaya çıkan bir diğer olumsuz
yaşantı da değerler eğitimiyle tamamen zıt nitelikteki istenmeyen
davranışların ortaya çıkabilmesidir. Öğretmenler, öğrencilerin pekiştirece
ulaşabilmek için ispiyonculuk, yalan söyleme, gösteriş yapma gibi
davranışlar sergileyebildiğini ifade etmişlerdir. Hatta bu pekiştireç
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beklentisi değerler eğitiminin işlenme şeklinden dolayı öğretmen ve
idarecilerde de ortaya çıkmaktadır.
Ortaya çıkan bu tema ile ilgili bazı öğretmenlerin görüşleri şu
şekildedir:
“Ödül beklentisi içinde olmak ister istemez öğrencinin hep çıkarcı
olmasına sebep olabiliyor. Her davranışını sorgulamaya başlıyor, bak iyi
davranırsam bana şunu verir, eğer böyle yaparsam bana ne verir acaba
gibi. Elde edemediğinde de hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Ya da o kadar
iyi davrandım, hiçbir şey vermedi gibi hesaplaşmalar olabiliyor. İyilik
gördüklerinde iyilik yapmaya iyilik görmediklerin de iyilik yapmaktan
vazgeçmeye başlayabilir.”
“Öğrenciler değerler eğitimine yönelik yaptıkları olumlu davranışları
göstere göstere yapmaya çalışıyorlar. Örneğin bahçe nöbetimde yerde bir
çöp bulunuş öğrenci bana baka baka çöpe atmaya çalışıyor ya da
arkadaşına yardım etmek istediğini yüksek sesle dile getirmeye çalışıyor.
Pekiştireçler, bu sefer amacını aşıp bencillik, gösteriş gibi daha olumsuz
davranışların ortaya çıkmasına sebep oluyor.”
“Biz de yapılan çalışmalarımızı Milli Eğitime beğendirmeye
çalışıyoruz. Bu da çok yanlış bir şey. Biz pekiştireç kullanımının
etkililiğinden bahsederken kendimiz de bu girdaba giriyoruz, bunu çok
beğenecek mi ödül verecek mi diye düşünebiliyoruz. Özellikle idareciler
okulumuzun adı duyulsun gibi söylemlerle bu konuda yönlendirmeci
olabiliyor. Eğer böyle bir şey yapıyorsak bu amaçla değil öğrenci
davranışlarına değer katması için kullanmalıyız. Yoksa yapılanlar çok
anlamsız.
“Bence bu süreçle ilgili ironik bir durum ortaya çıkmaktadır. Değerler
eğitimiyle ilgili yapılan etkinlikler okul yönetimi tarafından görsellerle
desteklenmekte ve bu görseller il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri
tarafından hazırlanan sisteme yüklenmektedir. Daha sonra bu
etkinliklerden başarılı bulunanlar bu müdürlükler tarafından
ödüllendirilmektedir. Aslında yapılan işlemler biraz da yapılanları
gösterme çabasında olmalarına sebep olmakta. Özellikle bazı okullar
milliyetçilik ekseninde ortaya çıkan görsellerle insanları etkilemek için işin
ucunu kaçırıyor. Bu durum da değerler eğitiminin felsefesiyle
örtüşmüyor.”
“Bence çok dikkatli kullanılmalı, davranışlar iyi seçilmeli, çünkü öğrenci
hep bir beklenti içinde oluyor, pekiştireç vermediğinde hemen düşüyor.
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Boşuna uğraşmışız gibi ifadeler ortaya çıkıyor. Diğer taraftan çok
pekiştireç verilmesi de etkililiğini azaltıyor. Kısacası etkili kullanmak çok
zor.”
3.3. Değerler Eğitiminin Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan
Problemler Teması
Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitiminin uygulanması sürecinde
karşılaştıkları problemlerle ilgili görüşlerinin dört kategoride
toplanmaktadır. Bu kategoriler çalışmaları özümsemede yetersizlik, hayata
geçirmede sınırlılık, sınırlı katılım, öğretmen farkındalığı olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu tema ile ilgili öğretmenlerin karşılaştıkları problemler
değerlendirildiğinde uygulama sürecinde karşılaşılan zorlukların, çok
yoğun olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Öğretmenlerin değerler
eğitiminin uygulanması sürecinde karşılaştıkları problemlere ilişkin
görüşleri analiz edildiğinde bu problemlerin en önemlisi yapılan
çalışmaların bir formalite olarak görülmesi, sürecin ruhuna nüfuz etmeden
yüzeysel olarak yapılmasıdır. Uygulama sürecinde karşılaşılan bir diğer
önemli problem maddi destek alarak projelendirilmemiş etkinliklerin
hayata geçirilmesinde maddi problemlerin ortaya çıkmasıdır. Değerleri
eğitiminin kazandırılmasının en temel amacı olan kapsayıcılığın tam
olarak gerçekleştirilememesi de ortaya çıkan önemli problemlerden birisi
olarak görülmektedir. Ayrıca, öğrencilerin elde edebileceği değerlerin
ortaya çıkışındaki belirleyicilerin başında öğretmenler gelmektedir. Bu
süreçte öğretmenin öğrencilerle kuracağı ilişkiler çok önemlidir.
Öğrencilerin davranışları özümsemesinde, paylaşılmış sorumluluk
duygularının okul ve sınıf ortamında ortaya çıkmasında ve daha birçok
değerin içselleştirilmesinde belirleyici olan öğretmen davranışlarıdır. Bu
yüzden öğretmenlerin değerler eğitimini gereksiz bulması, konuya yönelik
yetkin olmaması ve tutarsız davranması değer eğitiminin gerçekleşmesinde
öğretmenin model olmasıyla ilişkilendirilen problemler olarak ortaya
konmuştur. Bu tema ile ilgili bazı öğretmenlerin görüşleri şu şekilde ortaya
çıkmaktadır.
“Benim gördüğüm belli başlı öğrenciler bu etkinliklerde hep en önde
oluyor. O çocuklar da zaten önceden o değerleri belli düzeyde almış
oluyorlar. Bazı öğrencilere hiç dokunulmuyor. Yapılan çalışmalar
maalesef kapsayıcı olmuyor.”
“Projelendirilmiş çalışmalar da artık amacına ulaşmıyor. Öğretmenler
yapmış olmak için yapıyor çalışmaları. Bu konuda Milli Eğitim
Müdürlükleri tarafından etkin bir değerlendirme yapıldığını ya da dönüt
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verildiğini düşünmüyorum. Çünkü orada da okullar sisteme bir şeyler
girmiş mi girmemiş mi sadece ona bakılıyor bence.”
“Okullar, değerler eğitimiyle ilgili olarak her şeyi yapmış olmak için
yapıyor. Bence öğrencilerin günlük hayattaki davranışlarına dokunacak
etkinlikler yapılmalı, gerisi boş.”
“Yani değerler eğitimi keşke çok daha fazla öğrenci ile çalışabilsek. Biz
tabii bir etkinlik yaptığımızda iki öğrenci, üç öğrenci ile götürüyoruz. O ay
yaklaşık beş, altı etkinlik çıkartabiliyoruz. Keşke o yaptığımız etkinliği tüm
öğrencilere yansıtabilsek.”
“Bazı değerlerin kazanılması hem öğretmen hem de öğrenci için güç
olabilir. Bu yüzden kazandıracağımız değere ilişkin materyal geliştirilmesi
beklenir. Eğer uygun materyal kullanılmazsa öğrencilere o değeri yanlış
aktarabiliriz. Öğrenci bazı değerleri karıştırabilir, birbirinden farkını
veya birbiriyle olan ilişkisini fark edemeyebilir.”
“Bazı öğretmen arkadaşlar, öğretmenler değerler eğitimi ile ilgili
bilgiler verdikten sonra söylediklerinin tam zıttını yapabiliyorlar, bu
yüzden öğretmen kaynaklı sorunların en önemlisi söylenen ve yapılanların
çelişmesi olarak ortaya çıkmaktadır.”
“Farklı coğrafyadan gelen öğrenciler değerleri farklı yorumlayabilir.
Bu sorun olabilir. Bu nedenle öğretmenin öğrencileri birebir tanıması ve
ailelerle iletişimde bulunması gerekmektedir.”
3.4. Değerler Eğitimine Yönelik Öneriler Teması
Değerler eğitimiyle ilgili değerlendirilmesi gereken en önemli
boyutlardan birisi değerler eğitimiyle ilgili süreçlerin daha nitelikli
olabilmesine yönelik önerilerin ortaya çıkmasıdır. Bu tema ile ilgili
araştırmaya katılan öğretmenlerin önerileri uygulama süreci, öğretmenlere
ve ailelere yönelik olmak üzere üç başlık altında bir araya getirilmiştir.
Bu çerçevede uygulamaya yönelik öneriler incelendiğinde, yaş grubuna
yönelik değerlerin doğru belirlenmesi, değerler eğitimine ayrılan zamanın
arttırılması, öğrencilerin içsel güdülenmesinin sağlanması ve evrensel
değerlerin kazandırılması başlıklarından oluşmaktadır. Uygulamaya
yönelik tüm değerler ele alındığında değerler eğitiminde asıl amacın
öğrencilerin sürecin merkezine alınması gerekliliğine vurgu yapılmaktadır.
Bu alt tema ile ilgili olarak bazı öğretmenlerin görüşleri şu şekildedir:
“Değerler eğitimi sadece Hayat Bilgisi dersi kapsamında bir ünite
olarak değil ayrı bir ders olarak programda yer almalı ve ilkokulda tüm
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sınıflarda verilmeli bence. Değer ve ahlak gibi kavramların günlük hayatta
içi boşaltılıyor maalesef. Bu da zaten eğitim sürecinde değerlerin nitelikli
olarak kazandırılmamasından kaynaklanıyor. Öyle ayda yılda bir
yapılacak etkinliklerle kazandırılacak bir şey değil bu.”
“Değerler eğitiminde ödüllerle bir yere varmaya çalışmak çok yanlış.
Manevi değerlerin kazandırılmasında bunun öyle ya da böyle
içselleştirilmesinin sağlanması gerekir. Başka konularda ödül hadi neyse
ama burada adı üstünde değer diyoruz, bunun maddi bir şeyle
desteklenmesine kesinlikle ihtiyaç olmamalı.”
“Burada sürecin merkezine günlük hayatta tam bir karşılığı olan
evrensel değerler konulmalı. Sonraki süreçte bize özgü milli değerlerin
merkeze alınması gerektiğini düşünüyorum. Mesela, diğer canlılara karşı
şefkatli olma, onlara zarar vermeme. Başka ülkelere bakıyorsun bu konuda
çok güzel örnekler var. Ama bizde aileler çocuklar istiyor diye mesela
köpek alıyorlar, bir süre sonra bakım zor geliyor, herhangi bir yere bırakıp
kaçıyorlar. Bu tür değerlerin kazandırılmasının önemli olduğunu
düşünüyorum.
Öğretmenlere yönelik öneriler alt temasında ise öğretmenler, bu süreçte
değerler eğitimine yönelik olumlu davranışlarla örnek olarak sürece etkin
bir şekilde katılmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Konuyla ilgili olarak
bazı öğretmenlerin görüşleri şu şekildedir:
“Öncelikle bizler öğretmen olarak model ve örnek olmalıyız. Örneğin
ben kendi adıma kendi davranışlarıma dikkat ederek, verdiğim sözleri
tutarak, güzel sözler söyleyerek model olmaya çalışıyorum. Bu yaş
grubunda öğrenciler öğretmen davranışlarına çok dikkat ettikleri için çok
sık model alıyorlar.”
“Ben özellikle çevremizdekilere karşı saygılı davranışlar sergilememiz
gerektiğiyle ilgili davranışlar sergileyip ifade etmeye çalışıyorum. Saygısız
insanlar, toplumumuzun değerler eğitimi konusundaki eksikliğinin en
önemli göstergelerinden birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bunu da ancak
kendimiz anlatarak, örnek olarak bu yaşlardan itibaren kazandırabiliriz.
Aileye yönelik öneriler alt temasında ise öğretmenler ailelerin bu
süreçte kendi davranışları ile örnek olarak sürece etkin bir şekilde
katılmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu alt tema ilgili olarak bazı
öğretmenler şu şekilde görüşler belirtmiştir:
“Mesela biz öğrencilere orman yangınları, ormanların bizim milli
değerlerimiz olduğuna yönelik videolar izlemiştik. Ama çocuk daha sonra
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ailesiyle gittiği piknikte çöpleri gittikleri yerde bıraktıklarını mangalın
külünü oralara bıraktıklarını falan söylemişti. Buna benzer örneklerle çok
sık karşılaşabiliyoruz.”
“Aile konusu bambaşka, bizim derste konuştuğumuz şeylerin tam
tersini çocuk evde gördüğünü söyleyebiliyor hatta bu konu ile ilgili bir şey
söylediğinde öğretmenim babam bana kızdı diyebiliyor. Yani ailenin bu
konuya tam olarak entegre olmadan yapılması çok zor.”
“Aile değerler eğitiminin çıkış noktasıdır. Ailenin bu konu ile ilgili
bilinçli olabilmesi yani çocuğunu hazırbulunuşluğunun yüksek olması
bizim de işimizi kolaylaştırabilir. Eğitim sürecinin aileyle eşgüdümlü
yapılabilmesi süreci daha verimli hale getirecektir.”
4. Sonuç ve Tartışma
Bu araştırmada, değerler eğitimi ihtiyacını bireysel kazanımlar
çerçevesinde değerlendiren sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda
beceri kazandırma ve kişilik gelişimi olarak iki temel kazanımın ortaya
çıktığı görülmektedir. Çünkü toplumsal çerçevede olumlu kişilik
özelliklerine sahip nesillerin ortaya çıkması, bireylerin uyumlu bir şekilde
hayatını sürdürebilmeleri için kişilik gelişimi ile ilgili ahlaki değerlerin
edinilmesi oldukça önemlidir. Ergün (2013) özdüzenleme ve değer
ilişkisini ele aldığı çalışmasında değerler eğitiminin ergenlik dönemindeki
bireylerin özdüzenleme becerileri üzerindeki etkisini araştırmış ve
değerleri eğitiminin özdüzenleme ve bilişsel stratejileri etkin kullanma
becerilerini arttırdığını ve sınavlara yönelik ortaya çıkan kaygı düzeyini ise
azalttığını ifade etmiştir. Izgar ve Beyhan (2015) çalışmalarında değerler
eğitimi programının kişilik gelişimi çerçevesinde öğrencilerin demokratik
tutumları üzerindeki etkisini araştırmıştır. Değerler eğitimi programıyla
birlikte öğrencilerin demokratik tutumlarının olumlu yönde geliştiğini
ortaya koymuştur. Meydan (2010) çalışmasında öğretmenlerin değerler
eğitimi ile ilgili çalışmalarda genellikle grup çalışması yaptırdıklarını
belirttiklerini ifade etmiştir. Ortaya çıkan bu bulgu beceri kazanma
çerçevesinde değerler eğitiminin işbirliği becerisini geliştirme sürecinde
gerekli olduğu bulgusunu desteklemektedir. Uzunkol ve Yel (2016),
değerler eğitimi programının etkililiğine yönelik olarak yaptıkları deneysel
çalışmada, deney grubundaki öğrencilerin empati geliştirme ve sosyal
problemleri çözme becerisi açısından değerler eğitiminin pozitif yönde bir
etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Araştırma çerçevesinde ortaya çıkan
bir diğer bulgu ise toplumsal değerlerin zayıflamasından dolayı değerler
eğitiminin milli ve manevi toplumsal değerlerin kazandırılması için gerekli
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olduğu bulgusudur. Ortaya çıkan bu bulguyu destekler nitelikte birçok
araştırma yer almaktadır. Bu çerçevede, ilgili literatür incelendiğinde Ateş
(2013) çalışmasında, öğretmenler milli ve manevi değerlerin değerler
eğitiminde öncelikli olarak verilmesi gereken değerler olduğunu ifade
etmişlerdir. Deveci ve Selanik-Ay (2009), konu ile ilgili yaptıkları
çalışmada, öğrencilerin vatan, Atatürk sevgisi, bayrak gibi değerleri
önemli milli değerlerimiz olarak ortaya koyduklarını ifade etmişlerdir.
Yiğittir ve Keleş (2010), velilere yönelik olarak yaptığı araştırmada ilkokul
öğrenci velileri, okulda en çok kazandırılması gereken değerlerin olarak
milli, manevi ahlaki değerler olduğunu ifade etmiştir.
Araştırmada değerler eğitiminde pekiştireç kullanılmasının hem olumlu
hem de olumsuz yönde etkilerinin olduğuna yönelik bulgular elde
edilmiştir. Ancak genel olarak öğretmenlerin değerler eğitiminde
pekiştireç kullanımının olumsuz etkilerinin daha çok olduğunu
belirtmişlerdir. Bu çerçevede olumsuz bir yaklaşıma sahip olmalarına
rağmen öğretmenler uygulamalarda pekiştireçleri çok sık kullandıklarını
da ifade etmişlerdir. İlgili literatür incelendiğinde de bu araştırmada olduğu
gibi öğretmenlerin pekiştireç kullanımı ile ilgili eylem ve söylemlerinin bir
paralellik göstermediği söyleyebilir.
Warneken ve Tomasello (2008), öğrencilerin değer geliştirme sürecine
yönelik olarak yaptıkları deneysel çalışmada, değer geliştirme sürecinde
pekiştireçlerin çocukların davranışları üzerinde olumlu bir etkisi
olmadığını hatta edinilmesi istenen değerlere zıt yönde olumsuz
davranışların ortaya çıktığı sonucuna ulaşmışlardır. Ateş (2013), ele aldığı
araştırmasında pekiştireçlerin değerler eğitiminde öğrenci davranışlarını
olumlu değiştirmede çok etkili olduğuna yönelik bir bulgu olmamasına
rağmen çok sık kullanıldığını ifade etmiştir. Benzer şekilde (Bayırlı vd.,
2020), değerler eğitimiyle ilgili projelere katılan öğretmenlerin görüşlerini
ele aldıkları çalışmada, öğretmenlerin değerler eğitiminde pekiştireç
kullanımına genel olarak olumsuz yaklaştıklarını ancak hem yaptıkları
projeler kapsamında hem de yapmış oldukları etkinliklerde pekiştireçlere
çok sık yer verdikleri bulgusunu ortaya koymuşlardır. Ancak bu
araştırmada bazı öğretmenlerin pekiştireç kullanımının değerler eğitimine
ilişkin olarak bu değerleri benimseme ve değerlere uygun davranışlar
göstermeleri açısından teşvik ettiğine yönelik bulgular da yer almaktadır.
Elde edilen araştırma sonuçları doğrultusunda etkili bir değerler eğitimi
sürecinin ortaya çıkması için pekiştireç kullanımının doğru bir yaklaşım
olmadığı ifade edilebilir.
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Çalışmada öğretmenlerin değerler eğitiminin uygulanması sürecinde
çalışmaları özümsemede yetersizlik, hayata geçirmede sınırlılık gibi birçok
problemle karşılaştıklarına yönelik bulgular yer almaktadır. Konu ile ilgili
literatür incelendiğinde, öğretmenler, öğrencilerin değerleri özümseme
zorluğu, program sınırlılıkları, değerleri hayata geçirmede sınırlılık,
okulun fiziki koşulları gibi konularda problemler yaşadıklarını ifade
etmişlerdir. (Çelikkaya ve Filoğlu, 2014; Kurtdede Fidan, 2013;
Kurtulmuş, vd., 2014; Tokdemir, 2007; Türk, 2009; Üner, 2011; Yiğittir
ve Keleş, 2011).
Araştırma çerçevesinde ortaya çıkan sonuçlardan birisi de ailelerin
değerlerin kazandırılması sürecinde kendi davranışları ile örnek olarak
etkin bir şekilde sürece katılma gerekliliğidir. Değerlerin
kazandırılmasında aile ve öğretmenin işbirliği içinde olması oldukça
önemlidir. Bu konu ile ilgili literatür ele alındığında Yazar ve Erkuş (2013)
öğretmen adaylarına yönelik olarak yaptıkları çalışmada değerler
eğitiminin etkililiğiyle ilgili en önemli faktörlerden birisi olarak öğretmen
ve veli arasındaki işbirliğinin olduğunu ortaya koymuş ve ailenin değerler
eğitiminde öğrenciler üzerinde en önemli faktörlerin başında geldiğini
ifade etmiştir. Yine Cevherli (2014), okul öncesi dönemdeki öğrencilere
ilişkin yapmış olduğu çalışmasında, bu dönemde ailenin sürece dahil
edilmesinin olumlu sonuçlar elde edildiğini yani evdeki yaşantıların en az
okul süreci kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. . Çelenk (2003)
çalışmasında okul ile işbirliği içinde olan ve sürece destek olan ailelerin
çocuklarının değerlerin kazandırılmasında daha başarılı olduğunu ortaya
koymuştur. Yuvacı vd. (2013), davranış geliştirme odaklı öğretim
yöntemlerinin etkililiğiyle ilgili yaptıkları çalışmalarında, okul aile
işbirliğinin okulda verilmeye çalışılan değerlerin edinilmesinde okul-aile
işbirliğinin en önemli faktör olduğu ve istenen başarıya ulaşmada bu
işbirliğin sağlanmasının kaçınılmaz olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu
sonuçlara göre değerler eğitiminde elde edilen kazanımların daha kalıcı ve
tutarlı olmasında belirleyici olan en önemli faktörlerden birisinin okul aile
işbirliği olduğu söylenebilir.
Değerler eğitiminde öğretmen davranışlarının da değerler eğitimine
etki eden önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede özellikle
öğretmenlerin örnek davranışlar sergilemesinin önemi ile ilgili bulgular
ortaya çıkmıştır. Öğretmen davranışlarının etkililiği ile ilgili araştırma
sonuçları incelendiğinde, Demir ve Köse (2016), öğrencilerin özellikle
öğretmenlerinin karakter özelliklerine dikkat ettiklerini ifade etmişlerdir.
Karadağ vd., (2006) çalışmalarında, ilköğretim okullarında çalışan
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öğretmenlerin benimsemiş oldukları demokratik değerlerin ve sahip
oldukları tutumların değerler eğitimine yönelik öğrenci davranışları
üzerimde etkili olduğunu ortaya koymuşlardır Temur Doğan ve Yuvacı
(2014), araştırmalarında, değerler eğitimi ile ilgili etkinliklerde
öğretmenlerin mutlaka öğrencilere model olması ve çalışmalarda katılımcı
olmalarının değerle üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu ortaya
koymuşlardır.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN
OYUN KAVRAMI
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1. Giriş
Oyun; psikolojik ve fizyolojik iyi oluş hali için temeldir ve insanoğluna
karmaşık bir dünyada yaşamak için gereken becerileri uygulama ve
geliştirme fırsatları verir (Toub ve diğ., 2016). Oyunu net bir şekilde
tanımlamak zor olmasına rağmen, bireyi içsel olarak motive eden, aktif
katılım gerektiren ve neşeli keşiflerle sonuçlanan bir faaliyet olduğu ifade
edilebilir. Oyun isteğe bağlıdır, çoğu zaman dışsal bir amacı yoktur,
eğlencelidir ve genellikle kendiliğindendir (Yogman ve diğ., 2018). Oyun,
çocukların ilgilerini ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan,
özgürce seçilmiş, gönüllü bir süreçtir (Gleave ve Cole-Hamilton, 2012).
Yetişkinler için çalışmak ne ise çocuklar için de oyun oynamak odur.
Çalışmak gibi oyun da çocukların birbirlerine uyum sağlamalarını,
haklarını korumalarını, hatta başkalarının haklarını korumayı
öğrenmelerini ve etkili sosyal iletişimle yetişkinlerin dünyalarına girmeye
hazır hale gelmelerini sağlar (Tahmores, 2011).
Araştırmalar, oyun kültürünün çocukların gelişimi ve öğrenmesi için
önemini, ayrıca çocukların oyun, öğrenme ve gelişimini birbirinden
ayırmanın imkânsız olduğunu ortaya koymaktadır (NCCA, 2009;
Schousboe ve Winter Lindqvist, 2013). Oyunun eğitsel değeri, çocukların
dikkatini belirli bir içeriğe çekme ve aktif katılımlarını teşvik etme
potansiyelinde yatmaktadır (San Chee, 2014; Schousboe ve Winter
Lindqvist, 2013). Oyun, çocukları gelişimsel olarak destekler (Miller ve
Almon, 2009; Myck-Wayne, 2010; Wallerstedt ve Pramling, 2012).
Çocuklar oyunu zevk için ve gönüllüce oynadıklarında oyun fiziksel,
sosyal, duygusal ve bilişsel iyilik hallerine katkıda bulunur (Goldstein,
2012).
Eğlence ve keyif, fiziksel aktivite için en büyük motivasyon kaynağıdır.
Bu nedenle çocuklar eğlenceli faaliyetlere daha fazla ilgi duyarlar
(Hemmings, 2007). Çocukların fiziksel olarak aktif oyunlara
katılmalarının başlıca nedeni; eğlence amaçlıdır, yani can sıkıntısını
önlemek istemeleri ve aktif olmanın duygusal yararlarının farkında
44

olmalarıdır (Brockman ve diğ., 2011). Oyun fırsatları, çocukların
gelişimlerine katkıda bulunur ve özellikle doğal ortamlarda fiziksel olarak
aktif oyun oynayarak büyüyen çocuklar, hareketsiz akranlarına göre daha
sağlıklı ve daha uzun bir yaşamın temellerini atarlar (Pretty ve diğ., 2009).
20. yüzyılın en etkili bilişsel gelişim teorisyenlerinden Piaget, oyunun
çocuklara çevredeki materyallerle etkileşime girme ve dünya hakkında
kendi bilgilerini oluşturma konusunda geniş fırsatlar sağladığını
vurgulayarak oyunun çocukların bilişsel gelişimindeki temel rolüne dikkat
çeker (Zigler ve Bishop-Josef, 2009). Çocuklar oyun oynarken daha iyi
odaklanabilir ve kendi davranışlarını daha iyi düzenleyebilirler (Guddemi
ve diğ., 1999). Oyun içinde uyguladıktan sonra farklı becerilerini farklı
bağlamlarda kullanmaya hazır hale gelirler (Bodrova ve Leong, 1999).
Yapıcı ve yaratıcı oyunun bilişsel gelişim için çok önemli olduğu; oyun
oynamanın çocukların kelime dağarcıklarını geliştirmelerine, farklı
kavramları anlamalarına, problem çözme yeteneklerine, özgüvenlerine,
motivasyonlarına ve başkalarının ihtiyaçlarının farkına varmalarına katkı
sağladığı belirlenmiştir (Zigler ve Bishop-Josef, 2009).
Çocukların birbirleriyle oyun oynaması; ilişki kurma, grup oluşturma
ve kendilerini bir grubun ya da topluluğun parçası hissetme biçimlerini
etkiler. Çocuklar oynarken kendi dillerini, kurallarını ve değerlerini
kullanırlar, bu sayede oyun çocukların kendi kimliklerini geliştirmelerine
yardımcı olur (Casey, 2010). Oyunlar, çocukların sosyal ve duygusal
gelişimlerini destekler (Bodrova ve diğ., 2013). Akranlarıyla özgürce
oynayabilen çocuklar, olaylara başka birinin bakış açısıyla bakma, işbirliği
yapma, yardım etme, paylaşma ve problem çözme becerilerini de
geliştirirler (Open University, 2011). Çocuklar için oyun, sosyal iletişim
kurmanın ve sorunları çözmenin bir yoluyken, hayal gücü ve yaratıcılığın
gelişmesi için bir fırsat, kaygıyı azaltmak için bir yöntemdir; çünkü oyunun
kendisi bir tür savunma mekanizmasıdır (Arya, 2008; akt. Tahmores,
2011).
Çocuklar genellikle aktif olarak oyunla meşgul olurlar ve tutkuyla
oyuna dalmış olarak görülürler. Bu sayede çocukların yürütücü işlev
becerileri gelişir ve oyun, onların okula hazır olmalarına katkıda bulunur
(Henderson, ve Atencio, 2007). Ayrıca açık uçlu oyunların ve karmaşık
sosyodramatik oyunların, çocukların yaratıcılığını, problem çözme ve öz
düzenleme beceri gelişimlerini desteklediği bulunmuştur (Elias ve Berk,
2002; Whitebread ve diğ., 2009). Araştırmalar, örneğin doktor
muayenehanesi
gibi
yapılandırılmış
bağlamlarda
gerçekleşen
sosyodramatik oyunların kelime dağarcığı gelişimini iyileştirebileceğini
(Van Oers ve Duijkers, 2013), çocukların sık tekrarlanan yeni kelimeleri
tanımasını kolaylaştırabileceğini (Vukelich, 1993) ve ortamın inşası ya da
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oyun sırasında doğrudan rehberlik yoluyla öğretmen desteği sağlandığında
oyunun akademik becerilerin öğrenilmesine, örneğin matematiksel
becerilerin kazanılmasına katkıda bulunabileceğini göstermiştir (Saracho
ve Spodek, 2006; Seo ve Ginsburg, 2004; Skolnick Weisberg ve diğ., 2013;
Van Oers ve Duijkers, 2013).
2. Araştırmanın Önemi ve Amacı
Oyunun neden önemli olduğu, çocuklar açısından ne ifade ettiği,
çocukların gelişimlerine ne tür katkılar sağladığı, oyun tercihlerini
etkileyen faktörler gibi konuları okul öncesi dönem çocuklarının
perspektifinden değerlendiren birçok araştırma mevcuttur. Eğitim
kurumlarında çocuklara zengin oyun fırsatları sunma ve ebeveynleri oyun
dostu ebeveynler olmaları konusunda yönlendirebilecek en yetkin kişiler
okul öncesi öğretmenleri olduğu için oyun kavramının okul öncesi
öğretmenlerinin
perspektifinden
değerlendirilmesi
de
önem
kazanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın genel amacı; okul öncesi
öğretmenlerinin oyun kavramına ilişkin görüşlerinin niteliksel olarak
değerlendirilmesidir. Araştırmanın genel amacı doğrultusunda aşağıdaki
sorulara cevap aranmıştır;
– Sizce oyun nedir?
– Çocukluğunuzda oyun kavramı sizin için ne ifade ediyordu?
– Oyun çocuklar için neden önemlidir?
– Okul öncesi dönem çocuklarının oyun tercihlerine etki eden faktörler
nelerdir?
– Oyunun okul öncesi dönem çocukları üzerindeki etkileri nelerdir?
3. Yöntem
3.1. Araştırma Modeli
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen
kullanılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi
nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel
bir sürecin izlendiği araştırma türüdür (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Fenomenoloji, katılımcıların bir fenomen ya da kavramla ilgili
anlayışlarını, algılarını, duygularını ve bakış açılarını ifade etmelerini
sağlayan, bu fenomen ya da kavram hakkındaki görüş ve deneyimlerini
nasıl anlamlandırdıklarını tanımlamak için ifadelerinin analiz edildiği nitel
bir araştırma yöntemidir (Creswell, 2013; Rose ve diğ., 1995). Araştırmada
okul öncesi öğretmenlerinin oyun kavramına ilişkin görüşleri detaylı
olarak analiz edilmeye çalışılmıştır.
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3.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
bağlı olarak görev yapan ve araştırma için gönüllü olan 18 okul öncesi
öğretmeni oluşturmuştur. Çalışma grubu amaçlı örnekleme
yöntemlerinden “maksimum çeşitlilik örnekleme” tekniği kullanılarak
belirlenmiştir. Maksimum çeşitlilik örneklemesi, göreli olarak küçük bir
örneklem oluşturmayı ve bu örneklemde çalışılan probleme taraf
olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmayı hedefler.
Bu sayede elde edilecek bulgular ve sonuçlar farklı bir örnekleme yöntemi
ile elde edilen sonuçlara göre daha zengin olabilmektedir (Yıldırım ve
Şimşek, 2011). Maksimum çeşitliliğin sağlanabilmesi amacıyla araştırma
kapsamında görüşülecek olan okul öncesi öğretmenlerin belirlenmesi
esnasında öğretmenlerin yaşlarının, hizmet sürelerinin farklı olmasına ve
farklı sosyo-ekonomik bölgelerde bulunan okul öncesi eğitim
kurumlarında görev yapıyor olmalarına dikkat edilmiştir. Çalışma grubunu
oluşturan okul öncesi öğretmenlerinin 10’u (%55.56) kadın, 8’i (%44.44)
erkektir. Okul öncesi öğretmenlerinin 3’ü (%16.66) 25-29 yaş, 5’i
(%27.78) 30-34 yaş, 5’i (%27.78) 35-39 yaş, 5’i (%27.78) 40-44 yaş
aralığındadır. Öğretmenlerin 5’i (%27.78) 3-9 yıllık, 8’i (%44.44) 10-16
yıllık, 5’i (%27.78) 17-23 yıllık mesleki kıdeme sahiptir. Öğretmenlerin
6’sı (%33.33) alt sosyo-ekonomik, 6’sı (%33.33) orta sosyo-ekonomik,
6’sı (%33.33) üst sosyo-ekonomik bölgelerde bulunan bağımsız
anaokullarında görev yapmaktadır.
3.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış
görüşmelerde sorular önceden belirlenir ve bu sorular sorularak konuya
ilişkin veriler toplanmaya çalışılır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde
sorular esnektir ve konuya dair daha ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla ek
soru sorma özgürlüğü sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Görüşme formu
iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda okul öncesi öğretmenleriyle ilgili
olarak “Kişisel Bilgi Formu”; ikinci kısımda ise araştırma ile ilgili beş adet
açık uçlu soru yer almaktadır. Öncelikle araştırmacı tarafından alan yazın
taranmış ve 3 alan uzmanından görüş alınarak görüşme soruları
hazırlanmıştır. Görüşme formunun açık, net ve anlaşılır olup olmadığını
değerlendirmek için, iki okul öncesi öğretmeni ile görüşme sorularının ön
uygulaması yapılmıştır. Öğretmenler tarafından sorulara verilen cevaplar
incelenerek soruların temel amaca hizmet edip etmediği kontrol edildikten
sonra görüşme formuna son hali verilmiştir. Ön uygulamaya katılan iki
okul öncesi öğretmeninin görüşleri araştırmada değerlendirmeye
alınmamıştır.
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3.4. Verilerin Toplanması
Veri toplama aşamasında katılımcı olmaya gönüllü olan 18 okul öncesi
öğretmeninin her biriyle farklı tarihlerde ayrı ayrı ve yüz yüze görüşmeler
yapılmıştır. Görüşmenin başında öğretmenlere araştırmanın amacı
açıklanmış, kişisel bilgilerinin ve görüşlerinin gizliliğine dair
bilgilendirme yapılmış ve görüşme sorularına içtenlikle cevap
vermelerinin araştırmanın amacına ulaşabilmesi için oldukça önemli
olduğu vurgulanmıştır. Her bir katılımcı ile ortalama 30 dakika süren
görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler yazılı olarak kayıt altına alınmıştır.
3.5. Verilerin Analizi
Araştırmada kullanılan görüşme formundaki açık uçlu sorulara verilen
cevapların analizi, betimsel analiz yöntemi kullanılarak yapılmıştır.
Betimsel analiz yöntemine göre elde edilen veriler, sistematik ve açık bir
şekilde betimlendikten sonra yapılan bu betimlemeler açıklanıp,
yorumlanır ve neden-sonuç ilişkileri irdelenerek, araştırma sonuçlarına
ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Verilerin analizinde görüşüne
başvurulan okul öncesi öğretmenlerine (Ö1, Ö2, Ö3...) şeklinde kodlar
verilmiş, katılımcıların isimleri kullanılmamıştır. Bulgular frekans ve
yüzde değerleriyle ortaya konulmuştur.
Araştırmada her soruya ilişkin elde edilen veriler incelenmiş ve her
görüşme sorusu için bir ana başlık ve alt başlıklar oluşturulmuştur. Ana
başlıkları oluşturan alt başlıkların kendi aralarında ve diğer ana başlıklarla
tutarlılığı değerlendirilmiş, anlamlı bir bütünün parçasını oluşturup,
oluşturmadığı denetlenmiştir. Her bir başlıkta incelenen bulgular, okul
öncesi öğretmenlerinin görüşlerinden direkt alıntılarla desteklenmiştir.
Sonuçlara nasıl ulaşıldığı açık seçik ortaya konularak ve ilgili kanıtlar
diğer kişilerin ulaşabileceği biçimde sunularak iç geçerlik sağlanmaya
çalışılmıştır. Dış geçerliliği sağlamak için araştırmadaki tüm süreçler
detaylarıyla açıklanmış ve araştırmanın başka araştırmalar ile teste tabi
tutulabilmesi için gerekli açıklamalar ayrıntılı bir şekilde yapılmaya
çalışılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin görüşme sorularına verdiği
yanıtlar araştırmacı ve bir alan uzmanı tarafından incelenerek
karşılaştırılmış “görüş birliği” ve “görüş ayrılığı” olan kodlar belirlenmiş
ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Güvenilirlik hesaplamasında Miles ve
Huberman’ın (1994) önerdiği güvenirlik formülü Güvenirlik = Görüş
Birliği / (Görüş Birliği+Görüş Ayrılığı)x100 kullanılmıştır. Güvenirlik
hesaplamasında uyuşum yüzdesi % 70 olduğunda güvenirlik yüzdesine
ulaşılmış kabul edilir (Miles ve Huberman, 1994; Yıldırım ve Şimşek,
2011). Çalışmanın güvenirliği %88 olarak bulunmuştur.
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4. Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde, çalışma grubunda yer alan okul öncesi
öğretmenlerinin oyun kavramına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla
kullanılan görüşme formundan elde edilen verilerin çözümlenmesi
sonucunda ortaya çıkan bulgulara yer verilmiştir.
4.1. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Tanımı
Görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde oyun kavramı okul
öncesi öğretmenleri tarafından “çocuklar için eğlence aracı”, “çocukların
kendini ifade aracı”, “çocukların öğrenme aracı” ve “çocukları tanıma
aracı” olarak tanımlanmıştır.
Tablo 1. Okul öncesi öğretmenlerinin oyun tanımı
Oyun Tanımı
Çocuklar için eğlence aracı
Çocukların kendini ifade etme aracı
Çocukların öğrenme aracı
Çocukları tanıma aracı
Toplam

f
6
5
4
3
18

%
33.33
27.78
22.22
16.67
100

Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere görüşmeye katılan okul öncesi
öğretmenlerinin çoğunluğu oyunu, çocukların eğlenerek vakit geçirdiği bir
araç olarak tanımlamışlardır. Öğretmenlerin bir kısmı oyunu, çocuğun iç
dünyasını yansıttığı için kendini iyi ifade ettiği bir araç; bir kısmı
çocukların bir şeyleri öğrenmelerinde önemli bir araç ve bir kısmı da
çocukları tanıma aracı olarak tanımlamışlardır.
Oyunu çocuklar için eğlence aracı olarak tanımlayan yanıtlara örnek:
“Oyun, çocukların gönüllerince eğlenebildiği bir etkinliktir.” (Ö11)
“Oyun, çocuğun eğlendiği, sosyalleştiği alandır, her şeyidir,
hayatıdır.” (Ö4)
Oyunu çocukların kendini ifade etme aracı olarak tanımlayan yanıtlara
örnek:
“Oyun, çocuğun iç dünyasını dışa yansıtmasıdır. Çocuğun kendini en
iyi ifade etme şeklidir.” (Ö8)
“Oyun, çocukların kendilerini özgürce ifade edebildiği, kendi
alanlarını oluşturabildikleri bir alandır.” (Ö18)
Oyunu çocukların öğrenme aracı olarak tanımlayan yanıtlara örnek:
“Oyun, çocukların eğlenerek öğrendikleri, güzel vakit geçirdikleri bir
alandır.” (Ö15)
“Çocuğun eğlenerek öğrendiği bir zaman dilimidir.” (Ö16)
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Oyunu çocukları tanıma aracı olarak tanımlayan yanıtlara örnek:
“Oyun, çocuğun eğlendiği, öğrendiği, sosyalleştiği, problem
davranışlarının ortaya çıktığı alandır. Çocuğun aile yaşantısı hakkında
öğretmene bilgi veren sosyalleşme alanıdır.” (Ö4)
“Oyun, çocukları tanıma şeklidir.” (Ö14)
4.2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukluk Anılarındaki Oyun
Tanımı
Görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde okul öncesi
öğretmenleri çocukluklarındaki oyun kavramını “eğlence ve mutluluk”,
“temel gereksinim”, “arkadaşlık ve sosyalleşme”, “kendini ifade etme
olanağı”, “gerçek hayatı deneyimleme”, “hayallerini canlandırma olanağı”
ve “bireysel aktivite” olarak tanımlamışlardır.
Tablo 2. Okul öncesi öğretmenlerinin çocukluk anılarındaki oyun tanımı
Anılardaki Oyun Tanımı
Eğlence ve mutluluk
Temel gereksinim
Arkadaşlık ve sosyalleşme
Kendini ifade etme olanağı
Gerçek hayatı deneyimleme
Hayallerini canlandırma olanağı
Bireysel aktivite
Toplam

f
7
4
3
1
1
1
1
18

%
38.87
22.22
16.67
5.56
5.56
5.56
5.56
100

Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere görüşmeye katılan okul öncesi
öğretmenlerinin çoğunluğu çocukluk anılarını düşünerek oyun kavramını
eğlence ve mutluluk olarak tanımlamışlardır. Öğretmenlerin bir kısmı da
çocukluk anılarındaki oyun kavramını temel gereksinim, arkadaşlık ve
sosyalleşme, kendini ifade etme olanağı, gerçek hayatı deneyimleme,
hayallerini canlandırma olanağı ve bireysel aktivite olarak
tanımlamışlardır.
Oyunu çocuklar için eğlence ve mutluluk olarak tanımlayan yanıtlara
örnek:
“Eğlenmek, mutlu olmak, özgürce her şeyi yapmak ve dışarda vakit
geçirmekti.” (Ö7)
“Özgür ve mutlu olmak, kendini rahatça ifade edebilmek, çok fazla
eğlenceydi.” (Ö13)
Oyunu çocuklar için temel gereksinim olarak tanımlayan yanıtlara
örnek:
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“Oyun her şeydi benim için. Ben bir ilçede büyüdüm. Lise çağıma kadar
sokaktaydım. Hep oyun oynardım. Doya doya çocukluğumu yaşadım.”
(Ö1)
“Çocukluğumda oyun oynamak bedenimin en temel gereksinimi
gibiydi.” (Ö3)
Oyunu çocuklar için arkadaşlık ve sosyalleşme olarak tanımlayan
yanıtlara örnek:
“Arkadaşlarımla birlikte olmaktı.” (Ö12)
“Eğlenceli zaman geçirmek, arkadaşlarımla birlikte sosyal bir ortamda
paylaşımda bulunmaktı.” (Ö17)
Oyunu çocukların kendini ifade etme olanağı olarak tanımlayan
yanıtlara örnek:
“Çok şey ifade ediyordu. Hayallerimizi hep oyuna yansıtırdık.
Kendimizi hep oyunla ifade ediyorduk.” (Ö14)
Oyunu çocukların gerçek hayatı deneyimlemesi olarak tanımlayan
yanıtlara örnek:
“Yeni şeyleri hep oyunlarda öğrenirdim. Rolleri, meslekleri,
malzemeleri… Gerçek yaşamda nasıl ilerleyebileceğimi bu oyunlarla
öğrendim.” (Ö10)
Oyunu çocukların hayallerini canlandırma olanağı olarak tanımlayan
yanıtlara örnek:
“Oyunun içinde sevdiğim, hayal ettiğim karakteri canlandırmayı
isterdim. Zihnimde bir hayal kurar ve o kahramanı canlandırırdım.”
(Ö16)
Oyunu bireysel aktivite olarak tanımlayan yanıta örnek:
“Daha çok kendi kendime oynayan ve oyunla kendi kendine oyalanan
bir çocuktum.” (Ö18)
4.3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bakış Açısından Oyunun
Çocuklar İçin Önemi
Görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde okul öncesi
öğretmenlerinin, okul öncesi dönem çocukları için oyun kavramının
önemini “etkili bir öğretim aracı olması”, “konfor alanı sunması”,
“gelişimlerini desteklemesi” ve “öğretmene çocuk hakkında ipuçları
sunması” olarak sıraladıkları belirlenmiştir.
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Tablo 3. Okul öncesi öğretmenlerinin bakış açısından oyunun çocuklar
için önemi
Oyunun Çocuklar İçin Önemi
Etkili bir öğretim aracı olması
Konfor alanı sunması
Gelişimlerini desteklemesi
Öğretmene çocuk hakkında ipuçları sunması
Toplam

f
7
6
3
2
18

%
38.89
33.33
16.67
11.11
100

Tablo 3’ten de anlaşılacağı üzere görüşmeye katılan okul öncesi
öğretmenlerinin çoğunluğu oyunun etkili bir öğretim aracı olması
nedeniyle önemli olduğunu ifade etmiştir. Öğretmenlerin bir kısmı da
konfor alanı sunması, çocukların gelişimlerini desteklemesi ve öğretmene
çocuk hakkında ipuçları sunması nedeniyle oyunun çocuklar için önemli
olduğunu vurgulamışlardır.
Oyunun önemini etkili bir öğretim aracı olması olarak açıklayan
yanıtlara örnek:
“Oyun, çocuğun var olan yaş grubunda öğrenmesi gerekli olan bütün
kavramların, hayata dair gerekli olan bütün davranışların en iyi
kazandırıldığı etkinliktir. Oyunsuz çocuk düşünülemez. Bu yaştaki
çocuklara her şey oyun ile öğretilmelidir.” (Ö2)
“Çocuklar toplumsal yaşam kurallarını en iyi oyunda öğreniyorlar. Rol
model alma sayesinde toplumsal yaşama ayak uyduruyorlar.
Kendilerini ifade edebiliyorlar. Problem çözme becerilerini
geliştiriyorlar. Empati kurmayı öğreniyorlar. Her şey oyunla
verilmelidir. Çünkü çocuğun anladığı dil oyundur.” (Ö4)
Oyunun önemini konfor alanı sunması olarak açıklayan yanıtlara örnek:
“Çocukların başka rahatlayabilecekleri bir ortam, alan yok. Oyun
oynarken kendilerini daha rahat hissediyorlar. Hele eskiden olduğu
gibi sokağa çıkıp oynasalar, özgüvenleri daha çok gelişir.” (Ö1)
“Çocuğun kendini en rahat ifade ettiği yer oyunun içidir. Hayal ettiği,
düşündüğü, olmak istediği her şeye sahip olduğu, alanın en geniş
olduğu, sınırlarını kendi belirlediği, dünyanın en güzel ve rahatlatıcı
şeyidir.” (Ö3)
Oyunun önemini gelişimlerini desteklemesi olarak açıklayan yanıtlara
örnek:
“Oyun çocukların bilişsel, fiziksel, duygusal, sosyal gibi tüm gelişim
alanları açısından çok önemlidir.” (Ö7)
“Çocukların bütün gelişim alanlarının desteklenmesi için çok
önemlidir, sihirdir oyun.” (Ö9)
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Oyunun önemini öğretmene çocuk hakkında ipuçları sunması olarak
açıklayan yanıtlara örnek:
“Oyunda çocuklar, duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade ediyorlar.
Öğretmenler olarak onların hayal dünyasını, duygu ve düşüncelerini
daha rahat görebiliyoruz.” (Ö15)
“Oyun çocuk için önemlidir çünkü oyun oynarken bir birey olduğunun
farkına varıyor, kendini kanıtlayabilme fırsatını buluyor. Değişik
olaylara bakış açısını geliştiriyor. Bir sorun varsa onu oyun oynayarak
çözmeye çalışıyor. Çocuğun hayatındaki sıkıntılar hakkında öğretmene
mutlak bir ipucu veriyor.” (Ö5)
4.4. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bakış Açısından Çocukların
Oyun Tercihine Etki Eden Faktörler
Görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde okul öncesi
öğretmenlerinin, okul öncesi dönem çocuklarının oyun tercihlerine etki
eden faktörleri, “sosyal çevre”, “televizyon ve sosyal medya”, “oyun
materyalleri”, “ekonomik düzey” ve “ilgi alanları” olarak sıraladıkları
tespit edilmiştir.
Tablo 4. Okul öncesi öğretmenlerinin bakış açısından çocukların oyun
tercihine etki eden faktörler
Çocukların Oyun Tercihine Etki Eden
Faktörler
Sosyal çevre
Televizyon ve sosyal medya
Oyun materyalleri
Ekonomik düzey
İlgi alanları
Toplam

f

%

7
5
3
2
1
18

38.88
27.78
16.67
11.11
5.56
100

Tablo 4’ten de anlaşılacağı üzere görüşmeye katılan okul öncesi
öğretmenlerinin çoğunluğu sosyal çevrenin çocukların oyun tercihlerini
etkilediğini ifade etmiştir. Öğretmenlerin bir kısmı da televizyon ve sosyal
medya, oyun materyalleri, ekonomik düzey ve ilgi alanlarının çocukların
oyun tercihleri üzerinde etkili olduğunu vurgulamışlardır.
Çocukların oyun tercihine etki eden faktörlerden birini sosyal çevre
olarak açıklayan yanıtlara örnek:
“Aile ve yakın çevre, ön yaşanmışlıklar, kültür çok önemlidir.” (Ö6)
“Arkadaş çevresi, kız çocukları ve erkek çocuklarının kız-erkek
rollerine göre oyunlarda etken faktör olabiliyor.” (Ö9)
Çocukların oyun tercihine etki eden faktörlerden birini televizyon ve
sosyal medya olarak açıklayan yanıtlara örnek:
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“Çocuklar genel olarak televizyonda izlediklerini oyunlarında
uygulamaya çalışıyorlar.” (Ö1)
“Ailelerinin sosyal medya hesaplarında gördükleri ve ilgilerini çeken
her şeyi çocuklar oyunlarına yansıtıyorlar.”(Ö8)
Çocukların oyun tercihine etki eden faktörlerden birini oyun
materyalleri olarak açıklayan yanıtlara örnek:
“Çocukların bulunduğu ortamdaki materyaller hem onların oyun
tercihlerini hem de hayal gücü ve yaratıcılıklarını etkiler.”(Ö14)
“Öğrenme merkezlerinde var olan materyaller, belli zamanlarda
merkezlerde yapılan değişiklikler farklı alanlara yönelmelerini
sağlıyor. Sevdiği oyuncaklar da etki edebiliyor.” (Ö2)
Çocukların oyun tercihine etki eden faktörlerden birini ekonomik düzey
olarak açıklayan yanıtlara örnek:
“Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi bence en etkili olan faktördür.” (Ö3)
“Çocuk varlıklı bir aile de yetişiyor ise oynadığı oyunlar ve oyuncaklar
muhakkak farklılık gösterecektir.” (Ö5)
Çocukların oyun tercihine etki eden faktörlerden birini ilgi alanları
olarak açıklayan yanıtlara örnek:
“Çocuklar hangi konulara, hangi materyallere ilgi duyuyorlarsa
oyunlarını baskın ilgileri doğrultusunda düzenleyecekler demektir.”
(Ö15)
4.5. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bakış Açısından Oyunun
Çocuklar Üzerindeki Etkileri
Görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde oyunun okul
öncesi dönem çocukları üzerindeki etkilerini okul öncesi öğretmenlerinin
“gelişim desteği sağlar”, “enerji ve mutluluk verir”, “sosyalleşme sağlar”,
“öğrenim sürecine katkı sağlar” ve “paylaşma ve yardımlaşmayı öğretir”
olarak sıraladıkları belirlenmiştir.
Tablo 5. Okul öncesi öğretmenlerinin bakış açısından oyunun çocuklar
üzerindeki etkileri
Oyunun Çocuklar Üzerindeki Etkileri
Gelişim desteği sağlar
Enerji ve mutluluk verir
Sosyalleşme sağlar
Öğrenim sürecine katkı sağlar
Paylaşma ve yardımlaşmayı öğretir
Toplam
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f
10
3
2
2
1
18

%
55.55
16.67
11.11
11.11
5.56
100

Tablo 5’ten de anlaşılacağı üzere görüşmeye katılan okul öncesi
öğretmenlerinin çoğunluğu oyunun çocuklar için gelişim desteği
sağladığını ifade etmiştir. Öğretmenlerin bir kısmı da oyunun enerji ve
mutluluk verdiğini, sosyalleşme sağladığını, öğrenim sürecine katkı
sağladığını, paylaşma ve yardımlaşmayı öğrettiğini vurgulamışlardır.
Oyunun çocuklar üzerindeki etkisini gelişim desteği sağlama olarak
açıklayan yanıtlara örnek:
“Oyun, çocukların bilişsel gelişimlerini destekler. Bununla birlikte
diğer gelişim alanlarına da etkisi oldukça fazladır.” (Ö18)
“Oyun, tüm gelişim alanlarını destekler. Öz bakım, dil gelişimi gibi tüm
gelişim alanlarının geliştirilmesinde, kazanımların sağlanmasında
önemlidir ve etkin rolü vardır.” (Ö13)
Oyunun çocuklar üzerindeki etkisini enerji ve mutluluk verme olarak
açıklayan yanıtlara örnek:
“Oyun oynayan çocuk mutludur. Enerjisini olumlu yönde geliştirir.”
(Ö3)
“Oyun esnasında çocukların enerjilerinin yükseldiğini düşünüyorum.
Mutluluk hormonu salgılıyorlar.” (Ö14)
Oyunun çocuklar üzerindeki etkisini sosyalleşme sağlama olarak
açıklayan yanıtlara örnek:
“Oyun, çocuğun dünyasıdır. En önemlisi oyunda çocuklar
sosyalleşiyorlar. İletişim ve empati becerileri gelişiyor.” (Ö4)
“Oyun oynarken, arkadaş ediniyorlar. Kişilik ve karakterlerini
oluşturuyorlar. İçine kapanık ve içsel bir çocuksa oyun sayesinde
kuralları ve toplumsallaşmayı öğreniyor.” (Ö5)
Oyunun çocuklar üzerindeki etkisini öğrenim sürecine katkı sağlama
olarak açıklayan yanıtlara örnek:
“Oyun, çocuğun hem eğlenmesini sağlıyor hem öğrenmesini
kolaylaştırıyor. Buda öğrenmenin kalıcı olmasını sağlıyor.” (Ö10)
“Oyunun çocuklar üzerinde istendik davranış kazandırma etkisi vardır.
Çocuk, oyun esnasında yeni bilgileri daha kolay ve keyifli bir şekilde
öğrenir.” (Ö17)
Oyunun çocuklar üzerindeki etkisini paylaşma ve yardımlaşmayı
öğretme olarak açıklayan yanıtlara örnek:
“Çocuk, paylaşmayı, yardımlaşmayı öğreniyor. Sevgiyi saygıyı
öğreniyor.” (Ö9)
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5. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu bölümde okul öncesi öğretmenlerinin oyun kavramına ilişkin
görüşlerinin niteliksel olarak değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen
bu çalışmanın bulguları alan yazın ışığında tartışılmaktadır.
Araştırma bulgularına göre, okul öncesi öğretmenleri oyun kavramını
“çocuklar için eğlence aracı”, “çocukların kendilerini ifade aracı”,
“çocukların öğrenme aracı” ve “çocukları tanıma aracı” olarak
tanımlanmışlardır. Öğretmenlerden kendi çocukluklarındaki oyun
kavramını açıklamaları istendiğinde ise oyunu “eğlence ve mutluluk”,
“temel gereksinim”, “arkadaşlık ve sosyalleşme”, “kendini ifade etme
olanağı”, “gerçek hayatı deneyimleme”, “hayallerini canlandırma olanağı”
ve “bireysel aktivite” olarak tanımlamışlardır. Okul öncesi öğretmenlerinin
yetişkinlik ve çocukluklarındaki oyun tanımlamalarına bakıldığında
bazılarının (eğlence, kendini ifade etme aracı) benzerlik gösterdiği ancak
yetişkinlik bakış açısında bazı tanımlamaların (çocukların öğrenme,
çocukları tanıma aracı) çocuklarınkinden oldukça farklı olduğu
belirlenmiştir. Oyun kavramı çocuklukla eş anlamlıdır (Smith, 2016)
çünkü oyun, insanın hayata ve yetişkinliğe dair deneyim kazanmasının
temelini oluşturur. Çocuklar oyun hakkında olumlu tutumlara sahiptir
(Dunphy ve Farrell, 2011; Linklater, 2006), oyunu okulda en çok sevdikleri
aktivite olarak tanımlarlar (Einarsdóttir, 2005; Einarsdóttir, 2010). Bu
noktada da erken çocukluk döneminde oyun, öğrenmeyi ve eğitimi
kolaylaştıran bir misyon edinir (Pramling Samuelsson ve Johansson,
2009). Ancak burada dikkat edilmesi gereken yetişkinler tarafından
yönetilen oyunmuş gibi faaliyetler yerine çocukların düşünmesini
geliştiren gerçek oyun fırsatlarının sağlanmasıdır (Brooker, 2010).
Yetişkinlerin başlattığı oyun temelli etkinlikler potansiyel olarak değerli
olmasına rağmen, bu oyun temelli etkinliklerin çocukları kendi
kurguladıkları oyunlardaki keşfetme, deneme ve yaratma fırsatlarından
yoksun bıraktığı savunulmaktadır (Fisher, 2010).
Araştırmanın diğer bir bulgusuna göre, okul öncesi öğretmenleri oyun
kavramını okul öncesi dönem çocukları için “etkili bir öğretim aracı
olması”, “konfor alanı sunması”, “gelişimlerini desteklemesi” ve
“öğretmene çocuk hakkında ipuçları sunması” açılarından önemli
bulmaktadırlar. Erken çocukluk eğitiminde oyuna hem kavramsal hem de
pedagojik olarak değer verilmektedir (Fleer, 2013; Pramling Samuelsson
ve Asplund Carlsson, 2008) çünkü çalışmalar oyunun çocuğun hayatındaki
önemini ve rahatlatıcı etkisini ortaya koymaktadır (Anning, 2010; Cohen,
2012; Fisher, 2010; Moyles, 2010; Scott, 2010; Wood, 2009). Oyun;
çocuğun zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gelişimini büyük ölçüde
etkiler (Yavuzer, 1998). Araştırmalar, okul öncesi dönemde oyun temelli
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faaliyetlerin çocukların öğrenmeye daha istekli olmalarını ve
öğrenmelerini kolaylaştırdığını ortaya koymaktadır (Whitehead, 2010).
Okul öncesi öğretmenleri için oyun; öğrenciyi tanıma ve yönlendirme,
eğitimi planlama ve öğrenciyle iletişim kurabilme açısından oldukça
önemlidir. Bu nedenle öğretmenler daha çok eğitim ve çocuğu tanıma aracı
olarak oyunu tercih etmektedirler (Okatan ve Tagay, 2021).
Araştırmanın bir diğer bulgusuna göre, okul öncesi öğretmenleri
“sosyal çevre”, “televizyon ve sosyal medya”, “oyun materyalleri”,
“ekonomik düzey” ve “ilgi alanları” gibi faktörlerin okul öncesi dönem
çocuklarının oyun tercihlerini etkilediğini vurgulamaktadır. Oyun, kaliteli
erken çocukluk eğitim programları için bir ön koşul olarak tanımlanmıştır
(Siraj-Blatchford ve diğ., 2002). Oyun pedagojisine yer verilmesinde sınıf
öğretmeninin felsefesi ve uygulamaları, okul yönetiminin ve velilerin oyun
temelli öğrenmeye yönelik algılarından oluşan sosyal çevre oldukça
önemlidir (Breathnach, 2017). Oynayarak öğrenme fırsatları, özellikle
çocukların ilgi alanları üzerine kurulur ve onları keşfederek öğrenme
yoluyla hem bilgilerini hem de becerilerini geliştirmeleri için motive eder
(Leech, 2009; Siraj-Blatchford ve diğ., 2002).
Araştırmanın son bulgusuna göre, okul öncesi öğretmenleri oyunun
okul öncesi dönem çocukları üzerinde “gelişim desteği sağlama”, “enerji
ve mutluluk verme”, “sosyalleşme sağlama”, “öğrenim sürecine katkı
sağlama” ve “paylaşma ve yardımlaşmayı öğretme” açılarından etkileri
olduğunu belirtmektedirler. Özgürce seçilmiş oyunlara katılma hakkına
sahip oldukları öğrenme ortamlarında pekiştirme, cesaretlendirme,
etkileşim, tartışma gibi yetişkin müdahaleleri çocukların üstbilişsel
becerilerinin gelişimine yardımcı olur. Ayrıca çocukların öğrenmesi,
akranlarıyla oyun oynama ve yetişkinlerle uzun konuşmalar yoluyla da
desteklenir (Siraj-Blatchford ve Sylva, 2004; Walsh ve diğ., 2006; Wood,
2007). Araştırmalar oyun ve öğrenme arasında doğrudan bir ilişki
olduğunu ortaya koymaktadır (Pramling Samuelsson ve Asplund Carlsson,
2008). Çocuklar oyun oynarken geleceklerini inşa edecek bilgi, beceri ve
alışkanlıkları kazanırlar (Hurwitz, 2002). Çocukların bakış açılarını ortaya
koyan çalışmalarda en sık görülen tema, oyunun eğlenceli olduğu
yönündedir. Bu çalışmalarda çocuklar sadece oyun oynama sürecinin
eğlenceli olduğunu değil, oyun oynarken başkalarıyla birlikte
eğlendiklerini ve mutlu olduklarını da belirtmişlerdir (Dunphy ve Farrell,
2011). Vickerius ve Sandberg (2006) tarafından yapılan bir çalışmada
İsveç’te erken çocukluk sınıflarında görüşülen çocuklar oyunu eğlenceli
bir aktivite olarak tanımlamışlar, sıkıcı olarak algıladıkları etkinlikleri
oyun olarak değerlendirilmemişlerdir. Arkadaşlıklar, çocukların
etkinliklerinin ayrılmaz bir parçasıdır (Broadhead, 2004; Pearce ve Bailey,
2011). Araştırmalar; çocuklar için oyunu çekici kılan şeyin akranlarıyla
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olan olumlu ilişkileri ve arkadaşlarının varlığı olduğunu da ortaya
koymaktadır (Einarsdóttir, 2005). Çocuklar oyunlarda akranlarıyla
paylaşma, yardımlaşma gibi iletişim içerinde kalarak sosyalleşmektedirler.
Bu nedenle çocukların arkadaşlarıyla birlikte olma arzusu, oyun
etkinliğinin doğası ve bağlamından çok daha önceliklidir (Rogers ve
Evans, 2006).
Elde edilen bulgular ışığında geliştirilen öneriler şu şekilde
sıralanabilir:
- Çocukların yaratıcılık, hayal gücü ve tüm gelişimsel becerilerinin
desteklenebilmesi için okul öncesi öğretmenlerinin öğretim amaçlı oyunlar
açısından çocukları yönlendirmekten kaçınmaları önerilebilir.
- Okul öncesi öğretmenleri, oyunun yalnızca öğretimsel gücünden değil
çocukları motive eden, sosyalleştiren, onların tüm becerilerini destekleyen
gücünden faydalanmaları için fırsatlar yakalamaları konusunda seminer ve
atölye çalışmalarıyla desteklenebilir.
- Çocukların oyunlarındaki tercih ve davranışlarının altında yatan etkenler
okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda detaylı bir şekilde
araştırılabilir.
- Okul öncesi öğretmenlerinin, çocukların oyunlarındaki tercih ve
davranışlarından çocuğa dair doğru çıkarımları yapabilmeleri için
eğitimler düzenlenebilir, bu konuda araştırmalar yapılabilir.
- Bu araştırma farklı çalışma gruplarıyla (idareciler, ebeveynler) yapılarak
ulaşılan sonuçlar karşılaştırılabilir.
Kaynakça
Anning, A. (2010). Play and legislated curriculum. In J. Moyles (Ed.), The
excellence of play (3rd ed., pp. 19-33). Maidenhead, UK: Open
University Press.
Bodrova, E., Germeroth, C., & Leong, D. J. (2013). Play and selfregulation: Lessons from Vygotsky. American Journal of Play, 6(1),
111-123.
Bodrova, E., & Leong, D. J. (1999). Play and its role in development and
learning: The Vygotskian approach. In M. Guddemi, T. Jambor, &
A. Skrupskelis (Eds.), Play in a changing society. Little Rock, AR:
SECA.
Breathnach, H. (2017). Children’s perspectives of play in an early
childhood
classroom. Unpublished
doctoral
dissertation,
Queensland University of Technology.

58

Broadhead, P. (2004). Early years play and learning: Developing social
skills and cooperation. London: Routledge Falmer.
Brockman, R., Jago, R., & Fox, K. R. (2011). Children’s active play: Selfreported motivators, barriers and facilitators. BMC Public Health,
11, 7.
Brooker, L. (2010). Learning to play in a cultural context. In P. Broadhead,
J. Howard, & E. Wood (Eds.), Play and learning in the early years:
From research to practice (pp. 27-42). London, UK: Sage Ltd.
Casey, T. (2010). Inclusive Play: Practical strategies for children from
birth to eight. London: Sage.
Cohen, D. (2012). How the child’s mind develops (2nd ed.). Hoboken:
Routledge.
Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Siyasal
Kitabevi.
Dunphy, L., & Farrell, T. (2011). Eliciting young children’s perspectives
on indoor play provision in their classroom: Reflections and
challenges. In D. Harcourt, B. Perry, & T. Waller (Eds.),
Researching young children’s perspectives: Debating the ethics and
dilemmas of research with children (pp. 128-142). Abingdon, Oxon:
Routledge.
Einarsdóttir, J. (2005). We can decide what to play! Children’s perception
of quality in an Icelandic playschool. Early Education &
Development,
16(4),
469-488.
https://doi.org/10.1207/s15566935eed1604_7
Einarsdóttir, J. (2010). Children’s experiences of the first year of primary
school. European Early Childhood Education Research Journal,
18(2), 163-180. https://doi.org/10.1080/13502931003784370
Elias, C. L., & Berk, L. E. (2002). Self-regulation in young children: Is
there a role for sociodramatic play? Early Childhood Research
Quarterly, 17, 216–238.
Fisher, J. (2010). Moving on to Key Stage 1. Maidenhead: Open University
Press.
Fleer, M. (2013). Play in the early years. Port Melbourne, VIC: Cambridge
University Press.
Gleave, J., & Cole Hamilton, I. (2012). A world without play: A literature
review on the effects of a lack of play on children’s lives. London:
Play England.
59

Goldstein, J. (2012). Play in children’s development, health and wellbeing. Brussels: Toy Industries of Europe (TIE).
Guddemi, M., Jambor, T., & Skrupskelis, A. (Eds.). (1999). Play in a
changing society. Little Rock, AR: SECA.
Hemmings, P. (2007). Renegotiating the primary school: Children’s
emotional geographies of sport, exercise and active play. Children’s
Geographies, 5, 353–371.
Henderson, T., & Atencio, D. J. (2007). Integration of play, learning, and
experience: What museums afford young visitors. Early Childhood
Education Journal, 35, 245-251. https://doi.org/10.1007/S10643007-0208-1
Hurwitz S. C. (2002) For parents particularly: to be successful-Let them
play!, Childhood Education, 79(2), 101-102.
Leech, R. (2009). Child’s play. Professional Educator, 8(4), 30-33.
Linklater, H. (2006). Listening to learn: Children playing and talking about
the Reception year of early years education in the UK. Early Years:
An International Journal of Research and Development, 26(1), 6378. https://doi.org/10.1080/09575140500507868
Miller, E., & Almon, J. (2009). Crisis in the Kindergarten: Why Children
Need to Play in School. Education Digest, 75(1), 42-45.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis-An
expanded sourcebook. (2nd Ed.) Thousand Oaks, CA: Sage
Publications.
Moyles, J. (2010). The excellence of play (3rd ed.). Maidenhead, UK: Open
University Press.
Myck-Wayne, J. (2010). In defense of play: Beginning the dialog about the
power of play. Young Exceptional Children 13(4), 14–23.
https://doi.org/10.1177/1096250610376616
NCCA. (2009). AISTEAR: The early childhood curriculum framework –
Guidelines for good practice. Dublin: National Council for
Curriculum and Assessment.
Okatan, Ö. ve Tagay, Ö. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin çocuğu
tanıma ve değerlendirme yöntemi olarak oyuna ilişkin görüşleri.
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 2140-2164.
https://doi.org/10.17679/inuefd.892681

60

Open

University. (2011). Play, learning and the brain.
http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=397465&
printable=1

Pearce, G., & Bailey, R. P. (2011). Football pitches and Barbie dolls:
Young children’s perceptions of their school playground. Early
Child
Development
and
Care,
181(10),
1361-1379.
https://doi.org/10.1080/03004430.2010.529906
Pramling Samuelsson, I., & Asplund Carlsson, M. (2008). The playing
learning child: Towards a pedagogy of early childhood.
Scandinavian Journal of Educational Research, 52(6), 623-641.
https://doi.org/10.1080/00313830802497265
Pramling Samuelsson, I., & Johansson, E. (2009). Why do children involve
teachers in their play and learning? European Early Childhood
Education
Research
Journal,
17(1),
77-94.
https://doi.org/10.1080/13502930802689053
Pretty, J., Angus, C., Bain, M., Barton, J., Gladwell, V., Hine, R., Pilgrim,
S., Sandercock, G., & Sellens, M. (2009). Nature: Childhood, health
and life pathways. Colchester: University of Essex.
Rogers, S., & Evans, J. (2006). Playing the game? Exploring role play from
children’s perspectives. European Early Childhood Education
Research
Journal,
14(1),
43-55.
https://doi.org/10.1080/13502930685209801
Rose, P., Beeby, J., & Parker, D. (1995). Academic rigour in the lived
experience of researchers using phenomenological methods in
nursing. Journal of Advanced Nursing. 21(6), 1123-1129.
https://doi.org/10.1046/j.1365- 2648.1995.21061123.x
San Chee, J. (2014). Intentional learning with educational games: A
Deweyan reconstruction. Australian Journal of Education, 58(1),
59-73.
Saracho, O. N., & Spodek, B. (2006). Young children’s literacy related
play. Early Child Development and Care, 176(7), 707-721.
Schousboe, I., & Winter Lindqvist, D. (2013). Children’s play and
development, cultural – Historical perspectives. New York,
London: Springer Dordrecht Heidelberg.
Scott, W. (2010). Foreword. In J. Moyles (Ed.), The excellence of play (3rd
ed., pp. xvii–xxi). Maidenhead, UK: Open University Press.
Seo, K. H., & Ginsburg, H. P. (2004). What is developmentally appropriate
in early childhood mathematics education? Lessons from new
61

research. In D. H. Clements, J. Sarama & A. M. DiBiase (Eds.),
Engaging young children in mathematics: Standards for early
childhood mathematics education (pp. 91-104). Hillsdale, NJ:
Lawrence Erlbaum.
Siraj-Blatchford, I., Sylva, K., Muttock, S., Gilden, R., & Bell, D. (2002).
Researching effective pedagogy in the early years.
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/https:/
/www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Pa
ge1/RR356
Siraj-Blatchford, I., & Sylva, K. (2004). Researching pedagogy in English
pre-schools. British Educational Research Journal, 30(5), 713-730.
Skolinick Weisberg, D., Zosh, J. M., Hirsh-Pasek, K., & Michnick
Golinkoff, R. (2013). Talking it up: Play, language development,
and the role of adult support. American Journal of Play, 6(1), 39-54.
Smith, J. T. (2016). Key questions in education: Historical and
contemporary perspectives. London: Bloomsbury Academic.
Tahmores, A. H. (2011). Role of play in social skills and intelligence of
children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 2272-2279.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.444
Toub, T. S., Rajan, V., Golinkoff, R. M., & Hirsh-Pasek, K. (2016). Guided
play: A solution to the play versus discovery learning dichotomy. In
D. C. Geary & D. B. Berch (Eds.), Evolutionary perspectives on
child development and education (pp. 117–141). Springer
International
Publishing/Springer
Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29986-0_5
Van Oers, B., & Duijkers, D. (2013). Teaching in a play-based curriculum:
Theory, practice and evidence of developmental education for
young children. Journal of Curriculum Studies, 45(4), 511-534.
https://doi.org/10.1080/00220272.2011.637182
Vickerius, M., & Sandberg, A. (2006). The significance of play and the
environment around play. Early Child Development and Care,
176(2), 207-217.
Vukelich, C. (1993). Play: A context for exploring the functions, features,
and meaning of writing with peers. Language Arts, 70(5), 386–392.
Wallerstedt, C., & Pramling, N. (2012). Learning to play in a goal-directed
practice.
Early
Years,
32(1),
5-15.
https://doi.org/10.1080/09575146.2011.593028

62

Walsh, G., Sproule, L., McGuinness, C., Trew, K., Rafferty, H., & Sheehy,
N. (2006). An appropriate curriculum for 4-5 year old children in
Northern Ireland: Comparing play based and formal approaches.
Early
Years,
26(2),
201-221.
https://doi.org/10.1080/09575140600760003
Whitehead, M. (2010). Playing or having fun? Dilemmas in early literacy.
In J. Moyles (Ed.), The excellence of play (3rd ed., pp. 83-94).
Maidenhead, UK: Open University Press.
Whitebread, D., Coltman, P., Jameson, H., & Lander, R. (2009). Play,
cognition and self- regulation: What exactly are children learning
when they learn through play? Educational & Child Psychology,
26(2), 40-52.
Wood, E. (2007). New directions in play: Consensus or collision?
Education
3-13,
35(4),
309–320.
https://doi.org/10.1080/03004270701602426
Wood, E. (2009). Conceptualising a pedagogy of play: International
perspectives from theory, policy and practice. In D. Kuschner (Ed.),
From children to Red Hatters. Diverse images and issues of play
(pp. 166-190). Lanham, MD: University Press of America, Inc.
Yavuzer, H. (1998). Çocuk psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma
yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Yogman, M., Garner, A., Hutchinson, J., Hirsh-Pasek, K., & Golinkoff, R.
M., & the Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family
Health and the Council on Communications and Media. (2018). The
power of play: A pediatric role in enhancing skills in young
children. Pediatrics,
142(3),
1-16.
https://doi.org/10.1542/peds.2018-2058
Zigler, E., & Bishop-Josef, S. J. (2009). Play under siege: A historical
perspective. Zero to Three, 30, 1, 4-11.

63

BÖLÜM IV
YETİŞKİN EĞİTİMİ OKUMA YAZMA ÇALIŞMALARINDA
GÜNCEL DURUM
Dr. Öğretim Üyesi Yeliz ÇELEN
Amasya University, Amasya, Turkey, e-mail:yeliz.celen@amasya.edu.tr
Orcid No: 0000-0002-7991-4790

1. Giriş
Türkiye’de geçmişten günümüze kadar zorunlu eğitim çağı dışında
kalmış yetişkinlere yönelik okuma yazma çalışmaları sürekli olarak
yapılmış ve bu çalışmalarla yetişkinlerin hem okuma yazmaya yönelik
yeterlikleri kazanması hem de temel eğitimden mahrum kalmaları
durumunda ilkokulu tamamlayarak üst öğrenimlerine devam etmeleri
amaçlanmıştır.
Bu kapsamda yetişkinlerin okuma yazma eğitimlerindeki temel
eksiklerini gidermeleri için 1980 yılına kadar ‘’Okuma Yazma
Programları”, “Okuma Yazmayı, Temel Becerileri Geliştirme
Programları” ve “İlkokulu Bitirme Programları” geliştirilerek uygulamaya
konmuştur. 1980 yılından sonra ise hayat boyu öğrenme çalışmaları
kapsamında “Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel
Eğitim Programı” geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bu
programlarla yetişkinlere okuma yazmaya ilişkin olarak gündelik
hayatlarında kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve
yazma ile ilgili dil ve zihinsel becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.
Günümüze kadar güncellenerek uygulamaya devam edilen ve halen de I.
ve II. Kademe olarak uygulanmakta olan kurs programlarıyla bireylere
sadece okuma yazma yeterlikleri değil temel matematiksel becerilerin de
kazandırılması da beklenmiştir.
Yetişkinlere yönelik geliştirilen okuma yazma programları ya da
etkinliklerinde, yetişkinlerin temel özelliklerini de göz önünde
bulundurmak gerekmektedir. Yetişkin eğitiminde gönüllülük esas
olduğundan beklentilerinin karşılanması durumunda eğitimin etkinlikle
sürdürülebileceği aksi takdirde de hedeflenen değişikliklere
ulaşılamayacağı açıktır (Knowles, 1980). Bununla birlikte yetişkinliklerin
hazır bulunuşluluklarındaki farklılıklar, sosyal ve gündelik hayata yönelik
ilgi, inanç, algı ve kabulleri, yaşları ve ihtiyaçlarındaki farklılıklar gibi
faktörler yetişkinlere yönelik okuma yazma eğitim programlarının
hazırlanması ve uygulanmasındaki temel güçlükler arasındadır. Aynı
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zamanda yetişkin öğrenme sürelerinin farklılık göstermesi, tutum ve
düşünceleri onları bu yönleriyle örgün eğitim öğrencilerinden
farklılaştırmaktadır (Merriam, 2004). Bu açıdan yetişkin eğitimi kurs
programlarının androgojik ilkeler benimsenerek hazırlanması ve
uygulanması önem taşımaktadır.
Bu açıdan yetişkin okuma yazma kurs programlarının uygulanmasında
kursun yürütülmesi için kursiyer görüş ve beklentilerine önem verilmesi,
örgün öğretimde zaman zaman kullanılabilen ödül ve ceza sisteminin
uygulanmaması, yetişkinlere düşünce, ihtiyaç ve tecrübelerini
aktarabilecekleri bir öğrenme ortamının sunulması ve kendi hızlarında
ilerlenmelerinin sağlanması önem taşımaktadır.
Bu çalışma ile yetişkin okuma yazma çalışmalarının serüveni, bu
çalışmalara ilişkin veriler ve uygulamada kullanılan programlara ilişkin
değerlendirmeler bütünsel olarak sunulmaya çalışılarak, bu alanda
literatüre bir katkı getirmek amaçlanmıştır.
2. Cumhuriyetten Sonraki Dönemde Okuma Yazma Eğitimi
Çalışmaları
Cumhuriyet’in ilanından sonra 1 Kasım 1928’de, Türk Harflerinin
Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun kabul edilmiş bu adım da dil
öğretiminde Türk tarihine önemli bir kilometre taşı olarak geçmiştir (Ataş,
2003). Bu dönemde açılan Millet Mektepleri ile örgün eğitim dışındaki
yetişkinlere okuma yazma öğretimi çalışmaları hız kazanmıştır (Çakır,
2016). Bu mekteplerde çeşitli imkansızlıklara rağmen 600 000 yetişkine
bir yıl içinde okuma yazma eğitimi verilmiş ve 1935 yılına değin
Türkiye’deki okuma yazma oranı % 7,5’a kadar çıkarılmıştır (MEB,
2019; İnanç, 2002; Ataş, 2003).
Millet Mektep’lerinde eğitim farklı dershanelerde verilmiştir. A
dershanelerinde okuma yazmaya ilişkin temel beceriler yetişkinlere
kazandırılmak istenirken B dershanelerinde iyi bir vatandaş olmak için
yapılması gerekenler, günlük yaşama ilişkin temel bilgi ve beceriler ile
matematiksel yetkinlik kazandıracak çalışmalarla temel matematik
bilgilerin yetişkinlere öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda
toplam 83 008 dershane açılmış ve bu dershanelerden 1951 yılı sonuna
kadar 1.790.734 kişi belge almıştır (Kurt, 2000).
1981 yılına gelindiğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunun 100.
Yılına ithafen okuma yazma seferberliği başlatılmış ve bu seferberlikle
birlikte ilk kez okuma yazma öğretim süreçlerinde televizyondan
faydalanılmıştır. Seferberlik kapsamında kadınlara ve sosyal statü olarak
dezavantajlı durumda olan bireylere öncelik verilmiştir. Bu okuma yazma
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seferberliği ile %67,2 olan okuryazarlık oranı % 80’e ulaşmıştır (Yıldız,
2006).
1992 yılına gelindiğinde yeni bir okuma yazma seferberliği başlatılmış
olup bu seferberliğin ilanını müteakip ülke genelinde 2542 okuma yazma
kursu açılmış ve 61 903 kursiyer bu kurslarda eğitim almıştır. Bu
seferberlikleri, 2001-2007 yılları arasında Ulusal Eğitime Destek
Kampanyası, 2008-20212 yıllarında Ana Kız Okuldayız Kampanyası
izlemiş ve son olarak 2018 yılı başında da yetişkinler için okuma yazma
seferberlikleri başlatılmış ve bu çalışmalarla 1935 yılında % 19,25 olan
okuryazarlık oranı 2019 yılı sonunda % 95, 91’e kadar yükseltilmiştir
(Gülbay,2000).
Seferberliğin duyurulması için valiliklerce afişler hazırlanmış,
belediyeler, muhtarlıklar, okullar ve camiiler vasıtasıyla vatandaşlara
kurslar duyurulmuştur. Seferberlik kapsamında kursların açılması için
katılımcı sayısı şartı aranmamış ve gerektiğinde tek kişi için bile kurs
açılmıştır.
Halk eğitimi merkezlerinde yürütülen yetişkin okuma yazma kurslarına
katılımı artırmak ve okuryazarlık sorununu çözmek için 2018 yılında
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Okuryazarlık Seferberliği” başlatılan
seferberlikle yetişkin okuma yazma sorununun çözümü için Milli Eğitim
Bakanlığı kamu, kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla
işbirliği yapmış, seferberlikte görev alan öğretmen ve seferberliğe katılan
kursiyerler için YEĞİTEK–EBA stüdyolarında 65 bölüm ders videosu
çekilmiş ve söz konusu videolar https://www.eba.gov.tr/videoizle/hbotvyogunlastirilmis-temel-duzel-okuma-yazma
web
adreslerinde
yayımlanmıştır. Ayrıca http://hbo.meb.gov.tr adresinde yetişkin okuma
yazma çalışmaları da kapsamında kullanılan çizgi ve ses(harf) çalışmaları
yer almaktadır.
3.Uygulanmakta Olan Yetişkin Eğitimi Okuma Yazma Programları
2841 Sayılı “Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma
Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur - Yazar Duruma Getirilmesi
Veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim - Öğretim Yaptırılması
Hakkında Kanun” a göre zorunlu ilköğrenim çağı dışında kalmış (14 yaş
üstü) okuma ve yazmayı bilmeyen vatandaşların, okuma ve yazma
öğrenmeleri; okuma yazma bilen ancak ilkokul düzeyinde öğrenim
görmemiş vatandaşların ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlamak
için halk eğitimi merkezlerinde okuma yazma kursları düzenlenmektedir
Türkiye’de halihazırda devam eden okuma yazma öğretimi çalışmaları
2018 yılında başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında hayat boyu
öğrenme kurumlarında yürütülmektedir. Bu kurumlarda Talim ve Terbiye
66

Kurulu Başkanlığı’nca onaylanmış bulunan Yetişkinler I. Kademe Okuma
Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı ile Yetişkinler II. Kademe
Temel Eğitim Programı kullanılmaktadır.
Bu programlarda hayat boyu öğrenmenin sürekli gelişen ve değişen
dünyaya uyum sağlamanın bir gereği olduğu gerçeğinden hareketle
yetişkinlere yaşadıkları toplumda aktif birer birey olmaları için gerekli
bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır. Bireylere bu edinimleri
sırasında toplumun milli ve manevi kültürel geçmişinden damıtılarak
günümüze ulaşan değerlerimiz ile bu mirasın dünya kültürel mirası içinde
yer alması için gerekli olan yetkinliklerin bütünsel olarak aktarılmasına da
dikkat edilmiştir. Programlarda Türkçe, Matematik ve Yaşam Becerisi
derslerine ve bu derslere ait kazanımlara yer verilmiştir.
Bu programdaki derslerin sürelerine dağılımına Tablo 1’de yer
verilmiştir.
Tablo 1. I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim
Programı’nın Derslere Göre Süreleri
Türkçe

Ders
Ders Saati
Yüzdesi

Yaşam Matematik
Becerisi

80

40

40

%50

%25

%25

Yetişkinler II. Kademe Temel Eğitim Programı’nda ise I. Kademe
programına ek olarak Fen ve Teknoloji Dersine ilişkin kazanımlara da yer
verilmiş olup bu dersle yetişkinlere fen bilimlerine yönelik temel bilgiler
kazandırmak, birey, çevre ve toplum arasındaki etkileşimleri fark
etmelerini sağlamak, gündelik yaşamda karşılaştıkları problemlerde fen
bilimlerinde kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak doğal
kaynakların sürekliliğini sağlamak için çevre bilinci geliştirmek
amaçlanmıştır (Hayat Boyu Öğrenme, 2021). Bu programdaki derslerin
sürelerine dağılımına Tablo 2’de yer verilmiştir.
Tablo 2. II. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim
Programı’nın Derslere Göre Süreleri
Ders
Ders Saati
Yüzdesi

Türkçe

Yaşam Matematik
Fen ve
Becerisi
Teknoloji

90

58

36

36

%26,36

%16,36

%16,36

%16,36
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Okuma Yazma Eğitimi Kursları halk eğitimi merkezlerine bağlı olarak
uygun görülen her yerde (okullarda, mahalle ve köy muhtarlıklarında, ceza
ve infaz kurumlarında hasta olanlar için evlerde ve hastanelerde vb.)
açılabilmektedir. Yine bu kursların yanında okuma yazma bilen ancak
bunu bir belge ile ispatlayamamış kişiler için okuma yazma seviye tespit
sınavları tam yıl esasına göre yıl boyunca açılabilmektedir.
Bu kurslarda öğretici olarak sınıf öğretmenleri görev alabilmektedir.
Ancak Okuryazarlık Seferberliği Kapsamında seferberlik süresi ile sınırlı
kalmak kaydıyla Sınıf öğretmeninin bulunmadığı durumlarda; okuma
yazma kurslarında öğretmen taleplerinin karşılanabilmesi için, görev
almak istemeleri durumunda diğer branş öğretmenlerinin de görev
almalarına
olanak sağlanmıştır. Bununla
birlikte
öğretmen
görevlendirilmesinde sorun yaşanan belde, köy ve mezra gibi küçük
yerleşim birimlerinde okuryazarlık seferberliği süresi ile sınırlı kalmak
kaydıyla ön lisans mezunları ve tüm emekli öğretmenlerin de
görevlendirilebilmeleri sağlanmıştır.
Ancak tüm bu çalışmalar rağmen uygulanmakta olan program ve
sürelerinin yetişkin okuma yazma çalışmaları için yeterli olmadığı
gözlemlenmektedir. Yapılan alan çalışmalarında görülmüştür ki
yetişkinlerin önemli bir kısmı iş yerlerinde ve günlük hayatlarında okuma
yazma ve matematik becerilerini yeterli düzeyde kullanamamaktadırlar.
Temel okuma yazma öğrenmiş yetişkinlerin bu becerilerini geliştirmek ve
günlük hayatlarında aktif ve işlevsel olarak kullanabilmeleri için yeni
programlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle Türkçe okuma yazma
becerilerini geliştirme ihtiyacı duyan bireyler için Milli Eğitim
Bakanlığı’nca 10 farklı temada 40 ar saatlik Yetişkinler İçin Okuma
Yazmayı Geliştirme Kurs Programları hazırlanmıştır. Bu programlarda
okuma yazma becerilerinin geliştirilmesi için kullanılacak metinler
bireylerin günlük hayatlarında kullanabilecekleri sağlık bilgisi, bilinçli
tüketici ve tüketim, kişiler arası iletişim gibi temalardan seçilmesine dikkat
edilmiştir.
Bu kursların sonunda kursiyerlere okur yazarlık belgesi de
verilebilmektedir. Okuma yazma yeterliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili
Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin Okuma Yazma
Yeterliklerinin Ölçme ve Değerlendirilmesi başlıklı 73. Maddesinin
üçüncü fıkrasında “Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Eğitimi
Kursunda veya Yetişkin Okuma Yazma I. Kademe Seviye Tespit
Sınavında başarılı olanlara Okur Yazarlık Belgesi verilir.” dördüncü
fıkrasında ise “Yetişkinler II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursunda
veya Yetişkin Okuma Yazma II. Kademe Seviye Tespit Sınavında başarılı
olanlara Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi verilir.”
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hükümlerine yer verilerek okuma-yazma becerilerinin ÖÖT kapsamında
değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemler açıklanmıştır. Bu kapsamda hayat
boyu öğrenme kurumları tarafından açılan okuma yazma kursları ÖÖT
kapsamında değerlendirmeye alınmaktadır.
4. Okuma Yazmaya İlişkin İstatistikler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı verilerine göre ülkemizde
yaşayan 15 yaş ve üstü 63.455.902 vatandaşımızın 1.914.511’i
(%
3,02) halen okuma yazma bilmemektedir. 2016-2020 yıları arasında
okuma yazma bilmeyen yetişkin sayıları ve oranlarına Tablo 3’te yer
verilmiştir.
Tablo 3.Yıllara Göre Okuma Yazma Bilmeyen Yetişkin Sayıları ve
Oranları (2016-2020 Yılları Arası)
15 Yaş ve Üstü

Yetişkin
Sayısı

Okuma Yazma
Bilmeyen

Cinsiyete Göre Okuma
Yazma Bilmeyen Sayı

Sayısı

%

Erkek

Kadın

2016

60.202.558

2.462.604

4,1

384.654

2.077.950

2017

61.017.157

2.330.640

3,8

356.073

1.974.567

2018

61.844.096

2.197.257

3,6

325.116

1.872.141

2019

62.689.647

2.024.637

3,3

286.412

1.738.225

2020

63.455.902

1.914.511

3,02

262.369

1.652.142

Yıllar

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ulusal Eğitim İstatistikleri
(https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=130&locale=tr)
Tablo-3’de yıllara göre Türkiye’de okuma yazma bilmeyen yetişkin
vatandaşlarımızın (15 yaş ve üstü) sayıları verilmiştir. Buna göre, 2016
yılında ülkemizdeki 15 yaş ve üstü 60.202.558 vatandaşımızın 2.462.558’i
(%4,1’i) okuma yazma bilmemekteydi. Bunların 384.654 kişisi erkek;
2.077.950 kişisi kadınlardan oluşmaktadır.
2020 yılı sonuna gelindiğinde ise; Türkiye’deki 15 yaş ve üstü
63.455.902 vatandaşımızın 1.914.511’inin (%3,02’sinin) okuma yazma
bilmediği görülmektedir. Bunların 262.369 kişisi erkek; 1.652.142 kişisi
kadınlardan oluşmaktadır. Yıllara göre yetişkin okuma yazma kursları kurs
ve kursiyer sayılarına Tablo 4’te yer verilmiştir.

69

Tablo 4.Yıllara Göre Yetişkin Okuma Yazma Kursları Kurs ve Kursiyer
Sayıları (2016-2021 Yılları Arası)
Açılan Kurs/Sınavın
Yıllı Kademesi
I. Kademe
2016

II. Kademe

I. Kademe
2017

II. Kademe

I. Kademe
2018

II. Kademe

I. Kademe
2019

II. Kademe

I. Kademe
2020

II. Kademe

I. Kademe
2021

II. Kademe

Türü

Sayısı

Okuma Yazma Kursu
Seviye Tespit Sınavı
Okuma Yazma Kursu
Seviye Tespit Sınavı
Toplam
Okuma Yazma Kursu
Seviye Tespit Sınavı
Okuma Yazma Kursu
Seviye Tespit Sınavı
Toplam
Okuma Yazma Kursu
Seviye Tespit Sınavı
Okuma Yazma Kursu
Seviye Tespit Sınavı
Toplam
Okuma Yazma Kursu
Seviye Tespit Sınavı
Okuma Yazma Kursu
Seviye Tespit Sınavı
Toplam
Okuma Yazma Kursu
Seviye Tespit Sınavı
Okuma Yazma Kursu
Seviye Tespit Sınavı
Toplam
Okuma Yazma Kursu
Seviye Tespit Sınavı
Okuma Yazma Kursu
Seviye Tespit Sınavı
Toplam
GENEL TOPLAM

7.786
4.421
2.586
3.325
18.118
8.104
4.058
2.607
3.650
18.419
54.244
7.479
7.047
4.868
73.638
16.532
4.159
6.205
4.278
31.174
4.225
2.392
1.739
2.552
10.908
3.524
2.120
1.226
2.395
9.265
161.522

Kursiyer Sayıları
Katılan Sayısı
Sertifika Alan
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam Erkek
Kadın
66.223
16.030
50.193
33.271
7.262
26.009
27.702
10.802
16.900
21.919
8.218
13.701
19.509
6.392
13.117
10.479
3.330
7.149
24.051
12.591
11.460
14.470
7.256
7.214
137.485 45.815
91.670 80.139 26.066 54.073
69.026
15.035
53.991
33.829
6.350
27.479
24.811
10.708
14.103
19.336
7.706
11.630
18.886
5.685
13.201
10.139
2.817
7.322
27.805
14.782
13.023
16.924
8.541
8.383
140.528 46.210
94.318 80.228 25.414 54.814
578.556
55.797
522.759 325.705 28.178 297.527
86.267
20.616
65.651
69.524 15.675
53.849
57.261
9.029
48.232
30.036
4.751
25.285
38.109
17.218
20.891
22.956
9.744
13.212
760.193 102.660 657.533 448.221 58.348 389.873
129.206
22.505
106.701
58.566
9.194
49.372
25.118
10.678
14.440
18.977
7.480
11.497
44.096
9.289
34.807
21.281
4.594
16.687
30.659
14.012
16.647
18.308
7.778
10.530
229.079 56.484 172.595 117.132 29.046 88.086
27.897
6.224
21.673
9.710
2.255
7.455
18.871
11.008
7.863
13.480
7.415
6.065
10.410
2.281
8.129
4.119
956
3.163
21.453
11.824
9.629
12.583
6.707
5.876
78.631 31.337
47.294 39.892 17.333 22.559
20.866
5.044
15.822
7.671
1.850
5.821
17.581
9.829
7.752
12.245
6.478
5.767
6.516
1.850
4.666
2.446
710
1.736
23.146
12.080
11.066
12.959
6.547
6.412
68.109 28.803
39.306 35.321 15.585 19.736
1.414.025 311.309 1.102.716 800.933 171.792 629.141

Kaynak: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzleme ve
Değerlendirme Raporları, 2016-2017-2018-2019-2020-2021
5.Tartışma ve Sonuç
Okuma yazma bilmek okuryazarlık becerilerinin her sektörde önemli
olduğu günümüz toplumunda temel bir gerekliliktir. Bireyin hem temel
öğrenme araçlarını kullanabilmesi hem de okuma yazma, dinleme, anlama
ve kendini sözlü olarak ifade edebilme konularında yeterlikleri onun bilgi
topumu içinde var olmasını sağlamaktadır. Bu temel öğrenme
gereksinimlerinin kapsamı, amacı ve nasıl karşılanacağı ise şüphesiz
ülkeden ülkeye, kültürden kültüre değişiklik göstermektedir.
Dil diğer bileşenlerinin yanı sıra toplumsal bir işleve de sahiptir ve bu
yönüyle toplumla toplumun kültürü arasındaki ilişkiyi de sağlamak
konusunda önemli roller üstlenmektedir (Demirel, 2000). Kültür bir
toplum tarafından üretilen değerlerin tümü olarak tanımlansa da bu
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değerlerin anlamlandırılması, gelişen durumlara göre yeniden
şekillendirilmesi ve tanımlanmasında dilin başat bir önemi vardı
(Güleryüz, 2008). Bu anlamda dil öğretimi her toplum için öne arz
etmektedir.
Bu bakımdan tüm ülkelerin bireylere ana dillerini öğretmeleri bir sosyal
sorumluluk olup bu sorumluluk ilköğretim döneminde ya da daha sonraki
yıllarda başlayan ve hayat boyu süren bir süreç olarak da tanımlanmaktadır
(Oymak, 2008). Bu etkinliğe başlamak için ülkemizde ve diğer pek çok
ülkede takvim yaşı ibaresi kullanılmakta ve Morphett ve Washburne
(1931) bu yaşın çocuklar için zihinsel öğrenmenin başladığı 6,5 yaş
olduğunu vurgulamaktadır. Bu kapsamda okuma yazma öğretimin bu
yaştan itibaren nasıl yapılacağı, bu öğretimde hangi öğrenme ve öğretme
yöntem ve tekniklerinin uygulanacağı gibi sorunsalların ülkeler tarafından
planlanması gerekmektedir. Özellikle de örgün eğitim dışındaki yaygın
eğitim faaliyetlerinin okuma yazma bilmeyen yetişkinler için planlanması
ve ülkedeki okumaz yazmaz oranının sıfıra düşürülmesi için çalışmalar
yapılması önem arz etmektedir.
Ülkemizde de bu konuda çok eski tarihlerden itibaren çalışmalar
yapılmış ve okuryazarlık sayısı artırılmaya çalışılmıştır. Okuma-yazma
bilmek ya da okuryazarlık becerileri bireyleri özgürleştirme giderek
dijitalleşen topluma ayak uydurmalarını kolaylaştırmaktadır. Bununla
birlikte bu çalışmalar sadece bir oran olarak bakmak ve oranın yüzde yüze
yaklaşmasını müteakip çalışmaların durmaması gerekmektedir. Günümüz
insanına okuma yazma yeterliklerinin nitelikli olarak kazandırılabilmesi
için etkili okuma ve yazma etkinlikleri düzenlemek, kendilerini ifade
edebilecekleri sözlü sunum imkanları sunmak ve okuma yazmayı yeni
öğrenen bireylere tema başlıklı okuma yazma çalışma yaprakları sunmak
bu etkinliklerin niteliğini yükseltecektir.
Günümüzde de okuryazarlığın anlamının değiştiği gözlemlenmekte ve
okur-yazar sayılmanın kriterleri değişmektedir (Miser, 2002). Bu açıdan
artık okuma yazma eğitimi sorunsalı okuryazarlık eğitimi sorunsalı olarak
yapılandırılmalı ve çalışmalar bu yöne evrilmelidir. Geleneksel olarak
okuma, yazma ve rakamsal ifadeleri anlayabilme becerisi olarak
tanımlanan okuma yazarlık günümüzde bireylerde hayat boyu yaşama
bilincini geliştirme ve yeni beceriler kazanmasını sağlama olarak
tanımlanmaktadır. Bu kapsamda okuryazarlık çalışmalarının dijital, sağlık,
çevre, medya okuryazarlığı gibi alanlara kaydırılmasının önemli olduğu
düşünülmektedir.
Okuryazarlık dünyada artık gelenek ve kültüre terimleriyle ortak olarak
anılmakta ve bu geniş anlam çerçevesine sahip okuryazarlığın bir değer
olarak algılanması olası görünmektedir. Bu bağlamda okuryazarlığın
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bireyler arası değerlendirme ölçütlerinden de biri olduğu
söylenebilmektedir (Aşıcı, 2009). Bu nedenle okuryazarlığa bu
perspektiften bakılarak toplumlar için nasıl bir değer olduğuna yönelik
çalışmaların yapılması gerekmektedir.
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1. Giriş
Yapılandırmacı eğitim yaparak yaşayarak öğrenmeyi esas alır (Kaptan
ve Korkmaz, 2001). Yapılandırmacı eğitimin kuramcılarından John
Dewey’e göre sadece yaparak yaşayarak edinilen bilgi ve beceriler gerçek
yaşam koşullarında kullanılabilirler (Dewey, 2011). Bu nedenle
yapılandırmacı eğitimde bilgi ve becerilerin bir yaşantı içinde verilmesi
tercih edilmektedir. Bu yaşantıları sağlayacak olan araç etkinliklerdir.
Başka bir ifadeyle etkinlikler bir yaşantı oluşmasını sağlamakta, oluşan
yaşantı da öğrencilerin bilgi ve becerileri kullanmasını ve tekrar ederek
öğrenmesini sağlamaktadır (Batdı, 2014). Öyleyse hedeflenen bilgi ve
becerileri kazandırmak için öncelikle bu bilgi ve becerilerin kullanılacağı
yaşantılar oluşturmak hedeflenmelidir. Bizi bu hedefe ulaştıracak olan
etkinliklerdir. Bu nedenle etkinliklerin verimli bir şekilde tasarlanması ve
geliştirilmesi önem arz etmektedir.
Etkinlikler, yapılandırmacı eğitimi temel alan programlarda önemli
yere sahip olan araçlardır (Uğurel ve Bukova, 2010). Araç kavramı “bir iş
yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne” olarak
tanımlanmaktadır (TDK, 2019). Bir araç olarak etkinliklerin gücünden
daha fazla yararlanabilmek için etkinlikler üzerine araştırma ve geliştirme
çalışmaları yapılmalıdır. Tarihsel süreç içerisinde birçok aracın daha
verimli olacak şekilde geliştirildiğine tanık olmaktayız. Bu gelişim
birikimli olarak ilerlemekte, yapılan bir değişiklik başka yapılacak olan
değişikliklerin zeminini oluşturmaktadır. Kimi geliştirmeler işin daha az
enerji ve maliyetle yapılmasını sağlarken kimileri de daha verimli
yapılmasını sağlamaktadır. Böylelikle insanlığın ortak katkısıyla
öncekilere nazaran çok daha verimli araçlar geliştirilmekte ve
kullanılmaktadır.
Benzer bir geliştirme sürecinin yapılandırmacı eğitimin en temel aracı
olan etkinlikler üzerinde de gerçekleştirilmesi gerektiği söylenebilir.
Literatüre ve öğretmenlerin etkinlik kavramına yönelik görüşlerine
bakıldığında, arzu edilen kazanımı en etkili bir şekilde ve en kolay yoldan
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sağlayan etkinliklerin geliştirilmesi kolay değildir (Ersoy, 2006). Bilhassa
bunu ilk denemede yapmak hiç kolay değildir. Her konu için her yönüyle
iyi etkinlikler üretebilmek için üretilen etkinliklerin uygulanması,
değerlendirilmesi, değerlendirmeden toplanan sonuçlar ışığında
geliştirilmesi ve tekrar uygulanması, tekrar değerlendirilmesi ve gerekirse
tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. Etkinliklerin bu şekilde işleyecek bir
etkinlik geliştirme döngüsünün içine sokulması bir araç olan etkinliklerin
daha verimli olmasını sağlayacaktır.
Etkinliklerin eğitimdeki önemi etkinlik temelli öğrenme yöntemi
üzerine yapılan birçok çalışmada belirtilmiştir. Matematik öğretmenleri ile
yapılan çalışmada, öğretmenlerin çoğunluğunun etkinliklerin niteliğine
karar vermede net ve ayrıntılı ölçütlerinin olmadığı ve etkinlikleri
kavrama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme gibi açılardan kendilerini
yetersiz gördükleri ifade edilmiştir (Uğurel, Bukova ve Kula 2010). Sınıf
öğretmenleriyle yapılan bir çalışmada ise 123 öğretmen etkinlik kavramına
yönelik toplam 73 farklı tanım yapmış ve tanımlardaki bu çeşitlilik
öğretmenlerin etkinlik kavramı konusunda ortak bir algısının olmadığı
şeklinde yorumlanmıştır. Bu durumda sınıflarda uygulanan etkinliklerin
nitelikleri ve uygulama şekilleri tartışmalı hale gelmektedir (Özmantar,
Bozkurt, Demir, Bingölbali ve Açıl, 2010). Bir diğer çalışmada ise etkinlik
hazırlamada öğretmenlerin zorlandıkları ve genel olarak öğretmen
arkadaşlarıyla iletişim halinde olarak kendi gayretleri ile etkinlikleri
düzenlemeye çalıştıkları ifade edilmiştir (Bal, 2008). Yapılan çalışmaların
bulgularından görülebileceği gibi öğretmenlerin etkinlikleri tanımlama,
uygulama, değerlendirme ve nitelikli olarak geliştirme konusunda
sorunlarının olduğu açıkça görülmektedir.
Alanyazın incelendiğinde etkinlikler üzerine yapılan çalışmaların çok
sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmaların büyük bir
bölümünde ise etkinliğin uygulama süreci ile ilişkili bilgiler
verilmemektedir. Ayrıca etkinliklerin hangi yönlerinin iyi hangi yönlerinin
yetersiz olduğu ile ilişkili bir değerlendirme yapmak yerine genel olarak
etkinlik temelli öğrenme yönteminin ne kadar etkili olduğu tespit edilmeye
çalışılmıştır. Etkinliklerin geliştirilme biçimi, amaçları, yapısı, uygulanma
şekli ve değerlendirilmesi gibi unsurlar titizlikle üzerinde durulması
gereken noktalardır (Uğurel ve Bukova, 2010).
Bu çalışmada amaç etkinliklerin geliştirilmesi için etkinliklerin
geliştirilebileceği alanları belirlemektir. Bu maksatla etkinliklerden
beklenenlerin bir dökümü yapılmıştır. Bazı etkinliklerin bir yanı çok güçlü
iken başka bir yanı zayıf olabilmektedir. Bu tür etkinlikler ya bütün olarak
kullanılmakta ya da fayda sağlamadığı düşünülerek yeni etkinlik üretme
çabası içine girilmektedir. Oysa kimi zaman bir etkinliğin tasarımında
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yapılabilecek küçük bir değişiklik, özgün bir etkinlik üretmekten daha
fazla fayda sağlayabilmektedir. Eğitim aracı olan etkinliklerin ortaklaşa
olarak birikimli bir şekilde geliştirilmesinin, etkinliklerin niteliğini önemli
oranda arttıracağı öngörülmektedir.
2. Eğitici
Belirlenmesi

Etkinliklerde

Bulunması

Gereken

Niteliklerin

Etkinlikler eğitimin en önemli araçlarından biridir. Her araç gibi
etkinlikler de çeşitli alanlarda geliştirilerek verimi arttırılabilir. Bu
alanların belirlenmesi için öncelikle bir etkinlikten beklenenlerin neler
olacağı ortaya konulmalıdır. Bir etkinlikte öncelikle etkinliğin
kazanımlarının tam olarak sağlaması beklenmektedir. Aynı zamanda söz
konusu etkinliğin öğrenci seviyesine uygun, eğlenceli, öğrencinin ilgisini
çekecek, bütün sınıfı aynı anda etkin kılabilecek, hazırlanması bakımından
ekonomik, diğer derslerle ve yaşam ile ilişkilendirilebilir, öğrenciyi
düşünmeye sevk edebilecek, problem çözme becerisini geliştirecek, sınıf
yönetimi açısından kullanılabilir, grup çalışmasına uygun, öğrenciler
arasında etkileşime imkan veren, yönergeleri net ve açık olan bir yapıda
olması gerekmektedir. Bir etkinliğin bütün bu nitelikleri aynı anda
karşılaması zor olsa da bu yönde yapılacak her iyileştirme etkinliğin
etkisini arttıracak bir nitelik taşıyacaktır. Etkinliğin tümünü kabul etmek
ya da reddetmek yerine, yetersiz olduğu alanları değiştirerek geliştirmek
en az yeni ve özgün etkinlikler üretmek kadar önemli sayılmalıdır.
Yukarıda sözü edilen nitelikleri şöyle sıralayabiliriz:
2.1 Etkinliğin kazanımı sağlaması
Her ne kadar etkinlikler bir kazanımı sağlamak için üretiliyor ve
uygulanıyor olsa da söz konusu etkinliğin hedef kazanımı gerçekten
sağlayıp sağlamadığı sorulması gereken önemli bir sorudur. Çünkü
kazanımı sağladığı sanılan etkinliklerin bir kısmı dikkatle incelendiğinde
sadece biçimsel olarak kazanımı sağlıyor gibi gözüktükleri, özde kazanımı
sağlamadıkları ya da gereğinden çok daha az sağladıkları fark edilebilir.
Bunun için hedef kazanımın ne olduğu hakkında felsefi bir sorgulama
yapmak yerinde olacaktır. Bu sorgulama bize kazandırmak istediğimiz
kazanımın gerçek yaşam koşullarındaki yerini, sınırlarını, işlevini
gösterecektir. Böyle bir sorgulama yapılmadan gerçekleştirilmeye çalışılan
kazanımlar biçimce istenen nitelikleri taşıyor gibi gözükse de gerçek
yaşam koşullarında kendilerini ortaya çıkaramazlar. Basit bir örnek olarak
koşabilme becerisini ele alalım. Bu kazanım bizim hedefimiz olsun. Bunun
için hazırlayacağımız etkinlik koşma becerisini nasıl geliştireceği, koşma
becerisinden ne kastettiğimize bağlıdır. Koşma becerisinden kastettiğimiz
uzun süre koşmak mı, kısa mesafede hızlı koşmak mı, koşarken estetik
görünmek mi, yoksa koşarken soluk alıp vermenin kontrol edilmesi mi?
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Bütün bu sorulara verilecek farklı yanıtlar etkinliğin planını değiştirecektir.
Eğer uzun mesafe koşma becerisini geliştirmek istiyorsak koşuya hızlı
başlanmasına yönelik alıştırmalar belki de bizi kazanımımızdan
uzaklaştıracaktır. Görünürde etkinlik koşma becerisini geliştiriyor gibi
gözükse de netice farklı olacaktır. Bu nedenle kazanımın ne olduğunun ve
etkinliğin kazanımı tam olarak geliştirip geliştirmediği ayrıntılı olarak
incelenmeli, üzerine ayrıntılı bir sorgulama faaliyeti sürdürülmelidir.
Ektinliğin kazanımı sağlaması yönünde üstesinden gelinmesi gereken
başka bir zorluk kazanımın, edinilmesi için gerekli olan tekrar sayısına
imkan verip vermediğidir. Onlarca tekrarla edinilebilecek bir kazanımı
sağlamak için tasarlanan bir etkinlik sadece bir iki tekrar imkanı veriyorsa
bu etkinliğin kazanımı sağlama konusunda yetersiz olduğu ifade edilebilir.
Literatürde yer alan birçok çalışmada da etkinliklerin kazanıma uygunluğu
( Özmantar ve Bingölbali, 2010; Smith ve Stein, 1998; Stein ve Smith,
1998; Ainley, Pratt ve Hansen, 2006 ) dile getirilmiştir.
2.2 Etkinliğin öğrenci seviyesine uygun olması
İnsanı zorlanarak başarabileceği hedefler motive eder. Ulaşması
imkansız olan hedefler kişide bıkkınlık ve bezginlik yaratır,
motivasyonunu düşürür. Böylesi bir hedef içeren etkinlikler yani
öğrencinin seviyesinin çok üzerinde olan etkinlikler öğrencilerin, en
azından bir kısmının, etkinlikten kopmalarına etkinliğin uygulamasına
engel olacak tavırlar sergilemesine neden olmaktadır. Öte yanda ulaşılması
çok kolay olan hedefler de motivasyonu düşürmektedir. Böyle bir hedefi
yerine getirmenin kendi becerilerini ortaya koymaya yaramayacağını
anlayan çocuk için etkinlik, ancak tamamlanması istenilen bir görev olarak
algılanmaktadır. Bu tür sıradan görevler de oldukça can sıkıcıdır. Çocuk
görevi tamamlasa bile bunu çok kısa bir sürede gerçekleştireceği gibi kalan
sürede de sınıf yönetimini zora sokacak tavırlar içine girecektir. Etkinliğin
içerdiği hedeflerin öğrencinin seviyesinden düşük olmasının bir başka
sakıncası öğrencinin gelişimine hizmet etmemesidir. İnsan zorlandıkça
kendini geliştirmesi gerektiğini anlayıp motive olabilir. İnsan biyolojisi
çoğunlukla zorlandığında gelişecek şekilde evrilmiştir. Bu
nedenle
tasarlanan etkinliğin çocukların zorlanarak başarabilecekleri ve sonunda
bak nasıl yaptım diyerek övünebilecekleri hedeflerle donatılması
gerekmektedir. Böylelikle dışarıdan bir disiplin uygulamaya gerek
kalmadan kendi işine yoğunlaşmış olan öğrenciler büyük bir
konsantrasyon içinde, hayat için ihtiyaç duyacakları becerileri
geliştirebilecekleri eğitim deneyimlerini yaşama imkanı bulacaklardır.
Bozkurt ve Kuran’ın (2016) yaptığı çalışmada, öğretmenler etkinliklerin
öğrenci seviyesine uygun olmaması etkenini etkinliği uygulayamama
gerekçesi olarak öne sürmüşlerdir.
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2.3 Etkinliğin öğrenme yaşantısını eğlenceli hale getirmesi
İnsanın doğal motivasyonları bulunmaktadır. Örneğin bir şeyi
başarabilmek veya birileri tarafından beğenilmek vb. gibi. Bu
motivasyonları eğitimsel hedefler doğrultusunda harekete geçirecek
şekilde etkinlikler tasarlamak etkinliğin eğlenceli bir öğrenme yaşantısı
oluşturmasına imkan verecektir. Her etkinliğin eğlenceli olması gerekmez
fakat bir etkinliğe eğlence öğesinin katılması etkinliğin etkisini
arttıracaktır. Bu noktada etkinlik sonunda bazı becerileri geliştirmiş
olmaktan duyulan haz da eğlence kategorisinde değerlendirilmelidir.
Eğlencenin sadece fiziksel hareketle ve kahkahalarla özdeşleştirilmesi
etkinlik üretiminde kısır bir alanın içine sıkışmayı beraberinde getirecektir.
Tasarlanan etkinliklerde doğal bir eğitim aracı olan oyun ve eğlencenin
kullanılması etkinliğin etkisini oldukça arttıracaktır. Etkinliğin tasarımının
oyunu, rekabeti, çekişmeyi ve eğlenceyi barındıracak şekilde geliştirilmesi
oldukça önemli bir katkı sağlayacaktır. Etkinlikler, eğlenceli öğrenme
ortamı oluşturması açısından önemli araçlardır (Arslan, 2010).
2.4 Etkinliğin öğrencide öğrenme motivasyonu sağlaması
İnsanın uzak hedeflere motivasyon geliştirmesi yakın hedeflere
motivasyon geliştirmesinden çok daha zordur. Bu nedenle öğrenci için
edindiği bilgilerin mezun olunca işe yarayacak olması yeterli bir
motivasyon sağlamamaktadır. Bunun yerine bir bilginin ya da becerinin o
an uğraşılan bir sorunun çözümü için gerekli olması o bilginin ya da
becerinin kazanılmasında daha etkin bir motivasyon sağlamaktadır. John
Dewey’in şimdinin potansiyelini kullanmak olarak adlandırdığı bu durum
eğitim etkinlikleri tasarlarken de göz önünde bulundurulması gereken bir
durumdur. Bu motivasyonu sağlayabilmek için öncelikle öğrenci,
tasarlanan etkinlik sayesinde çözmek isteyeceği bir sorun ile baş başa
bırakılmalı, hatta bir süre gerekli olan kazanımı henüz elde etmemiş olduğu
için sorunu çözememe durumunu yaşamasına müsade edilmelidir. Bu
sırada yaşanan sıkıntı kazandırılmak istenen becerinin gerekliliğini ortaya
koyacak ve öğrencinin motivasyonunu artıracaktır. Öğrenci ileride gerekli
olur diye değil o an ihtiyaç duyduğu için söz konusu beceriyi kazanmak
isteyecektir. Yapılan bir çalışmada öğretmen adaylarının etkinlik temelli
öğrenmeyi, motivasyon sağlaması sebebiyle kullanmak istediklerini ifade
etmişlerdir (Kösterelioğlu, Bayar ve Akın-Kösterelioğlu, 2014).
2.5 Etkinliğin bütün öğrencileri etkinlik boyu aktif tutması
Aktif olma, literatürde etkinlik tanımı konusunda dile getirilen bir
özelliktir (Uşun ve Gökçen, 2010). Öğrenciler aktif olduklarında daha iyi
öğrenirler. Bu nedenle bütün öğrencilerin mümkün olduğu kadar fazla aktif
olmasını sağlayacak etkinlik tasarımları yapmak daha verimli olacaktır.
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Tasarlanan etkinliklerde bu niteliğin gözetilmesi, etkinliğin küçük
değişikliklerle daha fazla öğrencinin aktif olabileceği şekilde
düzenlenmesine imkan verecektir. Bu nitelik gözetilmediğinde
öğrencilerin ders sırasında sıra ile söz alıp kendilerini ifade etmeleri gibi
çoğu zaman verimsiz yöntemlerle aktif olmaları sağlanmaktadır. Bu
uygulamada sırası gelen öğrenci aktif olmakta fakat sırası geçen öğrenci
tamamen pasif kalmaktadır. Bu uygulamanın temel mantığı öğrencinin
üretmiş olduğunu sınıfa sunmasının iyi olacağı düşüncesidir. Fakat pek çok
kazanım için sınıfın şahitliği gerekmemektedir. Etkinlik yönergesindeki
görevi yapmış olmak bile kazanımı sağlamada yeterli olacaktır. Bu
durumlarda ikili gruplar oluşturmak ve öğrencilerin birbirlerini
denetlemelerine imkan verecek önlemler düşünmek bütün sınıfın aktif
olmasını sağlayacaktır. Hatta birçok durumda bir denetleyiciye bile ihtiyaç
yoktur. Öğrencinin kendi kendisinin denetleyicisi olabilir. Etkinlik
sırasında sınıftaki öğrencilerin sırayla aktif olması, aktif olmayan
öğrencilerin sınıf disiplinini bozma potansiyelini artırmakta ve
öğrencilerin ortalama aktif olma sürelerini aşağıya çekebilmektedir.
Etkinliğin tasarımında yapılacak değişiklikler öğrencilerin aktif olma
sürelerini arttıracaktır ve böylece eğitimin niteliği de artacaktır. Bilgilerin
kalıcığını sağlama açısından öğrencilerin derse aktif olarak katılımı bir
etkendir (Slavin, 2013). Yapılan bir çalışmada sınıf öğretmenlerinin
etkinlik kavramına ilişkin sahip oldukları algılar arasında, en yüksek
oranda öne çıkanın öğrencinin aktif katılımı olduğu görülmüştür. Bu
unsurun öğretmenler tarafından ifade edilmesi büyük önem arz etmektedir
(Özmantar, Bozkurt, Demir, Bingölbali ve Açıl, 2010).
2.6 Etkinlik materyalinin maliyetinin uygun olması
Bir aracın yaptığı işi daha iyi yapması bir gelişme sayılabileceği gibi
yaptığı işi daha az maliyetle yapmasını sağlamak da bir geliştirme olarak
kabul edilmelidir. Bu yaklaşımı etkinliğe uygulayacak olursak bir
etkinliğin maddi açıdan daha düşük maliyetli materyallerle
gerçekleştirilmesi bir gelişim olarak görülmelidir. Öğrencinin etkinlik
sırasında yaşayacağı deneyim ve kazanımlar azalmadan hem yönergeler
açısından hem de materyaller açısından sadeleştirilmesi etkinliğin
kullanım oranını artıracaktır. Bu madde kapsamında Occamın usturası
olarak bilinen yöntem uygulanmalı, gereksiz olan bütün ayrıntılar
budanmalı, tutulan ayrıntıların gerekliliği açıkça dile getirilmelidir. Bu
noktada ne kadar çok renkli kartonlar, cafcaflı materyaller kullanılırsa o
kadar renkli ve etkileyici bir etkinlik olur düşüncesi bir kenara
bırakılmalıdır. Aynı işi daha az maliyetle yapılmasını sağlayacak her türlü
geliştirme, etkinliğin verimini ve kullanım oranını artırıcı bir unsur olarak
etkinliğin niteliğini arttıracaktır.
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2.7 Etkinliğin hazırlanmasının kolay olması
Çalışmamızın nihai amacı etkinliklerin verimini arttırmaktır. TDK’da
(2019) verim "elde edilen ürün, hizmet vb. onu elde etmek için harcanan
iş arasındaki oran" olarak tanımlanmaktadır. Buna göre bir etkinliğin
verimini artırmak için ya o etkinlikle elde edileni çoğaltmak ya da etkinlik
için harcanan enerjiyi azaltmak gerekmektedir. Bu nedenle etkinliklerin
kolay uygulanabilir yollarını bulmak etkinliklerin yaygın kullanımı
açısından oldukça önemlidir. İyi hazırlanmış bir etkinlik, öğretmenin
etkinliğin tasarımı dışında çok bir şey yapmak zorunda kalmadığı,
tamamen öğrencilerin aktif olduğu etkinliktir.
2.8 Etkinliğin diğer derslerle ilişki kurmaya elverişli olması
Tasarlanan etkinliklerin disiplinler arası bilgi ve becerilerin
kullanılabileceği şekilde tasarlanması önemlidir. Bu öğrencinin bütünsel
bir öğrenme deneyimi yaşamasını sağlayacaktır. Disiplinler arası ilişkilerin
kurulmasına imkan verecektir. Örneğin bir organizasyon hazırlama görevi
verildiğinde maliyet hesabı yapılırken matematik, organizasyonun tanıtım
yazısı yazılırken türkçe, organizasyonun afişi hazırlanırken resim, dersi işe
koşulabilir.
2.9 Etkinliğin gerçek yaşam durumlarını örneklemekte başarılı
olması
Etkinliklerin amacı gerçek yaşam koşullarında gerekli olan bilgi ve
becerilerin bu koşulları örnekleyen durumlarda geliştirilmesini
sağlamaktır. Bu nedenle etkinliklerle sınıf içerisinde yaratılacak
durumların belli kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlardan biri
öğrencilerin günlük yaşamlarıyla ve önceki öğrenmeleri ile bağlantı
kurmayı sağlamasıdır (Elçi, Bukova-Güzel ve Alkan, 2006). Bu nedenle
etkinliklerde yaratılacak durumların öğrencilerin günlük yaşamlarında
karşılaşabileceği olaylardan seçilmesine dikkat edilmelidir (Doolittle,
2002; Ishi, 2003). Etkinliklerin olabildiğince günlük yaşam durumlarını
içermesi gerektiği birçok araştırmada (Doer, 2006; Francom ve Gardner,
2014; Suzuki ve Harnisch, 1995) vurgulanmıştır.
2.10 Etkinliğin öğrencinin çıkarım yapmasını gerektirecek şekilde
tasarlanması
Tasarlanan etkinliklerin ezberlenen bilgileri hatırlatmak yerine
düşünmeyi, tartışmayı ve tahminlerde bulunmayı sağlamasına dikkat
edilmelidir (Doolittle, 2000; Ishi, 2003). Etkinlikler mantıksal
çıkarımlarda bulunma sürecini içermesi gereken yapılardır (Baki, 2008).
Fakat her etkinliğin bu gerekliliği aynı oranda yerine getirdiği ifade
edilemez. Etkinliklerde çıkarım yapılarak, başarılabilecek hedeflere yer
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verilmesi etkinliğin niteliğini arttıracaktır. Söz konusu çıkarımlar
öğrenciyi zorladığı oranda geliştirecek ve etkinliği ilgi çekici hale
getirecektir. Bilmecelerin ilgi çekici olmasını sağlayan dinamik etkinliğin
de ilgi çekici olmasını sağlayacaktır. Bir etkinliğin öğrencilerin çıkarım
yapmasını sağlayacak şekilde tasarlanması ve geliştirilmesi, üzerinde
ayrıntılı çalışılması gereken bir süreçtir.
2.11 Etkinlik öğrencinin problem çözme becerisini geliştirecek
şekilde tasarlanması
Öğrenme etkinliği problem çözme becerisini öğrenciye kazandıran bir
yapıda olmalıdır (MEB, 2005). Problem çözme becerisinin gelişmesi için
problem çözmek gerekir. Problem çözmek için de bol bol çözülebilecek
problem gerekir. Öyleyse problem çözme becerisini geliştirmek için
öncelikle problem yaratmak gerekir. Etkinlik çerçevesinde yaşanması
beklenen süreç ne kadar problem yaşanmasını sağlıyorsa o kadar geliştirici
olacaktır. Tabi bu problemlerin seviyesi ne öğrenci seviyesinin altında ne
de üstünde olmalıdır. Problem seviyesi, öğrenciyi zorlayacak ve
yapabileceği yapıda olmalıdır. Grup düzeni kurma, uyumlu çalışma gibi
etkinliğin aşamaları olan birçok eylem, çözülmesi gereken birçok problem
getirmektedir. Bu problemlerin hangilerinin yönergelerle aşılacağı
hangilerinin çocukların çözümüne bırakılacağı eğitmen tarafından
tasarlanmalıdır. Etkinlik sürecinde yaşanması beklenen, bir kişinin kısa
sürede çözebileceği bir problemi geliştirmek ve onun yerine birkaç kişinin
tartışarak çözebileceği bir problemi oluşturmak, niteliğin artmasında
önemli bir katkı sağlayacaktır.
2.12 Etkinlik öğrencinin soru sormasını ve sorgulamasını gerekli
kılacak şekilde tasarlanmalıdır
Soru sorma ve sorgulama becerisi bütün işlemsel yapılar gibi tekrar
ederek gelişen işlemsel yapılardır. Bu nedenle tasarlanan etkinliğin
öğrencilerin birbirlerine soru sormasını gerektirecek şekilde tasarlanması
faydalı olacaktır. Etkinlik tasarımı ve geliştirilmesi aşamasında bu
noktanın dikkate alınması öğrencilerin etkinlik boyunca sorması gereken
soruların sayısını arttıracaktır.
2.13 Etkinlik yönergelerinin açık ve anlaşılır olması
Bir etkinliğin yönergelerinin açık ve anlaşılır olması etkinlik sırasında
sınıf yönetimini oldukça kolaylaştırabileceği gibi tersi durumda
mümkündür. Etkinliği tasarlayan kişi açısından çok açık olan, bu nedenle
yönergelerde yer almayan bir ayrıntı etkinliğin uygulamasını zora
sokabilmektedir. Etkinliğin yönergelerinde yapılacak bir değişiklik
etkinliğin verimini arttırabilmekte ve etkinlik sırasında yapılması gereken
müdahaleleri en aza indirmektedir. Ayrıca bir çalışmada, etkinliklerin
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işlevsel özelliklerine yönelik olarak, açık ve anlaşılır olması gerektiği
öğretmenlerden tarafından dile getirilmiştir (Uğurel, Bukova-Güzel ve
Kula, 2010).
2.14 Etkinliğin öğrencinin problemler karşısında yaratıcı çözümler
bulmasını gerektirecek şekilde tasarlanması
Etkinlikler öğrencilerin problemle karşılaşmalarını sağlayacak şekilde
tasarlanmalıdır. Problemle karşılaşan öğrenciler çözümler üretmek
zorunda kalacaklardır. Öğrencilerin çözüm üretme deneyimini yaşaması
hayatta karşılaştıkları sorunları çözebilmeleri için gerekli bir hazırlık
olacaktır. Bu noktada etkinliklerin tasarımı öğrencilerin seviyelerine
uygun, yaratıcı çözümler bulabilecekleri durumlar içermelidir.
2.15 Etkinliğin sınıf yönetimini sağlama açısından uygun olması
Bir öğrenimin kaliteli olarak gerçekleştirilmesinde bir diğer unsur sınıf
yönetimini sağlamaktır. Sınıf ortamında gerçekleştirilecek olan
etkinliklerin sınıf yönetimini sağlama açısından uygun olması
gerekmektedir. Tasarlanan etkinlik bütün öğrencilerin etkinlik boyu bir
şeyle uğraşmasını sağladığında sınıf yönetimi kolaylaşmaktadır. Fakat
öğrencilerin bir kısmının işi erken bittiğinde ve yapacak başka işleri
olmadığında sınıf yönetimi zorlaşmakta, öğretmen otoritesiyle boş kalan
öğrencileri susturmaya çalışmaktadır. Dewey’e göre otorite öğretmenin
değil işin koruması altında olmalıdır (Dewey, 2011). Literatüre
bakıldığına, (Özmantar ve Bingölbali, 2010; Smith ve Stein, 1998; Stein
ve Smith, 1998) etkinliklerin sınıf yönetimini zorlaştırmayacak yapıda
olması gerektiğini vurgulanmıştır.
2.16 Etkinliğin grup çalışması için elverişli olması
Etkinlikler, hem bireysel hem de grup çalışmaları şeklinde
uygulanabilen bir özellik taşımaktadır (Baki ve Gökçek, 2005).
Tasarlanan etkinlikte yer alan hedefin ancak grubun her üyesinin katkısıyla
gerçekleştirilebilecek bir hedef olması etkinliğin verimini arttıracaktır. Bir
kişinin daha iyi yapabileceği bir işi iki kişiye vermek ya da iki kişinin daha
iyi yapabileceği bir işi daha fazla kişiye vermek verimi düşürecektir.
Etkinlik tasarımlarının grubun bütün üyelerinin aktif olarak çalışmasını
gerektirecek şekilde geliştirilmesi önemlidir çünkü yapılandırmacı
eğitimin gerekli unsurlarından olan işbirlikli öğrenmeyi sağlama adına
grup çalışmaları öğrenme-öğretme sürecinde yer almalıdır (Terhart, 2003).
Öğrencilerin birbirlerine öğreterek aktifleşmesi, birbirlerine geribildirim
vermesi, oluşan fikirlere anlayış göstermeleri grup çalışmalarının
sonuçlarındandır (Qin, Johnson ve Johnson, 1995).
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2.17 Etkinlik
sağlaması

öğrencinin

kazanıma

gereksinim

duymasını

Gereksinim duyulan şeylere ilişkin motivasyonun daha fazla olacağı
açıktır. Burada önemli olan gereksinimin küçük de olsa etkinlik içinde
yaşanmasıdır. İleride, meslek hayatında çok gerekli olacağına dair bilgi
yerine o an yapılan şey için gerekli olduğunu hissettirmek, yaşattırmak
daha işlevsel olacaktır. Bu noktada etkinliklerin tasarımının,
kazandırılmak istenen becerilerin kullanılmasını gerektirecek şekilde
geliştirilmesi fayda sağlayacaktır.
2.18 Etkinliğin öğrencilerin aralarında sosyal ilişki kurmasını
sağlaması
Grup ile öğrenme eğitimin bütün kademelerinde faydalı olmaktadır
(Johnson, Johnson ve Smith, 2007). Bunun nedeni öğrencilerin sosyal
ilişki kurarak bilgiyi paylaşmaları, farklı düşüncelerle karşılaşıp, kendi
düşüncelerini geliştirmeye imkân bulmaları, birbirlerine karşı pozitif tutum
geliştirmeleri olarak görülebilir (Nam ve Zellner, 2011; Sharan, 2010).
3.

Tartışma ve Sonuç

Etkinlikler yapılandırmacı eğitimin temel unsurlarıdır. Bu nedenle
etkinlikler üzerine bilimsel çalışmaların yapılması gerektiği açıktır fakat
alan yazınına bakıldığında etkinlikler üzerine çok az çalışma yapıldığı
görülmektedir. Etkinlikler birçok açıdan düşünülerek tasarlanması gereken
yapılardır. Bazı açılardan eksik tasarlanmış olan etkinlikler, işlevlerini tam
anlamıyla yerine getiremezler. Bu da etkinliğin düşük verimle çalışmasına
neden olur. Etkinlikler üzerine yapılacak araştırma ve geliştirme
çalışmaları çok daha verimli etkinliklerin üretilmesini sağlayarak eğitimin
niteliğini arttıracaktır. Bunun için öncelikli olarak etkinliklerle nelerin
hedeflendiğinin açık olarak ortaya koyulması gerekmektedir. Ortaya
konulan hedefler etkinliğin tasarımında biçimlendirici olacaktır. Yine bu
hedefler etkinliğin hangi alanda ne kadar başarılı olduğunun belirlenmesini
ve belirlenen alanlarda geliştirilmesini sağlayacak ölçütleri oluşturacaktır.
Bu çalışmada bir etkinliğin önemli bileşenleri ve geliştirilebilecek
yönleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Böylelikle etkinliğin eksik kalan
yönlerini tespit etmek ve eksikliğin giderilmesi için yapılacak çalışmalara
veri oluşturma imkanının oluşacağı tahmin edilmektedir. Etkinlik
tasarımında yapılan küçük değişiklikler büyük farklara yol açabilmektedir.
Bu nedenle yeni etkinlik üretmek kadar etkinlik geliştirmeye de emek
harcanması önemlidir. Etkinlik tasarımında yapılan değişikliklerin nasıl
sonuçlar
verdiğinin
bilimsel
yöntemlerle
belirlenmesi,
etkinliklerin tasarımında ve geliştirilmesinde yol gösterici olacaktır.
Etkinliklerin başarısını etkileyen faktörler arasında kurulacak
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korelasyonlar etkinliklerin doğasını anlamamıza ve etkinlikleri
hedeflerimiz doğrultusunda kullanabilmemize imkan verecektir.
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Giriş
Dede Korkut kitabı büyük bir hazinedir. Bilene. İçeriğinde
aileden tutun sofra adabına, coğrafi bilgilerden insan ilişkilerine
kadar bilgi bulmak mümkündür. Fuat Köprülü “Bütün Türk
edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut'u öbür gözüne
koysanız, yine Dede Korkut ağır basar”der. Kültürümüz açısından
bu denli öneme sahip Dede Korkut boyları üzerinde ilk çalışmayı
bilindiği üzere Heinrich Friedrich von Diez yapmıştır. Diez, söz
konusu dönemde 12 boydan sadece “Basatın Tepegözü Öldürdüğü”
boyu Almancaya çevirmiştir.
Rüben, söz konusu bu çalışmasında (“Ozean der Märchenströme.
I. Die 25 Erzählungen des Dämons. (Vetalapancavimsati.) Mit
einem Anhang über die 12 Erzählungen des Dede Korkut. FFC 133,
Helsinki1944“ ise tüm boyları incelemiş, işlemiş, varyantlarından
bahsetmiş, içeriğinde geçen motifleri değerlendirmiş, motiflerin
kaynaklarını incelemiş ve olayları olabildiğince derinlemesine
araştırmıştır (Rüben 1944).
Elimizde mevcut bu çalışma ise bahse konu çalışmanın bir
parçasıdır. Bir başka ifadeyle Rüben‘in 1944 yılında FFC’de ele
almış olduğu çalışmasının 230-238. sayfaları arasında yer alan “Deli
1

Söz konusu bu makale künyesi verilen ilgili çalışmadan yapılan bir çeviridir. Rüben,
Walter. “Ozean der Märchenströme. I. Die 25 Erzählungen des Dämons.
(Vetalapancavimsati.) Mit einem Anhang über die 12 Erzählungen des Dede Korkut. FFC
133, Helsinki 1944. S. 230-238.
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Dumrul (Admetos)” başlıklı yazısının çevirisidir. Rüben öncelikle
eserin okuyucular tarafından bilindiği varsayımından hareketle
kısaca maddeler halinde özetlenmiş ve daha sonrasında her bir
maddeye atıflarda bulunarak, dünya literatüründen örneklerle
süslemiştir.
Deli Dumrul (Admetos)
Md. 1. Hikâye iki farklı bölümden oluşmakta ve yalnızca ikinci
bölüm günümüzde sözel anlatım niteliğinde tanınmıştır58a (NOT: 1).
Bu bölüm esas bölüm olup tahminen daha eskidir.
Sözlü seçenek sonrasında bölüm 2: Kahraman Dumrul’un ölmesi
gerekir. Tanrı ölüm meleği Azrail’i ruhunu alması için gönderir.
Dumrul merhamet diler kendisinin yerine anne ve babasının58b
(NOT: 2) ruhlarını vermeyi ister. Bu isteği tekrar bir erkek çocuğu
yapabilecekleri gerekçesiyle reddedilir. Yani Dumrul hayatı pek de
önemli değildir. Bunun üzerine Dumrul karısı kendisinin de yaşadığı
hayatın da fani olduğunu söyler ve kendi hayatını almalarını teklif
eder. Azrail tam kadının ruhunu alacakken Dumrul Azrail’i
kurbanına eziyet etmemesi için tehdit etmek niyetiyle kocaman
bir topuzla yanında durur. Kadının ruhu güvercine Azrail de
şahine dönüşür. Böylece tanrının huzuruna çıkar ve ona
durumu anlatır (NOT:3). Bunun üzerine tanrı Dumrul ve karısına
hayatlarını geri verir ve yaşlı anne ve babanın hayatını alır.
Dede Korkut: Ebeveynlerle ilgili nesnel neden eksiktir. Dumrul
karısına veda etmek için bir araya gelerek onu başka bir adamla
evlenmesi hususunda özgür bırakır, ancak karısı kendi hayatını ona
sunar. Bunun üzerine Dumrul tanrıya dua eder ve her ikisinin
hayatını birlikte almasını ister. Tanrı onlara 100 yıl daha ömür verir
ve yaşlı anne ve babanın canını alır.
Bu tür bir masal dünya edebiyatında hiçbir yerde görülmemiştir.
Md. 2: Bir müddet sonra Dede Korkut Anadolu’da iken (NOT:4)
İran’da, Anadolu’da ve daha sonra da Hindistan’da benzer bir masal
ortaya çıkar. Anvar i Suhaili VIII, 3’te Arap Kalile ve Dimne’nin,
yani Hintli Pancatantra’nın yaklaşık M.S.1470- 1500 civarı
geliştirilmiş Pers tercümelerinde daha sonra Türk Hümayunname’de
( M.S. 1512-1520)59 ve 1803’te Hindistan anlatımında ortaya çıkan60
bir masal bulunur. Bu henüz Muqaffas Kalile ve Dimne’de yoktur;
ancak Nasrallahın çalışmalarında var olup olmadığını bilmiyorum.61
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Bir anne hasta kızının yatağı başında isyan eder ve tanrıya sevgili
kızı yerine kendi canını almasını ister. Sonra bir gün mutfağa bir inek
girer, bir tencereden yemek yer ve tencere ineğin boynuzlarına takılı
kalır. Anne ineği görür, korkar ve bağırır: Sevgili ölüm meleği, ben
yaşlı anneyim, hasta olan içerde odada, lütfen benim değil, onun
canını al. Buradaki öğreti: Kul sıkıştığında yalnızca kendini
düşünür.
Bu sonradan vazgeçme sahnesi, elbette ki Dumrul hikâyesinin
kaynağı olamaz. Ancak Dumrul’un ve Dede Korkut hikâyelerinin
ortak bir kaynaktan alınmaları ölçüsünde bağlantılı oldukları
varsayılmalıdır (Karş. Kathas 90, 132).
Md. 3: Buna benzer bir durum Yunanlıların Alkestis efsanesinde
de yer bulur.62 Kral Admetos’un ölmesi gerekmektedir; kendisi anne
ve babasına kendi genç ruhunun yerine onlarınkini vermelerini rica
eder. Onlar bunu reddeder. Ancak karısı Alkestis kurban olmayı
kabul eder ve ölüm onun ruhunu alır. Tesadüfen Herakles Admet’e
gelir ve asil kadının ruhunu geri almak için ölümüne savaşır.
Euripides bunu dokunaklı bir dramaya çevirir. Ana senaryolardan
biri Admetos’un yaşlı babasının kendi çıkarı için daha genç olan
oğlu için canını feda etmemesidir. Zira yaşlı babanın yaşından dolayı
Admetos’tan başka bir oğula sahip olma ihtimali de yoktur. Bu
davranışıyla zaten Admetos’u evlat olarak kaybetmişler Admetos da
katı kalpli babasını reddetmiştir. Babası bunun üzerine cevap verir:
Sen de benim kadar çıkarcı değil miydin ki asil karını kurban olarak
verdin? Kendine çok sayıda kadın yap, yap ki kendin için verecek
kurbanların olsun! der (NOT:5).
Md. 4: Bizans dönemine kadar bu klasik dram yaşamıştır. Burada
ya da sonraki dönem başka Yunan hikâye metinlerinde ruhunu
vermeyi reddeden anne ve baba yanı sıra kendini feda eden kadın eş
motifi Doğu Anadolu’ya kadar uzandığı varsayılır. Ancak bu
yorumlamada temel bir değişiklik dikkati çeker. Admetos’un babası
başka bir evlat yapamayacak kadar yaşlı olduğu için hayatını teslim
etmemesi varsayılmaktadır. Dumrul’un babası ise kolayca yeni
erkek evlat yapabileceği düşüncesiyle (sözlü varyantta) yaşamını
feda etmek istememektedir. Admetos’un öne sürdüğü gerekçesi
yalnızca şu koşullarda mantıklıdır: Baba bencil davranışıyla zaten
oğlunu kaybetmiştir. Ancak Türk duygusallığına göre ise evladın
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babadan bu şekilde ayrılması şefkatten yoksun bir harekettir. Dede
Korkut I’de erkek evlat kendisini feda etmeyen hatta ölmesine rıza
gösteren babasına yardım etmektedir. Dumrul’un babası ise
reddetmesine bir gerekçe bulur ve bu haliyle de Yunanlı örneği
hatırlatır.
Heredot anlatır63: Bir kadına oğlunu mu, erkek kardeşini mi ya da
kocasını mı ölüm kararından kurtarmak istediği sorulur. Kadın erkek
kardeşini seçer, çünkü bir evlat ve eş sahibi olmak ona göre daha
kolaydır. Bu yorum Sophokles dramında Antigon olarak işlenir
(309-312), belki de Alkestis motifinin Anadolu’ya ulaştığı benzer bir
yolla ulaşmış olabilir. Ama aynı yorum eski Hindistan’da da
doğrulanmıştır. Ancak orada Herodot ve Sophokles’ten daha genç
bir dönemde, yani M.Ö. 2. yy.da Jataka 67’ de. Ancak Herodot bu
hikâyeyi Persler hakkında anlattığından, hikâye orada da ortaya
çıkmış, Yunanistan’a ve aynı zamanda Hindistan’a doğru yolculuk
yapmış ve doğrudan eski Pers geleneklerinden Dumrul’un
hikâyesine ulaşmış olabilir. Dumrul seçeneğinde onun Azrail’in
yanında topuzla tehditkâr bir duruşla durması düşünüldüğünde belki
de topuz savaşçısı Herakles’in daha geç bir dönemde ki hatırasıdır.
Md.5: Ayrıca Dumrul’un Dede Korkut çerçevesindeki tutumu
önemli ölçüde değişmiştir: O karısının kurbanlığını hemen kabul
etmez, bilakis onun için dua eder ve ondan kurban olmasını
istemekten ziyade ona veda eder. Bu durumda Admetos’un
babasının ona karşı yaptığı suçlama geçersizleşir ve hikâyenin etiği
böylece 64 düzelmiş olur. Bu adamla karısı arasındaki ilişki noktası
büyük önem taşımaktadır. Eski Hindistan’da buna zıt bir örnek
vardı. Dindar derviş Ruru bir yılan tarafından sokulan karısı için
kendi yaşamının yarısını vermeye hazırdı ve böylece karısını
ölümden kurtarır (Mahabharata I,9 vulguta). Aynı motife kadının
sonrasında nankör davranış sergilediği başka bir hikâyede de
rastlamak mümkün: Hikâye Hindistan’dan günümüzdeki Alman
masallarına kadar gelmiştir65 (BP I, 129). Ve bugüne kadar fazlasıyla
sevilen üçüncü bir hikâye de Mahabharata III, 293 ff destanında
anlatılır: Bir kralın oğlu ölmek zorundadır, buna rağmen asil bir
prenses onu eş olarak seçer. (Yalnızca kadının bildiği) Ölüm
gününde ona ormanda eşlik eder, adam yorgun düşmüş prensesin
kucağına başını koyar ve uykuya dalar. Ölüm tanrısı gelir ve
uyuyanın başparmak büyüklüğündeki ruhunu alır. Sadık eş ise
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ölümü takip eder kadının tek görevinin kocası nereye giderse gitsin
peşinden ayrılmamak olduğu gibi konuyla ilgili bilge sözler söyler.
Kadının sadakatinden ve bilgeliğinden etkilenen ölüm kadına üç
dilek hakkı verir. Kadın ilk olarak eşinin yeniden yaşamasını ister
v.s. Bu hikâyede kadının kendi yaşamıyla kocasının hayatını
kurtardığı söylenmemektedir, ancak ölüm meleği tarafından alınan
ruhu takip etmek istemesi gibi Dumrul-Admetos hikâyeleriyle çok
fazla benzerlik gösterir. Karş. aynı zamanda Nar. XIV, 6 Schg.:
Prenses ömrünün yarısını delikanlı bir balıkçı için feda eder. Bu
Eurydike’sinin ruhunu yeraltından tekrar hayata getirmek isteyen
Orpheus’taki gibi çok uzaktan Yunan hikâyesiyle de
karşılaştırılabilir.
Dul kadının ölen kocasının peşinden gitmesi Hindistan
geleneğinde vardı: Kadın kocasıyla birlikte kendini odun yığınını
üzerinde yakardı. Yani Hindistan’da kadının hayatı pek önemli
değildi. Bu açıdan bakıldığında geçmişteki Hindistan’a hakim olan
düşünce, karısı için ömrünün yarısını feda eden Ruru’ya
bakıldığında anlamsız kalmaktadır. Admetos için bile babasının da
vurguladığı gibi karısı pek önemli değildir. Ancak Türk kahraman
kendi açısından karısını kurtarmıştır: bu belirleyicidir.
Md. 6: Bu bağlamda Dede Korkut’un da bildiği varsayılan bir
hikâyenin daha anlatılması gerekir. Pers Tutinamesinin Türkçe
çevirisinde geçen ve bunun da aslının Hintli bir papağan kitabı
olduğu belirtilen masalda sadık bir askerin kendi öz oğlunu büyük
tanrıçaya kralına daha uzun bir ömür garanti etmek için kurban
olarak kestiği anlatılır.65 Bu masal M.S. 1000 civarında Hindistan’da
edebi rivayetten bağımsız olarak metin çevirileri ve de sözlü gelenek
yapısıyla Avrupa’ya kadar taşınan başka bir şekliyle de yaşamıştır.
Bunları netice itibariyle Grimm masallarında No:6 “Sadık Johannes”
başlığı altında bulabiliriz. Bu masalı Hindistan menşeyini daha eski
zamanlarda belgelendiremesek de, bir çocuğun kendi öz babası
tarafından başka birinin yerine kurban edilmesi gerektiği motifini
gösterebiliriz. (Aitareyabrahmana VIII, 13-18). Ve bu masalın en
eski Hindistan’a ait gerçek bir geleneği yansıttığı varsayılır. Bir
başka eski Hindistan hikâye motifinde de bir babanın 4 oğlundan
sırayla ömür istemesi ve yalnızca en genç olanın bunu kabul etmesi
bulunmaktadır (Krisna 26).
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Md. 7: Yani Hindistan’da çok sayıda bilindik meşhur ve eskiye
dayanan kendini feda etme anlatımları vardır. Ayrıca Budha ve Siva
dininde de, dini amaçla korkunç bir şekilde kendini feda etme biçimi
önemli bir yere sahiptir. Hatta Alketis destanını çok eski Proserpina
mitiyle de bağlamaya çalışıldı: Buna göre Alkestis yer altı tanrısının
(sonbaharı) yeraltına götürdüğü ve baharda yeniden serbest bıraktığı
eski bir tanrıçadır.66 Bu dini hikâye içerikli yeniden yapılandırma
işlemi belirsizdir. Bunun yerine bu efsaneye Hindistan’da aşağıdaki
efsane ile ilgili bir paralellik bulunmaya çalışılabilirdi: Büyük
bereket tanrısı Siva kayınpederi tarafından hakir görülmüştü. Olayın
acısı ve kendi öz babasını protesto etmek için Siva’nın genç karısı
kurban ateşinde kendisini yakmış ve sonrasında yeniden doğmuş ve
tekrar Siva’nın karısı olmuştur. Aslında o kendini Siva için değil
ama onun davası için feda etmiştir. Bu hareketiyle tanrıça, kocasıyla
birlikte kendini yakan Hindistanlı dul kadınlar için bir örnek teşkil
etmiştir der Hintliler, ama tanrıça aslında dul değildir. Bu oldukça
belirsiz durum Hint ve Yunan efsaneleriyle kombine ettiğimizde
Alkestis’in fedakârlığına benzer bir orijinal şeklin urformu (ancak
Hint-Avrupalı değil) yeniden yapılandırılabilir. Ama tüm bunlar çok
riskli olur. Daha dikkatli ifade etmek gerekirse: Alkestis’in dönüşü
eski bir efsaneye dayalı olmalı, ancak anne ve babanın reddetmesi
vs. eski bir efsane olamaz, bilakis daha ziyade Md.4’te belirtilen
Herodot motifinde olduğu gibi bir novel motifi olabilir.
Md. 8: Antik çağın güney köşesi Abessinien’de günümüzda hala
şu masal yaşar: Ölüm 8 gün öncesinden insana bildirilir ve bir
keresinde de bir damada bildirildi. 8 gün sonra adamı almaya
geldiğinde damadın anne ve babası onu göndermeye hazırdı ama
gelin kocasının gitmesini istemiyordu. Bunun üzerine ölüm, tanrının
huzuruna çıktı ve ona ne yapacağını sordu. Tanrı ona bundan sonra
insanlara geleceğini bildirmemesini emretti (A. Jensen, Gada
ülkesinde, Stuttgart 1936,496).
İlaveten söylemek gerekirse Yahudilerin hikâye motifinden hem
bir adamın ömrünün bir kısmını karısı için feda etmeye hazır olduğu,
hem de diğer motifte bir adamın tanrıya ya ölmüş arkadaşını yeniden
canlandırmasını ya da her iki arkadaşını da öldürmesini isteği
hikâyeler mevcuttur (E 165 ve 165.1: Ibn Gorion). Acaba Yahudiler
de mi bunları Perslerden aldılar?
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Md.9: Herodot VII, 114 Xerxes’in genç annesinin, yaşlandığında
bu kadar yaşlanmasına izin verdiği için yer altı tanrısına
teşekkürlerini sunmak adına iki kez yedi genci canlı canlı
gömdürdüğünü anlatır. İşte bu, üzerinde kendini feda etmeyle
yetişen Pers toprağının eski zamanlarına ait acıklı uygulamalarıdır.
Bu açıdan Dede Korkut hikâyelerinde de bu sık kullanılan bir
deyimdir: Başım sana feda olsun.
Md. 10: Kadının ruhu güvercin olarak uçar, eski bir ruh kuşunun
tasavvuru mu bu? Azrail kara bir şahin olarak uçar. Bu sözlü
gelenekle aktarılan motif ile yazılı anlatımda I. bölümde aktarılan
motif tamamen başka bir motife denk düşer: Azrail bir güvercin
kılığına girer ve öfkeli Dumrul’dan kaçar; Dumrul bunun üzerine iki
şahiniyle ava çıkar ve güvercini öldürür. Ama Azrail Dumrul’un
atına görünür ve onu korkutur. Dumrul düşer ve ölüme yaklaşır.67
Hikâyenin asıl anlatımı nasıldı? Dede Korkut anlatımında ölüm
meleğinin kaçışı çok sürpriz olmuştur. Peki acımasız Azrail narin bir
güvercine neden dönüşür ki? İç Asya bölgesinde çok yaygın olan ve
orada da muhtemelen en eski yerleşmiş savaşçının hayvana dönüşme
motifi akla gelir. Tam da Kırgız Joloi destanında (bkz. alt bölüm XI)
böyle güvercine ve şahine dönüşmeler anlatılır (karş. Radl. IV,33)
ve Tatar efsanelerde kadınların kuş kıyafetlerinin olduğu ve başları
sıkıştığında uçup gidebilecekleri anlatımları çok kez kanıtlanmıştır.
Yani İç Asya bölgesiyle benzerlik yüzünden kadının güvercine
dönüşmesi söz konusu sözlü varyantlarda daha eski olduğunu
sanıyorum, Azrail’in savaşan olarak hayvana dönüşmesi Dumrul
karakterinin “heyecan” içinde yetişmiş olması ise ikincil olarak
ortaya çıkmıştır.
Md. 11: Sözlü anlatımda Dumrul tehditkâr tavrıyla Azrail’in
yanında durur. Sanırım bu tüm Dede Korkut anlatımlarında önsöz
çekirdeğini simgeler: Deli, öfkeli Dumrul bir gün kuru bir derenin
üzerine bir köprü yapar ve bir seyyahı bu köprüyü kullanması ve
geçiş parası vermesi için zorlar, tüm yabancılar için bir meydan
okuma! Bir gün yerde ölü bir kahraman yatar; Dumrul Azrail’in
onun ruhunu alıp götürdüğünü öğrenir. Dumrul’un gözleri parlar: O
bu yabancı kahramanı, kendisinin tanımadığı sözde ruh hırsızı
Azrail’e karşı korumak ister. Tanrı bu kibre hiddetlenir ve Azrail’i
Dumrul’un ruhunu almak için gönderir. Dumrul ise kılıcıyla
Azrail’in üstüne yürür ve Azrail de güvercine dönüşüp kaçar vs. Atı
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tarafından üstünden düşürülen Dumrul dara düşer ve Tanrıya
yakarır. Tanrı bundan etkilenir ve kendisi yerine bir vekil bulmasına
izin verir.
Ölümlü birinin bir meleğe ya da tanrıya karşı savaşı oldukça eski
bir motiftir: Polinezyalı kahraman Maui muzaffer bir şekilde güneşe
karşı savaşır, aynı şekilde Güney Amerikalı bir hikâye kahramanı da,
Herakles güneşi ve aynı şekilde Mithras’ı zorlar, Herakles Hera’ya
doğru bir ok atar, Balkan masallarının bir kahramanı gecenin
annesini bağlar, Sümerlerde Gılgamış İştar’a karşı savaşır,
Hindistan’da Krisna Indra ve Siva’ya karşı, İncil’de Jakob melekle
güreşir vs.68 Bu savaşlar kahramanların günahları gibi görülmez;
tanrı Dumrul’u kibrinden69 dolayı cezalandırır. Ve sonra Dumrul’un
dindarlığını gördüğünde merhamet eder, yardım eder ve adaletli
davranır (NOT:6). Bu son özellik Yunanlı, Hintli ya da eski Türk
özelliğinde değil, İslamidir.
Md.12: Giriş, hikâyenin neden Dede Korkut koleksiyonuna dahil
edildiğini gösterir: Dumrul bilinmeyen bir kahraman için ölüm
meleğine bile karşı savaşır. Böylece diğer Dede Korkut
hikâyelerinde her fırsatta övülen en asil mertlik makam davranışını
gösterir. Bu şekilde bu hikâye iki asil karakter içerir, yani Dumrul ve
karısı. Admet’in Dumrul’a dönüştürüldüğü anlatım da muhtemelen
Dede Korkut’un kendi eseridir.
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verir (ed. Hikmet İlaydın- Bağ Mecmuası, İzmir 1942, Sayı 5; bunun
hakkında Pertev Borotav dergisinde bahseder: Yurt ve dünya,
Ankara 1942, 15-6, S. 118 v.
59 J. Hertel, pancatantra, Leipzig 1914, 408, 410, Bkz. üst bölüm
S.120 Açıklama 55.
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60 Hertel (bkz. Açıklama 37) No. 86.
61 Hertel bunun hakkında bir şey söylemez. Anvar i Suhaıli’ye
göre B 574. Belki de masal daha eskiden sözlü aktarılmıştır.
62 D 1855.2; Krisna 28.
63 III, 119; P 253.3; bkz. II, 7. Jungbauer 183: Yeniden çocuk
sahibi olunabilir.
64 Admetos:” Bende de karımın mezarına atılmak isterdim” der,
ama halkı sözde ona engel olmuştur. (dize 897 f.).
65 Ranke 290; BI, 414 f.; Penzer, VI hikâyenin deryası, Londra
1926, 272 f.- Jataka 181; Vetalapancavimsati 4.
66 U.v.Wilamowitz- Moellendorf, Yunan Trajedileri, Berlin III
1910, 68 ff.
67 Burada ölüm gücünün motifi işitilmektedir: Benfey (bkz. üst
bölüm açıklama 61) II, 146 vs.
68 Krisna 225, 105, 197; A 728 farklı
69 Schiefner VI: Tanrı kendisiyle övünen kişiye hiddetlenir ve
onu zayıf erkek çocuklarıyla cezalandırır.- Eski Türk kahramanları
tanrıya sormak için sıkça ona giderler vs.: ib. No: VIII, S. 354.
YAZARA AİT NOTLAR
NOT 1:Walter Rüben ilgili bu çalışmasında 12 Dede Korkut
boyunu incelemiş ve her bir boyu maddeler halinde kısa kısa
özetlemiştir. Özet sonrasında ise her maddeye atıfta bulunarak
konuyu daha da genişletmiştir. Aynı yöntemle Deli Dumrul boyunu
da incelemiştir. Rüben’in zaman zaman güncel dile geçmesi,
cümlelerinde zaman farklılığına neden olmuştur. Bunlar tarafımızca
düzeltilmemiştir. Olabildiğince metne sadık kalınmıştır.
Not 2: AÇIKLAMALAR başlığı altında verilen rakamlar 58’den
itibaren başlamaktadır. Rüben başka bir boyu incelerken zaman
zaman AÇIKLAMARDA bulunan bu rakamlara da atıfta
bulunmaktadır. Dolayısıyla rakamlar değiştirilmiş olduğunda
orijinal metnin tümü üzerinde bir kargaşaya neden olacağı
düşüncesiyle bu şekilde verilmesi daha uygun görülmüştür.
NOT 3: İlgili bu son üç cümle (Konunun daha iyi anlaşılabilmesi
bakımında koyu formata yazar tarafından çevrilmiştir) eserin
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esasında bu şekilde yer almamaktadır Lakin Rüben söz konusu bu
bölümü 4. Maddede açmaktadır. 4. Maddede ise ilgili ifadelerin
yazılı eserden değil sözlü gelenekte yaşayan Deli Dumrul boyundan
naklettiği anlaşılmaktadır. Bkz.Md:4 ve Bkz.Md:10)

NOT 4: Bu türden de bir bilgi aslında ihtilaflıdır. Yani Dede
Korkut‘un Anadolu’da olduğuna dair veya bulunduğuna dair bir
bilgi halen tartışma konusudur. Fakat Rüben ilgili ifadesiyle Dede
Korkut boylarının Anadolu‘da yayılmasından sonraki zaman
dilimini kast etmiş olabilir.

NOT 5: Asıl metinde ünlem olmamasına rağmen konu
bütünlüğünü sağlamak maksadıyla yazar tarafından konmuştur.
NOT 6: “ …adaletli davranır” ifadesi Rüben’in kendi anlatımıdır.
Yazar tarafından düzeltilme yoluna gidilmemiştir)
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Giriş
İnsanların bir arada yaşamaya başlamasıyla kişisel hedefler, yerini
ortak hedeflere bırakır. Toplumun eğitsel ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla kurulan planlı, yönetsel yapıya eğitim yönetimi, okulun eğitim
amaçlarına uygun bir biçimde işletilmesi ve yaşatılmasına ise okul
yönetimi denir (Başaran, 2000).
Eğitim yönetimi nasıl yönetim biliminin eğitim bilimine
uygulamasından vücut buluyorsa, okul yönetimi de eğitim yönetiminin
okul yönetimine uygulamasından oluşmaktadır (Demirtaş vd., 2007).
Başarılı bir okul müdürü, yönetsel fonksiyonları en iyi şekilde işleten,
kurum içi eşgüdümü sağlayan ve onu yaşatan kişidir (Bursalıoğlu, 1997).
Açıkalın’a (2002) göre, okulun diğer sosyal kurumlardan farkı, onun
insan üzerine eğilmesi ve onu şekillendirme yeteneğine sahip olmasıdır.
Bu geliştirme ve değiştirme önceden bilgi, beceri, davranış değiştirme
üzerinden giderek katı disipline dayalı olarak tatbik edilmiş ve bu oranda
da başarıyı yakalamıştır. Fakat günümüzde ise bu durum daha çok
özgürlükçü bir yaklaşımla, birey merkezli yapıda var olmayı zorunlu
kılmıştır. Bursalıoğlu’na (1997) göre bu gelişme, modern okulların
dönüşümü için nitelikli okul yönetimini ve okul müdürlerinin varoluş
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.
İnsanlar toplum halinde yaşarken ortak değerler çevresinde bir araya
gelirler. Bu değerler aracılığıyla insanlar, aralarından kimilerini dışlarlar.
Bu dışlama; dinsel inanç, etnisite, cinsiyet/kimlik nedeniyle bazı kişilere
uygulanırken, onların değer kaybına sebep olur (Taneri vd., 2019). Tüm bu
Bu çalışma Abdülhamit DÖNMEZ’in Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.
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dışlama uygulamaları toplumun hemen her kesiminde olduğu gibi,
okullarda da görülebilmektedir.
Okullarda yönetici ve öğretmenlerden bu değer kaybı ve
ötekileştirmenin ortadan kaldırılması için, farklı niteliklere ve eğilimlere
sahip öğrenenlerin katılımlarını arttırmaları beklenmektedir. Bu
beklentinin karşılanması, dışlanma uygulamalarının giderilmesi,
farklılıklara saygı duyulması kapsayıcı eğitim anlayışı ile mümkündür.
Kapsayıcı eğitim, temel bir insan hakkı olarak adil ve eşitlikçi bir
toplumun temellerini ahlaki bir bileşen olarak kabul eder. Buna bağlı
olarak kapsayıcı eğitim, tüm yöneticilere kaliteli bir eğitim verme
ihtiyacına odaklanarak, öğrenenlerin tam katılımını sağlamaya yönelik
geliştirilen uygulama süreçlerine dayalıdır (Direk & Dilber, 2020).
Kapsayıcı eğitim kavramı, kapsayıcı sınıf, kapsama, ekip öğretimi,
engellilik, özel eğitim, kaynaştırma eğitimi, bütünleştirilmiş eğitim gibi
birbirleriyle iç içe girmiş ve birbirleriyle karıştırılan kavramlardan
oluşmaktadır. Stubbs’a (2008) göre kapsayıcı eğitim sadece engeli olan
öğrenenleri değil, dezavantajlı ve marjinal grupları da kapsamaktadır.
Ancak, kapsayıcı eğitiminin çıkış noktası her ne kadar bu kavramlar gibi
bilinse de, kurumsal olarak kapsayıcı eğitim aslında “Salamanca Bildirisi”
nde yer alan, herkes için eğitim, eğitim her çocuğun hakkı ve her
öğrencinin biricik oluşu gibi temel ilkeler üzerine inşa edilmiştir.
Kapsayıcı eğitim anlayışı okullarda artan öğrenci çeşitliliğine uygun
yönetim anlayışı ve eğitim ortamları sağlamayı amaçladığı için, okul
yöneticilerinin bu konudaki tutumlarını belirlemek, hâlihazırdaki yönetici
tutum ve davranışlarının kapsayıcı eğitim uygulamaları bakımından neye
işaret ettiğinin bilinmesi ve bu konuda tutumların somutlaştırılması
bakımından önemlidir.
Tutumların ölçülmesinde bugüne kadar en çok tercih edilen yaklaşım,
o tutuma ilişkin bir ölçek hazırlanarak uygulanması işlemidir. Bir tutum
ölçeği, ölçülmek istenen tutumla ilgili bir dizi ifadeyi içerir. Ölçek
geliştirme tekniklerinden en yaygın olarak kullanılanı Rensis Likert’in
dereceleme toplamlarıyla ölçekleme modelidir. Çünkü bu model, ölçek
geliştirmedeki işlemler bakımından öteki modellerden çok daha
ekonomiktir (Tezbaşaran, 2008).
Bir ölçek geliştirme sürecine başlamadan önce neden bir ölçek
geliştirileceğine dair mantıklı gerekçeler sunmak gerekir. Bunlar var olan
bir ölçeğin eksiklerinin olması, yeni bir değişkene dair araştırma yapma
veya sosyal bir fenomen veya davranış modeli gibi nedenler ölçek
geliştirmenin gerekçeleri olabilir (Erkuş, 2019). Tezbaşaran’a göre (2010),
ölçek geliştirmede yapılacak ilk iş, konuyla ilgili mevcut bir ölçek olup
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olmadığının, eğer varsa ne kadar duyarlı olduğunun değerlendirilmesiyle
çalışmaya başlanmasıdır.
Burada ya yeni bir ölçek geliştirilmesine ya da var olan ölçeğin yeniden
uyarlanması aşamalarına karar verilir. Yeni bir ölçek çalışma yapılmasına
karar verilecekse ölçek konusuna dair soruların ve konuların belirlenmesi
gereklidir (Tezbaşaran, 2008). Ölçek maddelerinin oluşturulmasından
önce incelenen olgunun bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlarını
kapsaması hedeflenmiştir.
Ölçek geliştirmede birçok kıstas olup bu konuda standartlara uygun
çalışılması gerekir. Aksi halde ölçeğin geçerlik ve güvenirlik düzeyi düşük
olabilir. Ölçeğin ölçebilme derecesinin tutarlı ve hatalardan arınık,
istatistiksel gücünün ise yüksek olması gerekir (Karakoç & Dönmez,
2014). Tutum ölçekleri, insanların kendi iradeleriyle işaretledikleri sözel
beyanlara dayanır. Bu nedenle bireylerin gerçek tutumları dışındaki başka
faktörlerden de etkilenebilir.
Bununla birlikte, okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitim anlayışına dönük
tutumlarını ölçmeye yarayan geçerli ve güvenirliği kanıtlanmış bir ölçme
aracının bu çalışmada geliştirilmiş olmasının alan yazına katkı sağlayacağı
da umulmaktadır.
1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, Kayseri’deki okul yöneticilerinin kapsayıcı
eğitime yönelik tutumlarını ölçmeyi amaçlayan geçerli güvenilir bir okul
yöneticileri kapsayıcı eğitim tutum ölçeği geliştirmek ve bu geliştirilen
ölçek aracılığı ile Kayseri’de çalışan okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitim
konusundaki tutumlarını belirlenen değişkenler açısından incelemektir.
Buradan hareketle araştırma iki probleme dayalıdır.
Bunlar:


Okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarını
ölçmeye yönelik hazırlanan ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik
kanıtları nelerdir?



Kayseri’deki okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik
tutumları nedir?

Araştırmanın alt problemleri ise,


Okul yöneticilerine yönelik geliştirilen tutum
(OYKETÖ) geçerlik ve güvenirlik düzeyi nedir?



Kayseri’deki okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitim konusundaki
tutumları nedir?
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ölçeğinin



Kayseri’deki okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik
tutumları yaş, cinsiyet, kıdem, okul türü, yerleşim birimi ve okul
düzeylerine göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır?

2. Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada, Kayseri’deki okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime
yönelik tutumlarının ölçülmesini amaçlayan bir kapsayıcı eğitim “tutum
ölçeği” geliştirilmesi ve geliştirilen bu ölçek aracılığı ile okul
yöneticilerinin kapsayıcı eğitim konusundaki tutumlarının “yaş, cinsiyet,
kıdem, okul türü, okul düzeyi ile çalışılan yer” açısından incelenmesi
hedeflenmiştir. Bu hedefle uyumlu olarak bu araştırma betimsel modele
dayalı nicel bir çalışmadır.
2.1. Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Kayseri il
genelinde faaliyet gösteren 100 bağımsız anaokulu, 547 ilkokul, 531
ortaokul, 602 ortaöğretim, 42 Halk Eğitimi Merkezi ve Rehberlik
Araştırma Merkezleri olmak üzere toplam 1822 okulda görev yapan
kadrolu 672 okul müdürü, 51 müdür başyardımcısı, 1099 müdür yardımcısı
olmak üzere, toplamda 1822 okul yöneticisi oluşturmuştur.
Araştırmanın örneklem büyüklüğü hesaplanırken çalışılan okul
düzeylerine göre orantılı örnekleme alınmıştır. Örnekleme alınan n
sayısının tespitinde Cochran tarafından tavsiye edilen hesaplama formülü
kullanılmıştır. Bu formül hesaplamasına göre örneklem büyüklüğü 317 kişi
olarak belirlenmiştir. Ölçeğin geliştirilme aşamasında 274 okul
yöneticisinin, uygulama aşamasında ise 343 okul yöneticisinin katılımı
sağlanmıştır. Katılımcılara ait,
Tablo 1. Okul Yöneticilerinin Görev Türüne Göre Dağılımı
Geliştirme aşaması
Demografik değişken (Görev)

f

%

Müdür Yardımcısı

153

Müdür Başyardımcısı

Uygulama aşaması
f

%

55,8

153

44,6

11

4,0

13

3,8

Müdür

100

36,5

168

49,0

Diğer (Alan şefi vb.)

10

3,6

9

2,6

Toplam

274

100

343

100

100

Tablo 1 sonuçlarına göre, ölçeğin geliştirilme aşamasında en çok
katılımın % 55,8’lik dilimle müdür yardımcısı, ölçeğin uygulama
aşamasında ise % 49’luk dilimle müdürler oluşturmaktadır. Bu aralıkları
ise azalan oranlarda müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı ve alan şefleri
vb. takip etmektedir.
Tablo 2. Yöneticilerinin Mesleki Kıdemlerine Göre Dağılımı
Geliştirme
aşaması
Mesleki kıdem

Uygulama
aşaması

f

%

f

%

1-5

146

53,3

96

28,0

6-10

61

22,3

103

30,0

11-15

29

10,6

82

23,9

16-20

19

6,9

32

9,3

21 ve üstü

19

6,9

30

8,7

274

100

343

100

Toplam

Tablo 2’ye göre, mesleki kıdemleri 1-5 yıllık olan yöneticilerin ölçeğin
geliştirilme aşamasında % 53,3; ölçeğin uygulama aşamasında 30,0’lık
oranla en fazla dilime sahip olduğu görülmektedir. Yöneticilikteki kıdem
arttıkça okul yönetici sayı ve oranlarının düşüş eğiliminde olduğu
görülmektedir.
Tablo 3. Okul Yöneticilerinin Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet değişkeni

Toplam

Geliştirme aşaması

Uygulama aşaması

f

f

%

%

Erkek

237

86,5

294

85,7

Kadın

37

13,5

49

14,3

274

100

343

100

Burada erkek katılımcıların, okullardaki erkek yönetici sayısına paralel,
oransal olarak daha fazla olduğu görülmektedir.
101

Tablo 4. Okul Yöneticilerinin Okul Türüne Göre Dağılımı
Geliştirme
aşaması
Demografik değişken
Çalışılan okul türü

Uygulama
aşaması

f

%

f

%

Devlet

251

91,6

329

95,6

Özel

23

8,4

14

4,1

274

100

343

100

Toplam

Tablo 4’e göre, devlet okullarındaki katılımcıların oranının daha fazla
olduğu görülmektedir.
Tablo 5. Okul Yöneticilerinin Yaşa Göre Dağılımı

Yaş değişkeni

Geliştirme aşaması

Uygulama aşaması

F

f

%

%

21-30

16

5,8

23

6,7

31-40

131

47,8

142

41,4

41-50

101

36,9

115

33,5

51-60

21

7,7

54

15,7

61 ve üstü

5

1,8

9

2,6

Toplam

274

100

343

100

Tablo 5’e göre, ölçeğin geliştirilme aşamasında (% 47,8) ve
uygulama aşamasında (% 41,4’lük) oranlarla en yoğun yaş aralığının (3140) aralığındaki katılımcılardan olduğu görülmektedir. Öğretmenler
arasında yöneticiliğin en yoğun olduğu yaş aralığının 31-40 yaş aralığı
olduğu, en az yaş aralığının ölçeğin geliştirilme aşamasındaki uygulamada
(% 1,8) ve uygulama aşamasında (% 2,6’lık) oranlar olduğu tespit
edilmiştir. Dolayısıyla öğretmenlerin yaşı arttıkça yönetici olma eğilimleri
de bariz bir şekilde azalmaktadır.
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Tablo 6. Yöneticilerin Okul Düzeyine Göre Göre Dağılımı
Geliştirme
aşaması
Demografik değişken ( Okul düzeyi)

Uygulama
aşaması

f

%

f

%

Anaokulu

16

5,8

19

5,5

İlkokul

64

23,4

114

33,2

Ortaokul

96

35,0

80

23,3

Lise

80

29,2

130

37,9

Diğer

18

6,6

-

-

Toplam

274

100

343

100

Tablo 6’ya göre, ölçeğin geliştirme aşamasındaki uygulamada % 35 ‘lik
yüzdeyle ortaokul yöneticileri, ölçeğin uygulama aşamasında ise %
37,9’luk oranla lise düzeyinde daha fazladır.
Tablo 7. Okul Yöneticilerinin Görev Yerleşim Yerlerine Göre Dağılımı
Demografik değişken
Çalışılan yer

Geliştirme aşaması

Uygulama aşaması

f

f

%

%

Köy

35

12,8

31

9,0

Kasaba

10

3,6

3

0,9

İlçe

121

44,2

124

36,2

İl Merkezi

108

39,4

185

53,9

274

100

343

100

Toplam

2.2. Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada iki tür veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlardan
birincisi katılımcıların profil bilgilerini belirlemeye dönük hazırlanmış
olan Kişisel Bilgi Formu; ikincisi ise araştırmacı tarafından geliştirilen ve
eğitim yöneticilerinin kapsayıcı eğitim tutumlarını belirlemeye yönelik
Okul Yöneticilerinin Kapsayıcı Eğitime Yönelik Tutum Ölçeğidir
(OYKETÖ).

103

Kişisel bilgi formu, araştırmada incelenen bağımsız değişkenlere ilişkin
bilgi toplamak amacıyla geliştirilmiştir. Katılımcıların kişisel ve mesleki
özellikleri (yaş, cinsiyet, çalışılan okul türü ve düzeyi, görev yeri, kıdem)
altı sorudan oluşmaktadır. Diğer veri toplama aracı ise, Okul
Yöneticilerinin Kapsayıcı Eğitime Yönelik Tutum Ölçeğidir (OYKETÖ).
2.3. Veri Analizi
Birinci araştırma probleminin cevaplanmasında yapı geçerliği
kanıtlarını elde etmek için ölçeğin geliştirme aşamasındaki uygulama
sonunda Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve ölçeğin uygulama
aşamasında Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmış, güvenirlik
kanıtları için ölçeğin geliştirme aşamasında Cronbach Alfa, Tabakalı Alfa;
ölçeğin uygulama aşamasında ise Bileşik Güvenirlik Katsayısı
hesaplanmıştır.
Diğer araştırma problemlerinin cevaplanması için verinin parametrik
analizlere uygunluğu incelenmiştir. ANOVA ve t testi gibi parametrik
testler bağımlı değişkenin sürekli, gözlemlerin bağımsızlığı, bağımsız
değişkenin ise süreksiz bir veri yapısına sahip olması, grup içi dağılımların
normal olması ve varyansların homojenliği gibi bazı varsayımlara sahiptir.
Bu araştırmada okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumları
bağımlı değişken, okul yöneticilerinin demografik değişkenleri ise
bağımsız değişken olarak belirlenmiştir.
Her bir okul yöneticisi “Okul Yöneticileri Kapsayıcı Eğitime Yönelik
Tutum Ölçeğini” birbirinden bağımsız cevapladığı için gözlemlerin
bağımsızlığı varsayımı sağlanmaktadır. Araştırmada bağımsız değişken
olarak ele alınan yöneticilerin yaşları, cinsiyetleri, kıdemleri, görev
yaptıkları okul türü, görev yaptıkları yerleşim yerleri ve okul düzeyi
kategorik (süreksiz) değişken olarak elde edilmiştir.
Toplam ölçek puanlarının grup içi dağılımları normallik testleri
Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilks ile incelenmiş ve her bir bağımsız
değişkenin tüm kategorilerinde toplam ölçek puanının normal dağılıma
sahip olduğu görülmüştür (p>0,05). Varyansların homojenliği varsayımı
Levene testi ile kontrol edilmiş ve tüm bağımsız değişkenler için bu
varsayımın sağlandığı belirlenmiştir (p>0,05).
Varsayımlar sağlandığı için okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime
yönelik tutumlarının onların cinsiyetlerine ve görev yaptıkları okul türüne
göre değişip değişmediği ilişkisiz örneklemler t testi ile; yöneticilerin
tutumlarının görev yaptıkları okul düzeyine, görev yaptıkları yerleşim
yerine, kıdemlerine ve yaşlarına göre değişip değişmediği ise ANOVA ile
incelenmiştir.
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Okul Yöneticileri Kapsayıcı Eğitim Tutum Ölçeği (OYKETÖ)’nün
yapılandırılmasında oluşturulan 5’li Likert Ölçeği formatındaki düzeylerin
betimsel olarak ifadeleri “Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum,
Kararsızım, Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum” şeklindedir.
Her bir maddeye verilen görüşlerin puanları 1 ile 5 puan aralığında
değişmektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan (25) ve en yüksek
puan 125’tir. Buna göre ölçekten 25 puana yakın puan alan yöneticilerin
kapsayıcı eğitime ilişkin tutumları düşük ve olumsuz, 125 puana yakın
puanı olan yöneticilerin tutumları ise yüksek ve olumludur.
Boyutlar açısından değerlendirildiğinde, Yönetsel Kapsayıcılık boyutu
(19 madde) için bir yönetici en düşük 19 puan, en yüksek 95 puan alabilir.
Etnik Farklılıklar boyutundan (4 madde) alınabilecek en düşük puan 4 en
yüksek puan 20’dir. Özel Farklılıklar (2 madde) boyutunda ise en düşük
ve en yüksek puanlar 2 ve 10’dur. Bulgular bu bilgiler temel alınarak
yorumlanmıştır.
3. Bulgular
3.1. “Okul Yöneticilerine Yönelik Geliştirilen Tutum Ölçeğinden
(OYKETÖ) Elde Edilen Ölçümlerin Geçerlik ve Güvenirlik Düzeyi
Nedir?” Alt Problemine İlişkin Bulgular
3.1.1. Açımlayıcı faktör analizi (AFA)
AFA’ya başlamadan önce kayıp ve uç değerler, maddeler arası çoklu
bağlantı durumu, örneklem büyüklüğünün uygunluğu, normallik ve
doğrusallık varsayımları incelenmiştir. İncelemeler sonucunda iki tane
kayıp verinin bulunduğu, herhangi bir uç değerin bulunmadığı tespit
edilmiştir. Kayıp verilerin örneklemden çıkarılmasıyla 274 kişiye ait veri
üzerinde AFA yapılmıştır.
Örneklem büyüklüğünün faktör analizi için uygunluğu KMO değeri,
maddelerin birbirleriyle ilişkili olma durumları ve veri yapısının AFA için
uygunluğu ise Bartlett testi ile belirlenmiştir.
KMO değerinin, 0,50 üzeri olması ve Bartlett testinin anlamlı çıkması
veri yapısının AFA için uygun olduğunu göstermektedir (Field, 2009).
Analiz sonucunda veri yapısının AFA için uygun olduğu belirlenmiştir
(KMO=0,901; B=2823,564; p=0,00).
Çok değişkenli normalliğin küresellik testinin anlamlı çıkmasından
dolayı sağlandığı söylenebilir (Büyüköztürk, 2012). Doğrusallık için
standartlaştırılmış artık değerler ve scatter/dot grafikleri incelenmiş,
maddelerin doğrusallık sayıltısını sağladığı görülmüştür. Son olarak,
maddeler arasında çoklu bağlantı sorunu bulunmadığı belirlenmiştir
(maddeler arası en yüksek korelasyon 0,664’tür).
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Gerekli veri düzenlemeleri ve varsayım kontrolleri yapıldıktan sonra
AFA’ya geçilmiştir. Faktör sayısını belirlemek için yamaç birikinti
grafiği (scree plot) ve faktör öz değerleri incelenmiş, uzman
görüşlerinden yararlanılmıştır. Maddelerin binişik olmamaları ve faktör
yüklerinin alt sınırının 0,30 olması dikkate alınmıştır (Crocker &
Algina, 1986).
Binişik maddeler ve faktör yükleri 0,30’dan küçük olan maddeler
ölçekten çıkarılmıştır. Maddelerin ve faktörlerin kolay yorumlaması
için döndürmelerden yararlanılmış, alan yazın doğrultusunda
maddelerin dik döndürme (varimax) ile daha kolay açıklanabildiği
belirlenmiştir. Hiçbir kısıtlama olmadan yapılan AFA sonucunda elde
edilen her bir faktörün öz değeri ve açıkladıkları varyans oranları Tablo
8’de raporlanmıştır.
Tablo 8 incelendiğinde öz değeri 1’in üzerinde on faktör olduğu ve
bu on faktörün toplam varyansın yaklaşık %58,40’ını açıkladığı
görülmektedir. Faktörlerin öz değerleri incelendiğinde üçüncü
faktörden sonra öz değerlerdeki düşüş miktarının azaldığı
görülmektedir.
Tablo 8. AFA sonucu özdeğer ve açıklanan varyans oranları
Faktörler

Öz
Değer

Açıklanan Varyans
(%)

Kümülatif Açıklanan
Varyans (%)

1

9,082

21,625

21,625

2

3,631

8,644

30,269

3

2,586

6,157

36,426

4

1,689

4,021

40,448

5

1,457

3,469

43,917

6

1,417

3,374

47,290

7

1,365

3,249

50,539

8

1,135

2,702

53,242

9

1,106

2,633

55,875

10

1,060

2,524

58,399

Ölçeğin faktör yapısına karar vermek için özdeğer ve açıklanan varyans
oranlarına ek olarak yamaç birikinti grafiği incelenmiştir. Yamaç birikinti
grafiğine ait Şekil 1 incelendiğinde özdeğerlerdeki en fazla azalışın birinci
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faktör ile ikinci faktör arasında olduğu görülmektedir. Üçüncü faktörden
sonra ise özdeğerlerdeki düşüş azalmaktadır.
Şekil 1. Yamaç Birikinti Grafiği

Kuramsal yapı, uzman görüşleri ve AFA sonuçları göz önünde
bulundurularak Okul Yöneticileri Kapsayıcı Eğitim Tutum Ölçeğinin
faktör sayısının üç olmasına karar verilmiştir.
Tablo 9. Okul Yöneticileri Kapsayıcı Eğitim Tutum Ölçeğinin son haline
ait faktör yükleri, özdeğeler ve açıklanan varyans oranları
Maddeler

Faktör
1

m1

0,643

m4

0,360

m8

0,323

m9

0,543

m14

0,650

m15

0,585

m18

0,531

m25

0,725

m26

0,803

m27

0,737

m28

0,691

m30

0,706

Faktör 2
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Faktör 3

m32

0,497

m35

0,525

m36

0,709

m37

0,668

m39

0,668

m41

0,706

m42

0,628

m10

0,832

m12

0,857

m23

0,836

m24

0,801

m11

0,826

m31

0,849

Özdeğer

7,724

2,988

1,579

Açıklanan varyans
oranı

30,897

11,953

6,314

Faktör sayısı belirlendikten sonra faktör sayısı üçe sabitlenerek AFA
tekrar edilmiş, elde edilen faktör yükleri, faktör özdeğerleri ve açıklanan
varyans oranı Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 9’dan ölçeğin üç faktör ve 25
maddeden oluştuğu, maddelerin toplam açıkladıkları varyans oranlarının
49,164 olduğu görülmektedir. Sosyal bilimlerde geliştirilen testlerde
açıklanan varyans oranının %30’un üzerinde olması yeterli kabul
edilmektedir (Karasar, 2012). Birinci faktörün açıkladığı varyans oranı
30,897’dir ve bu faktördeki maddelerin yük değerleri 0,323 ile 0,737
arasında değişmektedir. Madde içerikleri ve alan yazın incelendiğinde bu
faktör yönetsel kapsayıcılık olarak ifade edilmiştir. İkinci faktörün
açıkladığı varyans oranı 11,953’tür ve bu faktördeki maddelerin yük
değerleri 0,801 ile 0,857 arasında değişmektedir. Bu faktör etnik
farklılıklar olarak ifade edilmiştir. Üçüncü faktörün açıkladığı varyans
oranı 6,314’tür ve bu faktördeki maddelerin yük değerleri 0,826 ile 0,849
arasında değişmektedir.
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3.1. 2. Doğrulayıcı faktör analizi (DFA)
Ölçeğin nihai hali oluşturulduktan sonra belirlenen faktör yapısının
doğruluğu ölçeğin uygulama aşamasındaki verileri üzerinde DFA ile test
edilmiştir. Tablo 10 incelendiğinde χ2/df, CFI ve NNFI uyum indekslerinin
mükemmel uyum ölçütleri arasında, RMSEA, GFI ve NFI uyum
indekslerinin kabul edilebilir uyum ölçütleri arasında olduğu
görülmektedir. Uyum indekslerinin en az kabul edilebilir uyum ölçütleri
arasında yer alması nedeniyle model-veri uyumunun sağlandığı
söylenebilir.
Tablo 10. Okul Yöneticileri Kapsayıcı Eğitim Tutum Ölçeğinin Uyum
İyiliği Testlerine İlişkin Değerleri ve Uyum İyiliği İndekslerinin Uyum
Ölçütleri

Uyum Ölçütleri

DFA sonucu elde
edilen değer

Mükemmel
Uyum

Kabul Edilebilir
Uyum

χ2/sd

2,18

0 ≤ χ2/sd≤ 4

0 ≤ χ2/sd≤ 5

RMSEA

0,059

0 ≤ RMSEA ≤
.05

.05 <RMSEA ≤
.08

RMSEA Güven
aralığı

0,052-0,065

CFI

0,96

.95 ≤ CFI ≤
1.00

.90 ≤ CFI < .95

GFI

0,93

.95 ≤ GFI ≤
1.00

.90 ≤ GFI < .95

NFI

0,93

.95 ≤ NFI ≤
1.00

.90 ≤ NFI < .95

NNFI

0,95

.95 ≤ NNFI ≤
1.00

.90 ≤ NNFI < .95

Şekil 2’de üç faktörlü ölçüm modeli verilmiştir. Madde yüklerinin
Yönetsel Kapsayıcılık faktöründe 0,13 ile 0,73 arasında, Etnik Farklılıklar
faktöründe 0,80 ile 0,89 arasında ve Özel Farklılıklar faktöründe 0,76 ile
0,99 arasında değiştiği belirlenmiştir.
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Şekil 2. Üç faktörlü ölçüm modeli
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3.1.3.Güvenirlik kanıtları
Birden fazla faktöre sahip ölçeklerin geneline ilişkin güvenirlik
hesaplamalarında tabakalanmış alfa (stratified alpha) katsayısının
kullanılması önerilmektedir (Tan, 2014). Bu nedenle ölçeğin geliştirme
aşamasındaki uygulamada her bir faktörün güvenirliği için Cronbach
Alpha (α), ölçeğin geneli için tabakalanmış alfa hesaplanmıştır. Ölçeğin
birinci faktörünün güvenirliği 0,82; ikinci faktörünün güvenirliği 0,86 ve
üçüncü faktörünün güvenirliği 0,73 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin
geneline ait güvenirlik katsayısı ise 0,85 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik
katsayısının 0,70 ve üzerinde olması ölçümlerin güvenilir olduğunu
göstermektedir (Salvucci, vd., 1997). Buradan, ölçeğin geliştirme
aşamasındaki uygulamada Okul Yöneticileri Kapsayıcı Eğitim Tutum
Ölçeği’nin kullanılmasıyla elde edilen verilerin güvenilir oldukları
söylenebilir.
DFA sonucunda her bir faktör ve ölçeğin geneli için bileşik güvenirlik
katsayısı (Yang & Green, 2011) hesaplanmıştır. Bileşik güvenirlik
katsayısına ait Formül 1 aşağıda verilmiştir:
𝑝𝑐 = (∑𝑚

2
(∑𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖 )

𝑖=1 𝜆𝑖 )

2 +(∑𝑚 (𝜃 ))
𝑖=1 𝑖

pc: Bileşik güvenirlik katsayısı
θi: Maddenin ölçüm hatası
λi: Standartlaştırılmış faktör yükü
DFA sonucunda bileşik güvenirlik katsayısı “Yönetsel Kapsayıcılık”
faktörü için 0,89; “Etnik Farklılıklar” faktörü için 0,91 ve “Özel
Farklılıklar” faktörü için 0,87 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin geneline ait
bileşik güvenirlik katsayısı ise 0,94 olarak hesaplanmıştır. Üç faktör ve
ölçeğin geneline ilişkin güvenirlik katsayıları yüksek olduğundan ölçeğin
uygulama aşamasındaki ölçek ile elde edilen verilerin genel olarak
güvenilir oldukları söylenebilir.
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3.2.Kayseri’deki Okul Yöneticilerinin Kapsayıcı Eğitime Yönelik
Tutumları Nelerdir? Alt Problemine İlişkin Bulgular.
Tablo 11. Okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutum
maddelerine ait betimsel analiz sonucu
Boyutlar

Min

Max

Ortalama

Yönetsel Kapsayıcılık

19

95

84,892

Etnik Farklılıklar

4

20

12,227

Özel Farklılıklar

2

10

7,125

TOPLAM

25

125

104,245

Okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutum puanlarına ait
betimsel istatistik sonuçları Tablo 11’de verilmiştir. Buna göre ölçeğin
(19) maddelik birinci boyutundan (Yönetsel Kapsayıcılık) alınan toplam
puanların ortalaması 84,892’dir. Yönetsel Kapsayıcılık boyutu (19 madde)
için, bir yöneticinin en düşük 19 puan en yüksek 95 puan alabileceği göz
önüne alındığında, Yönetsel kapsayıcılık boyutu için okul yöneticilerinin
yüksek derece (olumlu) tutuma sahip oldukları söylenebilir. Aynı şekilde
(4) maddelik ikinci boyuttan (Etnik farklılıklar) alınan puanların
ortalaması 12,227’dir. Etnik Farklılıklar boyutundan (4 madde)
alınabilecek en düşük puan 4 en yüksek puan 20 alabileceği göz önüne
alındığında da okul yöneticilerinin bu boyuta ilişkin ne olumlu ne olumsuz,
yani ortalama bir tutuma sahip oldukları söylenebilir. Özel Farklılıklar (2
madde) boyutunda alınan toplam puan 7,125’dir. Bu boyutta en düşük ve
en yüksek puanlar 2 ve 10 puan olduğu düşünüldüğünde, okul
yöneticilerinin özel farklılıklar boyutunda da yüksek (olumlu) tutuma
sahip bulunduğu söylenebilir.
3.3. Kayseri’deki Okul Yöneticilerinin Kapsayıcı Eğitime Yönelik
Tutumları, Yaş ve Cinsiyetlerine Kıdemlerine, Okul Türüne, Yerleşim
Birimine ve Okul Düzeylerine Göre Anlamlı Düzeyde Farklılaşmakta
Mıdır?” Alt Problemine İlişkin Bulgular
3.3.1. Okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının
yaşlarına göre değişimi
Okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının yaşlarına
göre değişimleri Tablo 12’de verilmiştir.
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Tablo 12. Okul Yöneticilerinin Kapsayıcı Eğitime Yönelik Tutumlarının
Yaşlarına Göre ANOVA Sonucu
Varyans
Kaynağı

Karaler
Toplamı

Serbestlik
Derecesi

Ortalama
Kareler

F

p

Gruplar
arası

462,247

4

115,562

1,235

0,296

Gruplar içi

31619,182

338

93,548

Toplam

32081,429

342

Yapılan ANOVA sonucunda, farklı yaşlardaki okul öneticilerinin
kapsayıcı eğitime yönelik tutum puanları arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (F(4,338) = 1,235; p>0,05).
3.3.2. Okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının
onların cinsiyetlerine göre değişimi.
Okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının cinsiyetine
göre değişimleri Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 13. Okul Yöneticilerinin Kapsayıcı Eğitime Yönelik Tutumlarının
Cinsiyetine Göre T-Testi Sonucu
Cinsiyet

N

Kadın

49

Erkek

294

Ortalama

105,122
104,098

Standart
sapma

Serbestlik
derecesi

t

p

8,081

341

0,685

0,494

9,931

Tablo 13 incelendiğinde kadın yöneticilerin tutumları ile erkek
yöneticilerin tutumlarına ait puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark olmadığı görülmektedir (t(341) = -0,685; p>0,05).
3.5.3. Okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının
kıdemlerine göre değişimi.
Okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının kıdemlere
göre değişimleri Tablo 14’de verilmiştir.
Tablo 14. Okul Yöneticilerinin Kapsayıcı Eğitime Yönelik Tutumlarının
Kıdemlerine Göre ANOVA Sonucu
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Varyans
Kaynağı

Karaler
Toplamı

Serbestlik
Derecesi

Ortalama
Kareler

F

p

Gruplar
arası

386,006

4

96,501

1,029

0,392

Gruplar içi

31695,423

338

93,773

Toplam

32081,429

342

Tablo 14 incelendiğinde yöneticilikte farklı mesleki kıdeme sahip okul
yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutum puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görülmektedir (F(4,338) = 1,029;
p>0,05).
3.3.4. Okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının
görev yaptıkları okul türlerine göre değişimi.
Okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının görev
yaptıkları okul türüne göre değişimleri Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 15. Okul Yöneticilerinin Kapsayıcı Eğitime Yönelik Tutumlarının
Görev Yaptıkları Okul Türlerine Göre T-Testi Sonucu
Tür

n

Ortalama

Standart
sapma

Devlet
okulu

329

104,459

9,660

Özel okul

14

99,214

9,208

Serbestlik
derecesi

t

p

341

1,993

0,047

Tablo 15 incelendiğinde devlet okulunda görev yapan yöneticilerin
tutum puanları ile özel okulda görev yapan yöneticilerin tutum puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmektedir (t(341) =
1,993; p<0,05). Bu anlamlı fark devlet okulunda çalışan öğretmenlerin
lehinedir. Devlet okulunda çalışan öğretmenlerin kapsayıcı eğitime
yönelik tutumları özel okulda çalışan öğretmenlerin tutumlarından daha
yüksek veya daha olumludur.
3.3.5. Okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının
görev yaptıkları yerleşim birimine göre değişimi.
Okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının görev
yaptıkları yerleşim birimlerine göre değişimleri Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 16. Okul Yöneticilerinin Kapsayıcı Eğitime Yönelik Tutumlarının
Görev yaptıkları Yerleşim Birimine Göre ANOVA Sonucu
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Varyans
Kaynağı

Karaler
Toplamı

Serbestlik
Derecesi

Ortalama
Kareler

F

p

Gruplar
arası

184,230

3

61,410

0,653

0,582

Gruplar içi

31897,199

339

94,092

Toplam

32081,429

342

Yapılan ANOVA sonucunda, farklı yerleşim birimlerinde çalışan okul
yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutum puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (F(3,339) = 0,653;
p>0,05).
3.3.6. Okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının
görev yaptıkları okul düzeyine göre değişimi.
Okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının görev
yaptıkları okul düzeyine göre değişimleri Tablo 17’de verilmiştir.
Tablo 17. Okul Yöneticilerinin Kapsayıcı Eğitime Yönelik Tutumlarının
Görev Yaptıkları Okul Düzeyine Göre ANOVA Sonucu
Varyans
Kaynağı

Karaler
Toplamı

Serbestlik
Derecesi

Ortalama
Kareler

F

p

Gruplar
arası

491,538

3

163,846

1,758

0,155

Gruplar içi

31589,891

339

93,186

Toplam

32081,429

342

Tablo 17 incelendiğinde farklı okul düzeylerinde görev yapan okul
yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutum puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görülmektedir (F(3,339) = 1,758;
p>0,05).
3.

Sonuç

Okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutum puanlarına ait
betimsel istatistik sonuçları incelendiğinde “Okul Yöneticileri Kapsayıcı
Eğitim Tutum Ölçeği (OYKETÖ)” nin üç boyutlu bir yapı gösterdiği
görülmüştür. Bu boyutlardan ilki “Yönetsel Kapsayıcılık”, ikincisi “Etnik
Farklılıklar”, üçüncüsü ise “Özel Farklılıklar” olarak adlandırılmıştır.
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İlk olarak “Yönetsel Kapsayıcılık” boyutunun puan ortalaması dikkate
alındığında, okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının
“yüksek (olumlu)” olduğu görülmüştür. Bir başka ifadeyle okul
yöneticilerinin dezavantajlı öğrencilere karşı hassasiyetlerinin yüksek
derecede olduğu, eğitimde öğrenciler arasındaki farklılıkların kabulüne
olumlu yaklaştıkları, öğretmen ve personele adil davranılmasını istedikleri,
insanların dünya görüşlerine saygılı oldukları, geçici koruma altındaki
öğrencileri önemsedikleri, farklılıkları dikkate alan eğitim modellerinin
maliyetli olduğunu pek düşünmedikleri, okul ortamlarının engelli
öğrencilere göre entegre edilmesi, yönetsel olarak ayrımcılığa karşı
oldukları konularındaki tutumlarının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Okul Yöneticilerinin “Kapsayıcı Eğitim” konusundaki tutumlarından
“Etnik Farklılıklar” boyutu, daha çok okul yöneticilerinin anadilde eğitime
olan tutumlarını ölçmeyi amaçlamıştır. Buna göre ikinci boyuttan (Etnik
farklılıklar) alınan puan ortalaması ne yüksek ne de düşüktür. Bu, okul
yöneticilerinin bu boyuta ilişkin “ortalama” bir tutuma sahip olduklarını
göstermektedir. Bir başka ifadeyle okul yöneticilerinin anadilde eğitim
almaları ve öğrencilere anadillerinde eğitim verilmesine, bunların
anadillerinde eğitim almaları konusunda kararsız bir tutuma sahip
olduklarını göstermektedir.
“Özel Farklılıklar” boyutunda, daha çok okul yöneticileri tarafından
öğretmen ve öğrencilerin cinsel yönelimlerine dair tutumları
değerlendirilmiştir. “Özel Farklılıklar” boyutunda alınan toplam puan
ortalamasına bakıldığında okul yöneticilerinin özel farklılıklar boyutunda
yüksek (olumlu) tutuma sahip oldukları görülmektedir. Başka bir ifadeyle
okul yöneticilerinin okullardaki LGBTİ (Lezbiyen, gay, biseksüel,
transseksüel) bireylerin varlığından rahatsızlık duymadıkları, okul
yöneticilerinin öğretmen veya öğrencilerin farklı cinsel yönelimlerine
saygı duydukları söylenebilir.
Araştırmanın birinci alt probleminde, okul yöneticilerinin kapsayıcı
eğitime yönelik farklı yaşlardaki okul yönetici tutumlarının benzer olduğu
görülmüştür. Ölçeğin uygulama aşamasında çalışmanın örneklemindeki
okul yöneticilerinin yaş aralıkları incelendiğinde okul yöneticilerinin
kapsayıcı eğitim tutumlarına ilişkin olarak yönetici görüşleri arasında
yaşları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını
göstermiştir.
Okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının “cinsiyet”
değişkeni açısından anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığına
bakıldığında, katılımcıların cinsiyetlerine göre incelendiğinde anlamlı bir
farklılık göstermediği, kadın ve erkek yöneticilerin kapsayıcı eğitime
yönelik tutumlarının benzerlik göstermekte olduğu sonucu görülmüştür.
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Katılımcılardan kapsayıcı eğitime karşı tutumların cinsiyet açısından
benzer olduğu, kadın ve erkek yöneticilerin tutumlarının ölçeğin
boyutlarına yaklaşımlarının yüksek olduğu söylenebilir.
Farklı yerleşim birimlerinde çalışan okul yöneticilerinin kapsayıcı
eğitime yönelik tutumlarının köy, kasaba, ilçe ve il merkezinde çalışan
okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarıyla benzer
oldukları tespit edilmiştir. Bu sonuç aslında araştırmacı tarafından
beklenmeyen bir durumdur. Çünkü kapsayıcı eğitim bir anlamda çeşitliliğe
ve etnisiteye dayalı, başka ifadeyle çeşitlilikten ve farklılıktan yanadır.
Araştırmanın yine bu üçüncü alt probleminde, okul yöneticilerinin
kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının okul düzey değişkeni açısından
anlamlı olarak farklılaşma düzeyleri incelenmiştir. Farklı okul
düzeylerinde görev yapan okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik
tutumlarının benzer nitelikte olduğu görülmüştür. Burada okul
yöneticilerinin tutumlarının benzer oluşları da bir bakıma anlamlıdır.
4.1. Öneriler
4.1.1. Araştırmadan elde edilen sonuçlara yönelik öneriler
Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin, geçici koruma altındaki
öğrencileri daha iyi tanımaları, onların topluma kazandırılmaları ve onları
benimseyebilmeleri için MEB tarafından hizmet içi eğitimlerin sayısı
artırılmalıdır. Yöneticiler, cinsel yönelimleri farklı bireyleri dışlamamalı,
onları yönetsel kapsayıcılık anlayışıyla eğitim süreçlerine dâhil
edebilmelidirler. Okul yöneticileri sınıf/şube planlamaları yaparken, bu
konuyu öğretmenler kurul toplantısında görüşmeli, tüm öğretmenlerin
görüşleri alınmak suretiyle müşterek bir kararla dezavantajlı öğrencileri
farklılıkları dikkate alan, ayrımcılığın olmadığı, eşit ve dengeli şubelere
dağıtmalıdır.
4.1.2. Gelecekte yapılacak çalışmalara yönelik öneriler
Katılımcılardan toplanan veriler doğrultusunda, elde edilen bulgulara
göre Okul Yöneticilerinin Kapsayıcı Eğitime Yönelik Tutum Ölçeğinin
(OYKETÖ) geliştirilmesinde ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin yüksek
olması için, ölçeğin faktör analizleri farklı ikinci bir örneklem grubu
üzerinde yapılmıştır. Bu anlamda örneklem kapsamının genişletilerek,
okul yöneticileri yerini eğitim yöneticileri kapsamına dâhil edilebilir.
Bu çalışmanın örneklem grubu Kayseri il genelinde görev yapan okul
yöneticilerinden oluşmuştur. OYKETÖ’nün psikometrik açıdan geçerli ve
güvenilir bir ölçek olduğu, ölçeğin alt boyutlarıyla maddelerin tutarlı
olduğu AFA ve DFA sonuçlarıyla da teyit edilmiştir. Ancak ileride daha
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büyük örneklem gruplarıyla çalışılmasının ölçeğin geçerliğini ve
güvenirliğini daha da yükselteceği düşülmektedir.
Bu araştırma Covid-19 salgını döneminde yapılmıştır. Okulların kapalı
olduğu bir dönemde, okul yöneticilerinin de bu koşullardan etkilendiği
düşünüldüğünde, insanların tutumlarının belirsizliklerle beraber değiştiği,
eşlik eden bu belirsizliklerin yoğun olduğu bir süreçte araştırma verileri
toplanmıştır. Bu dönemde toplanan veriler ölçek yapısını ve sonuç
değerlerini etkileyip etkilemediklerinin salgın sonrası yeni araştırmalarla
test edilmesi gerekebilir. Ayrıca veri toplama sürecinde elde edilen bu
verilerin bazısı elektronik ortam aracılığıyla, bazıları ise yüz yüze görüşme
yoluyla gerçekleştirilmiştir. Olası farkın aydınlanması için bunun yeni
araştırmalarla test edilmesi yerinde olacaktır.
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1.Giriş
Okullar, insan ögesinin istendik yönde şekillendirilebildiği
kurumlardır. Okullarda işlenen hammaddenin insan olması ve insan
unsurun işlendikten sonra yeniden topluma karışıyor olması, bu kurumların
toplumsal değişimdeki önemli yapı taşları olduğunu gözler önüne
sermektedir (Pektaş & Comba, 2016). Toplumsal değişime öncülük eden
okulların, halk ile içe geçen yapısından dolayı okulda yaşanan sorunların
toplumu etkilemesi, toplumsal değişimde yaşanan sorunların ise direkt
olarak okulu etkilemesi kaçınılmazdır (Başaran, 2000). Bu nedenle okulda
yaşanan her türlü sorunun çözümü için kullanılacak yöntemler hayati önem
taşır. Çünkü okuldaki her birey toplumun bir yansımasıdır ve toplumu
oluşturan bireylerin birbirleri ile uyum içinde yaşaması sosyo-kültürel
ilerleyişi beraberinde getirir (Ünal, 2001). Sosyo-kültürel ilerleyişin ise
ancak iyi olarak nitelendirilen okullar aracılığı ile geliştirilebileceği
açıktır.1
Okul yöneticilerinin de iyi ve etkili okulların oluşumunun tesadüfi bir
şekilde ortaya çıkmadığını bilmesi gerekir. Bu bakımdan okul yöneticisi
benimsediği her türlü yönetsel tutumun okuldaki tüm süreçlerin işleyişinde
karşılık bulacağını ön görmeli ve benimsediği yönetsel tutumları okulu
arzulanan amaca ulaştıracak işlevselliğe eriştirmesi gerekir (Özdemir,
2019). Öyle ki Eğitim Yönetimi Bilimi de okul yöneticisinin tutum ve
davranışlarına rehberlik ederken, genel görevlere, amaç ve yapılara atıfta
bulunur, her türdeki okul düzeyine inmez. Lokal anlamda her türlü okul
* Bu çalışma Serap KUYUBAŞI’nın aynı adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir
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düzeyinde benimsenmesi gereken süreçlerin ve uygulamaların işleyişi okul
yöneticisinin yeteneğine ve ön görüsüne bağlıdır (Bursalıoğlu, 2011).
Çünkü eğitim yönetimi uygulamaları tamamen yöneticinin
inisiyatifindedir.
Bu nedenle eğitim programlarının uygulanmasında ve bu
programların istenilen hedeflere ulaşmasında sorumluluk yüklediği okul
yöneticilerinin de bunu sağlayacak yeterliklerinin olması oldukça
önemlidir. Çünkü okulu amacına uygun olarak yaşatabilmek, okuldaki tüm
paydaşların uyum içinde çalışmasını sağlayacak bir değişimle ortaya
çıkabilecek bir durumdur.
Okulu amacına ulaştırmak ve gerekli değişimi gerçekleştirecek bir
yönetici şüphesiz ki kendini eğitim yönetimi biliminin kavramsal temelleri
konusunda geliştirmiş olmalıdır (Bursalıoğlu, 2011). Buna ek olarak okul
yöneticisinin sadece eğitim yönetimi alanında akademik eğitim alması
yeterli olmaz çünkü; okulun eğitim-öğretim süreçlerinde kuralları ifade
eden formal yapı olduğu kadar çalışanların motivasyonlarını ve dolayısıyla
başarılarını etkileyen, insani ögelerin ağır bastığı informal yapısı da vardır.
Bu nedenle okul yöneticisi Eğitim Yönetimi Biliminin yanında davranış
bilimlerini de yönetsel süreçlerin içine katmalıdır. Çünkü okuldaki
yönetim süreci bir arada yaşayan insanların farklı toplumsal rollerini ve
dinamik insan ilişkileri unsurlarını içerir.
Bir okul yöneticisinin davranış bilimlerini yönetsel süreçlerde
kullanılabilmesi de onun psikoloji ve sosyoloji alanlarında da donanıma
sahip olmasına bağlıdır. Çünkü eğitim yöneticileri hem yönetim
kuramlarının hem de insan ilişkilerinin iyi bir okur-yazarı olduğu oranda
etkilidirler (Peker & Selçuk, 2011). Zaten eğitim yönetimi bilimi de okul
yöneticisinin tekniklerin yanı sıra ilişki ve süreçlerin de iyi okuması
gerektiğini söyler (Bursalıoğlu, 2011). Çünkü okulda çalışan her insan
farklı motivasyon kaynaklarına sahiptir ve her insanın zihinsel
yeteneklerinin ve duyguları ifade etme tarzları kişiden kişiye değişen
özelliklerdir. İşte yöneticinin kişiden kişiye değişen özelliklerin var
olduğuna yönelik sahip olduğu sosyal farkındalık, yöneticinin sahip olması
gereken yeterliklerden “sosyal yeterlikleri” işaret eder. Sahip olunan bu
farkındalık ise yöneticinin okulun sosyal dünyasındaki görevleri
başarmasına imkân tanır.
Okul yöneticisinin sosyal yeterliği, sergiledikleri davranışların yol
açacağı sonuçlara yönelik öngörüleriyle de ilişkilidir çünkü sosyal sonuç
beklentileri okul yöneticisinin kendi davranışları üzerindeki bilişsel
yargılarını etkileyerek davranışını değiştirecek yönde tercihte bulunmasına
neden olabilir (Bandura, 2012). Okul yöneticisinin kendi kişisel
eylemlerinin sonuçlarının sorumluluğunu alması ve ona göre nasıl hareket
edeceğine karar vermesi de okul yöneticilerinin sosyal sonuç beklentileri
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ile yakından ilgilidir (Özdemir & Cemaloğlu, 2017). Çünkü insanlar
olumsuz sonuçlara neden olabilecek eylemleri sergilemekten kaçınırlar;
olumlu sonuçlar doğurabilecek eylemlerde bulunmayı tercih ederler (Akın
& Akkaya, 2015; Özdemir, 2019). Yani okulu amaca ulaştırmak için
gerekli becerilere sahip olduklarına inanan yöneticiler, davranışlarını
sosyal sonuç beklenti düzeylerine göre organize ederler.
Okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti düzeyleri
okulun informal yanı ile ilişkilidir. Okuldaki informal özellikler okulu
başarıya taşıyan önemli etkenlerden biridir bu nedenle sosyal yeterlik ve
sosyal sonuç beklenti düzeyleri yüksek olan okul yöneticilerinin okulların
başında olması gereklidir. Çünkü sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti
düzeyleri yüksek olan yöneticiler çalışanlarını motive eder, onlara ilham
verir, iletişim yeteneğine sahiptir, empatiktir, iş birliğini önemserler, ortak
karar almanın önemini kavramıştır (Altınok, 2016; Özdemir, 2019; Sünbül,
2008, s. 367). Nitekim insanın olmadığı yere başka birini götüremeyeceği
açıktır (Canan & Pir, 2020).
Okulların belirlenen amaçlara ulaştırılması için kullanılan yapısal
etmenlerin insani ilişkilerden bağımsız olarak düşünülmemesi gerektiğinin
anlaşılması nedeniyle, okul içindeki sosyal dünyanın başarılı yönetimi
bağlamında okul yöneticilerinin sahip oldukları sosyal yeterlik ve sosyal
sonuç beklenti düzeylerinin belirlenmesi bu çalışmanın problemini
oluşturmuştur. Bu çalışmada okul yöneticilerinin kendi düşünceleri
doğrultusunda sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti düzeyleri
belirlenerek okullardaki sosyal dünyanın ne derece başarıyla yönetildiğine
ve okulun başarıya giden yolda ne kadar ileride olduğuna ilişkin sonuçlara
ulaşmak hedeflenmektedir.
Ayrıca bu araştırmada Kayseri’de bulunan okul yöneticilerinin sosyal
yeterlik ve sosyal sonuç beklentileri düzeyleri belirlenerek mevcut
durumun fotoğrafı çekilecek, Millî Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim
Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği 2021’de
belirlenen kriterlerin (okul yöneticilerindeki özgüven, ikna, inandırıcılık,
temsil yeteneği gibi) yapılan durum çalışması ile olan ilişkisi
yorumlanabilecektir.
2.Yöntem
2.1 Araştırma Modeli
Bu çalışma okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç
beklenti düzeyleri, sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti düzeyleri
arasındaki ilişki, sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti düzeylerinin
cinsiyet, branş, mesleki kıdem, görev yapılan öğretim kademesi, görev
yapılan kurum türüne göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterip
göstermediğinin incelenmesi için veri toplamaya yönelik ilişkisel tarama
modeli ile tasarlanan betimsel nitelikli nicel bir çalışmadır. Tarama
123

çalışmaları bir araştırma evreninin eğilim, tutum ya da görüşleri
değişkenler üzerinden kurgulanacağından belirlenen değişken türlerini
ayrıntılı olarak tanımlamak oldukça önemlidir (Creswell, 2017). Nicel
araştırmalar açıklanmak istenen olgu ve olayları somut hale getirerek
gözlenebilir, ölçülebilir bir şekilde ortaya koyabilen araştırma türleridir
(Büyüköztürk vd., 2012; Yılmaz & Arık, 2018).
2.2.Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evreni Kayseri ili Hacılar, İncesu, Kocasinan,
Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe sınırlarındaki özel ve resmi okullarda
(ilkokul, ortaokul, lise ve anaokulu) görev yapan okul yöneticileridir
(müdür, müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı). Kayseri’de belirlenen
ilçelerdeki okullarının sayısı 2019–2020 öğretim yılı Kayseri İl Milli
Eğitim Müdürlüğü verilerine göre 727’dir. Evreni temsil edecek örneklem
seçiminde “basit seçkisiz örnekleme” yöntemi kullanılmıştır.
Örneklem oluşturulurken Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
2019-2020 Eğitim istatistik verilerine göre Kayseri İli Hacılar, İncesu,
Kocasinan, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde toplam resmi okul
sayısı 621, özel okul sayısı ise 106’dır. Her guruptan evren içindeki
oranları kadar örneklem alınmış ve örneklem alınan okulların
yöneticilerine anket uygulanmıştır. Örneklem büyüklüğünün (n)
hesaplanması için Cochran tarafından önerilen aşağıdaki formül
kullanılmıştır.
(1,96)2 (0,025)
𝑡 2 (𝑃𝑄)
(0,05)2
𝑑2
𝑛=
𝑛=
= 251
(𝑃𝑄)
(0,025)
1
1
1 + (𝑁) 𝑡 2 2
1 + (727) (1,96)2
(0,05)2
𝑑
N: evren büyüklüğü
n: örneklem büyüklüğü
d: hoşgörü düzeyi (0,05 ya da 0,01)
t: güven düzeyinin tablo değeri (t:1,96 veya 2,58)
PQ:( 0,50). (0,50):0,025 maksimum örneklem büyüklüğü için örneklem
yüzdesi (Büyüköztürk vd., 2012, s. 96).
2.3. Araştırmanın Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç
beklenti düzeylerini belirlemek ve çeşitli değişkinler açısından bu
düzeylerin etkilenip etkilenmediğini incelemek için Wright vd. tarafından
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(2013) tarafından geliştirilen Bakioğlu ve Türküm (2017) tarafından
Türkçe uyarlaması yapılan Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri
Ölçeği (Development of the Social Efficacy and Social Outcome
Expectations Scale) kullanılmıştır. Bununla birlikte katılımcıların
demografik özelliklerini belirlemeye dönük araştırmacı tarafından
geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Bu ölçek sosyal yeterlik
ve sosyal sonuç beklentileri olmak üzere toplam 2 alt boyuttan
oluşmaktadır. SYSBÖ’nın alt boyutları Sosyal Yeterlik boyutu (SY) (13
Madde): e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e11, e12, e13, Sosyal Sonuç
Beklenti boyutu (SSB) (6 Madde): e14, e15, e16, e17, e18, e19’dir.
Ölçeğin Türkçe versiyonu geliştirilirken güvenirlik ve geçerlik analizleri
yapılmış iç tutarlılık katsayısının ölçekte (.91); Sosyal Yeterlilik Ölçeği
için iç tutarlılık katsayısı (.92), Sonuç Beklentileri Ölçeği için iç tutarlılık
katsayısı (.81), tekrar test sonucu (.90) bulunmuştur. Bu da (SYSBÖ)’nin
Türkçe geçerliliğini ve güvenilirliğini desteklemektedir.
2.3. Verilerin Çözümlenmesi
Çalışmada okul yöneticilerinden elde edilen veriler “SPSS 25.00”
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada istatistiksel
çözümlemelere
geçilmeden
önce,
demografik
değişkenler
gruplandırılarak, araştırma grubuna dahil olan okul yöneticilerinin
demografik özelliklerini belirleyici frekans (n) ve yüzde (%) değerleri
çıkarılmıştır. Ölçeğin alt boyutları ve ölçekten alınan toplam puanların
aritmetik ortalaması alınarak analizler yapılmıştır. Verilerin normal
dağılıma uygun olup olmadığı Kolmogorov-Smirnov testi ile
incelenmiştir. Test sonucuna göre araştırma verileri normal dağılıma
uygun olmadığı için non-parametrik analiz yöntemleri kullanılmıştır.
Mann Whitney U-testi iki bağımsız gurup ve sıralama düzeyinde ölçülmüş
veri gerektiren non-parametrik analiz yöntemidir. Kruskal Wallis H
testinde ise veriler üç ve daha fazla aralık ya da oran ölçeği düzeyinde
ölçülmüş veri gerektiren non-parametrik analiz yöntemidir (Büyüköztürk
vd., 2020). Ayrıca veriler normal dağılıma uygun olmadığı için ölçekte
bulunan alt boyutların (sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklentisi) arasında
anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit etmek için Spearman Korelasyon
Testi kullanılmıştır.
3. Bulgular
3. 1. Araştırmanın Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın birinci alt problemi “Okul yöneticilerinin sosyal yeterlik
ve sosyal sonuç beklentileri hangi düzeydedir? şeklinde düzenlenmiştir.
Araştırmada okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti
düzeylerini belirlemek için aritmetik ortalama sonuçlarına ve standart
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sapmalarına bakılmıştır. Bulgulara ilişkin aritmetik ortalama ve standart
sapma değerleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Okul yöneticilerinin Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç
Beklentileri Ölçeği Toplam Puanlarına İlişkin Aritmetik Ortalama ve
Standart Sapma Değerleri
Değişken

N

x

ss

Sosyal Yeterlik

293

4,33

,681

Sosyal Sonuç
Beklentisi

293

4,39

,699

Toplam

293

4,36

,645

Tablo 1 incelendiğinde okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal
sonuç beklentileri alt boyutları olan sosyal yeterlik (͞x=4,33), sosyal sonuç
beklentisi (͞x=4,39), toplam ölçek (͞x=4,36) puandır. Okul yöneticilerinin
tüm alt boyutlarda ve toplam ölçekte sosyal yeterlik ve sosyal sonuç
beklenti düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür.
3.2. Araştırmanın 2. Alt Problemine İlişkin Bulgular
Araştırmanın ikinci alt problemi “Okul Yöneticilerinin sosyal yeterlik
ve sosyal sonuç beklenti düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır? şeklinde
düzenlenmiştir. Okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç
beklenti düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek için Spearman
Korelasyon Analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 2: Okul Yöneticilerinin Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklenti
Düzeyleri Arasındaki İlişki
Değişken
Sosyal Yeterlik

N

r

p

293

0,567**

0,00**

Sosyal Sonuç
Beklentisi

Korelasyon p<0,001 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 2 incelendiği zaman okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve
sosyal sonuç beklenti düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif yönde
(r=0,567) ve anlamlı (p <0,05) bir ilişki bulunmuştur. Yani araştırmaya
katılan okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklentileri,
orta düzey bir ilişki ile ve anlamlı olarak birlikte artmaktadır.
Değişkenlerin birbirleri üzerinde açıkladıkları varyans %32,14’tür. Yani
okul yöneticililerin sosyal yeterliklerinin %32,14’sı sosyal sonuç
beklentilerinden kaynaklandığı raporlanmaktadır. Bu ilişki Şekil 1’de
gösterilmiştir.
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Şekil 1: Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentisi Arasındaki İlişki

3.3. Araştırmanın 3. Alt Problemine İlişkin Bulgular
Araştırmanın üçüncü alt problemi “Okul yöneticilerinin sosyal
yeterlik ve sosyal sonuç beklenti düzeyleri cinsiyetlerine, mesleki
alanlarına, mesleki kıdemlerine, görev yaptıkları öğretim kademesine ve
görev yaptıkları kurum türüne göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta
mıdır? şeklinde düzenlenmiştir.
3.3.1. Cinsiyet Değişkenine İlişkin Bulgular
Cinsiyet değişkeninin okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal
sonuç beklentileri ve alt boyut düzeylerine ilişkin sıra ortalaması, sıra
toplamı ve Mann Whitney U-testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Cinsiyet Değişkenine Göre Okul Yöneticilerinin Sosyal
Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentisi Toplam ve Alt Boyut Düzeylerine
İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları
Boyutlar

Cinsiyet

Sosyal
Yeterlik
Sosyal
Sonuç
Beklentisi
Toplam

E
K
E
K

E
K
*(p<0,05)

242
51
242
51

Sıra
Ort.
149,80
133,70
152,70
119,90

Sıra
Top.
36252,5
6818,5
36953
6118

242
51

152,00
123,28

36783,5
6287,5

N

U

p

5492,5

0,215

4792

0,011**

4961,5

0,280

Tablo 3 incelendiğinde okul yöneticilerinin cinsiyet değişkenine göre
sosyal yeterlik alt boyutunda [U=5492,5; p=,0,215] ve toplam ölçekte
[U=5142,5; p=0,113] istatistiksel anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05)
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ancak, sosyal sonuç beklentileri alt boyutunda ise [U=4792; p=0,011]
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılık olduğu (p<0,05)
görülmektedir. Anlamlı farklılık bulunan sosyal sonuç beklentisi
düzeyinde, sıra ortalamaları dikkate alındığında (͞x= 152,7) erkek okul
yöneticilerinin sosyal sonuç beklenti düzeylerinin, kadın okul
yöneticilerinden (͞x͞ = 119,9) ile daha yüksek olduğu görülmektedir. Sonuçta
okul yöneticilerinin cinsiyetine göre sosyal sonuç beklenti düzeylerine
ilişkin algılarında anlamlı bir fark ortaya çıktığı raporlanmaktadır. Yani
cinsiyet değişkeni, okul yöneticilerinin sosyal sonuç beklenti düzeylerinin
belirlenmesinde etkili bir değişkendir.
3.3.2. Görev Yapılan Kurum Türüne İlişkin Bulgular
Görev yapılan kurum türünün, okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve
sosyal sonuç beklentileri ve alt boyut düzeylerine ilişkin sıra ortalaması,
sıra toplamı ve Mann Whitney U-testi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4: Görev Yapılan Kurum Türüne Göre Okul Yöneticilerinin
Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentisi Toplam ve Alt Boyut
Düzeylerine İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları
Alt Boy.
Sosyal
Yet.
Sosyal
Sonç.
Beklentisi
Toplam

Kurum
Türü
Resmi
Özel
Resmi
Özel

N

Sıra ort.

U

p

151,700
113,350
153,660
99,460

Sıra
Top.
38990,5
4080,5
39490,5
3580,5

257
36
257
36

3414,5

0,01*

2914,5

0,00**

Resmi
Özel

257
36

153,910
97,650

39555,5
3515,5

2849

0,00**

*(p<0,05)

Tablo 4 incelendiğinde görev yapılan kurum türüne ilişkin okul
yöneticilerinin sosyal yeterlik alt boyutunda anlamlı bir farklılık ortaya
çıkmaktadır. [U=3414,5; p=0,011], (p<0,05) Sosyal yeterlik alt boyutunda
ölçeklerin sıra ortalamaları dikkate alındığında resmi okullarda görev
yapan okul yöneticilerinin (͞x=151,70) ortalama ile sosyal yeterlik
düzeyleri, özel okullarda görev yapan okul yöneticilerine göre (͞x =113,35)
daha yüksektir. Ayrıca görev yapılan kurum türüne ilişkin okul
yöneticilerinin sosyal sonuç beklentisi alt boyutunda da anlamlı bir
farklılık vardır. [U=3580,5; p=0,000], (P<0,05) Sosyal sonuç beklentisi alt
boyutunda ölçeklerin sıra ortalamaları dikkate alındığında, resmi okullarda
görev yapan okul yöneticilerinin (͞x=153,66) ortalama ile sosyal yeterlik
düzeyleri, özel okullarda görev yapan okul yöneticilerine göre (͞x =99,460)
daha yüksektir. Bununla birlikte Sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklentisi
toplam ölçeğinde ölçeklerin sıra ortalamaları dikkate alındığında resmi
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okullarda görev yapan okul yöneticilerinin (͞x=153,90) ortalama ile sosyal
yeterlik ve sosyal sonuç beklenti düzeyleri özel okullarda görev yapan okul
yöneticilerine göre (͞x =97,650) daha yüksektir. Yani çalışılan kurum türü
değişkeni okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti
düzeylerinin belirlenmesinde önemli bir etkendir.
3.3.3. Okul Yöneticilerinin Mesleki Alanlarına İlişkin Bulgular
Mesleki alan değişkenin okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal
sonuç beklentileri ve alt boyut düzeylerine ilişkin sıra ortalaması,
serbestlik derecesi ve Kruskal Wallis H-testi sonuçları Tablo 5’te
verilmiştir.
Tablo 5: Mesleki Alan Türüne Göre Okul Yöneticilerinin Sosyal Yeterlik
ve Sosyal Sonuç Beklentisi Toplam ve Alt Boyut Düzeylerine İlişkin
Kruskal Wallis H-Testi Sonuçları
Değişken

Sosyal
Yeterlik

Sosyal
Sonuç
Beklentisi

Toplam

Alan
Sınıf
Sayısal
Sözel
G.Sanatlar
B.Eğitimi
Diğer
Sınıf
Sayısal
Sözel
G.Sanatlar
B.Eğitimi
Diğer
Sınıf
Sayısal
Sözel
G.Sanatlar
B.Eğitimi
Diğer

N
80
41
111
18

S.Ort
145,94
140,76
147,64
172,72

sd
4
4
4
4

43
80
41
111
18

142,52
141,96
129,29
154,18
165,72

4
4
4
4
4

43
80
41
111
18

146,88
143,63
131,46
151,62
172,14

4
4
4
4
4

43

145,65

4

X2

p

2,040

,728

3,884

,422

3,438

,487

Tablo 5 incelendiğinde okul yöneticilerinin mesleki alanlarına göre,
sosyal yeterlik ve sonuç beklentisi ölçeği toplamından aldıkları puanların
anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmektedir [X2(4) =2,962; p=0,575],
(p>0,05). Okul yöneticilerinin sosyal yeterlik alt boyutundan aldıkları
puanların okul yöneticilerinin mesleki alanlarına göre anlamlı bir şekilde
farklılaşmadığı görülmektedir [X2(4) =2,040; p=0,727], (p>0,05). Okul
yöneticilerinin sosyal sonuç beklentisi alt boyutundan aldıkları puanların
okul yöneticilerinin mesleki alanlarına göre anlamlı bir şekilde
farklılaşmadığı görülmektedir [X2(4) =3,884; p=0,422], (p>0,05). Bu
bulgulara göre okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sonuç beklentilerine
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ilişkin okul yöneticilerinin mesleki alanlarına göre anlamlı bir şekilde
farklılaşmadığı raporlanmaktadır. Yani okul yöneticilerinin mesleki
alanları, okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti
düzeylerinin belirlenmesinde önemli bir etken değildir.Ancak sıra
ortalamalar dikkate alındığında mesleki alanları Beden Eğitimi ve Görsel
Sanatlar olan okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti
düzeyleri, toplam ölçekteki (͞x =172,14) sıra ortalama ile diğer branşlara
göre daha yüksetir.
3.3.4.Okul Yöneticilerinin Mesleki Kıdemlerine İlişkin Bulgular
Mesleki kıdem değişkenin okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve
sosyal sonuç beklentileri ve alt boyut düzeylerine ilişkin sıra ortalaması,
serbestlik derecesi ve Kruskal Wallis H-testi sonuçları Tablo 6’da
verilmiştir.
Tablo 6: Mesleki Kıdem Türüne Göre Okul Yöneticilerinin Sosyal
Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentisi Toplam ve Alt Boyut Düzeylerine
İlişkin Kruskal Wallis H-Testi Sonuçları
Değişken

Sosyal
Yeterlik

Sosyal
Sonuç
Beklentisi

Ölçek
Toplam

Kıdem

N

sd.

20
34
119

Sıra
Ort.
136,83
145,59
150,74

1-5 yıl
6-10 yıl
11-20
yıl
21-30
yıl
30 yıl
üstü
1-5 yıl
6-10 yıl
11-20
yıl
21-30
yıl
30 yıl
üstü
1-5 yıl
6-10 yıl
11-20
yıl
21-30
yıl
30yıl
sütü

87

138,28

4

33

164,12

4

20
34
119

142,20
155,53
137,59

4
4
4

87

150,31

4

33

166,32

4

20
34
119

137,83
150,09
143,73

4
4
4

87

144,73

4

33

167,00

4

x2

4
4
4
2,827

,587

3,858

,426

2,360

p>0,05
130

p

,607

Tablo 6 incelendiğinde okul yöneticilerinin mesleki kıdemlerine göre
sosyal yeterlik ve sonuç beklentisi ortalamasından aldıkları puanların
anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmektedir [x2(4) =3,342; p=0,506],
(p>0,05). Okul yöneticilerinin sosyal yeterlik alt boyutundan aldıkları
puanların okul yöneticilerinin mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir şekilde
farklılaşmadığı görülmektedir [x2(4) =2,827; p=0,587], (p>0,05). Okul
yöneticilerinin sosyal sonuç beklentisi alt boyutundan aldıkları puanların
okul yöneticilerinin mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir şekilde
farklılaşmadığı görülmektedir [x2(4) =3,858; p=0,426], (p>0,05). Bu
bulgulara göre okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sonuç beklentilerine
ilişkin okul yöneticilerinin mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir şekilde
farklılaşmadığını raporlanmaktadır. Yani okul yöneticilerinin mesleki
kıdemleri, okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti
düzeylerinin belirlenmesinde önemli bir etken değildir. Ancak sıra
ortalamalar dikkate alındığında 30 ve üzeri yıl mesleki kıdemine sahip olan
okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti düzeyleri,
toplam ölçekteki (͞x =167,00) sıra ortalama ile diğer mesleki kıdeme sahip
okul yöneticilerine göre daha yüksek rapor edilmektedir.
3.3.5.Okul Yöneticilerinin Görev Yaptıkları Öğretim Kademesine
İlişkin Bulgular
Okul yöneticilerinin görev yaptıkları öğretim kademesi değişkeninin
okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklentileri ve alt boyut
düzeylerine ilişkin sıra ortalaması, serbestlik derecesi ve Kruskal Wallis
H-testi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7: Görev Yapılan Öğretim Kademesine Göre Okul Yöneticilerinin
Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentisi Toplam ve Alt Boyut
Düzeylerine İlişkin Kruskal Wallis H-Testi Sonuçları
Değişken
Sosyal
Yeterlik

Sosyal
Sonuç
Beklentisi
Ölçek
Toplam

Görev
Kademesi
İlkokul
Ortaokul
Lise
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Anaokulu

N
91
93
85
24
91
93
85
24
91
93
85
24

Sıra
Ort.
144,98
149,14
146,02
149,81
143,34
152,31
144,98
147,44
143,76
150,77
145,63
149,54

(p>0,05)
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sd.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

X2

p

,15

,985

,695

,895

,368

,948

Tablo 7 incelendiğinde okul yöneticilerinin görev yaptıkları öğretim
kademesine göre sosyal yeterlik ve sonuç beklentisi ortalamasından
aldıkları puanların anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmektedir [x2(3)
=0,377; p=0,940], (p>0,05). Okul yöneticilerinin sosyal yeterlik alt
boyutundan aldıkları puanların okul yöneticilerinin görev yaptıkları
öğretim kademesine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmektedir
[x2(3) =0,150; p=0,985], (p>0,05). Okul yöneticilerinin sosyal sonuç
beklentisi alt boyutundan aldıkları puanların okul yöneticilerinin görev
yaptıkları öğretim kademesine göre göre anlamlı bir şekilde
farklılaşmadığı görülmektedir [x2(3) =0,377; p=0,940], (p>0,05). Bu
bulgulara göre sosyal yeterlik ve sonuç beklentilerine ilişkin okul
yöneticilerinin görev yaptıkları öğretim kademesine göre anlamlı bir
şekilde farklılaşmadığını raporlanmaktadır. Yani okul yöneticilerinin
görev yaptıkları öğretim kademesi, okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve
sosyal sonuç beklenti düzeylerinin belirlenmesinde önemli bir etken
değildir. Ancak sıra ortalamalar dikkate alındığında ortaokulda görev
yapan okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti
düzeyleri, toplam ölçekteki (͞x =150,77) sıra ortalama ile diğer
kademelerde görev yapan okul yöneticilerine göre daha yüksek rapor
edilmektedir.
3.3.6.Okul Yöneticilerinin Görev Türüne İlişkin Bulgular
Okul yöneticilerinin görev türü değişkeninin okul yöneticilerinin sosyal
yeterlik ve sosyal sonuç beklentileri ve alt boyut düzeylerine ilişkin sıra
ortalaması, serbestlik derecesi ve Kruskal Wallis H-testi sonuçları Tablo
8’de verilmiştir.
Tablo 8: Görev Türüne Göre Okul Yöneticilerinin Sosyal Yeterlik ve
Sosyal Sonuç Beklentisi Toplam ve Alt Boyut Düzeylerine İlişkin
Kruskal Wallis H-Testi Sonuçları
Değişken

Sosyal
Yeterlik

Sosyal
Sonuç
Beklentisi

Görev
Türü
Müdür
Müdür
Baş
Yrd.
Müdür
Yrd.
Müdür
Müdür
Baş
Yrd.
Müdür
Yrd.

N
132
14

Sıra
Ort.
149,18
164,21

Sd

143,4

3

132
14

144,66
180,82

3
3

148,88

132

p

,939

,625

2,442

,295

3
3

147

147

x2

3

Toplam

Müdür
Müdür
Baş
Yrd.
Müdür
Yrd.

132
14

147,40
178,71

3
3
2,203

147

143,62

,332

3

p>0,053
Tablo 8 incelendiğinde okul yöneticilerinin görev türüne göre sosyal
yeterlik ve sonuç beklentisi ortalamasından aldıkları puanların anlamlı bir
şekilde farklılaşmadığı görülmektedir [x2(3) =1,609; p=0,460], (p>0,05).
Okul yöneticilerinin sosyal yeterlik alt boyutundan aldıkları puanların okul
yöneticilerinin görev türüne göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı
görülmektedir [x2(3) =0,939; p=0,625], (p>0,05). Okul yöneticilerinin
sosyal sonuç beklentisi alt boyutundan aldıkları puanların okul
yöneticilerinin görev türüne göre göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı
görülmektedir [x2(3) =2,442; p=0,295], (p>0,05). Bu bulgulara göre okul
yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sonuç beklentilerine ilişkin okul
yöneticilerinin görev türüne göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı
raporlanmaktadır. Yani okul yöneticilerinin görev türleri, okul
yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti düzeylerinin
belirlenmesinde önemli bir etken değildir. Ancak sıra ortalamalar dikkate
alındığında müdür başyardımcısı olarak görev yapan okul yöneticilerinin
sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti düzeyleri, toplam ölçekteki (͞x
=178,71) sıra ortalama ile diğer görev türlerinde görev yapan okul
yöneticilerine göre daha yüksektir.
Sonuç -Tartışma
Araştırmanın birinci alt problemi Okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve
sosyal sonuç beklentileri hangi düzeydedir? sorusuna yanıt aramaktadır.
Yapılan araştırma sonuçları okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal
sonuç beklenti düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bulgulara
göre okul yöneticilerinin sosyal yeterlik alt başlığı incelendiğinde alınan
puan ortalamasının (͞x=4,33) yüksek olması okul yöneticilerinin başarılı
sosyal ilişkilerle ilgili becerilerine güvendikleri, bu konuda gerekli
yeteneklere sahip olduklarını ve ayrıca sahip olduklarına inandıkları sosyal
ilişkiler ile ilgili beceri ve yeteneklerin kendilerinde var olduğuna emin
olduklarını göstermektedir. Sosyal sonuç beklenti düzeyleri alt başlığı
incelendiğinde ise alınan puan ortalamasının (͞x=4,39) yüksek olması ise
okul yöneticilerinin davranışlarının neticesinde elde edilecek sosyal
getirilerin farkında olduğunu ve diğer insanlar ile olumlu etkileşim kurmak
için gerekli olan sosyal sonuç beklenti düzeylerinin yüksek olduğunu,
göstermektedir. Ayrıca sosyal sonuç beklenti düzeyinden alınan puan
ortalamasının sosyal yeterlik düzeyinden alınan puandan yüksek olması,
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okul yöneticilerinin sosyal sonuç beklentilerinin insan ilişkilerinde önemli
bir yere sahip olduğunun farkında olduğunu ancak tüm sosyal ilişkilerini
sosyal sonuç beklentilerine göre düzenlemeyebildikleri ortaya koymuştur.
Bu sonuçlar, benzer şekilde Özdemir (2019), Aslan ve Yıldırım (2008)
okul yöneticilerinin yeterliklerine yönelik yapılan çalışmalarla paralellik
göstermektedir. Mevcut çalışma, Göksoy vd. (2013)’te okul yöneticilerinin
insan ilişkileri becerileri üzerine yapılan çalışma ve Yalçın’ın (2019) okul
yöneticilerinin insanlarla iletişim kurmaları üzerine yapılan çalışma
sonuçlarıyla örtüşmektedir. Bununla birlikte Aslan ve Yıldırım ‘de (2008)
ve Summak ve Özgan’da (2007) okul yöneticilerinin yeterliklerine yönelik
yapılan çalışmalarda, okul yöneticileri, öğretmen ve müfettiş algılarında
anlamlı farklılıklar ortaya çıkmış, sosyal ve iletişimsel yeterlik
boyutlarında öğretmen ve müfettişler okul yöneticilerini, yöneticilerin
kendi algılarına göre daha az yeterli bulmuştur. Bu da mevcut çalışmanın
sonuçlarıyla çelişmektedir
Araştırmanın ikinci alt problemi “Okul yöneticilerinin sosyal yeterlik
ve sosyal sonuç beklenti düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır? sorusuna
yanıt aramaktadır. Bulgular incelendiği zaman, okul yöneticilerinin sosyal
yeterlik ve sosyal sonuç beklenti düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif
yönde ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Yani araştırmaya
katılan okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti
düzeyleri birlikte artmaktadır Literatürde okul yöneticilerinin sosyal
yeterlik ve sosyal sonuç beklentilerinin incelendiği bir araştırma sonucuna
rastlanmadığı için mevcut çalışma sonuçları Bandura’nın öz-yeterlik
teorisi üzerine inşa edilen farklı çalışmalar üzerinden yürütülmüştür.
Bandura’nın öz -yeterlik teorisi üzerine inşa edilip, sonuç beklentileriyle
ilişkilendirilen çalışmalar sağlık ve eğitim alanında göze çarpmaktadır. Bu
çalışmalardan bazıları ise şu şekilde sıralanabilir; Chlebowy ve Garvin’da
(2006) diyabet hastalarıyla gerçekleştirdikleri çalışmada diyabet
yönetiminin olumlu sonuçlar doğuracağına inanan hastaların diyabet
rejimlerine bağlılıklarının arttığı tespit edilmiş, Anderson vd. (2007) ise
Sosyal Bilişsel Teori başlığı altında sonuç beklentileri ve insanların
beslenme davranışlarına yönelik yapılan araştırmada ise besinlerle ilgili
olumsuz sonuç beklentilerinin sağlıklı beslenme davranışının önemli
belirleyiciler olduğu tespit edilmiştir.
Işık’da (2013) yapılan çalışmada insanların mesleki sonuç beklenti
düzeylerinin aile, arkadaş ya da kendileri için özel birinden algıladıkları
sosyal destek doğrultusunda arttığı sonucuna ulaşmıştır. Olgan vd. (2014)
okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik sonuç beklentilerinin
incelendiği çalışma sonuçlarına göre okul öncesi öğretmenlerinin fen
öğretimine yönelik sahip oldukları kişisel öz-yeterlik inançlarının sonuç
beklentilerini açıklamada önemli katkısı olduğu belirlenmiş. Gökmen vd.
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(2016) yaptıkları çalışmada ise öğretmenlerin matematik öğretiminde
materyal kullanımının konusunda sonuç beklenti düzeylerinin oldukça
yüksek olduğu rapor edilmiştir. Yapılan çalışmalar ve mevcut çalışma
ortak paydada değerlendirilecek olursa sonuç beklentilerinin insan
davranışının önemli belirleyicisi olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Araştırmanın üçüncü alt problemi “Okul yöneticilerinin sosyal yeterlik
ve sosyal sonuç beklenti düzeyleri cinsiyetlerine, mesleki alanlarına,
mesleki kıdemlerine, görev yaptıkları öğretim kademesine ve görev
yaptıkları kurum türüne göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır?
sorularına yanıt aranmaktadır.
Okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti
düzeylerinin cinsiyet değişkenine bağlı olarak okul yöneticilerinin
cinsiyetine göre sosyal yeterlik boyutunda anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Sosyal sonuç beklentisi boyutunda ise erkek okul yöneticilerinin sosyal
sonuç beklenti düzeylerinin, kadın okul yöneticilerinden daha yüksek
olduğu belirlenmiştir. Tok ve Yalçın (2017), Tümkaya ve Asar’ın (2017)
yaptıkları çalışmalarda ise kadın ve erkek yöneticiler arasında anlamlı bir
farklılık olmaması mevcut çalışma ile paralellik gösterse de Özel (2013)
ve Onay’ın (2014) yaptıkları çalışmalarda kadın liderlik davranışları
bakımından erkek yöneticilere üstünlük sağlaması da çalışma
sonuçlarından farklı sonuçlara işaret etmektedir.
Okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti düzeyleri
görev yapılan kurum türü değişkenine göre resmi okullarda görev yapan
okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti düzeyleri, özel
okullarda görev yapan okul yöneticilerine göre daha yüksektir. Alan
yazında mevcut çalışma ile benzer özellikteki çalışmalar incelendiğinde
edilen bulgular oldukça şaşırtıcı sonuçlar ortaya koymuştur. Nitekim
Tümkaya ve Asar (2017) ve Bahar’da (1999) ve Bellibaş ve Gedik
(2014)’te özel okul yöneticilerinin daha çok liderlik davranışları
sergilediği ortaya çıkmıştır.
Okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti
düzeylerinin mesleki alan değişkenine bağlı olarak sosyal yeterlik ve
sosyal sonuç beklentileri alt boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit
edilmemiştir. Benzer çalışmalarda Güney (2009) ve Yıldırım ve Yılmaz’da
(2013) duygusal zekâ ve ilgiye dayalı rol boyutunda okul yöneticilerinin
branşlarına yönelik anlamlı farkların tespit edilmemesi de mevcut
çalışmanın sonuçlarını desteklemektedir.
Okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti
düzeylerinin kıdem değişkenine bağlı olarak sosyal yeterlik ve sosyal
sonuç beklentileri alt boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.
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Alan yazındaki çalışmalardan Güney (2009) ve Cerado ve Abdullah
(2015)’te yapılan çalışmalar mevcut çalışmanın sonuçlarıyla paralellik
gösterirken Ağaoğlu vd. (2012)’de yapılan çalışmada ise elde edilen
sonuçlar mevcut çalışma sonuçları ile çelişmektedir.
Okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti
düzeylerinin görev yapılan kademe değişkenine bağlı olarak sosyal
yeterlik ve sosyal sonuç beklentileri alt boyutlarında anlamlı bir farklılık
tespit edilmemiştir. Alan yazındaki çalışmalardan Yıldırım ve Yılmaz
(2013) ve Güney (2009)’da yapılan çalışma sonuçları, mevcut çalışma
sonuçları ile paralellik gösterse de Lund-Glassman (1999)’de yapılan
çalışma, mevcut çalışmayı desteklememektedir.
Okul yöneticilerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti düzeyleri
görev türü değişkenine bağlı olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmamıştır.
Ancak başyardımcısı olarak görev yapan okul yöneticilerinin sosyal
yeterlik ve sosyal sonuç beklenti düzeyleri, okul müdürü ve müdür
yardımcısı olarak görev yapan yöneticilere oranla daha yüksek
seviyededir. Alan yazında yapılan çalışmalar incelendiğinde ise Yıldırım
ve Yılmaz (2013) okul yöneticilerinin mentörlük rollerine yönelik yapılan
araştırma sonuçlarında okul yöneticilerinin ilgiye dayalı rol alt boyutunda
anlamlı farkların tespit edilmesi, müdür başyardımcılarının, okul müdürü
ve müdür yardımcılarına oranla daha yüksek puan almaları çalışmanın
sonuçlarıyla örtüşmemektedir.
Öneriler
Yapılan araştırma elde edilen sonuçlar doğrultusunda okul yöneticileri
sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti düzeylerini yüksek olarak
algıladıkları ortaya çıksa da bu düzeylerin çok yüksek düzeyde algılanması
için, okul yöneticilerinin sözlü iletişim kanallarını daha etkin ve uygun bir
biçimde kullanması, olumlu okul iklimi oluşturma yönünde informal
ögelerin avantajlarını, etkili ve kaliteli okula ulaşma hedefleri
doğrultusunda kullanması, okul çalışanları ve okulun diğer paydaşlarıyla
iletişimlerinde üstünlük taslamadan eşit düzeyde paylaşım içinde olması,
yönetsel süreçlerde fikirlerini beyan ederken karşıt görüşte olduğunu
uygun bir dille ifade etmesi, karar alma süreçlerinde fikir birliğine ulaşma
amacı içinde olması, okul çalışanları ve diğer paydaşlarla yakından
ilgilenerek dostça davranması, problemlerini çözmesi, yardımsever
olması, eşitlikçi, adaletli, toleranslı ve empatik davranması, okul
personelleriyle ilişkilerinde kendi davranış sonuçlarının ortaya çıkaracağı
durumların farkında olarak hareket etmesi önerilebilir. Ayrıca yapılan
çalışma okul yöneticilerinin kendi algılarını içerdiğinden ölçeğin öğretmen
versiyonu geliştirilip öğretmenlerin algılarının da araştırılması yapılıp
mevcut çalışma ile birlikte yorumlanabilir. Bununla birlikte okul
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müdürlerinin sosyal yeterlik ve sosyal sonuç beklenti düzeyleri ile
öğretmenlerin çalışma motivasyonları, iş doyumu, örgütsel bağlılık
düzeyleri, örgütsel vatandaşlık davranışları ve okulun akademik başarısı
arasındaki ilişki incelenebilir.
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1. Giriş
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna hızlı geçişle birlikte, bilgi iletişim
teknolojileri (internet, akıllı cihazlar vs.) özellikle genç kuşakların
yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir (Prensky, 2001). Bu
bağlamda Sosyal Ağ siteleri, kişilerin herkese açık veya özel profil
oluşturmaları, deneyimlerini, beğenilerini veya etkinliklerini görsel veya
yazılı mesajlarla paylaşmaları ve çeşitli gruplara üye olmaları için bir
platform sağlayan çevrimiçi iletişim araçları (Boyd & Ellison, 2008). Artık
çoğu birey sosyal medya aracılığıyla kişisel hikâyelerini, inançlarını,
değerlerini ve tutumlarını tanıdık ya da tanımadık insanlara açmak ve
diğerlerini tanımak için kullanmaktadır (Balcı, Arsal Gölcü, 2020; Kayri
ve Çakır, 2010). ‘Pew-İnternet ve Amerikan Yaşamı Projesi’ için yürütülen
çalışmanın istatistiksel verilerine göre, 18-29 yaşındaki genç yetişkinlerin
yaklaşık %93'ünün çevrimiçi oldukları bildirilmiş olup bunların %72'sinin
en az bir sosyal ağda aktif olduğu ortaya konmuştur (Lenhart, Purcell,
Smith ve Zickuhr, 2010). İnternet tabanlı bu bilgi ve iletişim olanakları,
sadece insanlar arasındaki iletişim biçimini değil, aynı zamanda öğretme
ve öğrenme ortamı olarak kullanılabilme potansiyelini de hızla
geliştirmektedir (Havick, 2000; Tsai, vd., 2000).

1.1. Sosyal Ağların Eğitimde Kullanımı
Özellikle pandemi koşullarının yaşandığı son dönemde, yüz yüze
gerçekleştirilen öğretim faaliyetleri için tamamlayıcı, destekleyici ve hatta
alternatif ortamlar sunan sosyal ağ platformlarının potansiyelinden
yararlanılması eğitim kurumlarında oldukça popüler hale gelmiştir (Hung,
Chou, Chen ve Own, 2010; Telli ve Altun, 2021). Araştırmacılar, çevrimiçi
platformların öğretme ve öğrenme sürecine katkısını ortaya koyan
çalışmalar yanında, çevrimiçi öğrenme ve öğretme materyalleri
geliştirdikleri ve kullandıkları ve böylece eğitimde daha esnek bir alternatif
öğretme ve öğrenme platformu ürettikleri birçok çalışmayı da literature
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kazandırmışlardır (Cheung, 2005; Concannon, Flynn ve Campbell, 2005;
Godwin-Jones, 2003; Hung vd, 2010; Karal ve Özcelep, 2022; Kotzer ve
Elran, 2011; McCarthy, 2012).
Söz konusu online platformlardan sosyal ağların, sağladığı imkanlar
sayesinde öğretmenler ve öğrenciler birbirleriyle zaman ve mekan
kısıtlaması olmaksızın rahat, güvenli ve esnek bir şekilde iletişim
kurabilmektedir (Hung vd., 2010; Konuk ve Güntaş, 2019). Diğer bir
deyişle, çevrimiçi öğrenme toplulukları olarak sosyal medya grupları,
öğretmenleri ve öğrencileri okul içinde ve dışında birbirine bağlı tutabilir.
Böylece eğitim araştırmacıları sosyal ağların önemli bir potansiyele sahip
olduğunu (Gerlich, Browning ve Westermann, 2010) fark etmişler ve
çalışmalarını öğrencilerin sosyal medya kullanımı ile performansları
arasındaki ilişkiye, öğrencilerin sosyal medyayı eğitim amaçlı olarak nasıl
kullanabileceklerine veya bu yolla motivasyonlarının nasıl artırılabileceği
üzerine yoğunlaştırmışlardır (English ve Duncan-Howell, 2008; Genç,
2010; Huang, Wu, She ve Lin, 2014; Junco, 2012; Kayrı ve Çakır, 2010;
Konuk, ve Güntaş, 2019; Ogedebe, Emmanuel ve Musa, 2012; Staines ve
Lauchs, 2013).
Sosyal ağların çeşitli öğrenim kademelerindeki öğrenciler tarafından
eğitim amaçlı kullanım düzeylerine ilişkin araştırmalar çoğunlukla, yoğun
kullanım düzeyleri nedeniyle üniversite öğrencilerine odaklanmıştır
(Radmard vd. 2020; Tutgun-Ünal ve Köroğlu, 2013; Ogedebe vd., 2012;
Rodríguez-Hoyos, Haya ve Fernández-Díaz, 2015). Birçok araştırmacı,
öğrencilerin sosyal ağların eğitsel kullanımına yönelik tutumlarının
oldukça yüksek (Tutgun-Ünal ve Köroğlu, 2013; Genç, 2010) veya orta
(Kayri ve Çakır, 2010) olduğunu bulmuştur. Rodriguez-Hoyos vd. (2015)
ilgili alanyazına hakkında yürüttükleri tarama çalışmasında, eğitimde
sosyal ağların en son araştırmalarını tartışmak için hakemli uluslararası
dergilerde yayınlanan 62 makaleyi analiz etmişlerdir. Elde edilen verilere
göre, çalışmaların çoğunun, sosyal ağ sitelerinin üniversitelerde eğitim
araçları olarak kullanımına odaklandığını ortaya koymuşlardır. Ayrıca,
eğitimde sosyal ağlara yönelik araştırmaların gelişiminin başlangıcı
olduğu ve bu nedenle daha fazla çalışılması gerektiği sonucuna
varmışlardır. Öte yandan Hew (2011), Facebook'un öğrenciler ve
öğretmenler tarafından tüketimine ilişkin çalışmaları gözden geçirmiş ve
öğrencilerin Facebook'u öncelikle tanıdık kişilerle iletişim kurmak için
kullandıklarından, Facebook'un eğitim amaçlı kullanımının çok az
olduğunu ve öğrencilerin daha fazla bilgi paylaşma eğiliminde olduğunu
bildirmiştir. Örneğin, Ogedebe vd. (2012) bir öğrencinin Facebook'ta
geçirdiği süre ile akademik performansı veya derse katılımı arasında
önemli bir ilişki olmadığını göstermiştir. Keleş ve Demirel (2011)
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tarafından lisans öğrencileriyle yürütülen bir çalışmada ise, Facebook
destekli öğretim faaliyetlerinin; ders içeriğinin görselleştirilmesi, iş
birliğini geliştirmesi ve öğretim elemanına ulaşmayı kolaylaştırması gibi
noktalarda faydalı olduğu sonucuna varılmıştır. McCarthy, (2012) bir
dönem boyunca lisansüstü ve lisans öğrencileriyle çalışmış ve iş birliği
yapılan kurumlar arasında e-mentorluk için Facebook kullanımının olumlu
etkilerini bildirmiştir. Diğer taraftan Junco (2012) ise Facebook kullanım
sıklığı, Facebook etkinliklerine katılım ve öğrenci katılımı arasındaki
ilişkiyi incelediği çalışmada, Facebook kullanımının katılım ölçeği puanını
önemli ölçüde olumsuz, ortak müfredat etkinliklerinde harcanan zamanı
olumlu olarak yordadığını göstermiştir. Sonuç olarak, üniversite
öğrencilerinin sosyal ağları kullanım sıklığının ve amacının akademik
performanslarını önemli düzeyde etkilemediği ve yüz yüze eğitim
uygulamalarını destekleyebilecekleri söylenebilir.

1.2. Ölçek Geliştirme Çalışmaları
Yapılacak çalışmada ilk olarak öğretmen adaylarının sosyal ağ
platformlarını kullanım durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Bunun için öncelikle sosyal ağların kullanım durumlarının nasıl
belirlenebileceğine dair çalışmalar incelendiğinde bazı teknikler karşımıza
çıkmaktadır. Örneğin, Rosen, Whaling, Rab, Carrier ve Cheever (2013)
sosyal ağların kullanımını incelemek için; açık uçlu sorular yanında sosyal
ağlarda geçirilen günlük sürenin, ekli arkadaşlarının sayısının ve sosyal
ağa giriş yapma sayısının belirlenmesinin gerekli olduğunu, ayrıca tutum,
yetenek, benimseme düzeyi ve genel kullanım amaçlarını ölçen Likert tipi
ölçeklerin faydalı olacağını vurgulamıştır. Bu bağlamda yürütülen ölçek
geliştirme çalışmalarından bazıları aşağıda özetlenmiştir.
Lee vd. (2012) teknik yenilik (inovasyon) özelliklerinden,
kullanıcıların psikolojik faktörlerinden ve sosyal çevre faktörlerinden
çıkardıkları toplam altı yapıyı içeren bir sosyal medya uyum (SMF) ölçeği
geliştirmiştir. Söz konusu ölçek yardımıyla araştırmacıların, kullanıcıların
sosyal medyada zaman geçirme isteklerini anlamalarına yardımcı
olabileceği ve sosyal medya işlevlerinin ve hizmetlerinin iyileştirilmesi
için bir temel olarak uygulanabileceği sonucuna varılmıştır. Hung vd.
(2010) ise, üniversite öğrencileri için; öz-yönelimli öğrenme, öğrenme
motivasyonu, bilgi işleme sistemi/İnternet öz-yeterliği, öğrenen kontrolü ve
çevrimiçi iletişim öz yeterliliği olmak üzere beş boyutu içeren Çevrimiçi
Öğrenmeye Hazırlık Ölçeği (OLRS) geliştirmişlerdir.
Çalışmadan elde edilen bulgular sonucunda, OLRS'nin tüm
boyutlarında cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
olmadığı, ancak daha yüksek sınıf öğrencilerinin öz-yönelimli öğrenme,
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çevrimiçi iletişim özyeterliği, öğrenme motivasyonu ve öğrenen kontrolü
boyutlarında anlamlı derecede daha fazla hazırbulunuşluk gösterdikleri
belirlenmiştir. Rosen vd. (2013) akıllı telefon kullanımı, genel sosyal
medya kullanımı, internet aramaları, e-posta gönderme, medya paylaşımı,
yazılı mesajlaşma, video oyunları, çevrimiçi arkadaşlıklar, Facebook
arkadaşlıkları, telefon görüşmesi ve Tv izleme olmak üzere toplam 11 alt
ölçeğe sahip bir medya ve teknoloji kullanımı ve tutum ölçeği
geliştirmiştir. Geliştirilen ölçekte bu 11 boyutun yanında, olumlu tutumlar,
olumsuz tutumlar, teknolojik kaygı/bağımlılık ve görev değiştirmeye (taskswitching) yönelik tutumlar olarak dört tutum alt boyutu da yer almaktadır.
Böylece 60 maddelik tek bir ölçek olarak veya 15 alt ölçeğin herhangi bir
alt kümesi olarak araştırmalarda medya ve teknoloji katılım ve tutumunu
ölçmek için kullanılabilmektedir. Son olarak Gerlich, vd. (2010) tarafından
yürütülen çalışmada ise, üniversite öğrencilerinin sosyal ağlar hakkındaki
inançlarını ölçmek için likert türü 13 maddeden oluşan Sosyal Medya
Yakınlığı (SMA) Ölçeği geliştirilmiştir. Son formu gönüllülere uygulanan
ölçekten elde edilen bulgulara göre, internet kullanımı, sosyal medya
kullanımı ve sosyal medya sitelerine ilişkin inançlarda cinsiyete açısından
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ayrıca içerik oluşturmak, sunmak ve
öğrencilerin ilgisini çekmek için sosyal medyanın eğitim amaçlı
kullanımının üniversite derslerinde teşvik edilmesi gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır.

1.3. Çalışmanın Amacı
İnternet ve iletişim teknolojileri hayatımızın her alanını kuşatırken,
birçok araştırmacı, bireylerin bu çevrimiçi platformlara ilişkin tutumlarını,
yeteneklerini veya sosyal ağları genel kullanım amaçlarını belirlemeye
yönelik ölçek geliştirmeye ve/veya bunları uygulamaya odaklanmıştır
(Akyürek, Kars ve Bumin, 2020; Lee, vd. 2012; Tutgun-Ünal ve Köroğlu,
2013). Ancak yukarıda da incelendiği üzere öğretmen adaylarının sosyal
medyayı eğitsel kullanım durumlarını ölçecek bir ölçeğe ulaşılamamıştır.
Spesifik olarak, bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının günlük
rutinlerinde sosyal ağların eğitimsel kullanım durumlarını ölçen güvenilir
ve geçerli bir ölçek geliştirilmiş ve uygulanmıştır.

2. Metodoloji
Bu betimsel tarama çalışmasında (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012),
fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanma durumlarının
belirlenmesi için bir ölçek geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanmıştır. Bu
nedenle çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle geçerli ve güvenilir
bir “Eğitimde Sosyal Ağ Kullanım Durumu Ölçeği (ESAKDÖ)”
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geliştirilmiş, ardından da ikinci aşamada bu ölçek uygulanarak sonuçları
analiz edilmiştir.

2.1. Katılımcılar
Araştırmanın her iki aşaması, Türkiye'nin güneydoğu ilinde bulunan bir
devlet üniversitesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği programına devam eden
öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin geliştirilme sürecinde;
60 birinci sınıf, 72 kinci sınıf, 55 üçüncü sınıf ve 50 dördüncü sınıf
öğrencisi olmak üzere toplam 237 öğretmen adayından veri toplanmıştır.
Ölçeğin uygulaması ise bir sonraki öğretim yılı rastgele yöntemle
(randomized) belirlenen 108 fen bilgisi öğretmen adayı ile
gerçekleştirilmiştir.

2.2. Ölçeğin Geliştirilmesi
Ölçeğin geliştirilmesi sırasında ilgili literatür taramasına dayalı olarak
şu aşamalar izlenmiştir (Balcı, 2009; Büyüköztürk, 2011; Tavşancıl, 2010;
Pallant, 2011):
I. Madde Havuzunun Oluşturulması: İlk olarak, sosyal ağların
eğitimde kullanımına ilişkin literatür kullanılarak genel bir çerçeve
oluşturulmuştur. Ayrıca çalışma grubundan rastgele seçilen 20 öğretmen
adayından sosyal ağların eğitimde kullanımına ilişkin birer kompozisyon
yazmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının kaleme aldığı bu yazıların
içerik analizinden ve literatür taramasından elde edilen veriler kullanılarak
belirli temalar oluşturulmuştur. Böylece üretilen temalar çerçevesinde de
ölçek için 50 madde üretilmiştir. Bu sürecin sonunda taslak ölçek için
üretilen maddeler; 1. Hiçbir zaman, 2. Nadiren, 3. Bazen, 4. Sıklıkla ve 5.
Her zaman şeklinde 5'li Likert tipi bir forma kavuşturulmuştur.
II. Uzman Görüşlerinin Alınması: Taslak ölçek kapsam geçerliliğinin
artırılması için iki eğitim bilimleri uzmanı ve bir ölçme ve değerlendirme
uzmanı olmak üzere üç uzmanın incelemesine sunulmuştur. Bu uzmanlar
tarafından sağlanan geri bildirimler doğrultusunda taslak ölçek revize
edilmiştir. Kapsam geçerliliği, yapı geçerliliğinin önemli bir bileşenidir,
çünkü ölçme aracının bileşenlerinin hedeflenen yapıyla ilgili ve onu temsil
ettiği seviye hakkında kanıt sağlar (Haynes, Richard ve Kubany, 1995).
Ayrıca taslak ölçek, herhangi bir belirsizliği önlemek için anlaşılırlık ve dil
bilgisi açısından bir Türkçe uzmanı tarafından gözden geçirilmiş ve
önerilen iyileştirmeler taslağa yansıtılmıştır. Daha sonra taslak 10 fen
bilgisi öğretmen adayına sunulmuş ve netlik ve anlaşılırlık açısından her
bir maddeyi 1'den 10'a kadar puanlamaları istenmiştir.
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III. Taslak Ölçeğin Pilot Uygulaması: Taslak ölçek, Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği programına devam eden 237 öğretmen adayına
uygulanmıştır.
IV. Psikometrik Analizlerin Yapılması: Eğitim araştırmalarında
kullanılacak bir ölçeğin psikometrik yapısını ortaya koymak için geçerlik
ve güvenirlik analizleri ile madde analizleri kullanılmaktadır (Tavşancıl,
2010). Ölçeğin geçerliğini sağlamak için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör
analizleri yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi için Varimax dikey
döndürme kullanılmıştır. Geçerliliğini doğrulamak için yol analizi
yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini sağlamak için Cronbach alfa katsayıları
hesaplanmıştır. Ayrıca madde-toplam ve boyutlar arası korelasyonları
sunmak için Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır.
Yukarıda açıklanan dört aşama sonucunda ölçeğe son şekli verilmiştir.
Böylece çalışmanın ilk aşaması tamamlanmış olup ikinci aşama bir sonraki
öğretim yılına bırakılmıştır. Bu şekilde araya zaman konulmasının nedeni,
öğretmen adaylarının maddeleri hatırlama etkisini en aza indirmektir.

2.3. Ölçeğin Uygulanması
Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılarak son şeklini alan ölçek,
rastgele olarak belirlenen 108 öğretmen adayına uygulanmıştır.
Uygulamadan elde edilen veriler betimsel analizlere tabii tutulmuş,
ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Verilere dayalı olarak
Cronbach alfa katsayısı 0,926 olarak hesaplanmıştır.

3. Bulgular
Bu bölümde ESAKDÖ’nün geçerlik ve güvenirlik sonuçları ile genel
bulgular sunulmuştur.

3.1. Ölçeğin Geliştirilme Sürecine İlişkin Bulgular
Ölçeğin kapsam ve görünüş geçerliğini sağlamak için öğretmen
adaylarının hazırladığı kompozisyonlar, literatür taraması, uzman görüşleri
ve öğretmen adaylarının her bir madde için verdikleri açıklık ve anlaşılırlık
puanları kullanılmıştır. Kapsam ve görünüş geçerliği çalışmaları
sonucunda revize edilen ölçek 237 öğretmen adayına uygulanmış ve yapı
geçerliği için sonuçlar analiz edilmiştir. Çünkü geliştirilmek istenen ölçeğe
ilişkin yapısal özellik ve niteliklerin hassas bir şekilde ele alınması,
geçerliğin sağlanması açısından çok önemlidir (Cronbach ve Meehl, 1955;
s.282).
Görünüş geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri
yapılmıştır. Bu amaçla, önce uç değerleri belirlemek için puanlar Zskorlarına dönüştürülmüş ve daha sonra kaldırılmıştır. Bu yöntemle, faktör
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puanlarının oluşturulmasında kabaca -3.0 ile +3.0 arasında değişen Z-skor
metriği gibi standartlaştırılmış puanlar kullanır (DiStefano, Zhu ve
Mîndrilă, 2009; s.3). Daha sonra madde-toplam korelasyonları incelenmiş
ve korelasyon katsayısı 0.20'nin altında olan maddeler (madde #37, 46, 47,
39) elenmiştir. Pozitif ve yüksek madde toplam korelasyonu maddelerin
benzer davranışlar gösterdiğini ve testin iç tutarlılığının yüksek olduğunu
gösterir (Büyüköztürk, 2011).
Madde-toplam korelasyon puanlarına göre bazı maddelerin
çıkarılmasının ardından açımlayıcı faktör analizi sürecine geçilmiş ve
verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını kontrol etmek için
öncelikle KMO ve Bartlett test puanları elde edilmiştir. Açımlayıcı faktör
analizi, puanlandırılmış bir dizi değişkenin altında yatan yapıları
belirlemek için vazgeçilmez bir teknik olarak nitelendirilmektedir (Suhr,
2006; s.1). Ölçeğin KMO puanı 0.903 olarak hesaplanmış ve Bartlett testi
sonucu ise verilerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucunu ortaya
koymuştur (p<0.05) (bkz. Tablo 1). Bu değerlere dayalı olarak veri setinin
faktör analizine uygun olduğu belirlenmiştir.
Tablo1: KMO ve Bartlett's test sonuçları
KMO ve Bartlett Testi
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Öneklem Öçüm
Değer Yeterliliği
Bartlett Testi
Ki-Kare
Sd
Sig.

,901
5044,718
1035
,000

Madde-toplam korelasyonu 0,20’nin altında olan dört maddenin
(madde #37, 46, 47, 39) elenmesinden sonra 46 madde ile açımlayıcı faktör
analizi yapılmış ve maddelerin ölçeğin %64,72'sini açıklayan 10 faktör
altında toplandığı görülmüştür (Tablo 2).

Faktörler

Tablo 2: Açıklanan Toplan Varyans

1
2
3
4
5

Özdeğer
Toplam Varyansın Kümülatif
% değeri
%
14,966
32,534
32,534
3,313
7,202
39,736
2,315
5,032
44,768
1,790
3,891
48,659
1,589
3,454
52,113

Faktör sayısı için Öneriler
(Extraction Sums of Squared Loadings)
Toplam Varyansın
Kümülatif %
% değeri
14,966
32,534
32,534
3,313
7,202
39,736
2,315
5,032
44,768
1,790
3,891
48,659
1,589
3,454
52,113
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6
7
8
9
10

1,403
1,160
1,143
1,075
1,018

3,051
2,522
2,484
2,337
2,212

55,164
57,686
60,170
62,507
64,720

1,403
1,160
1,143
1,075
1,018

3,051
2,522
2,484
2,337
2,212

55,164
57,686
60,170
62,507
64,720

Maddeleri faktörler altında kümelemek için dikey döndürme
yöntemlerinden varimax döndürme yöntemi kullanılmıştır. Döndürme
işleminden önce faktör sayısını belirlemek için scree plot grafiği
incelenmiştir.

Şekil 1: Scree plot grafiği
Şekil 1 incelendiğinde, 4 faktörden sonra çarpıklığın büyük ölçüde
ortadan kalktığı ve dolayısıyla maddelerin dört faktör altında toplandığı
söylenebilir. Faktör sayısına ulaşmak için 46 madde ile varimax dikey
döndürme işlemine başlanmış, rotasyonel faktör analizi sonucunda 4 faktör
altında 25 madde kaldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak ölçekte 4 faktör
altında 25 madde yer almıştır. İlk faktör, 11, 45, 21, 6, 18, 38, 32, 50, 44
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ve 48 numaralı maddeleri; ikinci faktör 7, 25, 26, 30, 33 ve 36 numaralı
maddeleri, üçüncü faktör 40,41,42, 9 ve 19 numaralı maddeleri ve
dördüncü faktör ise 2, 3 ve 4 numaralı maddeleri içermektedir. Her faktör,
içerdiği maddelerin ana temasına göre isimlendirilmiştir (Tablo 3).
Tablo 3: Maddelerin Faktör Yük Değerleri
Faktörler
Faktör 1: Bilgiye Erişim

Döndürülmüş
Madde Toplam
T
Faktör Yük
Korelasyonu değerleri*
Değerleri

11. Sosyal ağları kullanarak çok
kısa sürede bilgiye ulaşabiliyorum.
45. Sosyal ağlar aracılığıyla resim,
video gibi öğretim materyallerine
kolayca erişebiliyorum.
21. Sosyal ağlar aracılığıyla
alanımdaki uzmanların
deneyimlerinden faydalanabilirim.
6. Sosyal ağlar bilimsel kaynaklara
erişmeme yardımcı oluyor.
18. Sosyal ağlar öğretim
materyallerinin geliştirilmesi
konusunda farklı görüşler sağlar.
20. Alanımla ilgili
video/animasyonlara SNS'ler
aracılığıyla erişiyorum.
38. Sosyal ağların öğretim
süreçlerinde kullanılması zengin
öğrenme ortamları sağlar.
32. Sosyal ağlar aracılığıyla
alanımda tanınmış kişilerin
paylaşımlarına erişebiliyorum.
50. Derste anlamadığım konuları
sosyal ağlarda bulabiliyorum.
44. Sosyal ağlar beni büyük
projelerden haberdar ediyor.
48. SNS'ler aracılığıyla
ödevlerimde/projelerimde hataları
bulabiliyorum.
Faktör 2: İletişim
25. Sosyal ağlarda duygu ve
düşüncelerimi açıkça ifade
edebilirim.
36. Beğendiğim videoları
arkadaşlarımla paylaşırım.
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,776

,665

10,693

,736

,670

13,976

,713

,601

10,523

,663

,628

8,510

,644

,636

10,713

,618

,648

11,062

,616

,571

8,405

,604

,600

10,774

,600

,593

14,451

,597

,592

10,221

,579

,505

7,620

,773

,516

9,885

,727

,447

8,316

33. Sosyal ağlar farklı alanlardan
insanlarla iletişim kurmamı
sağlıyor.
30. Sosyal ağlarda farklı konuları
tartışma fırsatım var.
26. Sosyal ağlar hakkındaki
fikirlerim için anında geri bildirim
alabilirim.
7. Benimle benzer ilgi alanlarına
sahip insanlarla iletişim kurmak için
sosyal ağları kullanırım.
Faktör 3: Bilgiyi paylaşma
40. SNS'lerde sınavlarla ilgili
belgeleri paylaşırım.
42. Bilimsel toplulukların sosyal
ağlarla ilgili çalışmalarına aktif
olarak katılıyorum.
41. Sosyal ağlarda arkadaşlarıma
alanımla ilgili web sitelerini tavsiye
ederim.
9. Sosyal ağları arkadaşlarımla ödev
ve proje çalışmalarını paylaşmak
için kullanırım.
19. Sosyal ağlarda bilgi paylaşırım.

,685

,471

7,933

,674

,457

7,481

,662

,554

9,142

,600

,381

6,157

,703

,488

7,525

,661

,483

9,432

,616

,568

10,311

,516

,446

9,560

,503

,568

10,930

Faktör 4: Alanı Takip Etme
3. Eğitim etkinliklerinden haberdar
,829
,490
olmak için sosyal ağları kullanırım.
2. Eğitim gruplarını takip etmek için
,812
,455
sosyal ağları kullanırım.
4. Alanımla ilgili güncel
gelişmelerden haberdar olmak için
,776
,503
sosyal ağları kullanırım.
*Bütün t değerleri istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır (p<0.05).

7,012
5,748
6,610

Açımlayıcı faktör analizlerine dayalı olarak belirlenen 4 faktörün
verileri destekleyip desteklemediğini anlamak için doğrulayıcı faktör
analizi yapılmıştır. Yapılandırılan modelin uygunluğu için yapılan faktör
analizinde path diyagramı ve uyum indeksi sonuçları dikkate alınmıştır.
Uyum indeksi sonuçları Tablo 5'te sunulmuştur. Yapılandırılan modelin
iyileştirilmesine yönelik modifikasyon önerilerinin uygulanmasına dayalı
olarak geliştirilen path diyagramı ise Şekil 2'de sunulmuştur.
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Tablo 4: Döndürme sonrası açıklanan toplam varyans
Faktörler

Faktör Sayısı İçin
Öneriler

Döndürme Sonrası Faktör Sayısı İçin
Öneriler

Kümülatif %

Toplam

Varyansın % si

Kümülatif %

1

35,216

5,342

21,367

21,367

2

44,575

3,666

14,666

36,033

3

51,057

2,599

10,397

46,431

4

56,149

2,430

9,718

56,149

Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre elde edile değerler Tablo
5'te sunulmuştur. Buna göre, CFI, GFI, AGFI ve SRMR değerleri sırasıyla
0.98, 0.89, 0.86 ve 0.048 olarak bulunmuştur. Açımlayıcı ve doğrulayıcı
faktör analizleri sonrasında elde edilen faktörler arasındaki korelasyonlar
incelenmiş (Tablo 6) ve ölçeğin güvenirliğini sağlamak için her bir faktör
için bir Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır (Tablo 7).
Tablo 5: Karşılaştırmalı uyum indeksi
X2
361,32

X2/Sd
1,35

Sd
266

CFI
0,99

GFI
0,89

AGFI
0,87

SRMR
0,052

Tablo 6: Faktörler arası Person Korelasyonları
Faktörler
Bilgiye erişim
İletişim
Bilgiyi paylaşma
Alanı Takip Etme
Toplam

Bilgiye erişim İletişim
r
r
r
r
r

,482**
1,000
,488**
,294**
,720**

1,000
,482**
,644**
,498**
,917**

Bilgiyi Alanı takip
paylaşma
etme
,644**
,498**
,488**
,294**
1,000
,449**
,449**
1,000
,800**
,624**

Tablo 6, ölçeğin alt alanları (faktörler) arasında pozitif bir ilişki
olduğunu göstermektedir. Tablo 7 ise, ölçeğin tamamında olduğu gibi her
bir faktör için de güvenirlik katsayısının 0.70'in üzerinde olduğunu
göstermektedir. Bu nedenle, analizler yoluyla elde edilen verilere dayalı
olarak ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu söylenebilir.
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Tablo 7: Her bir faktöre ilişkin Cronbach alfa değerleri
Bilgiye
erişim
N
Cronbach
Alpha

İletişim

Bilgiyi
paylaşma

Alanı takip
etme

Toplam

11

6

5

3

25

.903

.819

.748

.821

.921

Şekil 2. Path diagramı

151

3.2. Ölçeğin Uygulama Sürecine İlişkin Bulgular
Öğretmen adaylarının eğitimde sosyal ağları kullanma durumlarını ve
ölçeğin alt alanlarındaki sosyal ağları kullanma durumlarını belirlemek
amacıyla yapılan betimsel analiz sonuçları Tablo 8'de sunulmuştur. Buna
göre, ölçekten elde edilen ortalama puan 5 üzerinden 3.54'tür. Bu bulgu
öğretmen adaylarının sosyal ağları sık kullandıklarını göstermektedir.
Tablo 8: Betimsel analiz sonuçları
Bilgiye
erişim

İletişim

Bilgiyi
paylaşma

Alanı takip
etme

Toplam

N

108

108

108

104

108

Ortalama

3,78

3,35

3,17

3,6

3,54

Standart
Sapma

,73

,85

,85

,87

Varyans

,54

,73

,73

,77

,65
,42

Tablo 8 ayrıca, öğretmen adaylarının ölçeğin alt boyutlarında (bilgiye
erişim, iletişim, bilgiyi paylaşma ve alanı takip etme) puan ortalamalarının
sırasıyla 3.78, 3.35, 3.17 ve 3.65 olduğunu göstermektedir. Buradan elde
edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının sosyal ağları en çok bilgiye
erişim, en az ise bilgiyi paylaşma amacıyla kullandığı söylenebilir.

4. Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada, öğretmen adaylarının sosyal ağları eğitim amaçlı
kullanma durumlarını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçeğin
geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için
literatür taraması yapılmış ve ayrıca öğretmen adayları tarafından yazılan
kompozisyonlar transkripte edilerek 50 maddelik taslak bir form
oluşturulmuştur. Taslak ölçek, kapsam ve görünüş geçerliği için ilk olarak
uzman incelemesine tabi tutulmuş ve buna göre bazı düzeltmeler
yapıldıktan sonra 237 öğretmen adayına uygulanmıştır. Bu pilot
uygulamadan elde edilen veriler kullanılarak madde-toplam korelasyonları
hesaplanmış ve madde analizleri yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini
sağlamak için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinden
yararlanılmıştır. Böyle bir ölçeğin geliştirilmesi sürecinde açımlayıcı veya
doğrulayıcı faktör analizinin yapılmasındaki esas amaç, ölçeğin yapısal
kararlılığını analiz etmek ve daha sonraki uygulamalarda verilerin
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detaylandırılabilmesine
(Hinkin, 1995; s.977).

olanak sağlamak

şeklinde

özetlenmektedir

İlk olarak, veri setinin faktör analizine uygun olup olmadığı KaiserMeyer-Olkin (KMO) değeri (0.903) ve Bartlett testi sonuçları (p<0.05) ile
kontrol edilmiş ve açımlayıcı faktör analizi için uygun bulunmuştur. KMO
testi, her bir faktör tarafından yeterli maddenin tahmin edilip edilmediğini
ve KMO ölçüsünün .70'den büyük olması gerektiğini ve .50'den küçükse
yetersiz olduğunu söylemektedir (Leech, Barrett ve Morgan, 2005; s.82).
Bu noktada Bartlett testi sonucunun ise anlamlı olması yani, .05'ten küçük
önemli bir değer alması gerekmektedir. Böyle bir sonuç, değişkenlerin
faktör analizi için uygun bir temel sağlamaya yetecek kadar yüksek
düzeyde ilişkili olduğunu gösterir.
Maddeleri faktörler altında kümelemek için dikey döndürme
yöntemlerinden varimax döndürme yöntemi kullanılmıştır. Bu analiz
yöntemi uygulandığında ölçekteki her bir madde bir (veya az sayıda)
faktörle bağlantılı olma eğiliminde olur. Yani her madde yalnızca bir (veya
az sayıda) değişken altında toplanır ve böylece verilerin daha kolay
yorumlanmasına olanak sağlanmış olur (Abdi, 2003; s.3). Maddelerin
altında kümeleneceği faktör sayısını tahmin etmek için yamaç-birikinti
grafiği (scree plot) kullanılmıştır. Bu grafik ise, özdeğerlerin (eigenvalues)
grafiğinin incelenmesini ve eğrinin düzleştiği verilerdeki doğal kırılma
veya durma noktasının belirlenmesini sağlar. Kırılma noktasının
üzerindeki veri noktalarının sayısı normalde faktör sayısını verir, ancak
kırılmanın yakınında birlikte kümelenmiş veri noktaları olup olmadığı
belirsiz olabilir (Costello & Osbome, 2005; s.3). Herhangi bir dağılma
grafiğinde, üzerinde büyük bir düşüşün meydana geldiği faktör, önemli
faktörlerin sayısını verir (Büyüköztürk, 2011). Şekil, faktör #4'ten sonra
ciddi bir düşüş olduğunu göstermektedir (Şekil 1).
Varimax döndürme işlemi yapıldıktan sonra madde yük tabloları
karşılaştırılarak en açık (clearest) faktör yapısına sahip olan (yani madde
yükleri .30'un üzerinde, madde çapraz yüklemesi yok veya çok az, üçten az
maddeye sahip faktör yok) faktör sayısı belirlenir (Costello & Osbome,
2005; 3). Bu nedenle her bir maddenin faktör ağırlıkları 0.30'un üzerinde
ve aynı faktörde yer alan iki madde arasındaki fark 0.10'un üzerinde
tutulmuştur.
Özetle, açımlayıcı faktör analizine dayalı olarak 4 madde elendikten
sonra 46 madde ile döndürme işlemi başlatılmış ve 4 faktör altında
kümelenmiş 25 madde kalmıştır. İlk faktör, 11, 45, 21, 6, 18, 38, 32, 50,
44 ve 48 numaralı maddeleri; ikinci faktör 7, 25, 26, 30, 33 ve 36 numaralı
maddeleri, üçüncü faktör 40,41,42, 9 ve 19 numaralı maddeleri ve son
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olarak dördüncü faktör ise 2, 3 ve 4 numaralı maddeleri içermektedir. Her
faktör, içerdiği maddelerin ortak noktasına göre ve uzman görüşü de
alınarak; bilgiye erişim, iletişim, bilgiyi paylaşma ve alanı takip etme
alanları olarak isimlendirilmiştir (Tablo 3). Ölçeğin toplam varyansa
katkısı %56.149 olarak bulunmuştur. Ayrıca birinci, ikinci, üçüncü ve
dördüncü faktörün toplam varyansa katkısı sırasıyla %21.367, %14.666,
%10.397 ve %9.718'dir.
Doğrulayıcı Faktör Analizi, araştırmacının, gözlemlenen değişkenler
ile onların altında yatan gizli yapı(lar) arasında bir ilişkinin var olduğu
hipotezini test etmesini sağlamaktadır (Suhr, 2006). Oluşturulan modelin
uygunluğunu belirlemek için yapılan doğrulayıcı faktör analizinde yol
diyagramı ve uyum indeksi sonuçları dikkate alınmıştır.
Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre (bkz. Tablo 5) sıfıra yakın
bir ki-kare değeri, beklenen ve gözlemlenen kovaryans matrisleri arasında
çok az fark olduğunu gösterir (Suhr, 2006). Diğer taraftan path
diyagramında verilen RMSEA (Root Mean Square Error of
Approximation) değeri (bkz. Şekil 2; RMSA değeri 0,039 olarak gözlendi)
ise, modeldeki artık (residual) ile ilgilidir ve değeri 0 ile 1 arasında değişir.
Ancak RMSEA değeri sıfıra yaklaştıkça daha iyi bir model uyumu
olduğunu gösterir (Suhr, 2006). Tablo 5’te sunulan analizlere göre CFI,
GFI, AGFI ve SRMR değerleri sırasıyla 0.98, 0.89, 0.86 ve 0.048 olarak
bulunmuş olup, bu sonuçlar maksimum uyum metoduna göre; CFI için
.95'e yakın bir eşik değer; SRMR için 0,08'e yakın bir eşik değer ve
RMSEA için ise 0,06'ya yakın bir eşik değer, varsayımsal model ile
gözlemlenen veriler arasında nispeten iyi bir uyum olduğunu gösterir (Hu
ve Bentler, 1999). Bu durumda çalışmada gözlemlenen uyum indeksleri
(Tablo 5) incelendiğinde, varsayımsal model ile gözlemlenen veriler
arasında iyi bir uyum olduğunu göstermektedir.
Tablo 6’da sunulan veriler, ölçeğin tüm alt alanları (faktörler) arasında
pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Yüksek korelasyonlar,
herhangi iki faktörün ilişkili olduğunu ve faktör analizinde birlikte
gruplandığını gösterir (Leech, vd. 2005). Dolayısıyla faktörler arasındaki
pozitif korelasyon, ölçeğin alt alanlarının birbirini tamamlayıcı nitelikte
olduğunun bir göstergesidir.
Ölçeğin güvenirlik düzeyini belirlemek için Cronbach alfa katsayısı
hesaplanmıştır (Tablo 7). Buna göre, ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik
katsayısı 0.921 olarak bulunmuştur. Ayrıca tüm alt alanların güvenirlik
katsayıları 0.70'in üzerinde çıkmıştır. Cronbach alfa değerleri kabul
edilebilir bir seviyedeyse, tipik olarak 70'den büyükse, ölçeğin güvenirlik
düzeyinin yeterli olduğu kabul edilmektedir (Hinkin, 1995; 977). Genel
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olarak, .90'ı aşan Cronbach alfa değerleri güvenilirlik açısından mükemmel
olarak kabul edilirken, yaklaşık .80 aralığındaki katsayılar iyi olarak kabul
edilir. Ancak .70'den daha düşük katsayılar ise güvenirlik bakımından
sorunlu olarak görülmektedir (Petscher, Schatschneider ve Compton,
2013).
Bu çalışmanın sonuçları, ESAKDÖ 'nün geçerli ve güvenilir bir ölçme
aracı olduğunu göstermiştir. Ayrıca çalışmanın ikinci bölümünde yeterli
sayıda katılımcı ile ölçeğin uygulanabilirliği araştırılmış ve ölçekle ilgili
teknik veya metinsel bir problemin olmadığı gözlemlenmiştir. Ölçek 108
fen bilgisi öğretmen adayına uygulanmış ve sonuçlar bu öğretmen
adaylarının sosyal ağları eğitim amaçlı olarak sıklıkla kullandıklarını
ortaya koymuştur. Bu bulgudan hareketle fen bilgisi öğretmen adaylarının
günlük yaşamlarında sosyal ağları sıklıkla kullandıkları ve bu alışkanlığı
eğitim ortamlarına aktardıkları sonucuna varılabilir. Son dönemlerde
kullanımı gittikçe artan iletişim teknolojilerinden olan sosyal ağlar,
öğrenciler arasında da oldukça popülerdir, bu nedenle bu tür araçlar
öğretmenler ve öğrenciler arasında eğitimsel bir iletişim ve iş birliği aracı
olarak kullanılma potansiyeline sahiptir (Roblyer, McDaniel, Webb,
Herman ve Witty, 2010).
Ölçek uygulamasından elde edilen betimsel veriler, öğretmen
adaylarının sosyal ağları en çok bilgiye erişim, en az ise bilgi paylaşımı
amacıyla kullandıklarını göstermektedir. Benzer şekilde Tutgun-Ünal ve
Köroğlu (2013) öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanım amaçlarını ve
sosyal ağları benimseme düzeylerini analiz etmişlerdir. Her iki üniversite
türünde de (vakıf veya devlet) okuyan öğretmen adaylarının kendilerini ve
akranlarını keşfetmek ve tanımak için çevrimiçi sosyal medyayı tercih
etmediklerini bulmuşlardır. Ayrıca sosyal ağları eğitsel amaçlı kullanım
oranları oldukça yüksek çıkmıştır. Ayrıca Kayrı ve Çakır (2010),
öğrencilerin Facebook'u eğitsel amaçlı kullanımlarına ilişkin tutumlarını
incelemiş ve görüşlerinin heterojen olduğunu bulmuştur. Elde ettikleri
bulgular ışığında, sosyal ağların yaşam boyu öğrenmede sürekliliği
sağlamak için kullanılabileceğini öne sürmüşlerdir. Mazman ve KoçakUsluel (2010), Facebook'un eğitim amaçlı kullanımının %50'sinin,
Facebook'un benimsenme süreçleriyle birlikte diğer işlevlerle
açıklanabileceğini ve Facebook'u benimseme süreçlerinin diğer tüm
işlevlerin %86'sını açıklayabildiğini bildirmiştir. Buna paralel olarak
Yaman ve Yaman'a (2014) göre, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda
öğrenim gören öğrencilerin çoğu sosyal ağ sitelerinin üniversite öğrencileri
tarafından eğitim amaçlı olarak etkin bir şekilde kullandıklarını
belirlemiştir. Genç (2010) ise, öğrencilerin Facebook uygulamaları
hakkında son derece olumlu düşüncelere sahip olduklarına dikkat
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çekerken; Facebook'u bir iletişim aracı olmanın yanı sıra bir öğrenme aracı
olarak da kullanılabileceğini vurgulamışlardır. Benzer bir şekilde, Hung ve
Yuen (2010) yürüttükleri çalışmada, katılımcıların büyük çoğunluğunun,
sosyal ağ sitelerinin tamamlayıcı bir araç olarak kullanıldığı sınıflarda,
güçlü sosyal bağlılık inançları geliştirdiğini ve öğrenme deneyimleriyle
ilgili olumlu duygular ifade ettiğini göstermiştir.
Sonuç olarak, ESAKDÖ fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyal ağları
eğitim amaçlı kullanımlarını araştırmak için geliştirilmiş ve uygulanmıştır.
Bu nedenle ESAKDÖ’nün geçerlik ve güvenirliği farklı öğretmen adayları
ile ölçeğin uygulanacağı koşullar ve ortamlar dikkate alınarak yeniden test
edilmelidir (Büyüköztürk vd., 2010). Ölçeğin geçerliliği ve güvenirliği
yeniden sağlandıktan sonra başka kültürlerden gelen öğretmen adaylarına
da uygulanabilir.
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1. Giriş
Bilgi, insanların anlayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bir bütünü
olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2011). Bu tanımda geçen olgu kavramı,
birtakım olayların dayandığı sebep ya da sebeplerin neden olduğu
sonuçtur (TDK, 2011). Yukarıdaki tanım incelendiğinde iki husus
dikkati çekmektedir. İlk dikkati çeken durum, bilgi olarak adlandırılan
ifadenin doğruluğu yansıtmasıdır. Öne sürülen herhangi bir iddia bilgi
olarak değerlendirilemez, doğrulanması gerekmektedir. Geçerli
doğrulamalar sonucunda öne sürülen fikir, bilgi olarak değer
kazanabilir. İnsanlar da tarih boyunca doğruya yani bilgiye ulaşma
ihtiyacı hissetmiştir. Elde edilen bilgiler vasıtasıyla her alanda ilerleme
gerçekleşmiştir.
Bilgi tanımından bilginin içeriği ve yapısı üzerine son bir çıkarım
daha yapılabilir. İlgili tanımından, bilgi oluşumunun iki şekilde
yapıldığı söylenebilir. Birincisi gerçek ve ilkelerin bir bütünü, diğeri ise
bir takım olayların dayandığı sebep ya da sebeplerin sonucudur. Buna
göre bilgi, gerçeklerin bir kümesi olabileceği gibi bir takım olayların
sebep-sonuç ilişkisi de olabilmektedir. Buradan bilginin oluşması veya
kritik edilmesinde bilinen, doğruluğundan şüphe duyulmayan
gerçeklerin mantıksal bir biçimde organize edilerek düzenli bir yapı
oluşturulması veya sonuçların geçerliği için makul, güvenilir sebeplerin
aranmasının önemli olduğu söylenebilir. Bu çıkarımlar bizi ispat ve
argüman
kavramlarına
götürmektedir.
Buradan
bilginin
oluşturulmasında ispat ve argümanların önemli bir yer tuttuğu
söylenebilir.
Bilgiye verilen önem, bilgiye nasıl ulaşılacağı ya da bilginin ölçütü
konusunda düşünmeye yol açmıştır. Öyle ki, epistemoloji adı altında
Bu çalışmanın bir kısmı 8. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi’nde
sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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felsefenin ayrı bir dalı olarak yer bulmuştur. Eğer bilgiye ulaşma yolları
veya ölçütlerinde bir sıkıntı var ise elde edilen ürünün kusurlu olma
ihtimali yüksek olur. Bu nedenle bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi,
bilginin oluşturulması ve aktarılması adına vazgeçilmezdir. Bilginin
doğrulama süreci bağlamdan bağımsız değildir. Her alanın kendine
özgü doğrulama yolları ve kullandıkları farklı araçları vardır. Örneğin
fen bilimlerinde deneyin, hukuk alanında anayasa ve yönetmeliklerin,
tarih alanında tarihi metinlerin veya arkeolojik kalıntıların bilgilerin
oluşturulması ve doğrulanmasında önemli bir yeri vardır. Matematiksel
bilgilerin doğrulanmasında da matematiksel ispat ve argümanlar
karşımıza çıkmaktadır.
Doruk ve Kaplan (2017) literatürde yer alan görüşlerden yola
çıkarak matematiksel ispatı, önermenin doğruluğunu (ya da
yanlışlığını) göstermek için, bilinen matematiksel elemanların
kullanıldığı, hipotezlerden başlayarak aksiyomatik bir yapıda ilerleyen,
matematiksel ve mantıksal olarak genel, doğru ve ikna edici argümanlar
şeklinde tanımlamışlardır. Argüman kavramı ise, bir önermenin
doğruluğunu ya da yanlışlığını desteklemek için öne sürülen sebepler
ya da bu sebepleri açıklama sürecidir (Oxford, 2010). Matematiksel
argüman, matematiksel bir önermenin doğruluğu ya da yanlışlığı için
üretilen sebepler olarak ifade edilebilir. İyi organize ediliş bir argüman
veri, sonuç ve gerekçe bileşeninden oluşur (Toulmin, 2003).
Argümanların mantıksal olarak birleşmesiyle oluşan yapıya özel olarak
argümantasyon adı verilmektedir (Douek, 1998).
Matematiksel ispatlar ve argümantasyonların ortak amacı
doğrulama (Pedemonte, 2007) olmasına rağmen önemli farklılıklar
dikkati çekmektedir. Matematiksel ispatların kendine özgü resmi bir
formu ve yapısı vardır. İspatlarda tanım, teorem ve aksiyomlar gibi
matematiğin formel elemanları kullanılır (Pedemonte, 2007). Bu
yüzden yapılan her doğrulama aktivitesi ispat olarak değerlendirilemez.
Argümanlar ise daha sübjektif olabilmektedir. Matematiksel
argümanlarda bir düşünceyi desteklemek için tanım, teorem ve
aksiyomlar gerekçe olarak kullanılabileceği gibi kavram imajları,
çizimler, algılar vb. kişisel gerekçeler de kullanılabilmektedir (Douek,
1998). Matematiksel ispatlar bir iddianın doğruluğu üzerindeki şüpheyi
tamamen ortadan kaldırırken argümanlar bu şüpheyi azaltır (Inglis,
Meija-Ramos, & Simpson, 2007). Bu nedenle bir iddianın doğruluğu
üzerindeki şüphelerin ortadan kaldırılmasında matematiksel ispatlar,
herhangi bir argümana göre daha kesin ve güçlüdür. İspatlar özel
argümanlardır fakat her argümantasyon aktivitesi ispat olarak
değerlendirilemez (Barrier, Mathé & Durand-Guerrier, 2009; MejiaRamos & Inglis, 2009; Stylianides, 2007). Aksiyomatik yapıda
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ilerleyen, kesin ve ikna edici argümanlar olan ispatlar (Duval, 1991),
teoremlerin doğrulanmasında kaşımıza çıkmaktadır. Argüman için
böyle bir kısıtlama yapılması mümkün değildir. Gerekçeli düşünme,
çıkarımda bulunma yapılan her muhakeme sürecinde argümanlar yer
alır (Doruk, 2022).
Matematik sınıflarında doğrulama denilince genel olarak iki farklı
aktivite ile karşılaşılmaktadır. Bunlardan ilki bir teoremin ifadesi
yazılarak, “ispatlayınız” emir kipi ile biten ve ilgili ispatın yapılmasının
istendiği çalışmalardır. Diğeri ise teorem özelliğinde olmayan bir
önermenin yazılarak “olduğunu gösteriniz” ifadesi ile biten doğrulama
gerektiren problem çözme aktiviteleridir. İlk doğrulama aktivitesinde
ispatlama becerileri ön plana çıkmaktadır. İkinci doğrulama aktivitesi
genelde problem çözme, özelde matematiksel olarak geçerli argüman
üretme becerisi ile ilişkilidir. Bu nedenle, doğrulama aktivitelerini
değerlendirirken ispat ve argümantasyonu ortak olarak ele almak daha
kapsayıcı bir bakış açısı sağlayacaktır.
Matematik eğitimi literatüründe doğrulama becerisi üzerine yapılan
çalışmalar incelendiğinde, ispat çalışmalarının argümantasyona göre
daha yoğunlukta olduğu dikkati çekmiştir. Matematiksel
argümantasyon üzerine yapılan çalışmaların son dönemde yapılmaya
başlandığı ve sayıca daha az olduğu görülmüştür. Bu nedenle ispat
çalışmaları argümantasyon çalışmalarına kaynaklık etmiştir. İspat ile
argümantasyon süreçlerinin sahip oldukları ortak özelliklerden dolayı
bu aktarım doğal bir durumdur. Yapılan çalışmalarda doğrulama
aktivitelerinin öğrencilere birçok faydasının olduğu ortaya çıkmıştır.
Doğrulama aktiviteleri vasıtasıyla matematiksel bilgiler gelişip
olgunlaşır, matematik daha anlamlı hale gelir, karşılaşılan problemlere
farklı bakış açısı kazanılır, kavramsal ilişkiler keşfedilir, analitik
düşünme, muhakeme ve sorgulama becerileri gelişir, matematiğin
estetik yönü fark edilir, matematiğin aksiyomatik yapısı keşfedilir
(Dede ve Karakuş, 2014; Güven vd., 2005; Knuth, 1999; Mariotti ve
Balacheff, 2008; Stylianides, 2007; Tucker, 1999). Bu faydalara
rağmen öğrencilerin ve öğretmen adaylarının doğrulama aktivitelerinde
zorlandıkları ve başarısız oldukları tespit edilmiştir (Doruk ve Doruk,
2022; Ödemiş, 2021; Kuşçu Kılınç, 2022). Öğrencilerin ve öğretmen
adaylarının doğrulama yaparken, kavramları ve teoremin ifadesini
anlama, uygun ispatlama yöntemi ve stratejisi seçme, tanımları doğru
ifade etme ve kullanma, matematiksel dili ve notasyonları doğru
kullanma, kümeden eleman seçme konularında bir takım güçlüklere
sahip oldukları belirlenmiştir (Doruk ve Doruk, 2022; Doruk ve
Kaplan, 2015; Güler, 2013; Moore, 1994, Selden ve Selden, 2003;
Weber, 2008).
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Yapılan çalışmalarda öğrencilerin ve öğretmen adaylarının
doğrulama aktivitelerinde çeşitli düşünme süreçlerine girdikleri ortaya
çıkmıştır. Doğrulama yapılırken girilen ikna olma süreci ispat
literatüründe ispat şeması, argümantasyon literatüründe gerekçe tipi
adını almıştır. İspat şeması bir kişinin kendini ve diğerlerini nasıl ikna
ettiği ile alakalıdır (Harel ve Sowder, 2007). Dışşal, deneysel ve
tümdengelimsel ispat şemalarından oluşmaktadır. Dışsal ispat şeması
otoriter, ritüel ve referanssız-sembolik şemalarına ayrılmaktadır.
Deneysel ispat şeması tümevarımsal ve algısal ispat şemalarından
oluşur. Tümdengelimsel ispat şeması dönüşümsel ve aksiyomatik ispat
şeması olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Inglis ve diğerleri
(2007) tarafından ortaya atılan gerekçe tipleri benzer özellikteki
gerekçelerin bir kümesidir. Araştırmacılar ispat şemasından
yararlanarak farklı gerekçe tipleri ortaya çıkarmıştır. Örneğin Doruk
(2016), hiyerarşik bir yapıda olan üç düzey gerekçe tipi tespit etmiştir.
Düzeyler arttıkça argümanların kaliteleri de artmıştır. İlk düzey dışsal
gerekçelerden oluşur, otoriter ve sezgisel olmak üzere iki gruba ayrılır.
İkinci düzey gerekçeler sırasıyla referanssız ve dışsal gerekçelerden
oluşur. Dışsal gerekçeler tümevarımsal ve algısal gerekçe olmak üzere
ikiye ayrılır. Son düzey görsel ve tümdengelimsel gerekçelerden oluşur.
Tümdengelimsel gerekçeler dönüşümsel ve ispat gerekçelerini kapsar.
Matematik öğretiminden sorumlu olan öğretmenlerin matematiksel
bilgilerin oluşturulması ve sorgulanması adına doğrulama becerilerine
sahip olması önemlidir. Sahip oldukları bu beceriler ile matematiksel
ve mantıksal çıkarımda bulunan, çıkarımlarını savunabilen, başkasının
iddialarını sorgulayan kısacası kendi bilgisini üretebilen bireylerin
yetişmesine yardımcı olabilirler. Bunun için öğretmen adaylarının ilgili
becerilere sahip olup olmadıkları araştırmalı, tespit edilen yetersizlikler
için önleyici çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmada da öğretmen
adaylarının doğrulama becerilerini ortaya çıkarmak suretiyle, bir durum
tespiti yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada öğretmen
adaylarının ispatlama becerileri ile problem çözme (matematiksel
olarak geçerli argüman üretme) becerilerinin ilişkili olup olmadığı ve
ispatlamadaki başarı durumlarına göre üretilen argümanların nasıl
farklılaştığı üzerinde durulmuştur. Çalışma, dizilerin limiti konusunda
bir teoremin ispatı ve doğrulama gerektiren bir problemin çözümü ile
sınırlandırılmış olup çalışmada aşağıdaki araştırma sorularının
cevapları aranmıştır.
 Öğretmen adaylarının dizilerin limitine yönelik ispat yapma
becerileri ne düzeydedir?
 Öğretmen adaylarının dizilerin limitine yönelik problem çözme
becerileri ne düzeydedir?
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 Öğretmen adaylarının ispat yapma becerisi ile problem çözme
becerisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki var mıdır?
 Öğretmen adayları ispatlardaki başarı durumlarına göre problem
çözümlerinde ne tür argümanlar üretmektedir?
2. Yöntem
2.1 . Araştırmanın Modeli
Araştırma sorularının cevaplarının bulunması için hem nicel hem de
nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Bu nedenle çalışma, bir
karma araştırma örneğidir.
2.2. Araştırma Grubu
Çalışmanın araştırma grubunu, Türkiye’de bulunan bir devlet
üniversitenin ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünün üçüncü
sınıfında öğrenim gören 106 matematik öğretmeni adayı
oluşturmaktadır. Araştırma grubunu oluşturan öğretmen adaylarına
Analiz 3 dersi kapsamında dizilerin limiti konusunun öğretimi henüz
tamamlanmıştır. Araştırma grubu seçilirken diziler konusunda sahip
oldukları bilgilerinin hatırlanır olmasına dikkat edilmiştir.
2.3. Verilerin toplanması
Araştırmanın verileri öğretmen adaylarına yöneltilen iki sorunun
cevaplarının yazılı olarak alınmasıyla elde edilmiştir. Bu tarz veri
toplama yönteminin seçilmesinin sebebi daha fazla katılımcıya ulaşma
düşüncesidir. Öğretmen adaylarına birinci soru olarak dizilerin limiti
için sıkıştırma (sandviç) teoreminin ispatını yapmaları istenmiştir.
İkinci olarak yine dizilerin limiti ile ilgili doğrulama gerektiren bir
problem sorulmuştur. Bu teoremin ve problemin öğretmen adayları
tarafından daha önceden ispatlanmamış ve çözülmemiş olmasına dikkat
edilmiştir. Bu bağlamda çalışmada kullanılan teorem ve problem ders
hocasının görüşü alınarak kullanılmıştır. Çalışma sınıf ortamında
gerçekleşmiştir. İki soru aynı anda sorulmuş, herhangi bir süre
kısıtlamasına gidilmemiştir. Bir ders saati içerinde tüm öğretmen
adayları çalışmayı tamamlamıştır. Aşağıda araştırmada kullanılan
teorem ve probleme yer verilmiştir.
Teorem: lim an = lim bn = a olsun. ∀n ∈ N için (veya n0 ∈ N olmak
n→∞

n→∞

üzere ∀n > n0 olduğunda) an ≤ cn ≤ bn ise lim cn = a.
n→∞

n

Problem: q ∈ R, |q| < 1 için lim q = 0 olduğunu gösteriniz.
n→∞
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2.4. Verilerin Analizi
Öğretmen adaylarının ispatlarına ve çözümlerine betimsel analiz
uygulanmıştır. Yapılan ispatlar ve problem çözümleri doğruluk
bakımından daha önceden belirlenen “yanlış, kısmen doğru ve doğru”
kategorilerine göre sınıflandırılmıştır. Öğretmen adaylarının problem
çözümlerine içerik analizi uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının
çözümlerinde
kullandıkları
argümanlar
gerekçelerine
göre
sınıflandırılmıştır. Ayrıca yapılan analizler için matematik eğitiminde
doktor unvanına sahip bir uzmanın görüşü alınmıştır. Yapılan analizler
için uzman ile tam bir mutabakat sağlanmıştır. Öğretmen adaylarının
ispatlardaki başarı durumunun problem çözümündeki başarı durumu ile
ilişkili olup olmadığının tespiti için ki-kare bağımsızlık testinden
yararlanılmıştır. Tablo 1’de betimsel analizde kullanılan kategoriler
hakkında bilgiler sunulmuştur.
Tablo 1. Öğretmen adaylarının ispat ve çözümlerinin betimsel analizinde
kullanılan kategoriler
İspat
Doğru
Çözüm
İspat
Kısmen
Doğru
Çözüm

İspat
Yanlış
Çözüm

Matematiksel ve mantıksal olarak hata barındırmayan ve bir
bütünlük içerisinde organize edilmiş ispatlardır.
Matematiksel ve mantıksal hatalardan arınık çözümlerdir. Bu
çözümlerde üretilen argümanlar matematiksel olarak geçerli
gerekçelere dayanmaktadır.
Uygun
ispatlama
yöntemi
kullanılarak
teoremin
hipotezinden hükmüne ulaşılmasına rağmen her dizi için
geçerli olmayan, bazı diziler için geçerli olan ispatlardır.
Problem çözümünde uygun strateji kullanılarak bir sonuca
ulaşılmasına rağmen tüm durumlar için geçerli olmayan, bazı
durumlar için geçerli olan çözümlerdir.
Bir bütünlük içinde olmayan, uygun ispatlama yönteminin
kullanılmadığı, hükme ulaştırmayacak stratejilerin izlendiği
ispatlardır. Yarım bırakılmış ispatlar ile yanıtsız bırakılan
durumlar bu kategoride değerlendirilmiştir.
Uygun problem çözme stratejinin kullanılmadığı, tanım,
teorem ve özelliklerin yanlış yorumlanarak kullanıldığı
çözümlerdir. Yarım bırakılmış çözümler ve yanıtsız bırakılan
durumlar bu kategoride değerlendirilmiştir.

3. Bulgular ve Yorum
3.1. Öğretmen Adaylarının Dizilerin Limitine Yönelik İspat Yapma
ve Problem Çözme Becerileri
Öğretmen adaylarından diziler için sıkıştırma teoremini ispatlamaları
istenmiştir. Yapılan ispatlar yanlış ispat, kısmen doğru ispat ve doğru ispat
olmak üzere üç kategoride değerlendirilmiştir. Tablo 2’de bu kategorilerin
frekans ve yüzde değerleri sunulmuştur
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Tablo 2. Öğretmen adayların yaptıkları ispatların özellikleri
Yanlış ispat
Kısmen doğru ispat
Doğru ispat
85 (%80)
19 (%18)
2 (%2)

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmen adaylarının yaklaşık %2’sinin doğru,
%19’unun kısmen doğru, %80’inin ise yanlış ispat yaptığı tespit edilmiştir.
Bu bakımdan öğretmen adaylarının dizilerin limitine yönelik ispatı yapma
becerilerinin oldukça düşük olduğu söylenebilir. Şekil 1’de öğretmen
adayların yaptıkları doğru ispatlara bir örnek sunulmuştur.

Şekil 1. Doğru ispat

Öğretmen adaylarının yaklaşık %18’i kısmen doğru ispat yapmıştır.
Kısmen doğru yapılan ispatlarda tıpkı doğru ispatlarda olduğu gibi bir
bütünlük söz konusudur. Bir bütünlük olmasına rağmen ispatlarda birtakım
eksiklikler de mevcuttur. Bu eksiklikler çoğunlukla dizilerin limiti
kavramında önemli bir rolü olan kesme noktası seçiminde gerçekleşmiştir.
Kısmen doğru ispatların çoğunluğunda ispatlarda kullanılan her üç dizi için
aynı kesme noktası seçilmiştir. Aynı kesme noktasının seçimi bu ispatın
tüm diziler için genel bir ispat olma özelliğini tehlikeye atmaktadır.
Kısmen doğru ispatlar bu haliyle tüm diziler için geçerli değil de, sadece
aynı kesme noktasına sahip diziler için geçerlidir. Ayrıca kısmen doğru
ispatlarda sayıca az da olsa eşitsizlik ile ilgili işlemlerde, tanımları ifade
etmede ve matematiksel notasyonları kullanmada güçlükler tespit
edilmiştir. Şekil 2’de kısmen doğru ispatlara örnek sunulmuştur.
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Şekil 2. Kısmen doğru ispat

Öğretmen adaylarından yaklaşık %80’i yanlış bir ispat yapmıştır. Bu
bakımdan öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun ispat yapmada
başarısız oldukları söylenebilir. Yanlış ispatlarda diğer ispatlardan farklı
olarak bir bütünlük yoktur. Yanlış ispatlarda genellikle iki durum tespit
edilmiştir. Bunlardan birisi ispatlanması gereken teoremin ispatta
kullanılması ve amaca uygun olmayan yani teoremin hükmünün
doğruluğunu göstermekten uzak bir yolun izlenmesidir. Buna göre, ispatı
yanlış olarak değerlendirilen öğretmen adaylarının teoremin ifadesini
anlamada güçlük çektikleri söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında, öğretmen
adaylarının teoremin hipotez ve hükmünü belirleme ve ispatlarında da
hipotezden yola çıkarak hükme ulaşmada eksiklikleri olduğu söylenebilir.
Şekil 3 ve Şekil 4’te öğretmen adaylarının yaptıkları yanlış ispatlara
örnekler sunulmuştur.
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Şekil 3. Yanlış ispat (teoremin ispatta kullanılması)

Şekil 4. Yanlış ispat (teoremin hükmüne ulaşmaktan uzak stratejinin izlenmesi)

Öğretmen adaylarının dizilerin limiti konusunda problem çözme
becerilerini ortaya çıkarmak için öğretmen adaylarına “𝑞 ∈ 𝑅, |𝑞| < 1 için
lim 𝑞 𝑛 = 0 olduğunu gösteriniz” şeklinde soru yöneltilmiştir. Öğretmen
𝑛→∞

adaylarının doğrulama gerektiren bu probleme yönelik çözümleri yanlış
çözüm, kısmen doğru çözüm ve doğru çözüm olmak üzere üç kategori
altında değerlendiriliştir. Tablo 3’te bu kategorilerin frekans ve yüzde
değerleri sunulmuştur.
Tablo 3. Öğretmen adaylarının problem çözümlerinin özellikleri
Yanlış çözüm
Kısmen doğru çözüm
Doğru çözüm
78 (%74)
26 (%24)
2 (%2)
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Tablo 3 incelendiğinde, öğretmen adaylarının dizilerin limiti
konusunda problemin çözümünü doğru yapanların oranının %2 olduğu
görülmüştür. Bu bakımdan öğretmen adaylarının problem çözme
becerilerinin oldukça düşük olduğu söylenebilir. Şekil 5’te öğretmen
adaylarının yaptıkları doğru çözümlere örnek sunulmuştur.

Şekil 5. Doğru çözüm

Öğretmen adaylarının yaklaşık %24’ünün çözümleri kısmen doğru
çözüm kategorisinde değerlendirilmiştir. Bu kategorideki öğretmen
adayları ispatlarda olduğu gibi doğru çözümlere yakın bir bütünlük
sergilemişlerdir. Bu kategoriye giren öğretmen adayları problem
çözümlerinde çoğunlukla logaritma fonksiyonunun tabanının pozitif bir
sayı olması gerektiğini göz ardı ederek kesme noktasını belirlemişler ya da
Şekil 6’da görüldüğü gibi sadece pozitif aralığı dikkate alarak çözümlerini
yapmışlardır.

Şekil 6. Kısmen doğru çözüm

Öğretmen adaylarının çözümlerinin yaklaşık %74’ü yanlış çözüm
olarak değerlendirilmiştir. Bu bakımdan, öğretmen adaylarının doğrulama
gerektiren problemlerin çözümünde çoğunlukla başarısız oldukları
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söylenebilir. Bu kategorideki öğretmen adayları problemin doğruluğunu q
ya verdikleri özel değerlerle göstermeye çalışmıştır. Öğretmen
adaylarından bazıları problemin çözümü için dizilerin limiti tanımını
uygulamış fakat uygun bir kesme noktası bulamamıştır (Şekil 7). Öğretme
adaylarının bir kısmı da problemin çözümü için sıkıştırma teoreminden
yararlanmak istemiştir (Şekil 11). Az sayıdaki öğretmen adayı da soru
ifadesindeki limit işlemini çözümlerinde kullanmışlardır (Şekil 10). Şekil
7’de yanlış çözüm örneği sunulmuştur.

Şekil 7. Yanlış çözüm

3.2. Öğretmen Adaylarının Dizilerin Limitine Yönelik İspat
Yapma ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki
Belirlenen ispat ve problem çözme kategorileri arasında istatistiksel
olarak bir ilişkinin olup olmadığını sınamak için ki-kare bağımsızlık testi
uygulanmıştır. Ki-kare bağımsızlık testinin uygulanabilmesi için her
hücredeki örneklem sayısının 5’ten büyük olması gerekmektedir (Durmuş,
Yurtkoru ve Çinko, 2013). Kategoriler incelendiğinde doğru ispat ve doğru
çözüm kategorilerinde ikişer öğretmen adayının olduğu görülmektedir. Bu
türden ki-kare testinin uygulanamadığı veriler için iki durum söz
konusudur. Birincisi verilerin tekrar toplanması, ikincisi de kategorilerin
birleştirilmesi veya analizden çıkarılmasıdır. Bu çalışmada da ki-kare
bağımsızlık testini uygulayabilmek için “doğru ve kısmen doğru”
kategorileri “başarılı” kategorisi altında birleştirilmiştir. “Yanlış”
kategorisinin ismi de “başarısız” kategorisine dönüştürülmüştür. Bu
şekilde öğretmen adayları ispat yapma ve problem çözmede başarılı ve
başarısız olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Ki-kare bağımsızlık testinin
uygulanmasıyla elde edilen verilere Tablo 4’te yer verilmiştir.
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Tablo 4. Öğretmen adaylarının yaptıkları ispat ve problem çözümlerine
yönelik ki-kare bağımsızlık testi
Başarısız çözüm
Başarılı çözüm
Başarısız ispat
68 (%80)
17(%20)
Başarılı ispat
10 (%48)
11(%52)
X2= 9.08, p=.003

Tablo 4’teki verilere göre, öğretmen adaylarının ispatları ve problem
çözümleri için oluşturulan kategoriler arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişki tespit edilmiştir (X2=9.08, p<.05). Buna göre, öğretmen adayların
ispat yapma becerisi ile problem çözme becerilerinin birbiri ile ilişkili
olduğu söylenebilir. Bu ilişkiyi açıklayabilmek için kategoriler
incelendiğinde, öğretmen adaylarından başarısız ispat yapanların büyük bir
kısmının problem çözümlerinin de başarısız olduğu, başarılı ispat yapan
öğretmen adaylarının çoğunluğunun problem çözümlerinin de başarılı
oldukları belirlenmiştir.
İspat yapma ile problem çözme başarısı arasında tespit edilen ilişkinin
daha ayrıntılı yorumlanabilmesi için öğretmen adaylarının ispat yapma
başarılarına göre problem çözümlerinde nasıl hareket ettikleri ve söz
konusu doğrulama için argümanlarında ne tür gerekçeler kullandıkları
araştırılmıştır. Öğretmen adayları argümanlarına gerekçe olarak tanımları,
teoremleri, işlemsel kuralları ve özel örnekleri kullanmışlardır. Bazı
öğretmen adaylarının çözümleri sadece bir kategoriye alınırken bazıları da
birden çok kategoriye alınmıştır. Öğretmen adaylarının bir kısmı da
probleme yanıt vermemişlerdir. Tablo 5’te öğretmen adaylarının ispat
yapma başarılarına göre ürettikleri argümanların gerekçelerine yönelik
bilgiler sunulmuştur.
Tablo 5. Öğretmen adaylarının ispat yapma başarına göre argümanlarında
kullandıkları gerekçeler
Gerekçe
Başarılı ispat
Yanlış ispat
Tanım
14 (%67)
35 (%37)
Özel örnek
2 (%9)
21 (%22)
İşlem
1 (%5)
15 (%16)
Teorem
2 (%9)
5 (%5)
Yanıt yok
2 (%9)
18 (%19)

Tablo 5 incelendiğinde probleme yanıt veren öğretmen adaylarının
yarıdan fazlasının genel argümanlarında gerekçe olarak tanımları
kullanmaya çalıştıkları görülmüştür. Bu gerekçeyi sırasıyla örnek
kullanımı ve işlemler takip etmiştir. Katılımcıların sayıca az bir kısmı ise
doğrulama için teoremleri gerekçe olarak kullanmışlardır. Öğretmen
adaylarının ispat yapma başarılarına göre problem çözümleri
incelendiğinde, ispatlarda başarılı olan öğretmen adaylarının çoğunun
(%67) problem çözümlerinde gerekçe olarak tanımlardan yararlandıkları
172

görülmektedir. İspatlarda başarısız olan öğretmen adayları en çok tanımları
kullanmalarına rağmen çoğunluğu diğer gerekçeleri kullanmaya
çalışmışlardır. İspat yapmada başarısız olan öğrenciler başarılı olanlara
göre daha fazla özel örnek kullanmışlardır. Ayrıca ispatlarda başarısız olan
öğretmen adaylarının işlemlerin özelliklerini kullanma isteklerinin daha
çok olduğu söylenebilir. İspatlarda başarılı olan iki öğretmen adayı,
başarısız olanlardan beş öğretmen adayı çözümlerinde sıkıştırma teoremini
kullanmaya çalışmışlardır. Limit alma işlemi ve sıkıştırma teoremini bu
problemin çözümünde kullanmanın matematiksel ve mantıksal bir
dayanağı yoktur. Ayrıca ispat yapmada başarısız olan öğretmen
adaylarının problemin çözümüne yanıt verme oranının diğerlerine göre
daha düşük olduğu söylenebilir. Şekil 8, 9, 10 ve 11 de sırasıyla problem
çözerken tanım, özel örnek, işlem ve teorem kullanan öğretmen
adaylarından örnekler sunulmuştur.

Şekil 8. Tanımları kullanma

Şekil 9. Özel örnek kullanma

Şekil 10. İşlem kullanma
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Şekil 11. Teorem kullanma

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırmanın birinci sorusu ile ilgili olarak öğretmen adaylarının
dizilerin limitine yönelik ispatları incelendiğinde, ispat yapma
becerilerinin oldukça düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. İspatları
yanlış olarak değerlendirilen öğretmen adaylarının oranı %80’dir. Doğru
ispat yapanların oranı %2 ve kısmen doğru ispat yapan öğretmen
adaylarının oranı ise %18’dir. Doğru ve kısmen doğru ispat yapan
öğretmen adayları başarılı olarak değerlendirildiğinde bile bu oran sadece
%20 olmaktadır. Buna göre öğretmen adaylarının ispat yapmada başarısız
oldukları söylenebilir. Elde edilen bu sonuç matematik öğretmeni
adaylarının ispat yapma konusunda başarısız oldukları çalışma sonuçları
ile paralellik göstermektedir (Doruk, 2016; Ko ve Knuth, 2009; Moore,
1994; Selden ve Selden, 2003).
Öğretmen adaylarının ispat yaparken karşılaştıkları güçlükler
incelendiğinde, tanımları doğru bir şekilde ifade etme, matematiksel dil ve
notasyonları kullanma ve dizilerin limitini kavramsal olarak anlamada
güçlük yaşadıkları göze çarpmıştır. Elde edilen bu güçlükler literatürde var
olan güçlükler ile örtüşmektedir (Moore, 1994, Selden ve Selden, 2003;
Weber, 2008). Öğretmen adaylarının dizilerin limitine yönelik en
zorlandıkları kavramın kesme noktası olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmen
adayları bu kavramı anlamakta güçlük çekmektedirler. Bu nedenle, ilgili
dersin öğretimi esnasında kesme noktası konusunun üzerinde ayrıntılı bir
şekilde durulması önerilebilir
Araştırmanın ikinci sorusuna yanıt bulabilmek için yapılan incelemeler
sonucunda, doğru çözüme ulaşan öğretmen adaylarının oranının %2,
kısmen doğru yapanların %24 ve yanlış çözüm yapanların oranının ise
%74 olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının doğrulama gerektiren
problemi çözme becerilerinin oldukça düşük olduğu belirlenmiştir.
Problem çözümünün matematiksel olarak geçerli argüman üretme ile
ilişkili olduğu düşünüldüğünde, elde edilen sonucun öğretmen adaylarının
argümantasyona dayalı aktivitelerde zorlandıkları yönündeki çalışma
sonuçları ile uyumlu olduğu söylenebilir (Doruk, 2016; Güler, 2013;
Whiteley, 2009).
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Araştırmanın üçüncü sorusu için elde edilen kategoriler birleştirilerek
ki-kare analizi uygulanmıştır. Analizler sonucunda öğretmen adaylarının
problem çözme becerileri ile ispat yapma becerileri arasında anlamlı bir
ilişki tespit edilmiştir. Elde edilen bu ilişki ispat yapma becerisi düşük olan
öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin de düşük olduğu ve
ispat yapmada başarılı olan öğretmen adaylarının çoğunlukla da problem
çözümünde de başarılı oldukları yönündedir. Elde edilen bu sonuç
literatürde var olan ispat ile problem çözme arasındaki ilişkiye yönelik
araştırma sonuçlarını desteklemektedir (Güler, 2013). Ayrıca elde edilen
bu sonuç matematiksel ispatın özel bir problem çözme aktivitesi olduğu
yönündeki görüşler ile uyuşmaktadır (Furinghetti ve Morselli, 2009;
Shipley, 1999). Bu nedenle öğretmen adayların ispatlama becerilerini
geliştirmek için argümantasyona dayalı aktivitelerden yararlanılması,
benzer şekilde öğretmen adaylarının matematiksel ve mantıksal olarak
kaliteli argümanlar üretebilmesi için ispatlama aktivitelerinin kullanılması
önerilebilir.
Araştırmanın son sorusu, tespit edilen bu ilişkinin daha detaylı
açıklanmasına yöneliktir. Öğretmen adaylarının çözümlerindeki genel
argümanlarda birden çok gerekçeyi kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bu
durum öğrencilerin farklı tipte ispat şemasına ve gerekçe tiplerine sahip
olabileceği yönündeki araştırma sonuçları ile uyumludur (Harel ve
Sowder, 1998; Sarı, Altun ve Aşkar, 2007). Öğretmen adaylarının
çözümleri ispat yapmadaki başarı durumlarına göre incelendiğinde, ispat
yapmada başarılı olanların çoğunun tümdengelimsel gerekçeler
kullandıkları, başarısız olanların çoğunluğunun ise tümdengelimsel
olmayan yolları tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. İspatlarda başarısız olan
öğretmen adayların çoğunun tümevarımsal ve referanssız gerekçeler
kullandıkları ortaya çıkmıştır. Buna göre ispat yapmada başarısız olan
öğretmen adaylarının problem çözerken diğerlerine oranla daha çok
tümevarımsal gerekçe kullandıkları söylenebilir. Elde edilen bu sonuç
başarılı öğretmen adaylarının daha fazla tümdengelimsel argümanlar
ürettikleri, başarı durumu düşük olan öğretmen adaylarının daha çok
tümevarımsal yapıda argümanlar ürettikleri çalışma sonuçları ile
uyumludur (Doruk, 2016; Sarı vd., 2007). Buna göre, öğretmen adaylarının
tümdengelimsel argümanlar üretip tartışabilecekleri sınıf ortamları
oluşturulabilir. Tümevarımsal gerekçelerin tümdengelimsel gerekçelerden
farkı vurgulanarak, tümevarımsal gerekçelerin genelleme yapmak için
yeterli olmayacağı üzerine tartışmalar yapılabilir.
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