


 

 

 

 

 

EĞİTİM BİLİMLERİNDE  

AKADEMİK ÇALIŞMALAR 
 

Editörler 

Harun ŞAHİN  

Abidin TEMİZER & Marijan PREMOVIĆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetinje 2018 

 

 



 

 

 

Editor 

Assoc.Prof. Harun ŞAHİN, Ph.D. 

Assoc.Prof. Abidin TEMİZER, Ph.D. 

Asst. Prof. Marijan PREMOVIĆ, Ph.D. 

 

 

First Edition  •© September 2018 /Cetinje 

 

 

ISBN • 978-9940-540-38-8 

 

 

© copyright 

All Rights Reserved 

 

 

 

 

Ivpe 

web: www.ivpe.me 

Tel. +382 41 234 709 

e-mail: office@ivpe.me 

 

 

 

 

Print  

Ivpe 

Cetinje, Montenegro 

http://www.ivpe.me/
mailto:office@ivpe.me


İÇİNDEKİLER 

 

ÖN SÖZ................................................................................................ III 

HAKEM KURULU .............................................................................. V 

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ 

Mahir BİBER & Sezer KÖSE BİBER / Bilgisayar Ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Duyuşsal 

Özelliklerinin İncelenmesi ..................................................................... 3 

Derya SÖNMEZ / Üniversite Öğrencilerinin Çevre Etiği 

Farkındalıklarının Öğrenim Gördükleri Bölümlere Göre İncelenmesi

 ............................................................................................................. 17 

Nuran KEMANKAŞLI / Zihin Haritası Hakkında Öğrenci Görüşleri

 ............................................................................................................. 27 

Nuray İNCİ / Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Duyarlılık 

Düzeylerinin Fen Bilimleri Akademik Başarıları Ve Bazı Değişkenler 

Açısından İncelenmesi ......................................................................... 37 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 

A.M. ELLEZ & N. ELLEZ & N. KAYA / Okul Öncesi Dönemde 

Sistem Düşüncesi Yaklaşımı İle Çevre Eğitimi Uygulamaları ............ 53 

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 

Suat POLAT / Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital 

Okuryazarlık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

 ............................................................................................................. 75 

Suat POLAT & Ünal BEKDEMİR / Sosyal Bilgiler Eğitiminde Doğal 

ve Kültürel Varlıklara Yer Verilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri 93 

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 

R. SADAK & A. Emin OSMANOĞLU & M. YAZICI / 

Yabancılaşma ve Öğrenci Başarısızlığı ............................................ 121 

Sevda KOÇ AKRAN / Ters-Yüz Sınıflarda ( Flipped Classrooms) Alfa 

Kuşağı................................................................................................ 139 

EĞİTİM YÖNETİMİ  

Ayşegül PALTA / Çokkültürlülük Alanında Yapılmış Lisansüstü 

Tezlerin İncelenmesi .......................................................................... 161 



Gülenaz SELÇUK & Ayşegül PALTA / Öğretmen Meslektaş 

Dayanışmasına İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme Üzerine Bir Araştırma

 ........................................................................................................... 171 

DEĞERLER EĞİTİMİ 

Esra TÜRK / Değerler ve Eğitimi .................................................... 185 

 

 



ÖN SÖZ 

Hızla değişen ve gelişen günümüz dünyasında, 21. Yüzyıl bilgi birikimi 

ve bilimin uygulamaya dönüşümü olan teknoloji bağlamında artan 

öğrenme ihtiyacını da beraberinde doğurmaktadır. Öğrenme insanoğlunun 

yeryüzündeki varoluşundan bugüne süreğen, belirli düzeyde çevresel 

uyarıcıların da işe koşulduğu etkileşimli, birikimli ve aktif bir süreçtir. 

Nitekim yaşantısı sonucu, az ya da çok kalıcı izli davranış değişikliği 

olarak ortaya çıkan öğrenmede, öğrenme sorumluluğu öğrencidedir. Ancak 

artan bilgi birikimi ve karmaşıklığı öğretim etkinliklerinin planlanması, 

programlanması, tasarlanması ve düzenlenmesi açısından sorumluluğun 

kurumsal olarak okullarca üstlenilmesini ve bu sorumlulukta rolleri bilgide 

otorite ve bilgi aktarıcı değil, öğrenmede, bilgiye ulaşmada yol gösterici ve 

rehberlik yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Öğrenmenin değişen doğası ve öğretmenin değişen rolleri gereği artık; 

soran sorgulayan problem çözebilen, önceki öğrenmeleri ile yeni 

öğrenmelerini ilişkilendirerek bilgiyi kendine özgü bir şekilde 

yapılandırabilen bireylerin yetiştirilmesi açığa çıkmıştır. Bu durumda 

eğitim sistemini üç temel öğesi olan öğrenci, öğretmen ve eğitim 

programları ile öğelerine kapsayan “Eğitim Bilimleri ve Öğretmen 

Yetiştirme Temel Alanı”na yönelik çalışma ve araştırmaların yapılmasını 

kaçınılmaz bir zorunluluk haline getirmiştir. Günümüzde bu alanda çalışan 

birçok bilim insanı, akademik kurum ve kuruluşlar, Eğitim Programları ve 

Öğretim, Eğitim Yönetimi Denetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, 

Psikoljik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri, Hayat Boyu Öğrenme ve 

Yetişkin Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Fen Matematik 

Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, 

Yabancı Diller Eğitimi, Temel Eğitim ve Özel Eğitim alanlarına özgü; 

öğrenme ve öğretim süreçleri ile bu süreçleri doğrudan ya da dolaylı olarak 

etkileyen değişkenler, akademik başarı, erişi, tutum, kaygı, benlik saygısı, 

öz-güven, öz düzenleme, öğretim ve ders programları, veri toplama 

araçları ve geliştirilmesi, rehberlik hizmetleri, bireyin bilişsel duyuşsal ve 

psikomotor gelişimi, okullar ve yönetim felsefeleri işleyişleri, eğitim 

sistemleri, karşılaştırmalı eğitim gibi konularda nitel, nicel, karma, 

deneysel, yarı deneysel, karma, derleme ve eylem araştırması türünde 

çalışmalar yapmaktadırlar. Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme 

Alanında özgü çalışmaları kapsayan bölümümüz, bu alanda araştırmalar 

yapan bilim insanlarını bir araya getirmeyi ve gelecekteki araştırmalar için 

yeni tartışmalara yön göstermeyi hedeflemektedir. Söz konusu hedefler 

doğrultusunda oluşan bu bölümde Eğitim Bilimleri ve Öğretmen 

Yetiştirme Temel alanına özgü konulardan oluşan 12 makale 
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bulunmaktadır. Kitabın bu bölümüne ilişkin kaynak göstermede APA stili 

kaynak gösterme sistemi kullanılmıştır. Bölümün ortaya çıkmasında 

yazıları ile katkıda bulunan yazarlara ve yazıların değerlendirilmesinde 

hakem olarak katkılarını esirgemeyen meslektaşlarımıza teşekkür eder, 

çalışmalarında başarılar dileriz. 

  

    Harun ŞAHİN 

  H. ŞAHİN & A. TEMİZER & M. PREMOVIĆ 
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BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ 

ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK DUYUŞSAL 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ* 

Investigation of Affective Characteristics of Computer and Instructional 

Technologies Students for Mathematics 

Mahir BİBER** & Sezer KÖSE BİBER*** 

 

Giriş 

Bireyin öğrenmesini etkileyen pek çok faktör vardır. Bu faktörler genel 

olarak bilişsel, duyuşsal ve devinimsel olmak üzere üç kategoride 

toplanmışlardır. Duyuş bir bireyin iç dünyasını ve bir nesneye, olaya ya da 

duruma yönelik duygularını ifade eden bir kavramdır (Zhu ve Zhou, 2012: 

33). Bireyin olaylara ya da durumlara yönelik pozitif duyguları (özgüven, 

empati, motivasyon vb.) olabileceği gibi negatif duyguları da (kaygı, 

korku, kızgınlık, depresyon vb.) olabilir (Phasomyard ve diğ., 2013: 76). 

Dolayısıyla bir öğrencinin bir derse ya da konuya yönelik duyuşsal 

özellikleri başarısını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu 

durum, bireyin öğrenmesinde duyuşsal faktörleri en az bilişsel faktörler 

kadar önemli bir konuma getirmektedir. Hatta öğrencinin bir derse ya da 

konuya yönelik önceden sahip olacağı olumlu veya olumsuz duyguların o 

derse ya da konuya yönelik performansını da etkileyebileceği 

düşünüldüğünde; duyuşsal faktörlerin öğrenmede daha önemli bir 

konumda olduğu söylenebilir. Schibeci (1983: 595) de bu durumu 

destekleyerek eğitimin hedefinde duyuşsal özellikleri desteklemenin 

bilişsel özellikleri desteklemekten daha önemli olduğunu ifade etmektedir.  

Duyuşsal faktörlerin öğrencilerin öğrenmelerini en çok etkilediği 

derslerden birisi matematiktir (Suinn ve Edwards, 1982). Bloom ve 

arkadaşları (1979) yaptıkları araştırmada, bireylerin öğrenmeleri 

arasındaki farklılıkların yaklaşık dörtte birinin duyuşsal özelliklerden 

kaynaklandığını, belli bir dersle duyuşsal özellikler arasındaki 

korelasyonun ise sadece fen ve matematik derslerinde yüksek olduğunu 

ortaya koymuşlardır. Özgen ve Pesen (2008: 73) soyut kavramların 

yoğunlukta olduğu matematik derslerinde öğrencilerin duyuşsal 

özelliklerinin çok önemli olduğunu, öğretmenlerin öğrencilerinin 

matematiğe yönelik duyuşsal özelliklerini canlandırmak ve geliştirmek 

                                                           
* Bu çalışma 9-11 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 1. Uluslararası 

Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES -2018) adlı kongrede özet bildiri olarak 

sunulmuştur. 
**  (Dr. Öğr. Üyesi); İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye. E-mail: 

mahir.biber@istanbul.edu.tr 
*** (Dr. Öğr. Üyesi); İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye. E-mail: 

sezer@istanbul.edu.tr 

mailto:mahir.biber@istanbul.edu.tr
mailto:sezer@istanbul.edu.tr
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için daha fazla özen göstermeleri gerektiğini ifade etmişlerdir. İlgili 

literatür incelendiğinde de duyuşsal özelliklerin öğrencilerin matematik 

dersine yönelik performanslarını ve başarılarını etkilediğini ortaya koyan 

pek çok çalışmaya rastlanmaktadır (Hembree, 1990; Bessant, 1995; Cates 

ve Rhymer, 2003; Ma ve Jiangming, 2004; Kapetanas ve Zachariades, 

2007; Ashcraft ve Moore, 2009; Rayner ve diğ., 2009; Karimi ve 

Vanketesan, 2009; Biber, 2012). 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 1997 yılında 

eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması sonucunda, ilk ve orta dereceli 

okullarda bilgisayar derslerini verecek öğretmenler yetiştirmek amacıyla 

pek çok üniversitenin eğitim fakülteleri bünyesinde kurulmuştur (YÖK, 

1998). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünün 

temel amacı öğretim teknolojileri ve bilgi teknolojileri konularında 

öğretmen adaylarına lisans eğitimi vererek yaratıcı düşünme, etkili 

iletişim, araştırma ve sorgulama, problem çözme becerilerini kullanabilen, 

öğrenci ve öğretmenlik meslek sevgisini benimsemiş, nitelikli bilişim 

teknolojileri öğretmenleri yetiştirmektir (afegitim.aku.edu.tr).  

Günümüzde öğretmen atamalarının yeterli sayıda olmaması nedeniyle 

bölümden mezun olan öğrencilerin sadece öğretmen olmaya 

odaklanmadıkları; bilişim teknolojileri ile ilgili özel sektöre de 

yöneldikleri açıkça görülmektedir (Sanalan vd, 2012: 35). Deryakulu 

(2008) bu durumu destekleyerek bölümden mezun olan öğrencilerin 

öğretmenliği tercih etmelerinin yanı sıra web tasarımı, öğretim tasarımı, 

ders yazılımı geliştirme, öğrenme yönetim sistemi geliştirme gibi farklı 

alanlara da yöneldiklerini ifade etmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak 

özellikle özel sektördeki nitelikli insan arayışı düşünüldüğünde bölümde 

okuyan öğrencilerin günümüz iş ve sosyal yaşamının karmaşık 

problemlerini yorumlayabilen, çevrelerindeki olayları sorgulayabilen, 

neden-sonuç ilişkilerini kurabilen, analiz yapabilen, modelleyebilen ve 

çözümleyebilen bireyler haline gelmesi beklenmektedir. Bu becerilere 

sahip olabilmek sadece bilgisayar bilgisine sahip olmayı değil, aynı 

zamanda iyi bir matematik bilgisine ve matematiksel düşünme becerisine 

de sahip olmayı gerektirmektedir.  

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün sayısal 

alandan öğrenci aldığı düşünüldüğünde, bölümde öğrenim gören 

öğrencilerin matematik bilgilerinin ve altyapılarının iyi düzeyde olması 

beklenmektedir. Fakat, bölümü tercih eden öğrenciler arasında mesleki ve 

teknik liselerin ilgili alanlarından mezun oldukları için eğitim sistemimiz 

gereği ek puan alarak (Yılmaz ve diğ., 2010; Eşel ve diğ., 2012: 105) bu 

bölümü kazanmış öğrencilerin sayısının fazla olduğu (Gezgin, 2015: 307) 

ve bu öğrencilerin matematik bilgilerinin ve altyapılarının oldukça yetersiz 

olduğu görülmektedir (MEB, 2015). Bunun yanında, Köse Biber ve Biber 

(2018) tarafından bir devlet üniversitesinde öğrenim gören Bilgisayar ve 
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Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrencileri ile yapılan 

görüşmelerde elde edilen sonuçlar doğrultusunda, bu bölümü tercih eden 

yabancı uyruklu öğrenci sayısının oldukça fazla olduğu görülmüştür. 

Yapılan görüşmelerde bu öğrencilerin büyük bir kısmının kendi 

ülkelerinde aldıkları matematik eğitimi sonucunda bu bölümün 

gerektirdiği matematik bilgisine ve altyapısına sahip olmadıklarını ifade 

ettikleri gözlemlenmiştir. Tüm bu koşullar düşünüldüğünde, bölümden 

mezun olan öğrencilerin ileriki hayatlarında daha başarılı ve verimli 

olabilmeleri için matematik performanslarının ve bilgi donanımlarının 

yükseltilmesine ihtiyaç vardır. 

2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

öğrencilerinin matematiğe yönelik duyuşsal özelliklerini inceleyerek, 

matematik performanslarını ve başarılarını artırmaya yönelik bazı 

önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Buna göre araştırmanın alt 

problemleri şu şekilde belirlenmiştir; 

1) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

öğrencilerinin matematiğe yönelik öğrenilmiş çaresizlik, tutum ve kaygı 

düzeyleri nasıldır? 

2) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

öğrencilerinin matematiğe yönelik öğrenilmiş çaresizlik, tutum ve kaygı 

puanları cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir? 

3) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

öğrencilerinin matematiğe yönelik öğrenilmiş çaresizlik, tutum ve kaygı 

puanları mezun oldukları okul türüne göre farklılık göstermekte midir? 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, 

evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da 

ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama 

düzenlemeleridir. Genel tarama modelleri ile tekil ya da ilişkisel taramalar 

yapılabilmektedir. İki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte 

değişim varlığını veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma 

modellerine ilişkisel tarama modelleri denmektedir (Karasar, 1984). 

Araştırmada, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü 

öğrencilerinin matematiğe yönelik öğrenilmiş çaresizlik, tutum ve kaygı 

düzeylerini farklı değişkenler açısından incelemek amaçlandığından, bu 

araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama yöntemi 

kullanılmıştır. 
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3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi Bölümü bulunan tüm üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise İstanbul ilinde yer alan bir 

devlet üniversitesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Bölümü’nün 1., 2., 3. ve 4. Sınıflarında öğrenim gören toplam 108 öğrenci 

oluşturmuştur. Örneklemi oluşturan öğrenciler evren içerisinden basit 

rasgele örnekleme yoluyla seçilmişlerdir. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel 

Bilgi Formu” ile Biber (2012) tarafından geliştirilen “Matematik Kaygı 

Ölçeği” ve “Matematikte Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeği” ve Duatepe ve 

Çilesiz (1999) tarafından geliştirilen “Matematik Tutum Ölçeği” 

kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada öğrencilerin cinsiyetleri ile mezun 

oldukları lise türlerini öğrenebilmek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” 

kullanılmıştır.  

Biber (2012) tarafından geliştirilen “Matematik Kaygı Ölçeği”, 

problem çözme kaygısı, günlük hayatta matematik kaygısı, matematik 

dersine ilişkin kaygı, matematik öğrenmeye ilişkin özgüven kaygısı, 

matematik sınavı ve değerlendirilme kaygısı, dış etkenlerden oluşan 

matematik öğrenme kaygısı boyutlarında yer alan toplam 48 maddeden 

oluşan 5’li likert tipinde bir ölçektir. Biber (2012) tarafından ölçeğin 

geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılarak ölçeğin kapsam ve yapı 

geçerliğini sağladığı, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısının ise 0,981 

olduğu görülmüştür.  

Biber (2012) tarafından geliştirilen “Matematikte Öğrenilmiş 

Çaresizlik Ölçeği” ise Seligman ve ark. (1984) tarafından geliştirilmiş ve 

Aydın (1985) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılmış olan “Öğrenilmiş 

Çaresizlik Ölçeği” temel alınarak hazırlanmıştır. Buna göre ölçek, 

öğrenilmiş çaresizliğe özgü olan ve depresif yükleme biçimi olarak da 

adlandırılan içsel, değişmez ve genel yükleme boyutlarını ölçecek biçimde 

tasarlanmıştır. İçsel-dışsal yükleme boyutunu ölçen maddeler, kişinin 

karşılaştığı bir olayın nedenini kendisine mi yoksa dış etmenlere mi 

yüklediğini araştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Değişmez-değişebilir 

nedensel yükleme boyutuna ilişkin maddeler, kişinin bir olayın nedenini 

zaman içinde değişebilir ya da değişmez nedenlere bağlayıp bağlamadığını 

ölçmeyi amaçlamaktadır. Özel-genel nedensel yükleme boyutu ise, kişinin 

karşılaştığı bir olayın nedenini sınırlı veya özel bir nedene ya da daha genel 

nedenlere yükleyip yüklemediğini araştırmaktadır. 

Buna göre, ölçeğin her maddesinde olumlu veya olumsuz bir olay 

betimlenmiş ve bu olaya ilişkin iki nedensel yükleme seçeneği 
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sunulmuştur. Ölçek 11’i içsel-dışsal, 13’ü özel-genel ve 10’u değişmez-

değişebilir nedensel yükleme boyutu ile ilgili olmak üzere toplam 34 

maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki her bir madde öğrenilmiş çaresizliğe 

özgü seçenek seçilmediğinde “0”, seçildiğinde ise “1” olarak 

puanlanmaktadır. 

Duatepe ve Çilesiz (1999) tarafından geliştirilen “Matematik Tutum 

Ölçeği” ise 38 maddeden oluşan 5’li Likert tipinde bir ölçektir. Ölçek 

matematiğe karşı sevgi ve ilgi, matematiğe karşı güven ve korku, 

matematiğin günlük ve mesleki hayattaki önemi ile matematiğe karşı zevk 

olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır.  Ölçeğin güvenirliğini tespit 

etmek amacıyla Duatepe ve Çilesiz (1999) tarafından yapılan çalışma 

sonucunda Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı 0,96 bulunmuştur. Ölçeğin 

yarılama güvenirlik katsayısı ise 0,93 bulunmuştur. Bu sonuç testin yüksek 

bir iç güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçeğin boyutlarının 

geçerliliği için ise farklı bölümlerin her boyuttan aldıkları puanlar ile 

toplam puanları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Buna göre, “Matematiğe 

Karşı İlgi ve Sevgi” boyutundan alınan puanlar ile toplamda alınan puanlar 

arasındaki korelasyon 0,82; “Matematiğe Karşı Korku ve Güven” 

boyutundan alınan puanlar ile toplamda alınan puanlar arasındaki 

korelasyon 0,95; “Matematiğin Günlük ve Mesleki Hayattaki Önemi” 

boyutundan alınan puanlar ile toplamda alınan puanlar arasındaki 

korelasyon 0,98; “Matematiğe Karşı Zevk” boyutundan alınan puanlar ile 

toplamda alınan puanlar arasındaki korelasyon 0,96 bulunmuştur.  

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin tanımlanmasında frekans ve yüzdelerden, 

analizlerde ise parametrik test varsayımları karşılandığında bağımsız 

gruplar için t testinden, karşılanmadığında ise Mann Whitney U testinden 

faydalanılmıştır. Verilerin normal dağılıma uygunluğu ise Shapiro Wilk W 

Testi kullanılarak belirlenmiştir.  

4. Bulgular 

Araştırmanın ilk alt problemi “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi Bölümü öğrencilerinin matematiğe yönelik öğrenilmiş çaresizlik, 

tutum ve kaygı düzeyleri nasıldır?” şeklindedir. Bu alt probleme yönelik 

olarak elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmaktadır.  
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Tablo 1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

öğrencilerinin matematiğe yönelik öğrenilmiş çaresizlik, tutum ve kaygı 

puanlarına yönelik tanımlayıcı istatistikler 

Değişken N Minimum Maksimum �̅� ss 

Matematiğe Yönelik 

Öğrenilmiş Çaresizlik 
108 0 27 10,57 6,36 

Matematiğe Yönelik 

Kaygı 
108 48 167 96,75 29,64 

Matematiğe Yönelik 

Tutum 
108 47 186 144,72 29,81 

Öğrenciler Matematiğe Yönelik Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeği’nden en 

az 0, en fazla 34 puan alabilmektedirler. Tablo 1 incelendiğinde, 

öğrencilerin matematiğe yönelik öğrenilmiş çaresizlik puanlarının 

ortalamasının (�̅� =10,57) ortanın altında olduğu görülmektedir. Bu 

durum, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

öğrencilerinin matematiğe yönelik öğrenilmiş çaresizlik düzeylerinin 

düşük düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Matematiğe Yönelik Kaygı Ölçeği’nden alınabilecek en düşük puanın 

48, en yüksek puanın 240 olduğu düşünüldüğünde, öğrencilerin 

matematiğe yönelik kaygı puanlarının ortalamasının (�̅� =96,75) da orta 

seviyenin altında olduğu görülmektedir. Bu durum, öğrencilerin 

matematiğe yönelik kaygı düzeylerinin de düşük düzeyde olduğunu 

göstermektedir.  

Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği’nden alınabilecek en düşük puan 

38, en yüksek puan ise 190’dır. Tablo 1 incelendiğinde, öğrencilerin 

matematiğe yönelik tutum puanlarının ortalamasının (�̅� =144,72) orta 

seviyenin üzerinde olduğu, yani matematiğe yönelik tutumlarının iyi 

düzeyde olduğu görülmektedir.  

Araştırmanın ikinci alt problemi “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi Bölümü öğrencilerinin matematiğe yönelik öğrenilmiş çaresizlik, 

tutum ve kaygı puanları cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir?” 

şeklindedir. Bu alt probleme yönelik olarak hangi testin yapılacağını 

belirleyebilmek için öncelikle verilerin normal dağılıma uygun olup 

olmadığına bakılmıştır. Shapiro Wilk W Testi, Shapiro ve Wilk tarafından 

1965’te geliştirilmiştir ve normallik testleri içinde en güçlü testlerden 

birisidir (Özdamar, 2004). Buna göre, verilerin normal dağılıma 

uygunluğunu belirleyebilmek için yapılan Shapiro Wilk W testinden elde 

edilen bulgular Tablo 2’de sunulmaktadır; 
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Tablo 2. Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Öğrenilmiş Çaresizlik, 

Kaygı ve Tutum Puanlarının Cinsiyetlerine Göre Normallik Testi 

Sonuçları 

Değişken Cinsiyet N W p 

Matematiğe Yönelik Öğrenilmiş Çaresizlik 
Kız 56 .953 .029 

Erkek 52 .960 .081 

Matematiğe Yönelik Kaygı 
Kız 56 .967 .128 

Erkek 52 .959 .074 

Matematiğe Yönelik Tutum 
Kız 56 .923 .002 

Erkek 52 .942 .013 

 

Tablo 2 incelendiğinde, öğrencilerin matematiğe yönelik kaygı 

puanlarının cinsiyetlerine göre normal dağılım gösterdiği (𝑝 > .05), 
matematiğe yönelik öğrenilmiş çaresizlik ve matematiğe yönelik tutum 

puanlarının ise göstermediği (𝑝 < .05) görülmektedir. 

Buna göre, öğrencilerin matematiğe yönelik öğrenilmiş çaresizlik 

puanlarının cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

için yapılan Mann Whitney U testinden elde edilen bulgular Tablo 3’te 

sunulmaktadır; 

Tablo 3. Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Öğrenilmiş Çaresizlik 

Puanlarının Cinsiyetlerine Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Cinsiyet N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z U p 

Kız 56 58,72 3288,50 
-1,45 1219,50 .145 

Erkek 52 49,95 2597,50 

 

Tablo 3 incelendiğinde, öğrencilerin matematiğe yönelik öğrenilmiş 

çaresizlik puanlarının cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermediği 
(𝑝 > .05) görülmektedir.  

Öğrencilerin matematiğe yönelik kaygı puanlarının cinsiyetlerine göre 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan bağımsız 

örneklemler için t-testinden elde edilen bulgular Tablo 4’te sunulmaktadır; 

Tablo 4. Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Kaygı Puanlarının 

Cinsiyetlerine Göre Bağımsız Örneklemler t-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N �̅� ss t df p 

Kız 56 97,03 30,50 
0,103 106 .918 

Erkek 52 96,44 28,97 
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Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin matematiğe yönelik kaygı 

puanlarının da cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı (𝑝 > .05) 
görülmektedir. 

Öğrencilerin matematiğe yönelik tutum puanlarının cinsiyetlerine göre 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan Mann Whitney U 

testinden elde edilen bulgular Tablo 5’te sunulmaktadır; 

Tablo 5. Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutum Puanlarının 

Cinsiyetlerine Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Cinsiyet N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z U p 

Kız 56 55,60 3113,50 
-0,37 1394,50 .705 

Erkek 52 53,32 2772,50 

Tablo 5 incelendiğinde, öğrencilerin matematiğe yönelik tutum 

puanlarının cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermediği (𝑝 > .05) 
görülmektedir. 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi Bölümü öğrencilerinin matematiğe yönelik öğrenilmiş çaresizlik, 

tutum ve kaygı puanları mezun oldukları okul türüne göre farklılık 

göstermekte midir?” şeklindedir. Bu alt probleme yönelik olarak hangi 

testlerin kullanılacağını belirlemek için öncelikle verilerin normal 

dağılıma uygunluğuna bakılmıştır. Yapılan Shapiro Wilk W testinden elde 

edilen sonuçlar Tablo 6’da sunulmaktadır; 

Tablo 6. Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Öğrenilmiş Çaresizlik, 

Kaygı ve Tutum Puanlarının Mezun Oldukları Okul Türüne Göre 

Normallik Testi Sonuçları 

Değişken Okul Türü N W p 

Matematiğe Yönelik 

Öğrenilmiş Çaresizlik 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 
54 .938 .008 

Anadolu Lisesi 54 .962 .083 

Matematiğe Yönelik Kaygı 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 
54 .974 .295 

Anadolu Lisesi 54 .970 .189 

Matematiğe Yönelik Tutum 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 
54 .928 .003 

Anadolu Lisesi 54 .936 .007 

 

Tablo 6 incelendiğinde, öğrencilerin matematiğe yönelik kaygı 

puanlarının mezun oldukları okul türüne göre normal dağılım gösterdiği 

(𝑝 > .05), matematiğe yönelik öğrenilmiş çaresizlik ve matematiğe 

yönelik tutum puanlarının ise göstermediği (𝑝 < .05) görülmektedir. 
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Buna göre, öğrencilerin matematiğe yönelik öğrenilmiş çaresizlik 

puanlarının mezun oldukları okul türüne göre farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için yapılan Mann Whitney U testinden elde 

edilen bulgular Tablo 7’de sunulmaktadır; 

Tablo 7. Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Öğrenilmiş Çaresizlik 

Puanlarının Mezun Oldukları Okul Türüne Göre Mann Whitney U Testi 

Sonuçları 

Okul Türü N Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

Z U p 

Mesleki ve 

Teknik Anadolu 

Lisesi 

54 47,38 2558,50 
-2,36 1073,50 .018 

Anadolu Lisesi 54 61,62 3327,50 

Tablo 7 incelendiğinde, öğrencilerin matematiğe yönelik öğrenilmiş 

çaresizlik puanlarının mezun oldukları okul türüne göre anlamlı farklılık 

gösterdiği (𝑝 < .05), bu farklılığın Anadolu Liseleri lehine olduğu 

görülmektedir. Bu durum, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden mezun 

olan öğrencilerin matematiğe yönelik öğrenilmiş çaresizlik hissini, 

Anadolu Liselerinden mezun olanlara göre anlamlı düzeyde daha az 

hissettikleri şeklinde yorumlanabilir. 

Öğrencilerin matematiğe yönelik kaygı puanlarının mezun oldukları 

okul türüne göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan 

bağımsız örneklemler için t-testinden elde edilen bulgular Tablo 8’de 

sunulmaktadır; 

Tablo 8. Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Kaygı Puanlarının Mezun 

Oldukları Okul Türüne Göre Bağımsız Örneklemler t-Testi Sonuçları 

Okul Türü N �̅� ss t df p 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 
54 89,35 26,11 

-2,667 106 .009 

Anadolu Lisesi 54 104,14 31,31 

 

Tablo 8 incelendiğinde, öğrencilerin matematiğe yönelik kaygı 

puanlarının mezun oldukları okul türüne göre anlamlı düzeyde farklılaştığı 
(𝑝 < .05), bu farklılığın yine Anadolu Liseleri lehine olduğu 

görülmektedir. Bu durum, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden mezun 

olan öğrencilerin Anadolu Liselerinden mezun olanlara göre matematik 

kaygısını daha az hissettikleri şeklinde yorumlanabilir.  

Öğrencilerin matematiğe yönelik tutum puanlarının mezun oldukları 

okul türüne göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan 

Mann Whitney U testinden elde edilen bulgular ise Tablo 9’da 

sunulmaktadır; 
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Tablo 9. Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutum Puanlarının Mezun 

Oldukları Okul Türüne Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Okul Türü N 
Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 
Z U p 

Mesleki ve 

Teknik Anadolu 

Lisesi 

54 50,16 2708,50 
-1,44 1223,50 .150 

Anadolu Lisesi 54 58,84 3177,50 

 

Tablo 9 incelendiğinde, öğrencilerin matematiğe yönelik tutum 

puanlarının mezun oldukları okul türüne göre farklılaşmadığı (𝑝 > .05) 
görülmektedir.  

 

5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Araştırma kapsamında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

öğrencilerinin matematiğe yönelik duyuşsal özellikleri matematiğe 

yönelik öğrenilmiş çaresizlik, tutum ve kaygı boyutlarında incelenmiştir.  

Elde edilen ilk sonuç, öğrencilerin matematiğe yönelik öğrenilmiş 

çaresizlik düzeylerinin düşük, buna karşılık matematik kaygılarının 

yüksek olduğu şeklindedir. Bununla birlikte öğrencilerin matematiğe 

yönelik tutumlarının da yüksek olduğu görülmüştür. Üçok (2008) 

öğrenilmiş çaresizlik davranışını kişinin herhangi bir durumda çok sayıda 

başarısızlığa uğrayarak, bir şey yapsa da hiçbir şeyin değişmeyeceğini, 

olayların kendi kontrolünde olmadığını, o konuda bir daha asla başarıya 

ulaşamayacağını düşünüp, bir daha deneme cesaretini kaybetmesi olarak 

tanımlamıştır. Matematik kaygısı ise kişinin matematiğe yönelik 

performansını düşürerek, stres, baskı ve huzursuzluğa neden olan, 

matematikle ilgili olumsuz duygu, düşünce ve davranışların ortaya 

çıkmasını sağlayan bir duyuşsal faktördür (Üldaş, 2005). Tanımlardan da 

anlaşıldığı gibi, öğrenilmiş çaresizlik davranışı matematik kaygısına göre 

daha ileri düzeydedir ve bireyin matematikten korkması ve çekinmesinden 

öte matematiği hiçbir şekilde başaramayacağını hissetmesine neden olur. 

Elde edilen sonuç, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

öğrencilerinin matematik kaygıları olmasına karşın bunun çaresizlik 

boyutuna ulaşmadığını göstermektedir. Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi Bölümü sayısal puan türünden öğrenci almasına 

rağmen özellikle meslek liselerinde bilişim teknolojileri veya bilgisayar 

alanlarında öğrenim görüp ek puan alarak bu bölüme gelen pek çok öğrenci 

bulunmaktadır (Yılmaz ve diğ., 2010). Bu öğrencilerin matematik 

altyapıları yeterli düzeyde olmadığı için matematik kaygıları yüksek 

olabilmektedir. Bunun yanında, araştırma evreni içerisinde bölümü tercih 

eden yabancı uyruklu öğrenci sayısı da oldukça fazladır (Köse Biber ve 
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Biber, 2018). Bu öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile 

matematik bilgi düzeyleri ölçülerek bölüme kabul edilmiş olmalarına 

rağmen öğrencilerin genel olarak matematik altyapılarının bu bölüm için 

yeterli düzeyde olmadığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, bu öğrencilerin de 

matematik kaygıları yüksek düzeyde olmaktadır.  

Bunun yanında öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının yüksek 

olması da dikkat çekicidir. Bu durum, öğrencilerin matematikten 

korkmalarına ve çekinmelerine rağmen matematiği sevdiklerinin bir 

göstergesidir. Gerçekte bölümün sayısal puan ile öğrenci alması nedeniyle 

öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının yüksek olması beklenen bir 

durumdur. Bununla birlikte öğrencilerin dersi sevmelerinde dersi veren 

öğretim üyelerinin ve/veya ders içeriğinin öğrencilerin ilgilerini çeken, 

meslek hayatlarında kullanabilecekleri konulardan oluşmasının da etkili 

olduğu düşünülebilir.  

Araştırma kapsamında elde edilen bir diğer sonuç, öğrencilerin 

matematiğe yönelik öğrenilmiş çaresizlik, kaygı ve tutum düzeylerinin 

cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı şeklindedir. Bu duruma yönelik olarak 

ilgili literatürde herhangi bir araştırma sonucuna ulaşılamamıştır. Sadece 

Boran ve diğ. (2013) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

öğrencilerinin de aralarında bulunduğu öğretmen adaylarının matematiğe 

yönelik tutumlarının cinsiyetlerine göre farklılaştığı sonucuna 

ulaşmışlardır ki bu sonuç araştırmada elde edilen sonucu 

desteklememektedir.  

Araştırmanın diğer bir sonucu ise, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi öğrencilerinin matematiğe yönelik öğrenilmiş çaresizlik ve kaygı 

puanlarının mezun oldukları okul türüne göre farklılaştığı ve bu farklılığın 

Anadolu Liseleri lehine olduğu, tutumlarının ise mezun oldukları okul 

türüne göre farklılaşmadığı şeklindedir. Anadolu Liselerinden mezun olan 

öğrencilerin matematiğe yönelik öğrenilmiş çaresizlik ve kaygı 

puanlarının ortalamalarının Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden 

mezun olanlara göre yüksek olması bu okul türünden mezun olan 

öğrencilerin daha yüksek matematik kaygısına sahip olduklarını ve hatta 

bu kaygının çaresizlik boyutuna ulaştığını göstermektedir. Bu durum, 

özellikle Anadolu Liseleri açısından sorgulanması gereken bir sonuçtur. 

Anadolu Liselerinin özellikle ilk kurulduğu yıllarda en iyi okul türleri 

arasında yer aldığı ve yürütülen öğretim programı gereği Mesleki ve 

Teknik Liselere göre ana branşlarda çok daha başarılı öğrenciler 

yetiştirdiği bilinmektedir. Oysa ki günümüzde bu liselerden mezun olan 

öğrencilerin ana branş derslere yönelik bilgi seviyelerinin ve alt yapılarının 

oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. Bu araştırmada elde edilen sonuç 

da bu durumu destekler niteliktedir. İlgili alanyazın incelendiğinde ise bu 

duruma yönelik yapılan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.  
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Araştırmada elde edilen sonuçlara göre şu önerilerde bulunulabilir; 

 Araştırma kapsamında öğrencilerin duyuşsal özellikleri 

öğrenilmiş çaresizlik, tutum ve kaygı boyutlarında incelenmiştir. Benzer 

çalışmalar, öğrencilerin matematiğe yönelik öz-yeterlik algıları, 

motivasyon düzeyleri gibi öğrenci başarısını psikolojik açıdan 

etkileyebilecek daha fazla boyutta yapılabilir.  

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi öğrencilerinin 

arasında öğretmenlik mesleğini tercih etmeyerek özel sektörde çalışmayı 

tercih edenlerin bulunduğu düşünüldüğünde; öğrencilerin hem alan 

derslerinde hem de meslek hayatlarında daha başarılı olabilmeleri için 

matematiği anlama ve matematiksel düşünme becerilerinin gelişmiş 

olması önemlidir. Bu noktada öğrencilerin matematiğe yönelik duyuşsal 

özelliklerini geliştirmeye önem vererek matematiksel düşünme becerileri 

de geliştirilebilir. 

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde verilen 

matematik derslerinin içerikleri öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları 

doğrultusunda yeniden düzenlenerek verimliliği artırılabilir.  

 Öğrencilerin sahip oldukları matematiği başaramayacaklarına 

yönelik kaygı düzeyi; bu dersin teorik yapıdan kurtarılarak öğrencilerin 

daha çok uygulama yapabildikleri, kendi performanslarının farkına 

varabilecekleri yöntem ve tekniklerle yürütülmesiyle düşürülebilir.   
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE ETİĞİ 

FARKINDALIKLARININ ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ 

BÖLÜMLERE GÖRE İNCELENMESİ 

Investıgatıon of Envıronmental Ethıcs Awareness of Unıversıty Students 

Accordıng to The Departments  

Derya SÖNMEZ 

1. Giriş 

Toplumsal yaşamın hemen her alanında meydana gelen hızlı değişimler 

ve dönüşümler, birçok alanda etik yaklaşımın öne çıktığı bir söylemler 

alanı meydana getirmiştir. Karşılaşılan her sorunla ilgili yorumun etik bir 

bakış açısıyla irdelenmesi gerektiği söylenmektedir. Son yıllarda ciddi 

anlamda hissedilmeye başlayan çevresel sorunlara yaklaşımda yeni ve 

uygun yöntemler arayışı, çevre etiği kavramını ortaya çıkarmıştır (Fırat, 

2003). 

Etiğin, felsefi olduğu kadar ekolojik veya biyolojik olarak da 

tanımlanması mümkündür. İnsan türü zorlu doğa koşulları altında var olma 

mücadelesi verirken her istediğini yapma özgürlüğüne sahip olmadığını 

anlamakta fazla gecikmemiştir. İnsanlar varlıklarını sürdürebilmek için 

diğer canlı varlıklar gibi pek çoğu biyolojik olan birincil gereksinimlerini 

karşılamak zorundadırlar. Akıllı bir varlık olarak insanın, sorumlu olarak 

yaptığı davranışlarda özgürlüklerinin sınırları, kaçınılmaz olarak mevcut 

biyolojik özelliklerine ve var olan ekolojik koşullara bağlıdır. İşte bu 

anlayış, yani insanın diğer canlı varlıklardan farklı olarak sorumluluk 

alarak yaptığı davranışlarda özgürlüğünün doğal sınırları olduğunu fark 

etmesi, etiğin oluşumuna yol açan ekolojik ya da biyolojik kökene işaret 

etmektedir (Özer, 2017). 

Etik, çevre duyarlılığının ortaya çıkmaya başladığı 1960’lı yıllara kadar 

toplumsal yaşamı düzenlemesiyle sınırlı hükümler olarak varlığını 

sürdürmüştür. Ancak, çevre sorunlarının iyice görünür hale gelmesi ve 

çevrenin dünyanın bu şekilde gündemine girmesiyle birlikte etiğin insanın 

doğaya ilişkin edimlerini içine alarak yeni bir boyut kazandığı 

görülmektedir. Böylece insanın doğaya bakışına yön veren yeni bir etik 

dalı olarak çevre etiği doğmuştur (Özdemir, 2016). 

Etik yaklaşımlar genel olarak insan yaşamına dair saygıyı arar. Çevre 

etiği buna ilave olarak insan dışı varlıkları da düşünme sorumluluğu 

yüklemektedir. Çevre etiği, ahlaki değerlerin ne olduğunu, kime ve neye 

yönelik olduğunu, bireylerin yükümlülüklerinin ne olduğu çevreyi de 

dikkate alarak açıklar ve bunu sürdürür (Sungur, 2017).  

                                                           
 (Öğretmen, Yüksek Lisans Mezunu); Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye.  E-
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Çevre etiği temelleri eski zamanlardan itibaren değişerek bu zamana 

kadar gelmiştir. En eski çevre etiği temelini insanı merkeze alan 

yaklaşımından sonra canlıyı merkeze alan ve çevreyi merkeze alan çevre 

etiği yaklaşımları da sırayla ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımların sonrasında 

da birçok yaklaşım da aynı amaçlarla fakat hedefe ulaşmada farklı 

uygulamalarla ve farklı isimlerle doğmuştur (Özer, 2015). 

Çevre etiği yaklaşımları, insanın çevreye ilişkin değer yargılarına göre 

şekillenir. Sonuç olarak, çevreye yönelik her bir etik tercihin arka planında 

ona yön veren değer yargısı yatmaktadır. Çevreye yönelik etik yaklaşımlar, 

insanın doğaya yönelik bakışına göre değişkenlik gösterir (Özdemir, 

2016).  Bu bağlamda çevre etiği yaklaşımlarını antroposentrik (insan-

merkezci), ekosentrik (çevremerkezci) ve biosentrik (canlı-merkezci) 

olarak ele alabiliriz. 

Geleneksel etik ilkelerin çevre sorunlarına uygulanmasıyla ortaya çıkan 

çevre etiğinin ilk yaklaşımı, insan merkezci çevre etiği olarak 

adlandırılmaktadır. Bu yaklaşıma göre, yalnızca insan ahlaki bir değere 

sahiptir. İnsanın doğal dünyaya karşı sorumlulukları olduğu kabul edilse 

de, bu sorumluluklar “doğrudan” değil, “dolaylı”dır. İnsan merkezci çevre 

etiği, gelecek kuşakların ahlaki sorumluluğun konusu yapılması suretiyle 

kendi içinde bir gelişim göstermiştir. Böyle bir gelişime rağmen 

yaklaşımın yine de insan merkezci oluşunun nedeni, sorumlulukları henüz 

doğmuş olmayanları kapsayacak biçimde genişletirken, ahlaki açıdan yine 

sadece insanların ahlaki ilgi alanına alınmasıdır (Des Jardins, 2006).  

Antroposentrik (insan-merkezci) etik yaklaşımlara alternatif olarak 

ortaya atılan ekosentrik (çevre-merkezci) etik, çevresel varlıkların araçsal 

değeri yerine içsel değerini esas alır ve insanın diğer canlılarla uyumlu 

yaşam sürdürülebilmesinin yollarını ortaya koyar. Çevre-merkezci etiğe 

göre, çevre bozulmasının ana nedeni antroposentrik (insan-merkezci) 

etiğin öne çıkardığı bilimsel ve teknolojik ilerleme yoluyla doğa üzerinde 

hakimiyet kurma çabasıdır. Bu durum, bir taraftan doğanın tahrip 

edilmesine yol açmakta, diğer yandan ise insanın gittikçe doğadan 

uzaklaştırmaktadır (Özdemir, 2016).  

Biosentrik (canlı-merkezci) etik yaklaşımının özünde, bütün canlıları 

herhangi bir ayrıma tabi tutmadan onları eşit kabul etmek vardır. Ancak bu 

mutlak bir eşitlik anlamına gelmemektedir. Sadece canlı olmak ahlaki bir 

değer sayılmak için yeterlidir. Bu nedenle bütün yaşam içsel bir değere 

sahiptir. Bu anlayış nedeniyle canlı merkezli yaklaşım, insan merkezli 

yaklaşımdan belirgin bir şekilde kopuşu ifade etmektedir (Kılıç, 2008). 

Küresel çevre sorunlarının giderek arttığı günümüzde, gelecekte kamu 

ve özel sektörde çalışacak ve söz sahibi olacak üniversite öğrencilerinin 

çevre etiği farkındalıkları gelecek nesiller için önem arz etmektedir. Çevre 

etiği boyutunda çevre bilgisine sahip olan üniversite öğrencilerinin gelecek 
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nesiller için karar alma mekanizmalarını kullanırken çevre etiği 

farkındalığı ile kararlar almalarının günümüzde ve gelecekte doğal 

yaşamın korunması ve küresel çevre sorunlarının önlenmesinde önemli 

olacağı söylenebilir (Sönmez, 2018). 

Bugünkü kuşağın çevreyi gelecek nesiller için koruması çok önemlidir. 

Bu nesillerin gelecekte hayatlarını doğrudan etkileyecek kararlar 

karşısında oy ve söz hakkı yoktur. Onların çıkarlarını koruyacak ve nesiller 

arası bir eşitlik düzeyini sağlayacak tek şey günümüz neslidir (Gautier, 

2014). 

Yakın gelecekte kamu ve özel sektörde çalışacak ve söz sahibi olacak 

olan üniversite öğrencilerinin çevre etiği farkındalıkları gelecek nesiller 

için etkili olacaktır. Bu bakımdan üniversite öğrencilerinin çevre etiği 

farkındalık düzeylerinin araştırılması önemlidir (Sönmez, 2018). 

2. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin çevre etiği 

farkındalıklarının belirlenmesi ve öğrencilerin çevre etiği farkındalık 

düzeyleri öğrenim görülen bölüm değişkeni açısından incelenmesidir. Bu 

amaca yönelik olarak aşağıdaki soruya yanıt aranmıştır: 

1. Üniversite öğrencilerinin çevre etiği farkındalık ölçeğinden aldıkları 

ortalama puanlar arasında öğrenim gördükleri bölümlere göre anlamlı bir 

farklılık var mıdır? 

3. Yöntem 

3.1. Araştırma Modeli 

Araştırma, üniversite öğrencilerinin çevre etiği farkındalıklarını 

belirlemeyi amaçladığından nicel araştırma yöntemlerinden tarama 

modelinde gerçekleştirilmiştir. Tarama araştırması, bir grubun belirli 

özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan 

çalışmalardır. Bu araştırmada tarama araştırmalarından kesitsel tarama 

araştırması kullanılmıştır. Kesitsel tarama araştırmalarında betimlenecek 

değişkenler, bir defa ölçülür ve genellikle örneklemin büyük olduğu, 

birçok farklı özellikteki topluluğu kapsadığı araştırmalardır (Büyüköztürk 

ve ark., 2014). 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini 2016-2017 akademik yılda Türkiye’de bir devlet 

üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan üniversite 

öğrencileri oluşturmaktadır. Evren, araştırmada toplanacak verilerin 

analizi ile elde edilecek sonuçların geçerli olacağı, yorumlanacağı grup 

olarak tanımlanabilir (Büyüköztürk ve ark., 2014). 
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Araştırmanın örneklemini 2016-2017 akademik yılda Türkiye’de bir 

devlet üniversitesinin Bitki Koruma, Coğrafya, Fen Bilgisi Öğretmenliği, 

Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Matematik, Sınıf Öğretmenliği ve 

Tarım Ekonomisi olmak üzere 8 farklı bölümünde öğrenim gören 650 

üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini belirlemek 

amacıyla seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan uygun 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yönteminde araştırmacı 

yakın ve erişilmesi kolay olan bir durumu seçmektedir. Bu da araştırmaya 

hız ve pratiklik kazandırır. Ayrıca maliyetin düşük olması da uygun 

örnekleme yönteminin tercih edilme nedenleri arasındadır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2016).  

3.3. Veri Toplama Aracı  

Üniversite öğrencilerinin çevre etiğine yönelik farkındalıklarının 

belirlenmesi amacıyla Özer ve Keleş (2016) tarafından geliştirilen 23 

maddeden oluşan ve Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayısı 0,95 olan 

“Çevre Etiği Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır (Ek 1). Ölçek 5’li likert tipi 

bir ölçektir. Ölçekteki dereceleme; 1- Hiç katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 

3- Kararsızım, 4- Katılıyorum, 5- Tamamen katılıyorum şeklindedir. 

Çizelge 1. Güvenirlik Analizi 

Cronbach’s Alfa Madde Sayısı 

0,925 23 

Çizelge 1 incelendiğinde bu araştırma için güvenirlik analizinde ölçeğin 

Cronbach alfa güvenirlik kat sayısı 0,92 bulunmuştur. Bu katsayı ölçeğin 

güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

3.4. Verilerin Analizi 

Bu çalışmada elde edilen veriler bilgisayar ortamında istatistiksel 

analizleri yapılmıştır. Karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA)-Tukey testi kullanılmıştır. Sonuçlar %90 güven aralığında ve 

anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.   

4. Bulgular 

4.1. Üniversite öğrencilerinin, çevre etiği farkındalık ölçeğinden 

aldıkları ortalama puanlar arasında öğrenim gördükleri bölümlere 

göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Üniversite öğrencilerinin çevre etiği farkındalık ölçeğinden aldıkları 

ortalama puanların öğrenim gördükleri bölümlere göre analizi Çizelge 2’de 

gösterilmiştir. 
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Çizelge 2. Öğrencilerin çevre etiği farkındalık düzeylerinin bölümlere 

göre analizi 
Bölüm N �̅� S 

Bitki Koruma (1) 69 4,3274 0,78510 

Coğrafya (2) 115 4,4919 0,48156 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 

(3) 

102 4,5307 0,44298 

Gıda Mühendisliği (4) 78 4,4133 0,50049 

İnşaat Mühendisliği (5) 71 4,4142 0,44768 

Matematik (6) 46 4,3185 0,45026 

Sınıf Öğretmenliği (7) 125 4,5541 0,44729 

Tarım Ekonomisi (8) 49 4,5776 0,54304 

Toplam 650 4,4700 0,51308 

Çizelge 2 incelendiğinde üniversite öğrencilerinin çevre etiği 

farkındalık ölçeği puan ortalamaları bölümlere göre değerlendirildiğinde 

Tarım Ekonomisi bölümü öğrencilerinin en yüksek ortalamaya 

(�̅�=4,5776), Matematik bölümü öğrencilerinin ise en düşük ortalamaya 

(�̅�=4,3185) sahip olduğu belirlenmiştir. 

Üniversite öğrencilerinin çevre etiği farkındalıklarının bölümlere göre 

gruplarının homojen olduğunu belirlemek amacıyla Levene testi 

yapılmıştır. Sonuçlar Çizelge 3’de gösterilmiştir. 

Çizelge 3. Öğrencilerin çevre etiği farkındalık düzeylerinin bölümlere 

göre varyans homojenlik testi sonucu 

F df1 df2 P 

1,851 7 642 0,075 

p>0,05 

Levene testi sonucuna göre gruplara ait varyansların homojen olduğu 

belirlenmiştir (p>0,05). Üniversite öğrencilerinin çevre etiği farkındalık 

düzeyleri arasında öğrenim görülen bölümlere göre istatistiksel olarak 

anlamlı fark olup olmadığını anlamak için tek yönlü varyans-Tukey analizi 

yapılmıştır. Sonuçlar Çizelge 4’de gösterilmiştir. 

Çizelge 4. Öğrencilerin çevre etiği farkındalık düzeylerinin bölümlere 

göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucu 

p<0,05 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

(KT) 

Sd Kareler 

Ortalama

sı (KO) 

F p Anlamlı 

Fark 

Gruplar 

arası 
4,709 7 0,673 

2,600 0,012 8 > 6 

Gruplar içi 166,141 642 0,259 

Toplam 170,850 649     
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Çizelge 4’e göre üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri 

bölümlere göre çevre etiği farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu bulunmuştur (p<0,05). Çevre etiği farkındalık ölçeğinden 

alınan ortalama puanların Tarım Ekonomisi (�̅�=4,5776) bölümü ile 

Matematik (�̅�=4,3185) bölümü arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

belirlenmiştir.  

5. Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın amacı doğrultusunda üniversite öğrencilerinin çevre etiği 

farkındalık düzeyleri belirlenerek, öğrencilerin çevre etiği farkındalık 

düzeyleri öğrenim görülen bölüm değişkenleri açısından incelenmiştir. 

Çevresel risk algıları hem bireyden bireye hem de cinsiyet, ırk, toplumsal 

sınıf gibi unsurlara göre değişmektedir (Garrard, 2016). Araştırma 

bulguları değerlendirildiğinde, üniversite öğrencilerinin öğrenim 

gördükleri bölümlere göre çevre etiği farkındalık düzeylerinde anlamlı bir 

farklılık olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada üniversite 

öğrencilerinin çevre etiği farkındalık düzeylerinde öğrenim görülen 

bölümün etkisinin olduğu belirlenmiştir. 

Fen Bilgisi Öğretmenliği ile Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin 

çevre etiği farkındalık düzeyleri arasında farklılığın olmaması her iki 

bölümde çevre bilimi, çevre eğitimi gibi çevre ile ilgili derslerin veriliyor 

olması ve öğrencilerin çevre etiği konusuna eğitimci gözüyle aynı 

çerçeveden bakabilmeleri ile ilişkili olabilir. Tarım Ekonomisi, Bitki 

Koruma, Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü 

öğrencileri arasında çevre etiği farkındalık ölçeğinden alınan ortalama 

puanlarda farklılığın olmasının sebebi olarak bu bölümlerde çevre eğitimi, 

ekoloji, çevre bilimi gibi çevre ile ilgili derslerin yer alıyor olmasının 

etkisinin olduğu düşünülmektedir. Bozdemir ve Faiz (2018) tarafından 

yapılan çalışmada Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sosyal 

Bilgiler Öğretmenliği bölümü öğrencileri arasında çevre etiği tutum 

puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sürmeli ve Saka 

(2013) tarafından yapılan çalışmada Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf 

Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği bölüm öğrencilerinin çevre etiği yaklaşımlarının bölümler 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Karakaya ve 

Çobanoğlu (2012) tarafından yapılan çalışmada Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim 

Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Okul Öncesi 

Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce 

Öğretmenliği, Resim Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık bölümü öğrencilerinin çevre etiği yaklaşımlarının 

öğrenim gördükleri bölüme göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu 

farklılığın Okul Öncesi Öğretmenliği ve Resim Öğretmenliği bölümü 

arasında, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencileri lehine anlamlı bir 
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farklılık olduğu tespit edilmiştir. Araştırmacı bu durumu Resim 

Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin bireysel çalışmalarının etkisiyle 

birlikte ben merkezli durumlarla sıklıkla karşılaşmalarından kaynaklanmış 

olabileceğini belirtmiştir. 

Ulaşılan literatür ışığında Türkiye’de üniversite öğrencilerinin çevre 

etiği tutum ve farkındalıklarının bölüm değişkenine göre inceleyen 

çalışmaların Eğitim Fakülteleri içerisinde yer alan bölümlerle sınırlı 

olduğu görülmektedir. Bu çalışmada üniversitelerin farklı fakültelerinin 

farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin çevre etiği farkındalıkları 

karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre Tarım Ekonomisi bölümü 

öğrencileri ile Matematik bölümü öğrencileri arasında Tarım Ekonomisi 

öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun 

sebebinin Tarım Ekonomisi bölümü öğretim programında çevre ve çevre 

ile ilgili derslerin yer almasının etkisinin olduğu söylenebilir. 

Bulgulara göre çevre etiği farkındalığı diğer bölümlere göre düşük olan 

Matematik bölümü öğretim programına çevre etiğini içeren çevre ile ilgili 

derslerin konulması, öğretim programlarında çevre ile ilgili derslerin yer 

almadığı diğer bölümlerde de çevre ve çevre sorunlarına yönelik çevre 

etiğini kapsayan derslerin konulması ve çevre ile ilgili mevcut derslerin 

içeriğinin çevre etiği boyutunda gözden geçirilerek güncellenmesi 

önerilebilir. 

Not: Bu çalışma Derya SÖNMEZ’ in “Farklı Fakültelerde Öğrenim 

Gören Yükseköğretim Öğrencilerinin Çevre Etiği Farkındalık 

Düzeylerinin İncelenmesi” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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Ek: Çevre Etiği Farkındalık Ölçeği 
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1- Dünyamızı gelecek 

kuşaklarla paylaşmak 

zorundayız. 

     

2- Çevrede yer alan her şey 

değerlidir, ahlaki olarak 

dikkate alınmayı hak eder. 

     

3- İnsan refahının sağlanması 

için çevreyi korumak şarttır. 

     

4- Mutlu bir hayat için çevreyi 

korumalıyız 

     

5- İnsanlar sadece birbirleriyle 

değil; doğal çevresiyle de 

sürekli ilişki içindedir. 

     

6- Bugünkü kuşaklara fayda 

sağlıyor olsa bile, gelecek 

kuşakların refahını olumsuz 

etkileyecek bir davranış hoş 

görülemez. 

     

7- Çevremizde bulunan canlı 

cansız varlıklara saygının 

yolu eğitimden geçmektedir 

     

8- İnsan teknolojisiz bir 

hayatta kalsa; hem diğer 

canlıların hem de cansız 

varlıkların değerini daha iyi 

anlayacaktır. 

     

9- İnsan refahının sağlanması 

için insanların çevreye karşı 

olumsuz davranışlarının 

sınırlanması gereklidir. 

     

10- Belirli hukuk kuralları 

koyulmadığından çevre 

sorunları giderek artmaktadır. 

     

11- Her türlü doğal kaynak 

adalet ve hukuk çerçevesinde 

tüketilmelidir. 

     

12- Çevreyi korumak ahlaki bir 

kuraldır; bu yüzden bu kurala 

uyulmalıdır. 

     

13- Günümüzde oluşturulan 

çevre sorunları gelecek 

kuşaklar için tehdit 

oluşturmaktadır. 
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14- Her yapılan düzenlemede 

insanlar dışında canlı ve 

cansız varlıklar da dikkate 

alınmalıdır. 

     

15- Hükümetlerin çevreye 

yönelik yasaklamaları veya 

tedbirleri olmalıdır. 

     

16- Ekoloji sorunlarının ortadan 

kaldırılması için eğitimin 

yapılandırılması 

gerekmektedir. 

     

17- Tüm insanlar ahlaki 

duyarlılığa sahip olurlarsa 

çevre sorunları ortadan 

kalkar. 

     

18- Doğal kaynakları koruyarak 

kalkınmak mümkündür. 

     

19- İnsanların refah ve 

mutluluğunu ön planda tutan 

doğa anlayışı sürdürülürse; 

doğa geri dönülemez bir 

yıkıma gidecektir. 

     

20- Gelecek kuşaklar için 

sınırsız sömürüden 

vazgeçmeliyiz. 

     

21- Doğal dengenin bozulması 

tüm canlıları etkiler. 

     

22- İnsan çevrede bulunan canlı 

varlıklara karşı sorumludur 

     

23- İnsanın doğaya karşı ahlaki 

sorumluluğu vardır. 

     

 



  ZİHİN HARİTASI HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

Students' Opinions About Mind Map  

 

Nuran KEMANKAŞLI 

 

1. Giriş 

 Zihin haritası tekniği (ZHT),  Tony Buzan tarafından 1960’ların 

sonunda bir not alma tekniği olarak geliştirilmiştir. ZHT, bilgilerin daha 

etkili bir şekilde zihne kaydedilmesinde kullanıldığı bir hatırlama 

tekniğidir (Buzan, 2005). Ayrıca Buzan (1989), zihin haritasını bireylerin 

etkililiğini artıran ve bireylerin öğrenmesini sağlayan yaratıcı, görsel bir 

not alma tekniği olarak açıklamaktadır.  Zihin haritası, merkez düşünceye 

ilişkin kavramlar ve düşünceler arasındaki ilişkilerin bir görsel sunumudur 

(Mueller ve diğerleri, 2002; Wickramasinghe ve diğerleri, 2008). Zihin 

haritası, yapısal olarak bireyin sahip olduğu görüş ve düşünceler ile bu 

öğelerin bireyin zihnindeki sunumunu kağıt ortamına taşımasına olanak 

taşımaktadır (Evrekli ve diğerleri, 2010). Zihin haritalarının temel amacı, 

bilgileri diğer bilgiler ile ilişkilendirerek bir konuyu görsel hale getirmektir 

(Kortelainen ve Vanhala, 2004). Bireyler zihin haritalarını oluştururken 

kavramlar ve düşünceler arasında bağlantılar kurmakta ve aynı zamanda 

kavramı ya da düşünceyi hatırlayabileceği bir görsel öğe ile bu kavram ya 

da düşünceleri bir arada sunmaktadırlar. Bireyler kavram ve düşüncelerini 

zihin haritalarına yansıtırken genellikle sol beyinlerini kullanmakta ve 

görsel öğeleri haritalarında kullanırken ise sağ beyinlerini kullanmaktadır. 

Mento ve diğerleri (1999)’a göre zihin haritaları sıklıkla aktif olmayan sol 

beyni görsel ve uzaysal dili kullanarak çalıştırmaktadır. Brinkmann (2003) 

ile Buzan ve Buzan (1995) da benzer bir görüşle zihin haritalarının beynin 

her iki yarısınında çalışmasını sağladığını ifade etmektedir. Bu nedenle 

zihin haritalarında bilginin hatırlanması iki beyin kısmının birlikte 

kullanımı yoluyla daha kolay gerçekleşmektedir. Zampetakis ve diğerleri 

(2007)’e göre, zihin haritalama tekrar hatırlama üzerinde güçlü bir etkiye 

sahiptir. Ayrıca Buzan (2002; 2005)’e göre zihin haritalarının kullanımı 

yaratıcı düşünme, problem çözme, bir konu üzerine odaklanma, 

düşünceleri düzenleme, daha iyi hatırlama ve tüm konuyu tek bakışta 

görebilmek için bireylere yardımcı olmaktadır.   

Türkiye’de zihin haritaları ile ilgili çalışmalar incelendiğinde; Güçlüer 

(2006) çalışmasında, fen bilgisi derslerinde kavram haritaları ile öğretilen 
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bilgilerin akılda kalıcılığa olumlu etkileri olduğunu açıklamıştır. Bütüner 

ve Gür(2008) çalışmasında, ilköğretim yedinci sınıf matematik dersi 

“Açılar ve Üçgenler” konusunda Vee diyagramları ve zihin haritaları 

kullanalarak ön test sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamasına rağmen, son test sonuçlarında deney grubu lehine, gruplar 

arasında anlamlı bir farklılığın olduğunu açıklamıştır. Evrekli ve Balım 

(2010), zihin haritalarının ve kavram karikatürlerinin kullanımına dayalı 

etkinliklerin fen ve teknoloji derslerinde kullanılmasının öğrencilerin 

akademik başarılarının ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarının 

gelişimi konusunda yararlı olabileceğini ifade etmektedir. Aydın (2010) 

çalışmasında zihin haritalama tekniğiyle ilgili strateji eğitiminin verildiği 

deney grubunda öğrencilerin derse karşı ilgilerinin arttığı, derslerin daha 

zevkli ve eğlenceli hale geldiği ortaya konulmuştur. Balım ve diğerleri 

(2011), araştırmasında fen ve teknoloji derslerinde zihin haritası 

tekniklerine ait uygulamalara yer verilmiştir. Aktaş (2012), kavram ve 

zihin haritaları ile desteklenerek sunulan fen ve teknoloji eğitiminde 

öğrenci tutumlarının kullanılan araçlardan olumlu yönde etkilenmediğini 

açıklamıştır. Keleş(2012), ilkokul öğretmenlerinin zihin haritalarını nasıl 

öğreteceğine ihtiyaçlarının olduğu sonucuna ulaşmıştır. Keskinkılıç 

Yumuşak (2013) ilköğretim 7. Sınıf aşamasında uyguladığı çalışmasında 

zihin hartalarının öğretimin etkinliğini arttırdığı ve öğrencilerin 

öğrenmelerini kolaylaştırdığı sonucuna ulaşmıştır. Akbaş ve Toros (2016) 

ise, sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının zihin haritalarındaki dünya 

coğrafyasına ilişkin sahip oldukları bilişsel yapıları ve bunların doğruluk 

düzeylerini incelemiştir. 

2. Araştırmanın Amacı 

Yukarıda verilen sonuçlara göre, dünyada ve Türkiye’de eğitim öğretim 

ortamında zihin haritası ile ilgili birçok araştırmanın yapıldığı ortaya 

çıkmaktadır. Ancak, bu çalışmalarda özellikler meslek liselerinde zihin 

haritası ile ilgili araştırmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu nedenle, 

çalışmanın amacı, meslek lisesi öğrencilerinin zihin haritası hakkında 

görüşlerini incelemektir. 

3. Yöntem 

3.1 Araştırma Modeli 

 Bu araştırmada Çalışma, meslek lisesi öğrencilerinin zihin haritası 

hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amacıyla nitel araştırma 

yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışmaları, bir 

durumun, bir olayın, uygulama sürecinin derinlemesine incelendiği, 

genelde değerlendirme süreçleri gibi alanlarda kullanılan çalışma desenidir 

(Yin, 2013). 
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3.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, Balıkesir ili merkezinde bir meslek 

lisesindeki 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören 

30 öğrenci oluşturmuştur. Her bir öğrenci ile gönüllülük esasına dayalı 

olarak görüşülmüştür. 

3.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması  

Araştırmada öğrencilere zihin haritaları ile ilgili bilgi verilmiş, konu ile 

ilgili videolar izletilmiş ve örnek zihin haritaları gösterilmiştir. Uygulama 

süresince matematik dersinde öğrencilere A3 boyutunda kağıtlar 

dağıtılmış ve renkli kalemler kullanmaları ifade edilmiştir. Zihin haritası 

oluşturma için 40 dakikalık süre verilmiştir. Öğrencilerin ortaya 

çıkardıkları zihin haritası üzerinde tartışılmıştır. Daha sonra 

öğrencilerden okul dışında da istedikleri diğer derslerdeki konularda da 

zihin haritası yapmaları için onlara bir haftalık süre verilmiştir. 

Öğrenciler ZHT için kağıdı yatay olarak konumlandırmıştır. Öğrenciler 

öncelikle Kağıdın merkezine öğrenmek istedikleri konuyu bir daireye 

benzer çerçeve içerisinde yazmıştır. Merkezdeki ifade ile ilişkili konuları 

renkli oklar yardımı şema çizmeye başlamıştır. Her öğrenci merkezdeki 

konu ile bağlantılı alt konuları yazarken ve okları çizerken kendi tercihine 

göre renk, şekil veya resimler kullanmıştır. Öğrenciye ait zihin haritası 

örneği Şekil 1’de verilmiştir.   

 

 
Şekil 1.  Öğrencinin Zihin Haritası Örneği 
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Araştırmanın nitel verileri, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve 

uygulama sürecinde gerçekleştirilen gözlemlerden oluşmaktadır. Soru 

maddelerinin geçerliği belirlendikten sonra 30 öğrenci ile yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme 

formu 5 adet sorudan oluşmaktadır. Görüşmeler sırasında araştırmacı 

tarafından alınan notlara her bir satıra numara verilerek görüşme dökümü 

formu oluşturulmuştur. Bu değerlendirmeler sonucunda her bir soru 

maddesi ile ilgili yanıt seçeneklerinin yazılı olduğu görüşme kodlama 

anahtarı hazırlanmıştır.  Araştırmanın güvenilirlik hesaplaması için Miles 

ve Huberman’ın (1994) önerdiği güvenirlik formülü kullanılmıştır. 

Güvenirlik hesaplarının %70’in üzerinde çıkması, araştırma için güvenilir 

kabul edilmektedir (Miles ve Huberman,1994). Araştırmada kullanılan 

yarı yapılandırılmış görüşme sorularının güvenirliğinin ortalama %96 

olması, araştırma için güvenilir kabul edilmiştir. 

 3.4. Verilerin Analizi 

    Bu çalışmada, meslek lisesi öğrencilerinin ZHTye ilişkin görüşlerini 

belirlemek amacıyla betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel analizde elde 

edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve 

yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Öğrencilerle yapılan yarı 

yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde kategoriler, 

frekans ve yüzde tabloları oluşturulmuştur. 

4. Bulgular 

      Bu bölümde meslek lisesi öğrencilerinin zihin haritası hakkında 

öğrenci görüşlerini inceleme amacıyla, öğrencilerle yapılan yarı 

yapılandırılmış görüşme sonuçlarına yer verilmiştir.  İlk olarak, “ZHT 

nedir” sorusuna verilen öğrenci cevaplarından elde edilen kategori frekans 

sonuçları Tablo1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. “ZHT nedir” sorusuna İlişkin Öğrenci Görüşleri 

Kategoriler f % 

Şemalardan oluşur 11 36 

Öğrenme aracı 9 30 

Kodlama aracı 10 33 

Renkli şekil ve şemalardan oluşan araç 8 26 

Bilgileri hatırlamayı sağlayan araç 7 23 

Sol ve sağ beyni çalıştıran araç 10 33 
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     Tablo1’deki sonuçlara göre, meslek lisesi öğrencileri zihin haritasını 

şemalardan oluşan kodlama, öğrenme aracı, hatırlamayı sağlayan araç 

olarak tanımlamıştır. Öğrenciler, görüşmelerde kendi zihin haritalarını 

oluşturdukları için bu sonuçları ulaşmıştır.  

    Öğrencilerin daha önceki yıllarda ZHT hakkında bilgiye sahip  olup 

olmadığını ile ilgili öğrenci görüşleri sonuçları Tablo2’de verilmiştir. 

Tablo 2. “Öğrencilerin daha önceki yıllarda ZHT hakkında bilgisi olup 

olmadığı”  ile İlgili Öğrenci Görüşleri  

Kategoriler f % 

Daha önceki yıllarda konu ile ilgili bilgi sahibi olmama 24 80 

İnternet ortamında bilgi edinme 3 10 

Geçmiş öğretim yıllarında çevrelerinden bilgi edinme 3 10 

 

Tablo2’deki sonuçlara göre, öğrencilerin %80’i daha önceki 

öğrenimlerinde zihin haritası ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarını 

açıklamıştır. Öğrencilerin %10’u İlkokul veya ortaokulda ZHT hakkında 

bilgi sahibi olduklarını ifade etmiş ancak bu tekniği sınavlara hazırlanmada 

ya da  öğrenme ortamında kullanmadıklarını açıklamıştır.  

     Öğrencilerin ZHTni hangi derslerde kullandıkları ile ilgili görüşleri 

Tablo3’te verilmiştir. 

  Tablo 3. “ZHTni hangi derslerde kullandıkları” ile ilgili Öğrenci 

Görüşleri 

Kategoriler f % 

Sadece matematik dersinde 15 50 

matematik ve kimya dersinde 4 13 

matematik ve fizik dersinde 5 16 

matematik ve edebiyat dersinde 3 10 

Matematik, kimya, edebiyat 3 10 

     Meslek lisesi öğrencileri ZHT uygulama aşamasında öncelikle sınıf 

ortamında matematik dersindeki konular ile ilgili zihin haritası 

yapmışlardır. Bu nedenle, okul ortamında ve okul dışında da ders 

çalışırken özellikle matematik derslerinde ZHTni kullanmıştır. Bunun 

nedeni, araştırmacının alanının matematik olmasıyla ilişkilendirilebilir. 
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Bunun yanısıra, öğrenciler, sınav başarılarının düşük olduğu veya daha 

önceki öğrenim yıllarından zorlandıkları matematik, fizik kimya, edebiyat 

gibi derslerdeki konuları öğrenmede ZHT kullanmak istediklerini 

belirtmiştir. Ayrıca, öğrenciler ZHTni sözel derslerden çok sayısal 

derslerde yapmayı tercih etmiştir. Bunun nedeninin meslek lisesi 

öğrencilerinin sayısal derslerde akademik başarılarının daha düşük 

olduğunu belirtmeleri olabilir. 

     Öğrencilerin zihin haritası hazırlamada karşılaştıkları güçlükler ile ilgili 

görüşleri Tablo4’te verilmiştir.  

 Tablo 4. “Zihin Haritası Hazırlamada karşılaşılan Güçlükler”  ile İlgili 

Öğrenci Görüşleri  

Kategoriler f % 

Alt konular arası bağlantı kurma 12 40 

Özetleme sorunu 10 33 

Konunun tamamını kağıda sığdıramama 10 33 

Resim veya şekil çizme sorunu 11 36 

Zamanı kullanma sorunu 9 30 

Sözel derslerde zihin haritası oluşturmada zorluk  5 16 

 

     Tablo 4’teki sonuçlara göre, öğrencilerin ZHTni öğrenmede güçlükler 

yaşadıkları tespit edilmiştir. özellikle zihin haritasında alt konular arası 

bağlantıları kurmada zorlandıklarını ifade etmiştir. Bu durum öğrencilerle 

uygulama yapmaları esnasında da gözlenmiştir. Bu durumun sebebinin 

öğrencilerin daha önce bu tekniği öğrenmede kullanmadıkları ile 

ilişkilendirilebilir. Ayrıca, öğrenciler ilkokul yıllarından beri not alarak ya 

da ezberleyerek ders çalışmaları nedeniyle, zihin haritası yapmada 

zorlandıklarını ifade etmiştir. Öğrencilerin, zihin haritası alt başlıklarda 

resim çizmede zorlanan öğrenciler, kitap vb.çeşitli kaynaklardan elde 

ettikleri fotoğraf ya da bilgisayar ortamında çizdikleri resimleri yapıştırma 

yolunu seçtiklerini ifade etmiştir. Öğrencilerin %30’u okulda yeni 

öğrendikleri konular ile ilgili ev ortamında zihin haritası hazırlamalarının 

uzun zaman aldığını belirtmiştir. Ancak, üçten fazla zihin haritası yapan 

öğrenciler ileriki öğrenim yıllarında da bu tekniği kullanacaklarını 

açıklamıştır. Ayrıca, öğrenci cevaplarından örnekler aşağıda verilmiştir: 

“sürekli alt alta notlar yazarak çalışmıştım. Bu nedenle zihin 

haritasında alt başlıklarda konuları yazarken zorlandım. 
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Sonra ayrı oklar yaparak konuları ayırmam gerektiğini 

öğrendim” 

“mesela türkçe dersinde kağıt A3 boyutunda. Ama bilgiler 

çok zor sığdı kağıda. Mesela kimya dersinde de alt konularda 

örnek şekil çizmek zor bence.”  

Öğrencilerin “sizce ZHT’nin yararları var mı? Sorusuna ilişkin 

verdikleri cevapların analizi Tablo5’te verilmiştir. 

Tablo 5. “sizce ZHT’nin yararları var mı?”  ile İlgili Öğrenci Görüşleri 

Kategoriler f % 

Ezberden kurtarma 15 50 

Kodlayarak Hatırlamayı sağlama 17 56 

Sınav stresini azaltma 10 33 

Özgüveni arttırma 12 40 

Renkli ve eğlendirici 5 16 

Akranları ile işbirliği sağlama 3 10 

Konularla bağlatılar kurarak problem çözmeye 

yardımcı 
6 20 

 

Tablo5’teki sonuçlara göre, öğrenciler zihin haritasının sınavlara 

hazırlanırken motive edici olduğunu, özgüven kazandırdığı, hatırlamayı 

sağladığı, sınav stresini azalttığını açıklamışlardır. Öğrenci cevaplarından 

örnekler aşağıda verilmiştir: 

“ilkokul, ortaokul yıllarımda matematik sınavlarında çok heyecan 

yapardım. Not aldığım konuları sınavda hatırlamıyordum. Zihin haritası 

yaparak bu dönem sınava girerken stresim azaldı. Geçen seneye göre az 

heyecan yaptım.” 

“matematik veya fizikte formüller çok karmaşık geliyor. Ama zihin 

haritası kullanınca formüller kısa şifreler oluştu. 

5. Sonuçlar ve Tartışma 

Araştırmanın nitel verileri yarı yapılandırılmış beş görüşme sorusundan 

elde edilen bulgulardan oluşmuştur. Öğrenciler, ZHTnin bir oklardan 

oluşan bir şema, öğrenmede yararlı bir teknik olarak tanımlamıştır. 

Öğrencilerin genel olarak daha önceki yıllarda bu teknik hakkında bilgileri 
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olmadığı da ortaya çıkmıştır. ZHTni kullanan  öğrenciler, anahtar 

kelimeler kullanarak en önemli bilgileri not almayı ve görsel olarak 

bağlantılar yapmayı öğrendiklerini açıklamıştır. Ayrıca, öğrenciler zihin 

haritası tekniğinin öğrenmede yararlı olduğunu ve derse olan ilgilerinin 

arttığını ifade etmiştir. Bu sonuçlar, Evrekli ve Balım (2010),  Keskinkılıç 

Yumuşak (2013) ve Aydın (2010)’un sonuçları ile örtüşmektedir.   

Meslek lisesi öğrencileri, özellikle matematik temel bilgilerinde 

eksikliklerin olmasının özgüven ve motivasyonlarını düşürdüğünü 

açıklamıştır. Bu araştırmada öğrenciler ZHT yardımı ile  özellikle fizik, 

kimya, matematik derslerinde özgüvenlerinin arttığını açıklamıştır.  Ayrıca 

öğrenciler zihin haritası yardımı ile bazı formülleri kodlayabildiklerini ve 

bunun da sınav başarısı açısından önemli olduğunu da vurgulamıştır. 

Bu çalışmada meslek lisesi öğrencilerinin sınav streslerini ortadan 

kaldırma, akademik başarılarını arttırma ve özgüven kazanmaları 

amacıyla, meslek derslerinde bilgisayar ortamında veya uygun teknolojik 

araçlar yardımı ile  ortaöğretim matematik öğretim programlarında zihin 

haritalarına yer verilebilir. Ayrıca, araştırmacılara, eğitim fakültesi 

öğrencilerinin ve öğretmenlerin zihin haritası konusundaki yaklaşımları ile 

ilgili anket, görüşme ve uygulamalar yapmaları da önerilmiştir. 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL DUYARLILIK 

DÜZEYLERİNİN FEN BİLİMLERİ AKADEMİK BAŞARILARI 

VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

The Examination in Terms of Science Academic Success and Some 

Variables of Environmental Sensitivity of Secondary School Students 

Nuray İNCİ* 

 

Giriş: 

Çevre; insan ve diğer canlıların yaşamlarını sürdürdükleri, üzerine 

bastıkları topraktan, nefes aldıkları hava ve içtikleri suya kadar hayatlarını 

etkileyen birçok unsuru bünyesinde barındıran çok yönlü bir yapıdır. 

Çevre en genel anlamıyla, bir canlının yaşam ortamıdır. Ekolojik 

anlamda ise, bireyle ilişkili canlı-cansız her şeyi kapsayan bir terimdir 

(Berkes ve Kışlalıoğlu, 1993). Çevre; insanla birlikte tüm canlı varlıkları, 

cansız varlıkları, canlı varlıkların eylemlerini etkileyen fiziksel, kimyasal, 

biyolojik, toplumsal nitelikteki tüm etkenleri kapsamaktadır (Keleş, 2002).  

Çevre için duyarlılık ve bilinçlenme eğitiminin kapsamı, çevre 

sorunlarının yaygınlığı ile orantılı olmalıdır. Yaşadığımız fiziki ortamda 

sürekli çevreyle iç içe olmamız hasebiyle çevre eğitimi hayat boyu eğitim 

sürecinin bir parçasıdır. Çevre bütün varlıkların değişik şekillerde birbirine 

bağlı oldukları, karşılıklı birbirini etkiledikleri bir ortamdır. Bu ortamda, 

insanlar ile çevre arasında bir etkileşim söz konudur. Bu etkileşim sırasında 

insanların doğayı sınırsız ve bilinçsizce kullanması sonucu birtakım çevre 

sorunları ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak günümüzdeki çevre 

sorunlarının en temel sebebi, insanlar tarafından doğanın bozulmasıdır 

(Demircioğlu ve Kocadağıstan, 2001). 

İnsanlar çevrenin en değerli elemanları olan hava, su ve toprağı hiç 

bozulmayacakmış gibi kirletirken, bu durumun kendilerini olumsuz 

etkilemeyeceğini düşünmektedirler. Oysa toprak, su ve havanın birindeki 

kirlilik artışı bir diğerini de etkilemekte, döngüsel bazda kirliliğin, kirleten 

kişiye ulaşması mümkün olmaktadır. İnsan, çevre ile birebir etkileşim 

halindedir. Çevrede meydana gelecek herhangi bir aksaklık insan yaşamını 

da olumsuz etkileyecektir. Günümüzde çevre kirliliğinin yoğun olduğu 

yerlerde kutu içerisinde, para ile temiz hava satılması oldukça 

düşündürücüdür (URL-1). 

 

*(Dr. PhD)  MEB, Şehit Eyyüp Oğuz AİHL Fen ve Sosyal Bilimler 

Proje Okulu, Elazığ, Türkiye. E-mail: nurayinci23@gmail.com 
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Teknolojik ilerlemelerde ve sanayileşmede duyarsızca davranılması, 

dünyadaki ekolojik dengeleri alt üst etmiş, bunun sonucunda kirlenme ile 

birlikte canlı türlerinin yok olması, enerji kaynaklarının tükenmesi, 

kullanılabilir tarım alanlarının azalması, nükleer tehlikeler gibi çevre 

sorunları ortaya çıkmıştır (Borden, 1985).  

Oysa bugün, dünya üzerinde yaşayan insanlara emanet olan çevre, 

gelecek nesillere miras kalacaktır. Çevreyi koruma adına öğrencilere 

çevresel duyarlılık erken yaşlarda kazandırılmalı ve çevre eğitimi 

verilmelidir. Çevre eğitiminin sağlanabileceği üç temel alan ev, yerel 

toplum ve okuldur. Çevre eğitimi, çocuğun evinde ve yakın çevresinde 

başlamalı ve örgün eğitim kurumlarında verilen eğitimle geliştirilmelidir 

(Tozlu, 1997; Çabuk, 2001). Çevre eğitimi almış bir bireyde çevre 

duyarlılığı da sağlam temeller üzerinde oluşmuş olur. Bireyde çevre 

duyarlılığının geliştirilmesinde ailenin ve öğretmenin rol model olması, 

çevreye duyarlı ve istekli olması önem taşımaktadır. Ayrıca dış alanda 

olumlu deneyimlerin edinilmesi de çevre duyarlılığının geliştirilmesinde 

etkili olacaktır (Evans ve diğ., 2007). Bu bağlamda çevre duyarlılığı 

kazandırma hususunda, sınıf ortamında yerdeki kağıdı eğilip alan bir 

öğretmen, öğrencilerine “yere düşen kağıtları toplayınız” diyen bir 

öğretmenden daha etkili olacaktır. 

Klip, görümsetme, bir müzik parçasını görüntü eşliğinde veren filmdir 

(TDK, 2017). Duyarlılık ise, duyarlı olma durumu, duygunluk, duyarlık, 

hassaslıktır (TDK, 2017). Çevre duyarlılığı tasarlanacak kliplerle de 

insanlara kazandırılabilir. Çevresel duyarlılığa sahip olan kişilerde çevre 

bilinci de gelişecektir. Çevre bilinci; çevre bilgisi, çevreye olan tutum ve 

çevreye yararlı davranışları içerir. Çevre bilincine sahip kişi, çevre dostu 

davranışların yanı sıra, çevrenin bozulmasına tarafsız, duyarsız kalmayan 

kişidir (Erten, 2004). 

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2009), okullarda çevresel 

duyarlılığı kazanma yönünde beceriler ortaya koymuş ve bu becerilerin 

gerçekleşebilmesi adına eğitici kulüp çalışmalarını yürürlüğe koymuştur. 

Okullarda çevresel duyarlılığı geliştirme noktasında özellikle, Çevre 

Koruma Kulübü etkinlikleriyle de çevresel duyarlılık artırılabilir, çevre 

bilinci kazandırılabilir. 

2. Araştırmanın Amacı 

Güncel ve bölgesel çevre sorunlarına çözüm arayabilme adına 

öğrencilerdeki çevresel duyarlılık düzeylerinin, öğrencilerin fen 

bilimlerine yönelik akademik başarıları ve bazı değişkenler açısından nasıl 

değiştiğini tespit edip ortaya koyma amacı güdülmüştür. Bu amaca yönelik 

olarak aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır: 



1. Öğrencilerin çevresel duyarlılık düzeyleri ile fen bilimleri dersi 

akademik başarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var 

mıdır? 

2. Öğrencilerin aynı ilde oturdukları muhit ile çevre duyarlılıkları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3. Öğrencilerin cinsiyet faktörüne ile çevre duyarlılıkları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır? 

4. Öğrencilerin gelecekte sahip olmak istedikleri meslekler ile çevre 

duyarlılıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır? 

5. Öğrencilerin çevresel duyarlılıklarının artırılmasında çevre ile 

ilgili çekilmiş olan bir klibi izlemenin etkisi ne orandadır? 

3. Yöntem 

3.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma öğrencilerin çevresel duyarlılık düzeyleri ile akademik 

başarıları ve diğer bazı değişkenler arasında anlamlı bir farklılığın olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılmış tarama modelinde betimsel 

(Karasar, 2005) bir çalışmadır. 

3.2. Çalışma Grubu 

Çalışma 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminde 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evreni Elazığ ilinde (Türkiye) bulunan, bir 

imam hatip ortaokulu öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışma grubunu bu 

okulda 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören gönüllü 191 öğrenci 

oluşturmaktadır ve öğrencilerin 77’si kız, 114’ü ise erkek öğrencidir. 

3.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Araştırmada, öğrencilerin çevresel duyarlılıklarını belirlemek amacıyla 

çevresel duyarlılık ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, Çabuk ve Karacaoğlu 

(2003) tarafından geliştirilmiş ve öğrencilerin çevreye karşı duyarlı olup 

olmadıklarına ve örgün eğitim kurumlarında aldıkları çevre eğitiminin 

yeterli olup olmadığına ilişkin görüşlerini almaya yönelik sorulardan 

oluşmuş ve bu çalışmada uygulamak için gerekli izin alınmıştır. 

Ölçeğin kapsam ve görünüş geçerliği Çabuk ve Karacaoğlu (2003)  

tarafından yapılmış bunun için geliştirilen ölçek hakkında uzman görüşü 

alınmış, 64 kişilik üniversite öğrencilerine ön uygulaması yapılmış ve 

güvenirlik düzeyi belirlenmiştir. Anketin cronbach alfa güvenirlik 

katsayısı ,81 olarak bulunmuştur. Alt faktörlerin yapı geçerliliği için 

yapılan faktör analizi sonucunda deneme formu için belirlenen 24 

maddeden tümünün uygun olduğu belirlenmiştir. 

Bu ölçek üniversite öğrencilerinin çevresel duyarlılıklarının 

incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şan (2014) ise, yaptığı tez 

çalışmasında ortaokul öğrencilerinin çevresel duyarlılığını belirlemede 
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kullanılabilirliği noktasında uzman görüşlerine başvurmuştur. Uzman 

görüşleri sonucunda bu anketin ortaokul öğrencileri üzerinde de 

uygulanabileceği görüşüne varmıştır. 

Bu çalışmada ise, çalışma grubunu oluşturan gönüllü 191 ortaokul 

öğrencisine ölçek uygulanmış ve ölçeğin cronbach alfa güvenirlik 

katsayısının ,84 olduğu tespit edilmiştir. 

Çevresel duyarlılık ölçeğine ek olarak öğrencilerin kişisel özelliklerine 

ilişkin sorulara da yer verilmiştir. Bunun için hangi mahallede oturdukları, 

fen bilimleri dersi 1. Dönem akademik başarı notlarının ne olduğu ve 

gelecekte tercih edecekleri mesleğin hangi alanda yer aldığı sorularına yer 

verilmiş ve gerekli gruplandırmalar yapılmıştır. 

Çevre kirliliği ile ilgili klip çekimi için önce araştırmacı tarafından bir 

şiir yazılmıştır. Daha sonra uygun resim ve görseller eklenerek klip 

formatına dönüştürülmüştür. Öğrencilere çekilen klip izlettirilip görüşleri 

uygulanan ölçekle birlikte alınmıştır. Klip oluşturmada, Microsoft Office 

Movie Maker programından da yararlanılmıştır.  

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırmaya katılan öğrencilerin fen bilimleri dersine ilişkin akademik 

başarıları, 2017–2018 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem karne notları 

esas alınarak düzenlenmiştir. Araştırmanın yapıldığı sınıflarda fen 

bilimleri dersi yazılı sınavları bir uzman tarafından hazırlanmış olup, yazılı 

kâğıtları aynı uzman tarafından okunup değerlendirilmiştir. Ayrıca ders içi 

etkinlik çalışmaları, öğrencilerin fen bilimlerine yönelik performanslarını 

rahatça ortaya koyabilecekleri etkinlik ve değerlendirmelerden 

oluşturulmuştur. 

Ölçme aracından elde edilen veriler ve öğrencilerin fen bilimleri dersine 

ait akademik başarıları, yaşadıkları muhit ve gelecekte icra etmek 

istedikleri meslek alanları ile ilgili veriler, SPSS 24 paket programı 

yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde tek yönlü varyans 

analizi, bağımsız gruplar t-testi, frekans, ortalama ve yüzde hesapları 

kullanılmıştır. 

4.Bulgular 

Öğrencilerin fen bilimleri dersi akademik başarıları, 1. Dönem sonu 

puanlarından elde edilmiş ve bu puanlar notlara dönüştürülmüştür. 

Dönüşümlerde 0-44 arası puanlar: 1, 45-54 arası puanlar: 2, 55-69 arası 

puanlar: 3, 70-84 arası puanlar: 4, 85-100 arası puanlar: 5 olacak şekilde 

gruplandırılmıştır ve öğrencilerin çevresel duyarlılık ölçeği puanları ile tek 

yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Tablo 1 ve 2’de çalışma grubunu 

oluşturan öğrencilerin fen bilimleri dersi akademik başarı notları ile 

çevresel duyarlılık ölçeği puanlarına ait tek yönlü varyans analizi 

sonuçlarına yer verilmiştir. 



Tablo 1: Öğrencilerin akademik başarı gruplarına göre çevresel 

duyarlılık puanlarına ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma 

değerleri 

Notlar N X SS 

2 4 35,75 6,85 

3 23 38,96 6,31 

4 80 46,45 3,72 

5 84 55,75 4,59 

Toplam 191 49,41 7,68 

 

Tablo 2: Öğrencilerin akademik başarı gruplarına göre çevresel 

duyarlılık puanlarına ilişkin tek yönlü varyans analizi sonuçları 

Varyansı

n Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalamas

ı F p 

Anlaml

ı fark 

Gruplar 

arası 

7337,068 3 2445,689 118,38

3 

,000

* 

2-4, 

2-5, 3-

4, 3-5, 

4-5 

Gruplar 

içi 

3863,257 187 20,659 
  

 

Toplam 11200,32

5 

190 
   

 

Tablo 2’de verilen analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin çevresel 

duyarlılık ölçeği puanları fen bilimleri dersi akademik başarı gruplarına 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir (F(3-187) 

=118,383; p< ,05). Bu sonuçlara göre fen bilimleri akademik başarıları 

farklı öğrenciler arasında sadece akademik başarı notu 2 olan öğrencilerle 

akademik başarı notu 3 olan öğrencilerin çevresel duyarlılık puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Bunun 

haricinde diğer ikili gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklılıklar bulunmaktadır. 

Yapılan araştırmada öğrenciler yaşadıkları yerleşim birimine göre, ilin 

doğu yakasında, ilin batı yakasında ve il merkezinde şeklinde üç gruba 

ayrılmıştır. Tablo3’te öğrencilerin oluşturulan gruplara göre çevresel 

duyarlılık ölçeğinden alınan puanlara dair ortalama ve standart sapma 

değerlerine yer verilmiştir. 
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Tablo 3: Gruplara göre çevresel duyarlılık ölçeğinden alınan puanlara 

dair ortalama ve standart sapma değerleri 

Şehir içinde yaşanılan muhitler N     X     SS 

İlin doğu yakasında 59 51,42 7,58 

İlin batı yakasında 118 48,85 7,86 

İl merkezinde 14 45,71 3,63 

Toplam 191 49,41 7,68 

 

Tablo 4’te ise öğrencilerin ilde yaşadıkları muhit ile çevresel duyarlılık 

ölçeğinden aldıkları puanların tek yönlü varyans analizi sonuçlarına yer 

verilmiştir. 

Tablo 4: Şehir içinde yaşanılan muhitler ile çevresel duyarlılık 

ölçeğinden alınan puanların tek yönlü varyans analizi sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Anlamlı 

fark 

Gruplar 

arası 
467,806 2 233,903 4,097 ,018* 1-3 

Gruplar içi 10732,518 188 57,088    

Toplam 11200,325 190     

(*p<.05 ve 1: Şehrin doğu bölgesinde, 2: Şehrin batı bölgesinde, 3: Şehir 

merkezinde yaşayan öğrencileri ifade etmektedir.) 

Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin oluşturulan gruplara göre 

çevresel duyarlılık ölçeğinden alınan puanlara dair istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde farklılığa rastlanmıştır. Bu farklılığın hangi gruplar 

arasında olduğunu saptamak için ise Tukey testi yapılmış ve şehrin doğu 

yakasında oturan öğrencilerle, merkezde oturan öğrencilerin çevresel 

duyarlılık düzeyleri puanlarının istatistiksel olarak şehrin doğu bölgesinde 

yaşayan öğrencilerin lehine farklılık gösterdiği görülmüştür. 

Öğrencilerin çevresel duyarlılık ölçeğinden aldıkları puanların 

cinsiyete göre istatistiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız 

gruplar t-testi ile belirlenmiştir. Yapılan t- testine ilişkin bulgular Tablo 5’ 

te verilmiştir. 

 

 



Tablo 5: Öğrencilerin cinsiyete göre çevresel duyarlılık ölçeğinden 

aldıkları puanların bağımsız gruplar t- testi sonuçları 

Cinsiyet N X SS Sd t p 

Kız 77 48.68 7.76 
189 1.09 .28 

Erkek 114 49.91 7.61 

 

Tablo 5 incelendiğinde, ortalama değer olarak erkek öğrencilerin 

çevresel duyarlılık puanlarının kız öğrencilerinkinden daha fazla olduğu 

görülmektedir. Bu durumun istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını 

tespit etmek amacıyla yapılan t testi sonucunda, öğrencilerin cinsiyete göre 

çevresel duyarlılık ölçeğinden aldıkları puanların istatistiksel olarak 

farklılaşmadığı görülmektedir (t=1,09, p= ,28). 

Araştırmada öğrencilerin gelecekte tercih etmek istedikleri meslek 

alanı ile çevresel duyarlılık puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişkinin olup olmadığını tespit etmek üzere bağımsız örneklem t testi 

yapılmıştır (Tablo 6). 

Tablo 6: Öğrencilerin gelecekte tercih etmek istedikleri meslek alanına 

göre çevresel duyarlılık ölçeğinden aldıkları puanların bağımsız gruplar t- 

testi sonuçları 

Meslek 

tercih 

alanı 

N X SS Sd t p 

Sayısal 

alanda 
119 49,42 7,84 

189 .015 .99 
Sözel 

alanda 
72 49,4 7,46 

 

Tablo 6 incelendiğinde, ortalama değer olarak sayısal alanda meslek 

tercihi yapmak isteyen öğrencilerin çevresel duyarlılık puanlarının sözel 

alanda meslek tercihi yapmak isteyen öğrencilerden daha fazla olduğu 

görülmektedir. Ancak bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Çalışmada ayrıca çevre kirliliği, tasarlanan klipte üç adımla anlatılmak 

istendi. İlk olarak toprak kirliliğini anlatmak için toprağın kirletildiği farklı 

resim ve fotoğraflar elde edilip Microsoft Office Movie Maker programına 

aktarıldı. “Akletmez misiniz?” adlı şiirdeki toprak kirliliği ile ilgili yazılan 

mısralar da görseller üzerine eklendi. Bu bölümde klipte; 
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“Beni sen nasıl kirlettin? 

Bırakıp gittin! 

Çok ayıp ettin! Eyvallah. 

Şimdi ellerini uzatıp topla onu benden! 

Akıl sahibi ol inşallah!” cümleleri yer aldı. 

Daha sonra su kirliliği ile ilgili resim-görseller tespit edilip programa 

eklendi. “Akletmez misiniz?” adlı şiirdeki su kirliliği ile ilgili yazılan 

mısralar da görseller üzerine eklendi. Bu bölümde klipte; 

“Beni sen nasıl kirlettin? 

Çok ayıp ettin! Bana zulmettin! Eyvallah. 

Şimdi arıtma kur hadi, kurtar çöpü benden! 

Akıl sahibi ol inşallah!” sözleri yer aldı. 

Son olarak hava kirliliği ile ilgili görseller tespit edildi ve Mikrosoft 

Office Movie Maker programına aktarıldı. “Akletmez misiniz?” adlı 

şiirdeki hava kirliliği ile ilgili yazılan mısralar da görseller üzerine eklendi. 

Bu bölümde klipte; 

 “Beni sen nasıl kirlettin? 

Kaçak yakıt yaktın! 

Beni kararttın! Eyvallah. 

Şimdi ağaç dik hemen! 

Oksijenin olsun! 

Ciğerine temiz hava dolsun! 

Akıl sahibi ol inşallah!” sözleri yer aldı. 

Daha sonra iki gönüllü öğrenci ile seslendirme çalışmaları yapıldı. Ses 

çalışması, görüntüler üzerine eklenerek ve bazı efektlerle klibe son şekli 

verildi. Çalışma grubundaki öğrencilerin, çevresel duyarlılık ölçeğini 

uygulamadan önce izlemeleri sağlandı. Uygulanan ölçekle birlikte 

öğrencilere, “Akletmez misiniz? adlı klibi izlemeniz, çevreye yönelik 

duyarlılığınızı-farkındalığınızı artırdı mı?” sorusu yöneltildi. Öğrencilerin 

% 99,48’i evet yanıtını verirken % 0,52’si ise kararsız olduğunu 

belirtmiştir. 

 

 



Tablo 7: Klip izleme-çevreye yönelik duyarlılık artışı ile ilgili 

cevaplara ait frekans ve yüzde değerleri 

Oluşturulan klibin çevreye yönelik 

duyarlılığı- farkındalığı artırması 
Frekans Yüzde (%) 

Evet 190 99,48 

Hayır 0 0 

Kararsızım 1 0,52 

 

Sonuç ve Tartışma 

Yapılan araştırma, öğrencilerdeki çevresel duyarlılık düzeyinin bazı 

değişkenler ve fen bilimleri akademik başarıları açısından incelenmesi 

üzerinedir. Bu bağlamda çalışma grubundaki öğrencilerden elde edilen 

verilere göre öğrencilerin fen bilimleri dersindeki akademik başarıları 

arttıkça, çevresel duyarlılıkları da artıyor denebilir (Tablo 1-2). Fen 

bilimleri akademik başarı artışıyla çevresel duyarlılığın da artışı 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir (F(3-187) =118,383; 

p< ,05). Yapılan Tukey testi sonucuna göre Fen bilimleri akademik başarı 

notları 5 olan öğrencilerin, 4 olan öğrencilerden, fen bilimleri akademik 

başarı notları 4 olan öğrencilerin de 3 olan öğrencilerden daha fazla 

çevresel duyarlılığa sahip oldukları söylenebilir. Yücel ve ark. (2003) 

tarafından yapılan bir çalışmada da Adana kenti içerisinde eğitim seviyesi 

yüksek olan bir grupla yaptıkları çalışmada,  bireylerin eğitim seviyesinin 

yüksek olması ile çevresel duyarlılıklarının da yüksek olduğu görülmüştür. 

Bu araştırma bir proje okulunda yapıldığı için okula kaydı olan 

öğrenciler ilin farklı yerleşim birimlerinde ikamet edebilmektedirler. 

Yapılan araştırmada öğrenciler yaşadıkları yerleşim birimine göre üç gruba 

ayrılmış ve öğrencilerin bu gruplara göre çevresel duyarlılık ölçeğinden 

aldıkları puanların istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği 

görülmüştür. Bu farklılığın hangi yönde olduğunu tespit etmek gayesi ile 

Tukey testi yapılmış ve şehrin doğu yakasında oturan öğrencilerle şehir 

merkezinde oturan öğrencilerin çevresel duyarlılık düzeyleri puanlarının 

istatistiksel olarak, şehrin doğu bölgesinde yaşayan öğrencilerin lehine 

farklılık gösterdiği görülmüştür. Tablo 3’e göre ise şehrin doğusunda 

yaşayan öğrencilerin şehrin batısında yaşayan öğrencilere göre çevresel 

duyarlılığının daha yüksek olduğundan bahsedilebilir. 

Tablo 5’e göre kız ve erkek öğrenciler arasında çevresel duyarlılık 

açısından ortalama olarak, erkek öğrencilerin lehine olacak şekilde 

farklılık bulunmaktadır. Ancak yapılan t testi sonucuna göre bu farklılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>,05). Dolayısı ile kız ve erkek 

öğrenciler çevre duyarlılığı noktasında birbirine denk tavırlar sergiliyor 
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olabilirler, çevre duyarlılıkları kız ve erkek öğrenciler arasında benzerlik 

arz ediyor denebilir. 

Tablo 6’ya bakıldığında, ortalama değer olarak sayısal alanda meslek 

tercihi yapmak isteyen öğrencilerin çevresel duyarlılık puanlarının, sözel 

alanda meslek tercihi yapmak isteyen öğrencilerden daha fazla olduğu 

görülmektedir. Bu durumun istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını 

tespit etmek amacıyla yapılan t testi sonucunda, öğrencilerin gelecekte 

tercih etmek istedikleri meslek alanına göre çevresel duyarlılık ölçeğinden 

aldıkları puanların istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği 

görülmüştür (t=,015, p=,99). Yani tercih edilecek meslek grubunun sayısal 

veya sözel alanda olmasının öğrencilerin çevresel duyarlılık düzeylerinde 

büyük farklılıklar oluşturmadığından bahsedilebilir. 

Araştırmada çekilen klibin ve sonrasında yapılacak çalışmalarda 

çekilecek kliplerin toplumda çevre duyarlılığı oluşturmasında,  çevreye 

karşı daha duyarlı davranılmasında pozitif etki sağlayacağı 

düşünülmektedir. Öğrenciler klip içerisinde yer alan kutu ile temiz hava 

satılması, ölmüş bir kuşun iç organları arasında plastik parçalarının olması 

vb. görüntülerin kendilerini çok etkilediklerini ifade etmişlerdir. 

“Akletmez misiniz? adlı klip çevreye yönelik duyarlılığınızı-

farkındalığınızı artırdı mı?” sorusuna öğrencilerin büyük çoğunluğunun 

(% 99,48’i) evet yanıtını vermesi, bizleri çevresel duyarlılık kazandırma 

noktasında görsel uzamsal zekayı aktif kılan kliplerden daha fazla 

yararlanmamız gerektiği düşüncesine götürmektedir. Farklı ses efektleri ile 

zenginleştirilebilecek bu kliplerle, insanların normal bir yaşantı parçası 

olarak değerlendirdikleri durumların, ne tür getirilere sebep olabileceğini 

daha rahat görmeleri sağlanabilir. Örneğin çiğnediği sakızı rastgele sokağa 

atma davranışını gösteren bir çocuk, gagasına sakız yapıştığı için 

beslenemeyen ve ölen bir kuşun fotoğrafını, oluşturulacak kliplerde 

gördüğü zaman davranışının olumsuz sonuçlarını, nelere sebep olduğunu 

idrak ederek, sakızını sokağa atma davranışından daha kolay vazgeçebilir.  

Kişisel haklara saygılı, insani değerlere sahip öğrencilerin 

yetiştirilmesine eğitim sisteminde özellikle önem verilmelidir. Çünkü 

bilinçli insanlar, çevreye karşı da bilinçli hareket eder, duyarlı davranırlar. 

Kaya, Akıllı ve Sezek, Çocukların çevreye karşı olumlu tutum ve 

davranışlar geliştirmesi için okul öncesinden başlayarak öğretmenlerin 

çevre ile ilgili amaçları destekleyecek etkinlikler planlamaları gerektiğini 

ifade etmektedirler (Kaya, Akıllı ve Sezek, 2009). Bu çalışmada çevre 

kirliliğini gözler önüne seren “Akletmez misiniz?” adlı klip tasarlanmıştır. 

Bundan sonraki çalışmalarda daha fazla klip çekimi yapılabilir, kirliliğin 

önüne geçilmesi için neler yapılabileceği ayrıntılı olarak kliplere 

yansıtılabilir. Kliplere farklı ezgi-enstrümantallerle eşlik edilebilir. Klipler 

ulusal-uluslararası düzeyde yayın yapan bir kurumda yayınlanabilir.  



Çevre duyarlılığı tespit edilip artırılmaya çalışılan araştırmalarda, çevre 

ile ilgili farklı bir alanda kıyaslamalarda bulunulabilir. Okullarda Çevre 

Koruma Kulübü etkinliklerinin artırılması öğrencilere çevre bilinci 

kazandırmada ve çevresel duyarlılığı geliştirebilmede etkili olabilir. 

Kullanılan atık maddelerin geri dönüşümü için farklı projeler 

geliştirilebilir. Ayrıca, çevreye duyarlı bir tüketici modeli oluşturulabilir 

böylece, geri dönüşüm olanağı olan maddelerin talebini arttırır. Bu olgu 

dolaylı olarak kısıtlı düzeydeki ülkesel kaynakların kullanım sürelerini 

uzatıp, dışa bağımlı hammadde talebinin en düşük düzeyde kalması ile 

ekonomik açıdan gelir de sağlayabilir (Yücel ve Ark., 2003). 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SİSTEM DÜŞÜNCESİ YAKLAŞIMI 
İLE ÇEVRE EĞİTİMİ UYGULAMALARI 

A.Murat ELLEZ & Nurdan ELLEZ & Naciye KAYA 

 

1. Giriş 

Jay Forrester tarafından 1960’larda geliştirilen Sistem Düşüncesi 

Yaklaşımı, karmaşık sistemlerin zaman içindeki davranışını anlamada 

kullanılan bir yaklaşımdır (Xi ve Poh,2013). Forrester bu yaklaşım ile 

endüstri sisteminde modelleme ve problem çözme üzerine odaklanarak, 

bunları dünyadaki kentsel ve sosyal sistemleri açıklamada kullanmıştır  

(Forrester,1961). Sistem düşüncesi yaklaşımı daha sonra işletme yönetimi, 

demografi, sosyal bilimler, ekonomik büyüme, fizik, kimya, biyoloji ve 

ekoloji sistemlerinin analizinde de yararlı bir araç olarak kullanılmıştır (Xi 

ve Poh,2013). 

Alkan (1984), sistemi ‘‘ortak yönleri olan bir seri ünitenin karşılıklı 

ilişki ve etkileşimi’’ olarak tanımlarken; Kaya (1984), ‘‘küçük parçalardan 

oluşup; kendisi de büyük bir sistemin parçası ya da sistemlerin parçası olan 

oluşum’’, Erkut (1989), ‘‘ fiziksel olan ya da olmayan birbiri ile etkileşim 

içerisinde olan öğeler kümesi’’ olarak tanımlar. Bu bağlamda “Sistem”; bir 

bütünü oluşturmak üzere sürekli olarak zaman boyutunda karşılıklı 

etkileşimde bulunan elemanların oluşturduğu bir bütün olup; karmaşık 

olduğu düşünülen durumların elemanlar arasındaki bağ olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Şenol, 2011).  

Sistemle ilgili çeşitli tanımlar incelendiğinde; sistemlerin belirli bir 

amacının olması, öğelerden oluştuğu, öğelerin birbiri ile etkileşimde 

olduğu sistem ile ilgili göze çarpan özellikler olarak karşımıza çıkar. Bu 

özelliklere sahip olan sistemleri anlamak sistem düşüncesi yaklaşımı ile 

mümkün kılınmaktadır (Gökçe, 2008). 

Sistem düşüncesi yaklaşımı, karmaşık sistemleri ve bu sistemlerdeki 

problemleri modellemek, sistemlerdeki elemanların arasındaki ilişkiyi 

belirleyerek, uzun vadede sistem davranışlarının gelişimini takip etmek ve 
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en önemlisi bu davranışların anlaşılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş 

bir modelleme tekniğidir (Şenol, 2011). 

Tecim (2004) sistem düşüncesi yaklaşımının temel felsefesinin 

dayandığı üç farklı düşünce sistemi olduğunu öne sürmektedir; 

a. Parçalar yerine bütüne odaklanan; holistik, 

b. Kavramak ortak amacı olan, elde edilmesi gereken amacı ön planda 

tutan olaylara bakış açısını yansıtan; erekbilimsel, 

c. Etkileşimli ilişkilere ve bütüne odaklanan; sentez   

Sistem Düşüncesi 

Metodolojisi 

Analiz  Temel 

felsefe 

Hedef  Yaklaşım 

 

Problemin doğasını 

tanımlayarak niteleme ve 

sınıflandırma,  

 

 

Karmaşa 

 

 

Yapısalcılık 

 

 

Anlamayı 

artırma 

 

 

Keşfetme 
Problem çözümünde 

kullanılacak yöntemi 

belirleme 

Problemin ortaya çıktığı 

sistem tipini tanımlama, 

sistemi irdeleme 

Problemin yer aldığı 

sisteme uygun yöntem ve 

araçların seçimi 

Tablo 1. Hester, P. T., & Adams, K. M. (2013) ve Banathy ve Jenlink (2004) 

çalışmalarından oluşturulmuştur. 

Tablo1. incelendiğinde sistem düşüncesi yaklaşımının metodolojisinin 

keşfetme yaklaşımı, anlamayı artırma hedefi ile karmaşaya dayalı yapısalcı 

felsefeye dayandığı görülmektedir.  

Sistem düşüncesinin dinamiği doğrusal olmayan ilişkilerin etkisini 

açıklar (Sterman, 2000). Doğrusal olmamak, sistem davranışının düz 

sebep-sonuç ilişkisi gibi basit bir ilişkiye sahip olmadığı anlamına gelir. 

Örneğin, düz neden-sonuç ilişkisi, ne kadar çok çalışırsak verimliliğimizin 

de o kadar yüksek olacağını söyler. Fakat gerçek dünyada çalışma süremiz 

arttıkça saat başına verimliliğimiz azalır. Bu, doğrusal olmayan neden-

sonuç ilişkilerinden kaynaklanır (Nuhoğlu, 2008). 

Anderson ve Johnson, (1997), sistem düşüncesi yaklaşımına ilişkin üç 

özellik üzerinde durmaktadır. Bu özelliklerden ilki sistem düşüncesinin 

büyük resmi vurgulamasıdır. İkincisi, sistem düşüncesinde kısa ve uzun 

vadeli bakış açısı gereklidir. Sistem düşüncesi yaklaşımında her iki bakış 

açısı da dengededir. Üçüncüsü, sistem düşüncesi sebep-sonuç ilişkisini 
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temel alır. Bu bağlamda problemlerin tek bir yolla çözülmesi beklenemez,  

alternatif çözüm yolları bulunduğu kabul edilir. 

    Nandalal ve Semasinghe (2006), sistem düşüncesi yaklaşımına yönelik 

adımları şu şekilde belirtmiştir: 

 (a) Sistemin ve onun sınırlarını keşfetmek,  

 (b) Anahtar değişkenleri tanımlamak,  

 (c) Fiziksel süreçlerin değişkenler açısından matematiksel ilişkilerini 

ortaya koymak, 

 (d) Sistemin yapısının haritalanması ve modelini anlamak için 

simülasyonunun oluşturulması, 

 (e) Verimli karar verme için simülasyon sonuçlarının değerlendirilmesi. 

Sistem düşüncesi yaklaşımının uygulanan adımları, hem metodolojisi 

hem de dayandığı felsefi temelleri ile dünyamızda var olan karmaşık 

sistemleri çözümlemesi açısından önemli bir yere sahiptir (Taşdelen, 

2016).  Ayrıca genel bir problem tanımlama ve çözme yaklaşımı olan 

sistem düşüncesi yaklaşımını günümüz bireylerinin kullanması onların 

hayatını kolaylaştıracaktır ( Sterman,2000). 

   Okul öncesi eğitimin amaçlarına bakıldığında; MEB(2013), 

1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar 

kazanmasını sağlamak; 

2. Onları ilkokula hazırlamak; 

3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak 

bir yetişme ortamı yaratmak; 

4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır. 

Okul öncesi eğitimin amacı tek başına belirli bilgileri öğrenciye aktarıp 

öğretmenin ötesindedir. Öğrencinin ilköğretime geçtiğinde sadece sorulan 

soruları yanıtlayabilmesi, eğitim sisteminin amaçlarına ulaşmak için 

yeterli değildir. Bilim ve teknoloji alanında hızla artan yenilikler ve buna 

bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler okul öncesi eğitim sisteminde, 

öğrencilerin problemleri yanıtlamak kadar oluşturabilmesini de 

hedeflemesi gerektiği anlayışını da beraberinde getirmiştir (Katrancı, 

2014). Problem oluşturmak, verilen bir problemi yanıtlamaktan daha derin 

bir bakış gerektirir. Problem oluşturmak için, çevreyi gözlemleyebilmek 

gerekir. Meselelere eleştirel bakış açısıyla yaklaşmak ve sorulmamış olan 

soruları ortaya çıkarabilmek gerekir. Bu gerekli bir bakış açısıdır ve 

dünyayı farklı açılardan görme becerisi sağlar. Bu bakış açısını kişisel bir 
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beceri olarak geliştirmiş ve kazanmış kişiler, daha hoşgörülü, esnek, 

uyumlu, üretici ve yararlı olurlar. Çünkü öğrenciler çoğu konuda tek bir 

doğrunun olmadığını, farklı koşullarda, farklı zamanlarda farklı doğruların 

olabileceğinin farkına varabilirler. Bu şekilde yetişen insanlar 

çevrelerindeki topluluklar için daha yüksek değer üretir, çünkü gizli kalmış 

sorunları ortaya çıkarırlar ve onları çözmeye yönelik etkin öneriler 

getirebilirler (Nuhoğlu, 2008). 

Zaraza ve Fisher (1997), eğitimde sistem düşüncesi yaklaşımının 

uygulanmasının öğrenciye konu öğretmekten ziyade öğrenci merkezli 

öğrenme ortamı oluşturmak olduğunu dile getirmiştir. Ayrıca bu şekilde 

öğrenci bilgiyi öğretmenden pasif olarak alması yerine; kendisi ulaşacaktır. 

Sistem düşüncesi yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda öğrenciler;  sistemin 

nasıl çalıştığını öğrendikçe düşünce sınırlarını genişleterek çevrelerinde 

gerçekleşen olayları fark edebilme yeteneği kazanırlar (Forrester ve 

arkadaşları, 2002). 

Pek çok alanda yapılan sistem düşüncesi yaklaşımına yönelik 

araştırmalar ve uygulamalar eğitim alanında da yapılmıştır. İlköğretimde; 

Clauset (1982); okul gelişim programları, Hassell (1987); coğrafya, Webb 

(1988); Aids Salgını, Drapper ve Swanson (1990); besin zincirleri, Coffin 

(1999); köpek balığı ve balık arasındaki ilişki, Alessi (2000); interaktif 

öğrenme ortamları, Nuhoğlu (2008); fen ve teknoloji alanlarında araştırma 

yapmışlardır. Lise düzeyinde ise; Klieme ve Maichle (1991,1994); kimya 

ve biyoloji, Davidsen ve diğerleri (1993); ekonomi, sosyal ekoloji, Shecker 

(1994); fizik ve kuvvet, Nelson (1995); öğretmen davranışı, Ossimitz 

(1996); fizik, Albin (1996); Algler, Albin (1996); demografik nüfus, 

Zaraza ve Fisher (1997); Newton kanunları, Fısher (2000); güneş sistemi 

ve uyduları, Cruz ve arkadaşları (2007); diffuzyon modeli konularını 

sistem düşüncesi yaklaşımı ile irdeleyerek çalışılmıştır. Üniversite 

ortamında ise Evans (1988); yönetim, Jensen ve Brehmer (2003); av avcı 

,Shaffer (2006); bilgisayar üzerine sistem düşüncesi yaklaşımı ışığında 

araştırmalarını şekillendirmiştir.  

2. Uygulamalarin Temelleri  

Yaşam boyu sürmesi gereken çevre için eğitim sürecinin, bireyin 

kişiliğinin şekillenmeye başladığı erken dönemlerden itibaren başlaması 

gerekmektedir. Okul öncesi dönem yetişkin kişiliğimizin sahip olduğu 

tutum ve davranışların temelinin atıldığı bir dönemdir. Bu dönemde 

çocuğun kazandığı tutum ve davranışlar gelecekteki yetişkinin kalıcı 

kişilik yapısını oluşturmaktadır. Araştırmacılar, çevre bilgisi ve çevreye 

yönelik tutumun okulöncesi dönemde şekillenmeye başladığını, okul 

öncesi dönemde kazandırılan çevre bilincinin ileriki yıllarda da çevreye 

karşı olumlu tutum geliştirmede önemli yeri olduğunu ifade etmektedir 

(Ogelman &Güngör,2005) 
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1982 yılında ilk kez okul öncesi dönemde çevre eğitimi kavramı Jaus 

tarafından kullanılmıştır (Russo, 2001). Yapılan çoğu çalışmada, 

öğrencilerde çevreye karşı olumlu tutum oluşturulması yönünde çevre 

eğitiminin ve çevreye yönelik olumlu tutum geliştirilmesinde okul öncesi 

eğitimin öneminin ifade edildiği görülmektedir (Domka, 2004; Palmer, 

1995). Taşkın (2004) çevreye yönelik olumlu tutumların formal eğitim 

süreciyle şekillendiği, özellikle de okul öncesi eğitimin bu şekillenmede 

son derece önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda  yapılan 

uygulama örneklerinin temelini, öğrencilerin çevreye karşı 

farkındalıklarını ortaya koymak, çevreye yönelik farkındalıklarını artırmak 

oluşturmaktadır. 

2.1. Sistem Düşüncesi Yaklaşımı Araçları 

 

                               Resim 1. Çevre Eğitiminde Kullanılan Araçlar 

Sistem düşüncesi yaklaşımının temel aldığı dört fikir bulunmaktadır. 

Birincisi bütün sistemlerin akışlar ve bunların biriktiği stoklardan 

oluşmasıdır. Örneğin bir su havuzu sisteminde, havuz stok, havuzu 

dolduran veya boşaltan musluklar akıştır. İkincisi sistemdeki stok ve 

akışları geri besleme döngülerini içermektedir. Üçüncü temel fikir de 

herhangi bir sistemdeki geri besleme döngüleri, doğrusal olmayan ilişkiler 

ile birleşir. Son temel fikir ise, sistemin doğasında olan ve birbiriyle 

etkileşim halindeki akışlar, geri besleme döngülerinin ve doğrusal olmayan 

ilişkilerin oluşturduğu ağın dinamik davranışının tek başına matematiksel 

olarak basitçe modellenememesidir (Sterman, 2000; Barlas, 2002; 

Nuhoğlu, 2008). Resim 1’de yer alan öğeler bu dört temel üzerinde 

şekillenmiştir.  
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2.2. Uygulama Basamakları 

Tablo .2. Uygulamalardan Örnek Tema ve Süreçleri 

Okul öncesi programının çevre konusundaki kazanım ve göstergelerine 
göre yukarıdaki sorular yardımıyla çocukların çevrelerindeki olayları 
incelemesi ve tartışmaları sağlanmıştır. Bunun için sistem düşüncesi 
araçlarından faydalanılmıştır. Bu araçlar sayesinde çocukların daha çok 
veri toplaması, soyut olan kavramları somut hale çevirebilmeleri ve 
topladıkları veriler ışığında kararlar vermeleri istenmiştir. 

 

 

Tema  Kullanılan Araç       Öğrenme süreci   

Şehir Hayatı 

Çevre  

Çıkarım 

Merdiveni 

Şehir Hayatında Ne görüyoruz? Ne 

duyuyoruz? Koku nasıl? Ne 

hissediyoruz? Ne yapmalıyız? 

Şehir Hayatı 

Çevre Problemleri 
Buzdağı  

Çevremizde gördüğümüz problemler  

neler? 

Doğa Hayatı 
Çıkarım 

Merdiveni  

Doğa hayatında ne görüyoruz? Ne 

duyuyoruz? Kokusu nasıl? 

Doğa Hayatı 

ihtiyaç 
Döngüler  Doğada kimin kime ihtiyacı var? 

Üretim  

(Artan-azalan) 
Stok Akış Üretim nasıl artar? Üretim nasıl azalır? 

Tüketim 

 
Grafik  Günlük  neyi ne kadar tüketiyoruz? 
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Resim 2. Şehir Hayatı Çıkarım Merdiveni                         

Resim 3.  Şehir Hayatı Buzdağı 
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Resim 4. Doğa Hayatı İlişki Halkaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim.5 Çıkarım Merdiveni 
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2.2. Sınıf içi ve Dışı Uygulamalar  
 
                                        

 

                                                                        

       

 

                                         
                                                        

Resim 6.  Buzdağı                                                Resim7. Çıkarım Merdiveni 
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Resim 8. Doğada ve Şehirde Neler Görüyorum? 

 

Resim 9. Üretim Stok Akış Grafiği 
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Resim 10. Doğada Duyduğumuz Sesler 

Resim 11. Doğaya Dokun 

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada okul öncesi dönem öğrencilerinin çevre ve sorunlarına 

ilişkin temalarını sistem düşüncesi yaklaşımı ile somutlaştırmalarına 

çalışılmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin, çevre sistemini nasıl 

anlamlandırdıkları, yaşantımızdaki diğer sistemlerle nasıl ilişki kurdukları     

gözlemlenmiştir. Bu süreçte çocukların; bilimsel süreç becerilerini 

kullanmalarına; sistem düşüncesi yaklaşımı araçları ile basit modelleme 

yaparak kendilerinin öğrenmelerine fırsat tanınmıştır. Ullmer (1986), 

sistem yaklaşımı düşüncesinin, karmaşıklığın karşısındaki herhangi bir 

sorun durumunda sistemlerin karşılıklı ilişkilerini araştırdığını ifade 

etmektedir. Uygulamalarda yapılan etkinliklerin temel mantığını oluşturan 

da budur.  Çevre nedir? Çevrede neler görüyoruz? Çevrenin kokusu 

nasıldır? Temiz çevre bize ne hissettirir? Kirli çevre bize ne hissettirir? gibi 

sorular karmaşıklığın içerisindeki sorunları tanımlamaya fırsat veren 
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sorulardır. Senge (1990) bilgi, ilke ve araçları sağlayan kavramsal bir 

çerçeve olarak sistemli düşünme yaklaşımını karşılıklı ilişki içerisinde 

değişken desenler ve tekrarlanan olaylar, zihinsel modeller ve sistemik 

düşünce arasındaki bağlantıyı ortaya koymak olduğunu belirtmiştir. 

Ayrıca bu uygulamalar ile çocukların sadece okul öncesi eğitim 

programında yer alan kazanımlara ulaşılmasına çalışılmamış; sistem 

düşüncesi yaklaşımı ile yaşantısal ve kişisel becerilere sahip olunması da 

desteklenmiştir. Sistem düşüncesini kişisel bir beceri haline getirmiş 

insanlar, karmaşık sistemleri kısa yoldan, kestirme çözümlerle 

yönlendiremeyeceklerini bilirler (Meadows,1997). Sistem düşüncesi 

yaklaşımı çalışmaları öğrencileri karşı karşıya kaldıkları dinamik, 

karmaşık sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarla ilgilenmeye yönlendirir. 

Karmaşık sistemlerle ilgili zihinsel modelleri anlayabilmek için somut bir 

iletişim aracı sağlar. Öğrenciler sistemin nasıl çalıştığını öğrendikçe 

düşünce sınırlarını genişleterek çevrelerinde gerçekleşen olayları fark 

edebilme yeteneği kazanırlar (Forrester ve arkadaşları, 2002). 

Çevre bilincine yönelik gerçekleştirilen bu uygulamalarda; çevre 

sisteminin dinamik ve karmaşık yapıya sahip olması, birçok aracı 

kullanmayı gerektirmiştir. Alan yazına bakıldığında da çevre 

problemlerinin dinamik ve karmaşık yapısına karşın, söz konusu sistemleri 

anlamak için sistem becerileri üzerine yapılan çevre eğitimi çalışmalarının 

çok sınırlı olduğu görülmektedir. Assaraf ve Orion (2005), çalışmalarında, 

“Su Döngüsü” konusunda 8.sınıf öğrencilerinin kavram yanılgıları 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Çevremizdeki sistemleri bütünüyle 

anlayabilmemiz için sistem düşüncesi becerilerinin geliştirilmesi gerektiği 

ön kabulüyle yola çıkarak, öğrencilere su döngüsü konusunu kavram 

haritaları ve çeşitli çizimler üzerinden aktarmışlar ve süreç öncesi, sırası 

ve sonrasında nitel ve nicel ölçümler yapmışlardır. Riess ve Mischo (2010) 

tarafından, Almanya’da 424 altıncı sınıf öğrencisiyle , orman ekosistemini 

öğretmek için dört tasarım denenmiştir. Kontrol grubuna geleneksel 

yöntemler ile orman ekosistemi öğretilirken, diğer gruba ise sistem 

düşüncesi yaklaşımı becerilerinin geliştirilmesi için tasarlanan özel bir 

eğitim programı uygulanmış, diğer bir gruba da orman ekosistemi ile ilgili 

bilgisayar benzetimi içeren bir uygulama yapılmıştır. Son grup için, 

benzetim ve sistem düşüncesi becerileri odaklı özel eğitimin bir arada 

olduğu bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, 

birleştirilmiş öğretim programı ile eğitim gören öğrencilerin konu 

hakkındaki başarı puanlarının ve durum yargılama puanlarının daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Doğança ve Saysel (2013) yedinci sınıf 

öğrencilerinin insan ve çevre ünitesine eleştirel yaklaşım ile dinamik ve 

karmaşık çevre problemlerinin öğretilmesine yönelik yapılan yarı-

deneysel araştırmada, deney grubu nedensel döngü şemaları, stok-akış 

şemaları ve dinamik sistem modelleriyle öğrenim görürken, kontrol 

grubuna aynı çevre içeriği müfredatın önerileri doğrultusunda 
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uygulanmıştır. Uygulanan testler sonucunda, deney grubunun sistem 

düşüncesi becerilerinin daha fazla geliştiği ve dinamik çevre sorunlarını 

anlamlandırmada daha başarılı oldukları saptanmıştır. 

Türkiye’de son yıllarda yapılan çalışmalar okullarda ‘sistem düşüncesi’ 

yaklaşımının bir yöntem mi, araçlar bütünü mü, teknik mi ve hatta program 

mı olduğu tartışmalarını ortaya çıkarmıştır. Bir yaklaşım olarak sistemleri 

anlamayı ve sistem elemanları arasındaki ilişkileri görmeyi bir alışkanlık 

haline getirmek için araçların düzenli ve kontrollü olarak öğrencilere 

tanıştırılması ve uygulanması gerekmektedir. Süreç takibi yapılarak doğru 

ölçme araçları ile bu alışkanlıkların kazanılıp kazanılmadığı 

belirlenmelidir. Araçların yıl içinde bir ya da birkaç kez kullanılması bir 

alışkanlık oluşturmak için yeterli değildir.  

Bir başka tartışılan konu da sistem düşüncesi yaklaşımı 

uygulayıcılarının yetkinliği ve kullandıkları kaynakların doğruluğu ve yol 

göstericilerin uzmanlığıdır. Bir ya da iki kez uygulama deneyimi olan 

kişilerin yol gösterici olma deneyimiyle yanlış uygulamalar ortaya 

çıkmasına sebep olması ya da yanlış sonuçlara ulaşılması mümkündür.  

Sistem düşüncesi önemlidir ama kendi özünde de anlatıldığı gibi 

davranışların zamana bağlı değişimi beklenmeli ve gözlemlenmelidir. 

Aynı grup içerisinde tek bir uygulamanın sonuçlarını almak öğrencilere 

sistem düşünürü alışkanlıkları kazandırmakta yetersiz kalır. Görülen 

sonuçlar sadece konuların geleneksel yöntemlere kıyasla daha iyi sonuç 

verdiğine kanıttır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin gelişimi  

için aynı grupla daha uzun süreli ve araçların etkililiğinin tek tek 

çalışılmasından sonra bütünsel uygulamalar yapılması ve bu becerilerin 

farklı problem durumlarında değerlendirilmesi ile daha anlamlı sonuçlar 

elde edilebilir. Bunun için de yaklaşımı daha çok araştıran, inceleyen, önce 

kendisi bu alışkanlıklara sahip olan uygulayıcılar ile yapılmalıdır.   

Unutulmamalıdır ki hiçbir yöntem, teknik ya da yaklaşım tek başına sihirli 

bir değnek değildir.  
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL 

OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Investigation of Digital Literacy Levels of Social Studies Teachers 

Candidates According to Different Variables 

Suat POLAT* 

Giriş  

 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi yaşamın her alanına 

yansıyarak bilginin kıtaları aşıp küreselleşmesini sağlamıştır. Bilgi ve 

iletişim teknolojilerindeki gelişmeler; insanlarının birbirleri ile iletişim 

biçimlerinin değişmesine, iletişim araçlarının çoğalmasına, kitle iletişim 

araçlarının kapsamının genişlemesine ve iletişim ortamlarının 

farklılaşmasına da katkı sağlamıştır. 21. yüzyılda bu gelişmelere paralel 

olarak bilgi çağı; iletişim çağı, bilim çağı, uzay çağı, teknoloji çağı, internet 

çağı, vb. isimler almış, bu çağda yaşayan insan toplumları ise bilgi 

toplumu, teknoloji toplumu, iletişim toplumu ismini almıştır. Değişen bu 

kavramlara, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen ve en iyi şekilde 

faydalanabilen bireyler yetiştirilmesi önem kazanmıştır (Karaman ve 

Karataş, 2009). Gelişen teknolojilere ayak uydurabilmek ise bireylerin bu 

teknolojileri doğru okuyabilmesine bağlıdır. 

“Okuryazarlık, yazı sembollerini seslendirme ve anlamlandırma ile 

başlayan, bu becerinin etkili bir şekilde kullanılması ile nesneleri, olgu ve 

olayları daha ayrıntılı anlama ve anladıklarına kendi özünü katarak kendini 

ifade etme durumudur”. Okuryazarlık kavramı çağımızda artık kâğıt 

üzerinde yer alan yazı ve sembolleri okumak değil, aynı zamanda bunları 

analiz etme, yorumlama ve sentezleme becerisini de gerektirmektedir 

(Aşıcı, 2009). 21. yüzyılda sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda 

meydana gelen baş döndürücü gelişmeler çeşitli okuryazarlık türlerini de 

beraberinde getirmiştir. Bütün okuryazarlık türlerinin temelinde bilgi 

okuryazarlığı olmakla birlikte dijital okuryazarlık da bu yüzyılın önemli 

okuryazarlık türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çağımızda bilginin sürekli gelişmesi, istenildiği zaman erişilebilen bir 

hale gelmesinden dolayı; bilgiye ulaşma, bilgiyi analiz etme, bilgiye 

eleştirel bakabilme ve bilgiyi değerlendirme gibi farklı becerilerin zorunlu 

kıldığı bilgi okuryazarlığı gündeme gelmiştir. Bilgi okuryazarlığı, teknik 

bir beceri olmasının yanında, bilginin nasıl kullanılacağı, bilgiye ulaşım, 

bilgi üzerinde eleştirel düşünme ve bilginin teknik altyapısı gibi becerileri 

bünyesinde barındırır (Shapiro ve Hughes, 1996). İçinde bulunduğumuz 
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çağdaki bu büyük değişimlerden medya ve iletişim de büyük ölçüde 

etkilenmiştir. Eski çağlarda insanları tiyatro, telgraf ve gazeteler etkilerken 

günümüzde bunun yerini sinema, telefon ve televizyon almıştır. Bu 

değişikliklerin her biri medyada ve iletişimde gerçekleştiği için tüketen, 

keyif alan, öğrenen halkın zihniyeti de onlarla birlikte değişmiştir (Gilster 

ve Glister, 1997).   

Bu teknolojilerin dijital ortamlarda sezgisel olarak çalışmasını 

sağlamak ve bu ortamlarda gömülü olan geniş bilgi birikimine kolay ve 

etkin bir şekilde erişebilmelerini sağlamak özel bir zekâ gerektirmektedir. 

Dijital çağda dijital teknolojilerin hızla gelişmesi, gelişmekte olan bilgi 

toplumunda bireyleri dijital ortamlardaki sorunları çözmek ve çözmek için 

giderek artan bilişsel becerilere sahip olmalarını gerektiren durumlarla 

donatmaktadır. Bu becerilere genellikle "dijital okuryazarlık" denir. Dijital 

okuryazarlık genellikle teknik-prosedürel, bilişsel ve duygusal-sosyal 

becerilerin bir kombinasyonu olarak düşünülür. (Aviram ve Eshet Alkalai, 

2006). Dijital okuryazarlık sadece tuşlara dokunmak değil fikirlere hâkim 

olmaktır. Dijital okuryazarlık gelişen kavram dizisinin ayırt edici 

yollarından biri olarak profesyonel düşünceyi ve bilgiyi dikkatli 

yorumlamak, bilgiyi analiz edip sentezlemek için kendine özgü beceri ve 

teknikler gerektirir (Lankshear ve Knobel, 2008). 

Teknolojinin gelişimi ile beraber yaşam boyu öğrenmenin 

gerçekleşmesi dijital okuryazarlık kavramını daha da önemli bir hale 

getirmiştir. Teknolojinin insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline 

gelmesi, onun neden, nasıl ve ne şekilde kullanılacağının sorgulanmasını 

da beraberinde getirmiştir (Özerbaş ve Kuralbаyeva, 2018). 

Dijital okuryazar bireylerin sahip olması gereken özellikler şöyle 

sıralanabilir: “Martin (2008)‘e göre dijital okuryazar bireyler; dijital araç 

kullanabilmek için farkındalık, tutum ve yeteneklerini geliştirmelidir. 

Ayrıca dijital kaynaklara erişmesi, eriştiklerini değerlendirebilmesi, 

entegre, analiz ve sentez edebilmesi, yeni bilgi oluşturabilmesi, insanlarla 

ilişki kurabilmesi, yapıcı sosyal davranışlarıyla bu süreci sosyal yaşamına 

aktarabilmesi dijital okuryazar bireylerde bulunması gerek başlıca 

özelliklerdir  (Martin, 2008; akt. Özerbaş ve Kuralbаyeva, 2018). 

Günümüz öğrencileri bilgisayar ve video oyunlarını, internetin dijital 

dilini çok iyi bilmektedir. Bilgisayar oyunları, elektronik posta, internet, 

cep telefonları, mesajlaşma yeni nesillerin vazgeçilmezleri arasına 

girmiştir. Dijital teknolojinin gelişi ve hızla yayılmasıyla beraber 

geçmişten gelen alışkanlıklar, kıyafetler, vücut süsleri, stiller tamamen 

değişmiştir (Prensky, 2001). Bu değişim ve gelişim karşısında hızlı bir 

şekilde elde ettiği bilgileri olduğu gibi kabullenmeyen, bilgiyi analiz edip 

yorumlayan, empati becerisi gelişmiş, sosyal, kültürel ve siyasi kimliğe 

sahip olan bireylere gereksinim duyulmaktadır (Genç ve Eryaman, 2008). 
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Bilgi çağının imkânlarını bireylere sunduğu bilgisayar ve akıllı 

telefonlar, uzak mesafelere mesaj yollamak, bir tuşa basarak 

kilometrelerce uzağa düşünceleri e-posta ile göndermek, öğrenilmesi 

gereken bir konuyu anında araştırma fırsatı sunmak, kütüphanede 

bulunabilecek kitapların telefon ya da bilgisayarlarda taşınması gibi 

olanakları bünyesinde barındırmıştır. Tüm bu gelişmeler toplumları siyasî, 

ekonomik ve kültürel açıdan etkileyip değiştirmiştir. Eğitimin hayata 

hazırlayıcı rolü göz önünde bulundurulduğunda, bu değişime bireyleri 

hazırlayacak ve bireylerin bu değişime uyumunu sağlayabilecek bir eğitim 

modelinin benimsenmesi gerekir (Tüzel ve Tok, 2013). Bu eğitim 

modelinin gerçekleştirileceği ve geliştirilebileceği mekânlar ise kuşkusuz 

eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü okullardır.  

Bugün bilgi toplumunun gelişen eğilimlerine cevap vermenin çok 

uzağında olan okulun yeni bir yüze ve kimliğe ihtiyacı vardır. Bilgi 

toplumunun en büyük sermayesi olan eğitimli insana şekil verecek kurum 

olarak okulun işlevi, içeriği ve amaçları yeniden düşünülmelidir. 

Ekonominin bilgiye dayandığı bu yeni toplumda okulların 

performanslarından ve sorumluluklarından da beklentiler farklılaşmaktadır 

(Genç ve Eryaman, 2008). 

Dünyanın hemen her yerinde öğretmen yetiştiren kurumlar için 

öğretmen adaylarının; bilgi okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, medya 

okuryazarlığı, dijital okuryazarlık gibi çeşitli okuryazarlık alanlarının 

gerektirdiği bilgi ve beceriler ile donatılması günümüz toplumlarının 

gereksinim duyduğu ihtiyaçlar arasındaki yerini almıştır. Teknoloji ile iç 

içe olduklarından dolayı öğretmen adaylarının bu okuryazarlık türlerine 

eğilimi vardır. Burada yapılması gereken onların bu konuda yeteri kadar 

desteklenmesidir (Henderson ve Scheffler, 2003). 

Öğretmenlerin etkilediği büyük kitle düşünüldüğünde yetiştirecekleri 

nesillerin güncel, duyarlı ve anlam arz eden bilgileri desteklemeleri büyük 

önem taşımaktadır. Çünkü çağımızda yeni nesiller; medya araç-

gereçlerinin çok sık kullanıldığı bir ortamda dünyaya gözlerini açmakta ve 

dijital birer vatandaş olarak aramıza katılmaktadır. Bundan dolayı bu 

süreci dikkatli ve temkinli yürütmek gerekir. (Sarsar ve Engin, 2015). 

Öğretmenler bilgi teknolojilerine ilişkin becerilerini, tutumlarını, 

değerlerini geliştirmeli ve bu teknolojilerden öğretim aktivitelerinde daha 

fazla faydalanmalıdır (Adıgüzel, 2010).  

Dijital okuryazarlık, aynı zamanda Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programlarında öğrencilere kazandırılması gereken beceriler arasındaki 

yerini de almıştır. Eğitimin bu konudaki önemi göz önüne alındığında 

geleceğin öğretmenleri olarak bu beceriyi öğrencilere kazandıracak olan 

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerini farklı 

değişkenler açısından incelemek önem arz etmektedir. Çünkü dijital 
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okuryazarlık becerisine sahip olmayan öğretmen adaylarının bu beceriyi 

öğrencilere kazandırmasını beklemek doğru bir anlayış olmaz. 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital 

okuryazarlık düzeylerini farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu 

genel amaca bağlı olarak aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır: 

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; 

a. Cinsiyet 

b. Sınıf 

c. Yetiştiği yer 

d. Anne eğitim durumu 

e. Baba eğitim durumu 

f. Anne mesleği 

g. Baba mesleği 

h. Aile aylık gelir durumu 

i. Günlük internet kullanım süresi 

j. Sosyal medya hesabı 

k.Günlük bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma sıklığı 

değişkenlerine göre farklılık göstermekte midir? 

Yöntem 

Bu çalışma nicel araştırma yöntemine göre tasarlanmıştır. Bu tür 

araştırmalar, gerçeğin araştırmacı dışında bağımsız bir şekilde var 

olduğunu, somut olarak gözlenebileceğini ve ölçülüp 

değerlendirilebileceğini savunan araştırmalardır. Nicel araştırmalarda 

duygular ve gerçeklikler bağımsız bir şekilde değerlendirilir, elde edilen 

sonuçlardan hareketle genellemeler yapılabilir. Bu tür araştırmalarda 

gerçeklik beş duyu organıyla algılanan somut nesneler olarak 

görülmektedir (Büyüköztürk vd., 2014; Sönmez ve Alacapınar, 2014; 

Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli esas alınarak 

yürütülmüştür. Tarama araştırmaları, olayların olduğu gibi resmedildiği ve 

büyük kitlelerden veri toplama avantajı sağlayan araştırmalardır. Büyük 

kitlelerden kısa sürede veri toplanabilmesi bu araştırmaların Sosyal 

Bilimlerde sıklıkla kullanılmasını sağlamıştır. Tarama araştırmaları 

kapsamında üzerinde çalışılan büyük grupların olay ve olgulara yönelik 

düşünceleri değiştirilmeden, deneklere herhangi bir müdahalede 

bulunulmadan betimlenmeye çalışılır (Robson, 2015; Büyüköztürk vd., 

2014; Can, 2014; Karakaya, 2014; Sönmez ve Alacapınar, 2014). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde öğrenim 

görmekte olan Sosyal Bilgiler öğretmen adayları oluşturmaktadır. 
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Araştırmanın örneklemini ise farklı sınıflarda öğrenim görüp gönüllü 

olarak çalışmaya katılan 258 öğretmen adayı oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak Ng (2012) tarafından geliştirilip 

Hamutoğlu, Güngören, Uyanık ve Erdoğan (2017) tarafından Türkçe’ye 

uyarlanan “Dijital Okuryazarlık Ölçeği” kullanılmıştır. Dijital 

Okuryazarlık Ölçeği 5’li likert tipi bir ölçek olup, 17 madde ve 7’si tutum, 

6’sı teknik, 2’si bilişsel, 2’si ise sosyal özellikleri ölçen 4 boyuttan 

meydana gelmektedir.  

Ng (2012) tarafından geliştirilip Hamutoğlu, Güngören, Uyanık ve 

Erdoğan (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Dijital Okuryazarlık 

Ölçeği”nin bütününün güvenirlik katsayısı .89 çıkarken; Cronbach alfa alt 

boyutlarına ait güvenirlik katsayıları tutum alt boyutu için .80, teknik alt 

boyutu için .93, bilişsel alt boyutu için .73 ve sosyal alt boyutu için .73 

olarak hesaplanmıştır. Dijital okuryazarlık ölçeğindeki maddelerin alt 

boyutlara göre dağılımı ise tutum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, teknik: 8, 9, 10, 11, 12, 

13, Bilişsel: 14, 15, sosyal: 16, 17 şeklindedir. Ölçek kullanım izni için 

yazarlarla mail yoluyla iletişim kurulmuş ve ölçeği kullanmak için gerekli 

izinler alınmıştır. 

Veri Toplama 

Çalışma verileri 2017-2018 eğitim öğretim yılında toplanmıştır. 

Çalışmaya dâhil edilen öğretmen adayları gönüllülük esasına göre seçilip 

veri toplama aracı olarak Ng (2012) tarafından geliştirilip Hamutoğlu, 

Güngören, Uyanık ve Erdoğan (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 

“Dijital Okuryazarlık Ölçeği” uygulanmıştır. Veri toplama aracı 

araştırmacı tarafından bizzat uygulanarak katılımcılara ölçek maddelerini 

cevaplamaları için 15 dakika süre verilmiştir. Sürecin daha sağlıklı 

ilerlemesi için gerekli açıklamalar araştırmacı tarafından yapılmış olup bu 

süreçte katılımcılardan gelen sorulara uygun cevaplar verilmiştir.  

Veri Analizi 

Çalışmada elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Ölçek uygulandıktan sonra elde edilen verilerin analizinde iki 

değişken arası ilişkinin belirlenmesi için t testi, ikiden fazla değişken 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi için tek faktörlü ANOVA testi 

uygulanmıştır.  Tek faktörlü ANOVA testinde ulaşılan sonucun hangi 

gruplar lehine olduğunu tespit etmek için ise TUKEY testi uygulanmıştır. 

Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde çalışma kapsamında Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının 

dijital okuryazarlık düzeyleri cinsiyet, sınıf, yetiştiği yer, anne ve baba 

eğitim durumu, mesleği, aile aylık gelir durumu, günlük internet kullanım 
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süresi, sosyal medya hesabı ve bilgi, iletişim teknolojilerini kullanma 

sıklığı değişkenlerine göre incelenmiş olup elde edilen veriler tablolar 

halinde yorumlanarak sunulmuştur. Verilerin normallik dağılımları tablo 

1’de sunulmuştur.  

Tablo 1: Normallik Dağılımları 

 �̅� Basıklık  Çarpıklık 

Tutum 3.864 -1.024 1.261 

Teknik 3.780 -.692 .904 

Bilişsel 3.728 -.650 .399 

Sosyal 3.503 -.213 -.258 

Tablo 1 incelendiğinde verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediğini ortaya çıkarmak için çarpıklık-basıklık değerlerine 

bakılmış olup değerler -1.5 ile 1.5 arasında bulunduğu için normal dağılım 

gösterdiği belirlenmiştir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital 

okuryazarlık düzeyleri cinsiyete göre incelenmiş olup elde edilen veriler 

Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık 

Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi 

 Cinsiyet n �̅� SS t p 

Tutum Kadın 130 3.816 .643 -

1.124 

,262 

Erkek 128 3.914 .748   

Teknik Kadın 130 3.747 .701 -.726 .468 

Erkek 128 3.813 .765   

Bilişsel 

 

Kadın 130 3.792 .811 .1.204 .230 

Erkek 128 3.664 .898   

Sosyal 

 

Kadın 130 3.565 .748 1.145 .253 

Erkek 128 3.441 .977   

*p<.05 

Tablo 2 incelendiğinde, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital 

okuryazarlık düzeyleri cinsiyet değişkenine göre incelenmiş olup yapılan 

bağımsız örneklemler için t testi sonucunda ortalamalar arasında anlamlı 

fark olmadığı bulunmuştur. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital 

okuryazarlık düzeyleri sınıf değişkenine göre incelenmiş olup elde edilen 

veriler Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık 

Düzeylerinin Sınıf Değişkenine Göre İncelenmesi 

 Sınıf n �̅� SS sd f p 

Tutum 

 

1 38 3,5977 ,95909 3/254 3,462 ,017 

2 40 3,9214 ,66610    

3 106 3,9906 ,59583    

 4 74 3,7915 ,65708    

Teknik 1 38 3,5746 ,84336 3/254 1,624 .184 

2 40 3,7167 ,68376    

3 106 3,8679 ,66536    
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 4 74 3,7950 ,78103    

Bilişsel 

 

1 38 3,4342 1,05376 3/254 3,327 ,020 

2 40 3,6500 ,82586    

3 106 3,9057 ,79016    

 4 74 3,6689 ,81205    

Sosyal 

 

1 38 3,3158 ,83359 3/254 2,188 .090 

2 40 3,6368 ,99872    

3 106 3,5203 ,78234    

 4 74 3,6554 ,91202    

 Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

f p 

Tutum Gruplar 

Arası 

4,913 3 1,638 3,462 ,017 

Gruplar İçi 120,133 254 ,473   

Toplam 125,046 257     

Teknik Gruplar 

Arası 

2,600 3 ,867 1,624 .184  

Gruplar İçi 135,565 254 ,534    

Toplam 138,165 257     

Bilişsel Gruplar 

Arası 

7,127 3 2,376 3,327 ,020  

Gruplar İçi 181,381 254 ,714    

Toplam 188,508 257     

Sosyal 

 

Gruplar 

Arası 

4,899 3 1,633 2,188 .090  

Gruplar İçi 189,597 254 ,746    

Toplam 194,496 257     

*p<.05 

Tablo 3 incelendiğinde Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital 

okuryazarlık düzeylerinin sınıf değişkenine göre farklılaşma durumunu 

belirlemek için yapılan tek faktörlü ANOVA sonucunda aradaki farkın 

tutum ve bilişsel alt boyutlarında anlamlı olduğu görülmektedir. Farkın 

hangi değişkenlerde olduğunu belirlemek için post hoc testlerinden biri 

olan TUKEY testi uygulanmış olup, tutum ve bilişsel alt boyutlarında 1. 

ile 3. sınıflar arasında anlamlı farkın olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca 

göre sınıf bakımından 3. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adayların 

1. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarına göre dijital 

okuryazarlık düzeylerinin tutum ve biliş alt boyutlarında daha yüksek 

olduğu söylenebilir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital 

okuryazarlık düzeyleri anne eğitim durumu değişkenine göre incelenmiş 

olup elde edilen veriler Tablo 4’te sunulmuştur. 
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Tablo 4: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık 

Düzeylerinin Anne Eğitim Durumu Değişkenine Göre İncelenmesi 

 Anne 

Öğrenim 

Durumu 

n �̅� SS sd f p 

Tutum 

 

Okur-yazar 

Değil 

116 3,7586 ,95909 4/253 2,080 ,084 

Okur-yazar 34 3,9034 ,66610    

İlkokul 60 4,0095 ,59583    

 Ortaokul 23 3,7453 ,65708    

 Lise ve Üstü 25 4,0686 .65743    

Teknik Okur-yazar 

Değil 

116 3,6236 ,84336 4/253 4,787 .001 

Okur-yazar 34 3,8088 ,68376    

İlkokul 60 4,1139 ,66536    

 Ortaokul 23 3,7319 ,78103    

 Lise ve Üstü 25 3,7133 ,67798    

Bilişsel 

 

Okur-yazar 

Değil 

116 3,6121 1,05376 4/253 2,468 ,045 

Okur-yazar 34 3,5588 ,82586    

İlkokul 60 3,9500 ,79016    

 Ortaokul 23 3,7174 ,81205    

 Lise ve Üstü 25 3,9800 ,67002    

Sosyal 

 

Okur-yazar 

Değil 

116 3,3448 ,83359 4/253 3,570 .007 

Okur-yazar 34 3,7500 ,99872    

İlkokul 60 3,7667 ,78234    

 Ortaokul 23 3,5000 ,91202    

 Lise ve Üstü 25 3,2800 ,791101    

 Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

f p 

Tutum Gruplar 

Arası 

3,981 4 ,995 2,080 ,084 

Gruplar İçi 121,064 253 ,479   

Toplam 125,046 257     

Teknik Gruplar 

Arası 

9,720 4 2,430 4.787 .001  

Gruplar İçi 128,445 253 ,508    

Toplam 138,165 257     

Bilişsel Gruplar 

Arası 

7,079 4 1,770 2,468 ,045  

Gruplar İçi 181,428 253 ,717    

Toplam 188,508 257     

Sosyal 

 

Gruplar 

Arası 

10,391 4 2,598 3,570 .007  

Gruplar İçi 184,105 253 ,728    

Toplam 194,496 257     

*p<.05 

Tablo 4 incelendiğinde Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital 

okuryazarlık düzeylerinin anne eğitim durumu değişkenine göre 

farklılaşma durumunu belirlemek için yapılan tek faktörlü ANOVA 
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sonucunda anlamlı fark olduğu, bu farkın teknik, bilişsel ve sosyal alt 

boyutlarında olduğu görülmektedir. Farkın hangi gruplar lehine olduğunu 

belirlemek için post hoc testlerinden biri olan TUKEY testi uygulanmış 

olup, teknik ve sosyal alt boyutlarda okur-yazar değil ile ilkokul mezunu 

arasında ilkokul mezunu anneler lehine, bilişsel alt boyutunda ise okur-

yazar değil ile lise ve üstü mezunu arasında lise ve üstü mezunu anneler 

lehine anlamlı farkın olduğu belirlenmiştir. Sosyal Bilgiler öğretmen 

adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri baba eğitim durumu değişkenine 

göre incelenmiş olup elde edilen veriler Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık 

Düzeylerinin Baba Eğitim Durumu Değişkenine Göre İncelenmesi 

 Baba 

Öğrenim 

Durumu 

n �̅� SS sd f p 

Tutum 

 

Okur-yazar 

Değil 

37 3,8378 ,65479 4/253 ,736 ,568 

Okur-yazar 38 3,7669 ,75842    

İlkokul 77 3,8516 ,58967    

 Ortaokul 41 3,8153 ,81268    

 Lise ve Üstü 65 3,9846 ,72936    

Teknik Okur-yazar 

Değil 

37 3,5856 ,69124 4/253 3,301 ,012 

Okur-yazar 38 3,6623 ,78699    

İlkokul 77 3,7619 ,67561    

 Ortaokul 41 3,6829 ,72821    

 Lise ve Üstü 65 4,0436 ,74260    

Bilişsel 

 

Okur-yazar 

Değil 

37 3,5135 ,93159 4/253 3,054 ,018 

Okur-yazar 38 3,5921 ,95758    

İlkokul 77 3,7532 ,81766    

 Ortaokul 41 3,5610 ,85290    

 Lise ve Üstü 65 4,0077 ,73682    

Sosyal 

 

Okur-yazar 

Değil 

37 3,1757 ,80118 4/253 3,413 ,010 

Okur-yazar 38 3,5658 ,78989    

İlkokul 77 3,5000 ,89222    

 Ortaokul 41 3,3293 ,79538    

 Lise ve Üstü 65 3,7692 ,90604    

 Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

f p 

Tutum Gruplar 

Arası 

1,438 4 ,359 ,736 ,568 

Gruplar İçi 123,608 253 ,489   

Toplam 125,046 257     

Teknik Gruplar 

Arası 

6,853 4 1,713 3,301 .012  

Gruplar İçi 131,312 253 ,519    

Toplam 138,165 257     

Bilişsel Gruplar 

Arası 

8,681 4 2,170 3,054 ,018  
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Gruplar İçi 179,826 253 ,711    

Toplam 188,508 257     

Sosyal 

 

Gruplar 

Arası 

9,959 4 2,490 3,413 .010  

Gruplar İçi 184,537 253 ,729    

Toplam 194,496 257     

*p<.05 

Tablo 5 incelendiğinde Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital 

okuryazarlık düzeylerinin baba eğitim durumu değişkenine göre 

farklılaşma durumunu belirlemek için yapılan tek faktörlü ANOVA 

sonucunda anlamlı fark olduğu, aradaki farkın teknik, bilişsel ve sosyal alt 

boyutlarında olduğu görülmektedir. Farkın hangi gruplar lehine olduğunu 

belirlemek için post hoc testlerinden biri olan TUKEY testi uygulanmış 

olup, teknik, bilişsel ve sosyal alt boyutlarda okur-yazar değil ile lise ve 

üstü mezunu arasında lise ve üstü mezunu babalar lehine anlamlı farkın 

olduğu tespit edilmiştir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital 

okuryazarlık düzeyleri aylık gelir durumu değişkenine göre incelenmiş 

olup elde edilen veriler Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık 

Düzeylerinin Aylık Gelir Durumu Değişkenine Göre İncelenmesi 

 Aylık Gelir n �̅� SS sd f p 

Tutum 

 

0-1500 109 3,7995 ,74361 2/255 1,085 ,340 

1501-3000 98 3,8834 ,71659    

3001 ve 

üstü 

51 3,9692 ,53781    

Teknik 0-1500 109 3,7263 ,74450 2/255 2,807 .062 

1501-3000 98 3,7279 ,77230    

3001 ve 

üstü 

51 3,9967 ,59113    

Bilişsel 

 

0-1500 109 3,6927 ,89471 2/255 1,471 ,232 

1501-3000 98 3,6735 ,84981    

3001 ve 

üstü 

51 3,9118 ,77270    

Sosyal 

 

0-1500 109 3,4495 ,89221 2/255 3,657 .027 

1501-3000 98 3,4133 ,89104    

3001 ve 

üstü 

51 3,7941 ,72233    

 Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

f p 

Tutum Gruplar 

Arası 

1,055 2 ,527 1,085 ,340 

Gruplar İçi 123,991 255 ,486   

Toplam 125,046 257     

Teknik Gruplar 

Arası 

2,976 2 1,488 2,807 .062  

Gruplar İçi 135,189 255 ,530    

Toplam 138,165 257     

Bilişsel Gruplar 

Arası 

2,150 2 1,075 1,471 ,232  
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Gruplar İçi 186,358 255 ,731    

Toplam 188,508 257     

Sosyal 

 

Gruplar 

Arası 

5,423 2 2,711 3,657 .027  

Gruplar İçi 189,073 255 ,741    

Toplam 194,496 257     

*p<.05 

Tablo 6 incelendiğinde Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital 

okuryazarlık düzeylerinin aylık gelir durumu değişkenine göre farklılaşma 

durumunu belirlemek için yapılan tek faktörlü ANOVA sonucunda anlamlı 

farkın olduğu ve aradaki farkın sosyal alt boyutunda olduğu görülmektedir. 

Farkın hangi gruplar lehine olduğunu tespit etmek için post hoc 

testlerinden biri olan TUKEY testi uygulanmış olup, sosyal alt boyutunda 

0-1500 ile 3001 ve üzeri arasında 3001 ve üzeri gruplar lehine anlamlı 

farkın olduğu bulunmuştur. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital 

okuryazarlık düzeyleri günlük internet kullanım süresi değişkenine göre 

incelenmiş olup elde edilen veriler Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık 

Düzeylerinin Günlük İnternet Kullanım Süresi Değişkenine Göre İncelenmesi 

 Günlük 

İnternet 

Kullanım 

Süresi 

n �̅� SS sd f p 

Tutum 

 

0-2 saat 63 3,7891 ,78282 3/254 .515 ,672 

3-4 saat 85 3,8840 ,61108    

5-6 saat 63 3,9365 ,59279    

 6 saat ve 

üstü 

47 3,8359 ,84881    

Teknik 0-2 saat 63 3,7090 ,81153 3/254 ,332 .802 

3-4 saat 85 3,7765 ,64476    

5-6 saat 63 3,8307 ,62897    

 6 saat ve 

üstü 

47 3,8156 ,90104    

Bilişsel 

 

0-2 saat 63 3,7302 ,77681 3/254 ,661 ,608 

3-4 saat 85 3,8176 ,84813    

5-6 saat 63 3,6905 ,90887    

 6 saat ve 

üstü 

47 3,6170 ,91016    

Sosyal 

 

0-2 saat 63 3,3889 ,90894 3/254 ,576 ,631 

3-4 saat 85 3,5353 ,74717    

5-6 saat 63 3,5079 ,87755    

 6 saat ve 

üstü 

47 3,5957 1,01424    

 Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

f p 

Tutum Gruplar 

Arası 

,756 3 ,252 .515 ,672 

Gruplar İçi 124,290 254 ,489   

Toplam 125,046 257     
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Teknik Gruplar 

Arası 

,540 3 ,180 ,332 .802  

Gruplar İçi 137,625 254 ,542    

Toplam 138,165 257     

Bilişsel Gruplar 

Arası 

1,351 3 ,450 ,661 ,608  

Gruplar İçi 187,157 254 ,737    

Toplam 188,508 257     

Sosyal 

 

Gruplar 

Arası 

1,315 3 ,438 ,576 ,631  

Gruplar İçi 193,182 254 ,761    

Toplam 194,496 257     

*p<.05 

Tablo 7 incelendiğinde Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital 

okuryazarlık düzeylerinin günlük internet kullanım süresi değişkenine 

göre farklılaşma durumunu belirlemek için yapılan tek faktörlü ANOVA 

sonucunda aradaki farkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Sosyal Bilgiler 

öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri sosyal medya hesabına 

sahip olma değişkenine göre incelenmiş olup elde edilen veriler Tablo 8’de 

sunulmuştur. 

Tablo 8: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık 

Düzeylerinin Sosyal Medya Hesabına Sahip Olma Değişkenine Göre 

İncelenmesi 

 Sosyal Medya 

Üyeliği 

n �̅� SS t p 

Tutum Var 212 3,8922 ,68372 1,351 ,178 

Yok 46 3,7391 ,75311   

Teknik Var 212 3,7901 ,75298 ,457 ,648 

Yok 46 3,7355 ,63981   

Bilişsel 

 

Var 212 3,7382 ,88221 ,383 ,702 

Yok 46 3,6848 ,73302   

Sosyal 

 

Var 212 3,5307 ,85307 1,062 ,289 

Yok 46 3,3804 ,94390   

*p<.05 

Tablo 8 incelendiğinde, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital 

okuryazarlık düzeylerinin sosyal medya hesabına sahip olma değişkenine 

göre farklılaşma durumunu belirlemek için yapılan bağımsız örneklemler 

için t testi sonucunda ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olmadığı 

bulunmuştur. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık 

düzeyleri günlük bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma sıklığı 

değişkenine göre incelenmiş olup elde edilen veriler Tablo 9’da 

sunulmuştur. 
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Tablo 9: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık 

Düzeylerinin Günlük Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Sıklığı 

Değişkenine Göre İncelenmesi 
 Günlük 

Teknoloji 

Kullanım 

Süresi 

n �̅� SS sd f p 

Tutum 

 

Kullanmıyorum 26 3,9505 ,64263 3/254 2,020 ,112 

1-2 saat 75 3,8248 ,67358    

3-4 saat 73 3,7319 ,71625    

 5 saat ve üstü 84 3,9898 ,70538    

Teknik Kullanmıyorum 26 3,6507 ,59125 3/254 7,130 .000 

1-2 saat 75 3,5644 ,74631    

3-4 saat 73 4,0385 ,61999    

 5 saat ve üstü 84 4,0060 ,77462    

Bilişsel 

 

Kullanmıyorum 26 3,6923 ,82555 3/254 1,699 ,168 

1-2 saat 75 3,7333 ,76376    

3-4 saat 73 3,5685 ,90644    

 5 saat ve üstü 84 3,8750 ,88792    

Sosyal 

 

Kullanmıyorum 26 3,5000 1,09545 3/254 6,528 ,000 

1-2 saat 75 3,1667 ,83153    

3-4 saat 73 3,5685 ,70865    

 5 saat ve üstü 84 3,7500 ,87295    

 Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

f p 

Tutum Gruplar Arası 2,913 3 ,971 2,020 ,112 

Gruplar İçi 122,133 254 ,481   

Toplam 125,046 257     

Teknik Gruplar Arası 10,731 3 3,577 7,130 .000  

Gruplar İçi 127,434 254 ,502    

Toplam 138,165 257     

Bilişsel Gruplar Arası 3,708 3 1,236 1,699 ,168  

Gruplar İçi 184,800 254 ,728    

Toplam 188,508 257     

Sosyal 

 

Gruplar Arası 13,922 3 4,641 6,528 ,000  

Gruplar İçi 180,574 254 ,711    

Toplam 194,496 257     

*p<.05 

Tablo 9 incelendiğinde Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital 

okuryazarlık düzeylerinin günlük bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma 

sıklığı değişkenine göre farklılaşma durumunu belirlemek için yapılan tek 

faktörlü ANOVA sonucunda anlamlı fark olduğu, aradaki farkın teknik ve 

sosyal alt boyutlarında olduğu belirlenmiştir. Farkın hangi gruplar lehine 

olduğunu belirlemek için post hoc testlerinden biri olan TUKEY testi 

uygulanmış olup, teknik alt boyutunda kullanmıyorum ile 3-4 saat ve 5 saat 

ve üstü değişkenleri arasında 3-4 saat ve 5 saat ve üstü değişkenleri lehine, 

1-2 saat değişkeni ile 3-4 saat ve 5 saat ve üstü değişkenleri arasında 3-4 

saat ve 5 saat ve üstü değişkenleri lehine anlamlı farkın olduğu tespit 

edilmiştir. Aynı şekilde sosyal alt boyutunda 1-2 saat değişkeni ile 3-4 saat 
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ve 5 saat ve üstü değişkenleri arasında 3-4 saat ve 5 saat ve üstü 

değişkenleri lehine anlamlı farkın olduğu belirlenmiştir. Dijital 

okuryazarlık ölçeğindeki alt boyutlar arasındaki ilişkiye yönelik veriler 

Tablo 10’da sunulmuştur. 

Tablo 10. Dijital Okuryazarlık Ölçeğinde Yer Alan Alt Boyutlar Arasındaki 

İlişki 

Pearson 

Correlation 

Tutum Teknik Bilişsel Sosyal 

Tutum 1 .644 .610 .426 

Teknik .644 1 .460 .635 

Bilişsel .610 .460 1 .375 

Sosyal .426 .635 .375 1 

Tablo 10 incelendiğinde; tutum ile teknik, bilişsel ve sosyal alt boyutlar 

arasında pozitif yönde orta düzeyde, teknik ile bilişsel ve sosyal alt 

boyutlar arasında pozitif yönde orta düzeyde, bilişsel ile sosyal alt boyutlar 

arasında ise pozitif yönde zayıf düzeyde ilişkinin olduğu görülmektedir. 

Sonuç ve Tartışma 

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin 

farklı değişkenler açısından incelendiği bu araştırma sonucunda, öğretmen 

adaylarının cinsiyet, günlük internet kullanım süresi ve sosyal medya 

hesabına sahip olma değişkenlerine göre dijital okuryazarlık düzeylerinin 

anlamlı fark göstermediği tespit edilmiştir. Bu sonuçtan hareketle, söz 

konusu değişkenlerin Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital 

okuryazarlık düzeyleri üzerinde etkili bir faktör olmadığı söylenebilir. 

Benzer bir şekilde Öçal (2017) tarafından yapılan çalışmada da cinsiyet 

değişkeninin öğretmenlerin dijital okuryazarlık yeterlik algıları üzerinde 

etkili bir faktör olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Aksine Özerbaş ve 

Kuralbayeva (2018) ile Çam ve Kiyici (2017) tarafından yapılan 

araştırmalarda ise cinsiyet açısından erkeklerin kadınlara göre anlamlı 

düzeyde daha dijital okuryazar oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Hardy 

(2005) ve Markauskaite (2005) tarafından yapılan çalışmalarda da 

erkeklerin kadınlara göre daha dijital okuryazar oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır. Öçal (2017)  tarafından yapılan çalışmada kişisel bir 

bilgisayara ve sürekli internet bağlantısına sahip olma durumları, internet 

kullanma sıklıkları gibi değişkenlerin dijital okuryazarlık yeterlik algıları 

üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Çam ve Kiyici (2017) tarafından 

yapılan çalışmada sürekli internet bağlantısına sahip olan öğretmen 

adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Clark 

(2007) tarafından yapılan çalışmada da sürekli internet bağlantısına sahip 

olan öğretmen adaylarının internet bağlantısına sahip olmayanlara göre 

dijital okuryazarlık düzeyleri daha yüksek bulunmuştur.  

Bununla beraber sınıf, anne ve baba eğitim durumu, aylık gelir durumu, 

günlük bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma sıklığı değişkenleri ile 
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Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri 

arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir.  

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri sınıf 

değişkenine göre incelenmiş olup 3. sınıfta öğrenim görmekte olan 

öğretmen adayların 1. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarına 

göre dijital okuryazarlık düzeylerinin tutum ve biliş alt boyutlarında daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçtan hareketle daha üst sınıflara 

geçildikçe Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık 

düzeylerinin de buna bağlı olarak arttığı söylenebilir. Özerbaş ve 

Kuralbayeva (2018) tarafından yapılan çalışmada da 3. sınıfta öğrenim 

gören öğretmen adaylarının bağlamsal kullanım alt boyutunda diğer sınıf 

düzeylerine göre anlamlı düzeyde daha dijital okuryazar oldukları 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan her iki çalışmada ulaşılan sonuçların 

birbirini desteklediği söylenebilir. Yapılan bu çalışmaların aksine Öçal 

(2017) tarafından yapılan çalışmada sınıf düzeyinin dijital okuryazarlık 

üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri anne 

eğitim durumu değişkenine göre incelenmiş olup; teknik ve sosyal alt 

boyutlarda okur-yazar değil ile ilkokul mezunu arasında ilkokul mezunu 

anneler, bilişsel alt boyutunda ise okur-yazar değil ile lise ve üstü mezunu 

arasında lise ve üstü mezunu anneler lehine anlamlı farkın olduğu tespit 

edilmiştir. Buradan hareketle anne eğitim durumu arttıkça Sosyal Bilgiler 

öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin de buna bağlı olarak 

arttığı söylenebilir. Öçal (2017) tarafından yapılan çalışmada da öğrenim 

durumu değişkeninin dijital okuryazarlık yeterlik algıları üzerinde etkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri baba 

eğitim durumu değişkenine göre incelenmiş olup; teknik, bilişsel ve sosyal 

alt boyutlarda okur-yazar değil ile lise ve üstü mezunu arasında lise ve üstü 

mezunu babalar lehine anlamlı farkın olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçtan 

hareketle baba eğitim durumu arttıkça Sosyal Bilgiler öğretmen 

adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin de buna bağlı olarak arttığı 

söylenebilir. Öçal (2017) tarafından yapılan çalışmada da öğrenim durumu 

değişkeninin dijital okuryazarlık yeterlik algıları üzerinde etkili olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri, 

sosyal alt boyutta 0-1500 ile 3001 ve üzeri arasında 3001 ve üzeri aylık 

gelire sahip olan gruplar lehine anlamlı fark gösterdiği tespit edilmiştir. 

Elde edilen bu sonuca göre, aylık gelir durumunun artmasına bağlı olarak 

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin de 

bu durumdan olumlu yönde etkilendiği söylenebilir. Yapılan bu çalışmanın 

aksine Öçal (2017) ile Çam ve Kiyici (2017) tarafından yapılan 
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çalışmalarda gelir faktörünün dijital okuryazarlık üzerinde etkili olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri 

günlük bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma sıklığı açısından; teknik 

alt boyutta kullanmıyorum ile 3-4 saat ve 5 saat ve üstü değişkenleri 

arasında 3-4 saat ve 5 saat ve üstü değişkenleri lehine, 1 saat değişkeni ile 

3-4 saat ve 5 saat ve üstü değişkenleri arasında 3-4 saat ve 5 saat ve üstü 

değişkenleri lehine anlamlı fark gösterdiği belirlenmiştir. Aynı şekilde 

sosyal alt boyutta 1-2 saat değişkeni ile 3-4 saat ve 5 saat ve üstü 

değişkenleri arasında 3-4 saat ve 5 saat ve üstü değişkenleri lehine anlamlı 

fark tespit edilmiştir. Bu sonuç, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının 

günlük bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma sıklığı ile dijital 

okuryazarlık düzeyleri arasında olumlu bir ilişkinin varlığını 

göstermektedir. Öçal (2017) tarafından yapılan çalışmada kullandıkları 

dijital araç sayısı, kişisel bir bilgisayara ve sürekli internet bağlantısına 

sahip olma durumları, internet kullanma sıklıkları gibi değişkenlerin 

öğretmenlerin dijital okuryazarlık yeterlik algıları üzerinde etkili olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Benzer bir şekilde Çam ve Kiyici (2017) ve Clark 

(2007) tarafından yapılan çalışmalarda da sürekli internet bağlantısına 

sahip olan öğretmen adaylarının daha dijital okuryazar oldukları tespit 

edilmiştir.  

Dijital okuryazarlık ölçeğinde yer alan alt boyutlar arasındaki ilişki 

incelenmiş olup tutum ile teknik, bilişsel ve sosyal alt boyutlar arasında 

pozitif yönde orta düzeyde, teknik ile bilişsel ve sosyal alt boyutlar 

arasında pozitif yönde orta düzeyde, bilişsel ile sosyal alt boyutlar arasında 

ise pozitif yönde zayıf düzeyde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 

Öneriler 

Dijital okuryazarlık becerisi, teknolojinin büyük bir hızla ilerlediği 

günümüz dünyasında küçük yaşlardan başlayarak eğitim yoluyla bireylere 

kazandırılması gereken bir beceridir. Yapılan son değişikliklerle öğretim 

programlarına konulan bu becerinin etkin bir şekilde öğrencilere 

kazandırılması büyük ölçüde öğretmen yeterliklerine bağlıdır. Bu konuda 

öğretmen yeterliklerini geliştirecek hizmet içi eğitim kurslarına gereken 

önem verilmelidir. 

Yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda geliştirilen öğretim 

programlarının doğasına uygun olarak (öğrenci ve teknoloji merkezli) 

uygulanması ve dijital okuryazarlık becerisinin bu programa uygun bir 

şekilde öğrencilere kazandırılmaya çalışılması beraberinde başarıyı da 

getirecektir. 

Lisans programlarına dijital okuryazarlık adı altında seçmeli bir dersin 

açılması ve okutulması, öğretmen adaylarının bu beceriyi sağlıklı bir 

şekilde kazanmasına katkı sağlayacaktır. 
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Derslerin işlenmesinde bilgisayar, tablet, telefon, internet gibi 

teknolojik araç ve ağların kullanılması, öğrencilerin dijital okuryazarlık 

düzeylerinin artmasına katkı sağlayacaktır. 
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Giriş 

Doğal ve kültürel varlıklar insan yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu varlıkların yalnızca bir toplumu değil tüm dünyayı kapsayan özelliği 

bulunmaktadır. Doğal ve kültürel varlıklar evrensel bir özelliğe sahip 

olduğundan dolayı bütün insanları etkilemektedir. Bu nedenle tüm 

insanların doğal ve kültürel varlıklara yönelik bilinç kazanmaları, bu 

varlıkların geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınmasında önemlidir (Gül ve 

Kuş Şahin, 2010, 1564-1567).  

Dünya genelinde doğal ve kültürel varlıkların korunması ve tanıtımı 

noktasında önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu varlıkların korunması her 

ne kadar ekonomik kaynaklar gerektirse de prestij açısından tüm dünya 

için gereklidir. Doğal ve kültürel kaynakları korumanın maliyeti yüksek 

olsa da turizm açısından önemli katkıları olmaktadır. Koruma ve 

pazarlama noktasında küresel ölçekli organizasyonlar önemli bir konuma 

sahiptir. Birleşmiş Milletler (BM) ve bu organizasyonun bir alt kuruluşu 

olan Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından doğal ve 

kültürel varlıklar ile ilgili yürütülen faaliyetlerin uluslararası anlamda 

etkisi önemlidir (Akpınar, 2007, 82). Ayrıca yapılan çeşitli uluslararası 

sözleşmelerle de bu konunun önemi açık bir şekilde gösterilmiştir.  

1972 yılında “Dünya Doğal ve Kültürel Mirasın Korunmasına Dair 

Sözleşme” birçok ülke tarafından imzalanmıştır. Bu sözleşmede doğal ve 

kültürel varlıkların korunmasına yönelik hedefler tek çatı altında 

toplanmıştır. Sözleşme insan ve doğanın bir bütün olduğunu vurgulayarak 

insan ile doğa arasında denge kurulması gerektiğini vurgulamıştır. 

Sözleşmeye taraf olan ülkeler, dünyanın doğal ve kültürel mirasını 

korumayı ve bu konudaki kararlılıklarını ifade etmiştir 

(www.unesco.org.tr). Dünya genelinde işbirliği içinde yürütülen 

                                                           
Bu çalışma “Sosyal Bilgiler eğitiminde doğal ve kültürel varlıklara yer verilme düzeyinin 

incelenmesi” adlı doktora tezinin bir bölümünden üretilmiştir. 
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uluslararası çalışmalar doğal ve kültürel varlıların korunmasına katkı 

sağlaması açısından önemlidir. 

Fakat günümüzde meydana gelen hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme, 

yanlış ekonomik politikalar vb. gibi gelişmeler doğal çevre kaynaklarının 

hızlı bir şekilde tüketilmesine yol açarak çevre sorunlarının giderek 

artmasına neden olmuştur (Gökçe, 2009, 251-252). Çevre sorunlarının 

artması noktasında son yıllarda giderek artan iç savaşlar da etkili 

olmaktadır. Bu savaşlar hem insan hayatı hem de doğal ve kültürel değerler 

açısından çok ciddi boyutta yıkıcı etki oluşturmaktadır 

(www.unesco.org.tr). Bu sorunlar karşısında insanların bilinçlenmesini 

sağlayacak çevre eğitiminin verilmesi sorunların azaltılması anlamında 

önemli katkı sağlayacaktır (Gökçe, 2009, 251-252). Çünkü çevre koruma 

konusunda insanların bilinçlendirilmesi, çevrenin korunmasına 

kanunlardan daha fazla katkı yapacaktır (Aksoy, 2014, 113).  

Eğitimin bu konuda önemli bir işlevinin olduğu, kültürel miras ile okul 

eğitimi arasında olumlu bir ilişkinin olduğu ve insanların kültürel miras 

konusunda okul eğitimi yoluyla bilinçlendirilebileceği alanyazındaki 

çalışmalarda ifade edilmiştir (Copeland, 2006; Alkış ve Oğuzoğlu, 2005; 

Curtis and Seymour, 2004; Henson, Stone and Corbishley, 2004; Hunter, 

1988; Patric, 1988).  

Çevre sorunlarını azaltmak, doğal ve kültürel varlıkları korumak için 

insanlara küçük yaşlardan itibaren düzenli olarak farklı dersler aracılığı ile 

eğitimin verilmesi sorunun çözümüne önemli katkılar sağlayacaktır. 

Sosyal Bilgiler dersi bu eğitimin verilebileceği en önemli derslerden 

birisidir. 

Sosyal Bilgiler Öğretim Programı incelendiğinde, programın genel 

amaçlarının beşinci maddesinde “Türk kültürünü ve tarihini oluşturan 

temel öğe ve süreçleri kavrayarak, milli bilincin oluşmasını sağlayan 

kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul eder” (MEB, 

2005) genel amacı yer alır. Programın on yedinci maddesinde ise 

“İnsanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı 

ilgilendiren konulara duyarlılık gösterir.” (MEB, 2005) genel amacı yer 

almaktadır. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nın söz konusu genel 

amaçlarından yola çıkarak, bu dersin doğal ve kültürel varlıklara yönelik 

farkındalık kazandırmada, doğal ve kültürel varlıkları tanıtıp sağlıklı bir 

şekilde geleceğe aktarmada önemli bir ders olduğu anlaşılmaktadır. 

Sosyal Bilgiler dersinin bu varlıkların eğitimi konusunda önemli 

derslerden birisi olduğu hem Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarına hem 

de alanda yapılmış çeşitli çalışmalara (Avcı ve Memişoğlu, 2016; Avcı, 

2014; Uçar, 2014; Gülersoy, 2013, Bıyıklı, 2010) dayanarak söylenilebilir.  

 

http://www.unesco.org.tr/
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Amaç 

Yapılan bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler eğitiminde doğal ve 

kültürel varlıklara yer verilmesine yönelik öğretmen görüşlerini 

incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: 

Öğretmenlerin doğal ve kültürel varlıkların koruması hakkındaki 

düşünceleri nelerdir? 

Öğretmenlerin doğal ve kültürel varlıkları korumak için neler yapılması 

gerektiğine dair görüşleri nelerdir? 

Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler dersinde doğal ve kültürel varlıklara yer 

verilmesi hakkındaki düşünceleri nelerdir? 

Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında doğal ve kültürel 

varlıklara yeterince yer verilip verilmediğine ilişkin düşünceleri nelerdir? 

Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler dersinin öğrencilerin doğal ve kültürel 

varlıkları tanımasındaki etkililiğine ilişkin düşünceleri nelerdir? 

Öğretmenlerin doğal ve kültürel varlıkların öğrencilere tanıtılmasında 

Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında yapılması gereken düzenlemelere 

ilişkin görüşleri nelerdir? 

Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler dersinde doğal ve kültürel varlıklar 

hakkında öğrencilere bilgi verirken kullandıkları yöntem ya da yöntemlere 

ilişkin görüşleri nelerdir? 

Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler dersinde doğal ve kültürel varlıkları işlerken 

kullandıkları etkinliklere ilişkin görüşleri nelerdir? 

Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında (5., 6. ve 7) doğal 

ve kültürel varlıklarla ilgili kazanımların yeterliliği hakkındaki düşünceleri 

nelerdir? 

Öğretmenlerin karar verici olmaları durumunda doğal ve kültürel varlıklar 

konusunda öğrenme-öğretme sürecini nasıl planlayacaklarına ilişkin 

görüşleri nelerdir? 

Yöntem 
Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımına dayalı olarak tasarlanmıştır. 

“Nitel araştırma, sosyal ya da beşeri bir probleme bireylerin ya da 

grupların atfettiği anlamları keşfetme ve anlamaya yönelik bir 

yaklaşımdır. Araştırma süreci soruların ve işlem basamaklarının 

geliştirilmesi, genellikle katılımcıların kendi ortamlarından veri 

toplanması, özel durumlardan genel temalara ulaşılarak tümevarımsal 

veri analizi yapılması ve araştırmacının verilerin anlamını yorumlama 

aşamalarını kapsamaktadır” (Creswell, 2013/2014, 4). 

Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Betimsel Tarama 

Çalışması (Qualitative Descriptive Study) naturalistik paradigmaya dayalı, 

olgubilim, gömülü teori, etnografi araştırmalarındaki detaylı verinin 

incelenmediği ve yorumlanmadığı, yalnızca görüşme, gözlem, doküman 

analizi yöntemleri ile sosyal olay ve olguların ilk haliyle ortaya konulduğu 



[96] 

betimleme çalışmalarıdır (Arslantürk ve Arslantürk, 2013; Lambert and 

Lambert, 2012; Walker, 2012). 

Çalışma Grubu 
Nitel araştırmalarda genelleme yapma amacı güdülmediğinden 

genellikle küçük gruplarla çalışılır. (Glesne, 2011/2015, 59). Nitel 

araştırmalar çalışılan evrene genellemeler yapma konusunda faydalı olan 

olasılık temelli örnekleme yöntemlerinden ziyade çeşitlilik gösteren 

bilgilerin derinlemesine çalışılmasına fırsat sağlayan amaçlı örnekleme 

yöntemlerini tercih etmektedir (Büyüköztürk vd, 2014, 91-92).  Bu 

doğrultuda çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum 

çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. “Amaçlı örneklem kapsamında 

kullanılan bu yöntem, birçok farklılığı içeren ana temaları bulup 

tanımlamayı amaçlar” (Patton, 1990/2014, 235). Araştırmada farklı 

mesleki kıdeme sahip 6 kişilik bir Sosyal Bilgiler öğretmeni grubuyla 

çalışılmıştır. Farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip bölgelerde farklı 

okullarda görev yapan öğretmenler çalışma grubuna alınmıştır. Görüşme 

toplamda 2 saat sürmüştür. Odak grup görüşmesi yapılan öğretmenlerin 

cinsiyet, çalışma süresi ve mezun olduğu okul/bölüm bilgisi Tablo 1’de 

sunulmuştur.  

Tablo 1. Odak Grup Görüşmesinde Yer Alan Öğretmenlere Ait Kişisel 

Bilgiler 
Öğretmen Özellikleri f 

Cinsiyet  

Kadın - 

Erkek 6 

Çalışma süresi  

1-5 yıl 2 

6-10 yıl 2 

11-15 yıl 2 

16 yıl ve üzeri - 

Mezun olunan okul  

Fakülte 6 

Enstitü - 

Tablo 1’e göre çalışmaya katılan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinden 

6’sının erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Çalışma süresi bakımından 

öğretmenlerden 2’si 1-5 yıl, 2’si 6-10 yıl ve 2’si ise 11-15 yıl arasında 

mesleki deneyime sahiptir. 16 yıl ve üzeri mesleki deneyim kategorisinde 

ise öğretmen bulunmamaktadır. Çalışma gönüllülük esasına dayalı olarak 

gerçekleştirildiğinden dolayı bu kategori için katılımcı bulunamamıştır. 

Çalışmaya katılan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin tamamı fakülte 

mezunlarından oluşmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Nitel araştırmalarda rahatlıkla kullanılabilen ve bireylerin herhangi bir 

konudaki duygu ve düşüncelerini öğrenme etkinliği olan görüşme;  



[97] 

yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve odak grup 

görüşmesi olarak sınıflandırılabilir (Sönmez ve Alacapınar, 2014, 152). 

Çalışmada görüşme türlerinden odak grup görüşmesinden faydalanılmıştır. 

Bu tür görüşmelerde katılımcıların düşüncelerinin arkasında yatan 

sebeplere ulaşılabildiği gibi etkili planlanmış bir odak grup görüşmesi ile 

bir programın oluşturulması ya da işlevinin analiz edilmesine ilişkin 

değerli ve geçerli bilgiler edinilebilir. Odak grup görüşmesinde birebir 

görüşmede ulaşılamayan görüşlerin ortaya çıkarılması da mümkün olabilir. 

Bu tür çalışmalarda birbirlerini tanımayan bireylerden oluşan amaçlı 

örneklem seçimi kullanılır (Balcı, 2013, 171-173). Verilerin 

toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu 

kullanılmıştır. 

Verilerin toplanmasında kullanılan görüşme formunun hazırlanmasında 

alanyazından (Yıldırım ve Şimşek, 2008; Metin, 2014; Sönmez ve 

Alacapınar, 2014; Robson, 1993/2015) ve Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programından faydalanılmıştır. 15 sorudan oluşan görüşme formu Sosyal 

Bilgiler ve Coğrafya eğitimi alanında uzman 6 öğretim üyesinin görüşüne 

başvurulduktan sonra düzenlenerek sorular üzerinde gerekli düzeltmeler 

yapılmış ve soru sayısı 10’a düşürülmüştür.  

Hazırlanan formun pilot uygulaması 6 öğretmen ile yapılmıştır. Yapılan 

pilot görüşme ile elde edilen veriler tekrar uzman görüşüne sunulmuş ve 

forma son şekli verilmiştir. Son hali verilen görüşme formu 2015-2016 

eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında 6 Sosyal Bilgiler öğretmenine 

odak grup görüşmesi şeklinde uygulanmıştır. 

Veri Analizi 

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde tümdengelimsel 

kodlama yaklaşımına dayanan betimsel analiz yöntemi (Yıldırım ve 

Şimşek, 2008; Miles ve Huberman, 1994/2015; Creswell, 2013/2015; 

Creswell, 2013/2014; Patton, 1990/2014) kullanılmıştır. Verileri 

örneklendirmek için çalışmada öğretmen görüşleri aslına bağlı kalınarak 

sunulmuştur. 

Betimsel analiz ya da tümdengelimsel kodlama yaklaşımı, araştırma 

sorularına, alanyazını göz önüne alarak önceden belirlenmiş kuramsal 

çerçeve ya da görüşme ve gözlemde bulunan değişkenlere bağlı olarak elde 

edilen verilerin taslak ya da geçici kod şemasına göre analiz edilmesidir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2008; Miles ve Huberman, 1994/2015; Creswell, 

2013/2015; Creswell, 2013/2014; Patton, 1990/2014). Yapılan bu 

çalışmada verilerin analizinde görüşme forumunda yer alan sorulardan 

hareket edilmiştir. Ayrıca verilerinin analizinde araştırmacı dışında alanda 

uzman kişilerin görüşlerine de başvurulup analiz sonuçları 

değerlendirilmiş ve yazılı kayıt altına alınmıştır. Daha sonra elde edilen 

veriler frekans ve yüzdelik değerleri kullanılarak analiz edilmiştir. 
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Bulgu ve Yorumlar 

Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler eğitiminde doğal ve kültürel varlıklara 

yer verilme düzeyi ile ilgili görüşlerinden önce, konu hakkındaki ön 

bilgilerini öğrenmek amacıyla  “Doğal ve kültürel varlıkların koruması 

hakkında ne düşünüyorsunuz?,  Doğal ve kültürel varlıkları korumak için 

neler yapılabilir” soruları yöneltilmiştir. Öğretmenlerin “Doğal ve kültürel 

varlıkların koruması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verdikleri 

cevapların frekans ve yüzdelik değerleri Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Doğal ve Kültürel Varlıkların Korunmasına İlişkin Öğretmen 

Görüşleri 

Doğal ve Kültürel Varlıkların Korunması f % 

Maddi ve manevi değerlerin gelecek kuşaklara 

aktarılması için korunmalıdır. 

4 27,0 

Doğa kültürü şekillendirdiği için korunmalıdır. 3 20,0 

Kültür doğayı etkilediği için korunmalıdır.  3 20,0 

Toplumun varlığının devamı için korunmalıdır. 2 13,0 

Bir toplumu diğer toplumlardan ayırdığı için 

korunmalıdır. 

1 6,6 

Kaybedildiği zaman telafisi mümkün olmadığı 

için korunmalıdır.  

1 6,6 

Tarihe tanıklık ettiği için korunmalıdır. 1 6,6 

Toplam 15 100,0 

Tablo 2’de öğretmenlerin verdikleri cevaplar incelendiğinde belirtilen 

görüşlerden 4’ü (% 27,0) “Maddi ve manevi değerlerin gelecek kuşaklara 

aktarılması için korunmalıdır.”, 3’ü (% 20,0) “Doğa kültürü şekillendirdiği 

için korunmalıdır.”, 3’ü (% 20,0) “Kültür doğayı etkilediği için 

korunmalıdır.”, 2’si (% 13,0) “Toplumun varlığının devamı için 

korunmalıdır.”, 1’i (% 6,6) “Bir toplumu diğer toplumlardan ayırdığı için 

korunmalıdır.”, 1’i(% 6,6) “Kaybedildiği zaman telafisi mümkün olmadığı 

için korunmalıdır.” ve 1’i (% 6,6) “Tarihe tanıklık ettiği için 

korunmalıdır.” şeklindedir. Soruyla ilgili verilen cevaplardan bir örnek 

vermek gerekirse: 

Ö2 kodlu katılımcı, 

Eğer biz kendi doğa ve kültürümüzü geçmişte olan kültürümüzü 

bugüne taşıyıp yorumlayamazsak ve geleceğimizi buna göre 

şekillendiremezsek kültürden yoksun bir millet oluruz. Dünya 

içerisinde varlığımızı kanıtlayan bir durum ortadan kalkmış olur. 

Doğa kültürü ciddi anlamda şekillendiriyor. Akdeniz ikliminin 

egemen olduğu noktalara baktığımızda giyim kuşamları yemek 

kültürleri farklıyken karasal iklimin egemen olduğu doğaya 

baktığımız zaman hem giyim kuşamları hem yemek kültürü 
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farklılaşmaktadır. Bu ikisi birbirinden ayırt edilemeyecek bir 

özelliktir. İnsanın yeryüzünde var olma nedenidir doğa ve kültür. 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin “Doğal ve kültürel varlıkları korumak 

için neler yapılabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz.” Sorusuna verdikleri 

cevapların frekans ve yüzdelik değerleri Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Doğal ve Kültürel Varlıkların Korunması İçin Yapılması 

Gerekenlere İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Doğal ve Kültürel Varlıkların Korunması için 

Yapılması Gerekenler 

f % 

Öğretmenler öğrencilere ve topluma doğal ve kültürel 

varlıkları koruma bilincini kazandırmalı. 

6 31,5 

Doğal ve kültürel varlıklar teoride kalmamalı, 

somutlaştırılmalı (gezi-gözlem, müzeler) 

3 15,8 

Doğal ve kültürel varlıklar ayrı bir ders olarak müfredata 

konulmalı. 

3 15,8 

Program daha gerçekçi, esnek ve uygulanabilir olmalı. 2 10,5 

Öğrenciye yerel değerler benimsetilmeli. 1 5,2 

Kültürel varlıklara milliyetçi bir bakış açısıyla 

bakılmamalı. 

1 5,2 

Kültür ve Turizm Bakanlığı okullarla işbirliği yapmalı. 1 5,2 

Devlet, doğal ve kültürel varlıkların korunması ve 

tanıtılması için tesisler açmalı. 

1 5,2 

Ağrı ilinde müze açılmalı 1 5,2 

Toplam 19 100,0 

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin tamamı  “Öğretmenler 

öğrencilere ve topluma doğal ve kültürel varlıkları koruma bilincini 

kazandırmalı” şeklinde görüş bildirmiştir. Ayrıca belirtilen görüşlerden 

3’ü (% 15,8) “Doğal ve kültürel varlıklar teoride kalmamalı, 

somutlaştırılmalı (gezi-gözlem, müzeler)”, 3’ü (% 15,8) “Doğal ve kültürel 

varlıklar ayrı bir ders olarak müfredata konulmalı.”, 2’si (% 10,5) 

“Program daha gerçekçi, esnek ve uygulanabilir olmalı.”, 1’i (% 5,2) 

“Öğrenciye yerel değerler benimsetilmeli”, 1’i (% 5,2) “Kültürel varlıklara 

milliyetçi bir bakış açısıyla bakılmamalı”, 1’i (% 5,2) “Kültür ve Turizm 

Bakanlığı okullarla işbirliği yapmalı”, 1’i (% 5,2) “Devlet, doğal ve 

kültürel varlıkların korunması ve tanıtılması için tesisler açmalı” ve 1’i (% 

5,2) “Ağrı ilinde müze açılmalı” şeklindedir. Soruyla ilgili verilen 

cevaplardan bir örnek vermek gerekirse:  

Ö2 kodlu katılımcı, 

Kültürel varlıklara milliyetçi bir kimlikle bakılmaması gerektiğini 

düşünüyorum. Doğudaki ve batıdaki varlıklar farklıdır diye bakıldığı 

zaman bu varlık ne yazık ki korunamayacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

ve bunların illerdeki müdürlükleri bu konuda üzerlerine düşen görevleri 

yerine getirmediği müddetçe öğretmenler ne kadar anlatırsa anlatsın 

değişen bir şey olmayacaktır… Üniversitedeki hocalarımızdan biri yıllardır 
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Ağrı’da bir müze açılması için uğraşıyor. Biz en azından öğrenciye müzeyi 

gösterip işte bu Urartu’dan kalma bir eserdir. Günümüz kadar gelmiştir. 

Bunu muhafaza edelim. Bunun bize faydası olacaktır diye. Ama bu da yok. 

Neden bizim kültürel varlıklarımız bu kadar mı kıt? Zenginliğimiz bu kadar 

mı kıt? Bunlara dokunabilmemiz, görebilmemiz, hissedebilmemiz lazım ki 

koruyabilelim. Ders niteliğinde Sosyal Bilgiler kitapları içerisinde 

verdiğimiz zaman esip geçeriz. 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin “Sosyal bilgiler dersinde doğal ve 

kültürel varlıklara yer verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna 

verdikleri cevapların frekans ve yüzdelik değerleri Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4. Sosyal Bilgiler Dersinde Doğal ve Kültürel Varlıklara Yer 

Verilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Sosyal Bilgiler Dersinde Doğa ve Kültür Varlıklarına Yer 

Verilmesi 

f % 

Yer verilmelidir. Sosyal Bilgiler dersinin alt disiplinleriyle 

doğal ve kültürel varlıklar iç içedir.  

2 33,3 

Yer verilmelidir. Toplumu meydana getiren ve bütünlüğünü 

koruyan unsurlardır.  

2 33,3 

Yer verilmelidir. Etkili bir vatandaş doğasını ve kültürünü tanır 

ve korur.  

1 16,6 

Yer verilmemelidir. Konular kapsamlı olduğu için ayrı bir ders 

olarak okutulmalıdır.  

1 16,6 

Toplam 6 100,0 

Tablo 4 incelendiğinde çalışmaya katılan öğretmenlerin 5’i Sosyal 

Bilgiler dersinde doğal ve kültürel varlıklara yer verilmesi gerektiğini 1’i 

ise yer verilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Öğretmenlerden 2’si (% 33,3) 

“Sosyal Bilgiler dersinin alt disiplinleriyle doğal ve kültürel varlıklar iç 

içedir.”, 2’si (% 33,3) “Toplumu meydana getiren ve bütünlüğünü koruyan 

unsurlardır.”, 1’i (% 16,6) “Etkili bir vatandaş doğasını ve kültürünü tanır 

ve korur.” ve 1’i (% 16,6) “Konular kapsamlı olduğu için ayrı bir ders 

olarak okutulmalıdır.” şeklinde görüş belirtmiştir. Soruyla ilgili verilen 

cevaplardan bir örnek vermek gerekirse: 

Ö4 kodlu katılımcı,  

Doğal ve kültürel varlıklara Sosyal Bilgiler dersinde yer verilmemesi 

gerektiğini düşünüyorum. Ayrı bir ders olarak okutulması taraftarıyım.  

Çünkü Sosyal Bilgiler dersi müfredatı çok geniş. Ders içinde birbiriyle 

ilişki olmayan konudan konuya atlamak hem öğretmenler hem öğrenciler 

için sıkıntılıdır. Çünkü öğrencide tam olarak kendini veremiyor 

öğretmende bir alanda uzmanlaşamıyor. 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin “Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programlarında doğal ve kültürel varlıklara yeterince yer verilmiş midir? 

Düşüncelerinizi belirtiniz.” Sorusuna verdikleri cevapların frekans ve 

yüzdelik değerleri Tablo 5’te sunulmuştur. 
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Tablo 5. Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Doğal ve Kültürel 

Varlıklara Yeterince Yer Verilip Verilmediğine İlişkin Öğretmen 

Görüşleri 

Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Doğal ve 

Kültürel Varlıkların Yeri 

f % 

Yeterince yer verilmemiştir. 6 33,3 

Yerel değerlere yer verilmemesi önemli bir eksikliktir. 6 33,3 

Doğal ve kültürel varlıkların verilişinde önemli boşluklar 

var. 

1 5,5 

Sadece lise coğrafya derslerine ön hazırlık olarak 

verilmiştir. 

1 5,5 

Doğal varlıklara 5. sınıf düzeyinde daha fazla yer 

verilmiştir. 

1 5,5 

Kültürel varlıklara 6. ve 7. sınıf düzeyinde daha fazla yer 

verilmiştir. 

1 5,5 

Programın hazırlanmasında egemen güçler taklit edilmiştir. 1 5,5 

Sadece teorik bilgiler verilmiş, uygulama yetersiz kalmıştır. 1 5,5 

Toplam 18 100,0 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin tamamı  “Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programlarında doğal ve kültürel varlıklara yeterince yer verilmediği” 

şeklinde görüş bildirmiştir. Ayrıca belirtilen görüşlerden 6’sı (% 33,3) 

“Yerel değerlere yer verilmemesi önemli bir eksikliktir.”, 1’i (% 5,5) 

“Doğal ve kültürel varlıkların verilişinde önemli boşluklar var.”, 1’i (% 

5,5) “Sadece lise coğrafya derslerine ön hazırlık olarak verilmiştir.”, 1’i (% 

5,5) “Doğal varlıklara 5. sınıf düzeyinde daha fazla yer verilmiştir.”, 1’i 

(% 5,5) “Kültürel varlıklara 6. ve 7. sınıf düzeyinde daha fazla yer 

verilmiştir.”, 1’i (% 5,5) “Programın hazırlanmasında egemen güçler taklit 

edilmiştir.”, 1’i ise (% 5,5) “Sadece teorik bilgiler verilmiş, uygulama 

yetersiz kalmıştır.” şeklindedir. Soruyla ilgili verilen cevaplardan bir örnek 

vermek gerekirse: 

Ö3 kodlu katılımcı, 

Genel bazda düşündüğümüzde doğa ve kültür o kadar geniş bir konu ki 

hepsini bir çırpıda veremezsiniz. Belli başlı bölgelere ayrılmış belli başlı 

küçük nüanslar var. Ama bu yapılacağına Karadeniz’den birkaç örnek, 

Marmara’dan birkaç örnek geçiştirmeli bir şekilde verileceğine yerel bazda 

daha ayrıntılı, daha detaylı bir şekilde yer verilirse hem öğrenci yaşadığı 

coğrafyayı bölgeyi kültürü daha iyi anlar, daha iyi uyum sağlar, daha iyi 

yaşar hem de bu ders bu konu daha anlamlı hale gelir diye düşünüyorum. 

Yeterince yer verilmemiştir. Kayseri Develi Ovası’nı öğrenciye 

anlatacağımıza Diyadin Kanyonu’nu, kaplıcalarını öğrenciye anlatırsak 

daha iyi olur. Bu bir kere hafızayı yok etme anlamına geliyor. Yerel 

değerleri öğrenciye veremezseniz ulusal değerleri de vermekte başarısız 

olursunuz. Davranışı yerinde değiştirmek lazım. Yerel değerlerin öncelikli 

olarak tanıtılmasını doğru buluyorum. 
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Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin “Sosyal Bilgiler dersinin öğrencilerin 

doğal ve kültürel varlıkları tanımasında etkili olduğunu düşünüyor 

musunuz? Düşüncelerinizi belirtiniz.” Sorusuna verdikleri cevapların 

frekans ve yüzdelik değerleri Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6. Sosyal Bilgiler Dersinin Doğal ve Kültürel Varlıkları 

Öğrencilere Tanıtmasının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Sosyal Bilgiler Dersinin Öğrencilere Doğal ve Kültürel 

Varlıkları Tanıtmasındaki Etkililiği 

f % 

Sosyal Bilgiler dersi doğal ve kültürel varlıkların öğrencilere 

tanıtılmasında etkili değildir. 

5 31,2 

Doğal ve kültürel varlıklar konusu Sosyal Bilgiler dersinde 

uygulamalı olarak verilmediği için etkili değildir. 

5 31,2 

Sosyal Bilgiler dersi doğal ve kültürel varlıkları öğrencilere 

tanıtır ama etkili değil. 

3 18,7 

Sosyal Bilgiler dersi doğal ve kültürel varlıkların öğrencilere 

tanıtılmasında etkilidir. 

1 6,2 

Sosyal Bilgiler dersinde doğal ve kültürel varlıkların 

aktarılmasında zaman sıkıntısı var. 

1 6,2 

Sosyal Bilgiler dersinde doğal ve kültürel varlıkların tanıtılması 

farkına varma basamağında kalmaktadır. 

1 6,2 

Toplam 16 100,

0 

Tablo 6 incelendiğinde öğretmenlerin büyük çoğunluğu (5 kişi % 31,2) 

“Sosyal Bilgiler dersinin öğrencilere doğal ve kültürel varlıkları etkili bir 

şekilde tanıtmadığı” şeklinde görüş bildirmiş, öğretmenlerden 1’i (% 6,2) 

ise “Sosyal Bilgiler dersinin öğrencilere doğal ve kültürel varlıkları etkili 

bir şekilde tanıttığı” şeklinde görüş bildirmiştir. Ayrıca belirtilen 

görüşlerden 5’i (% 31,2) “Doğal ve kültürel varlıklar konusu Sosyal 

Bilgiler dersinde uygulamalı olarak verilmediği için etkili değildir.”, 3’ü 

(% 18,7) “Sosyal Bilgiler dersi doğal ve kültürel varlıkları öğrencilere 

tanıtır ama etkili değil.”, 1’i (% 6,2) “Sosyal Bilgiler dersinde doğal ve 

kültürel varlıkların aktarılmasında zaman sıkıntısı var.”, 1’i ise (% 6,2) 

“Sosyal Bilgiler dersinde doğal ve kültürel varlıkların tanıtılması farkına 

varma basamağında kalmaktadır.” şeklindedir. Soruyla ilgili verilen 

cevaplardan bir örnek vermek gerekirse: 

Ö1 kodlu katılımcı, 

Doğal ve kültürel varlıklar konularını Sosyal Bilgiler dersinde 

veremeyeceksek hangi derste vereceğiz? Akla bu soru geliyor. 

İmkânlarımız kısıtlı olsa da ders saati süresi izin vermese de biz yine 

de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu an 5. sınıf Sosyal Bilgiler 

dersinde kültürel değerleri öğrencilerimize sorduğumuzda üç aşağı 

beş yukarı bilecektir öğrenci. Etkili olduğunu düşünüyorum. 
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Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin “Doğal ve kültürel varlıkların 

öğrencilere tanıtılmasında Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında 

yapılması gereken düzenlemeler var mıdır? Varsa görüşlerinizi belirtiniz.” 

Sorusuna verdikleri cevapların frekans ve yüzdelik değerleri Tablo 7’de 

sunulmuştur. 

Tablo 7. Doğal ve Kültürel Varlıkların Öğrencilere Tanıtılmasında 

Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Yapılması Gereken 

Düzenlemelere İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Doğal ve Kültürel Varlıkların Öğrencilere Tanıtılmasında Sosyal 

Bilgiler Öğretim Programlarında Yapılması Gereken 

Düzenlemeler 

f % 

Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında düzenlemeler gereklidir. 6 11,5 

Haftalık ders saati arttırılmalı. 6 11,5 

Ders kitapları (görsellik, yazı, tasarım vb.) yeniden düzenlenmeli. 6 11,5 

Konu ile ilgili etkinlikler öğrenci seviyesine göre yeniden 

düzenlenmeli. 

6 11,5 

Okullardaki fiziki koşullar (öğrenci sayısı, aydınlanma, ısınma, araç 

gereç vb.) iyileştirilmeli. 

6 11,5 

Kazanımlar ağır, öğrenci seviyesine indirgenmeli ve yoğunlukları 

azaltılmalı. 

5 9,6 

Doğal ve kültürel varlıklar ile ilgili konular uygulamaya ağırlık 

verilecek şekilde yeniden düzenlenmeli. 

4 7,6 

Ders dışı etkinliklerde yasal prosedürler kolaylaştırılmalı. 3 5,7 

Okullardaki maddi olanaklar arttırılmalı. 2 3,8 

Sosyal Bilgiler laboratuvarları kurulmalı. 2 3,8 

Müzelere geziler düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalı. 2 3,8 

Okullarda yapay müzeler kurulmalı. 1 1,9 

Sanal müze uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapılmalı. 1 1,9 

Okul dışı etkinlikler konusunda zaman düzenlenmesi yapılmalı. 1 1,9 

Öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinlikler ağır, öğrenci seviyesine 

indirgenmeli ve etkinliklerin uygulanmasında zaman düzenlemesi 

yapılmalı. 

 

1 

 

1,9 

Toplam 52 100,0 

Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin tamamı (% 11,5) “Doğal ve 

kültürel varlıkların öğrencilere tanıtılmasında Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programlarında düzenlemelerin yapılması gerektiği” şeklinde görüş 

bildirmiştir. Konu ile ilgili öğretmenlerden 6’sı (% 11,5)  “Haftalık ders 

saatinin arttırılmalı”, 6’sı (% 11,5) “Ders kitapları (görsellik, yazı, tasarım 

vb.) yeniden düzenlenmeli.”, 6’sı (% 11,5)  “Konu ile ilgili etkinlikler 

öğrenci seviyesine göre yeniden düzenlenmeli,”, 6’sı (% 11,5) 

“Okullardaki fiziki koşullar (öğrenci sayısı, aydınlanma, ısınma, araç gereç 

vb.) iyileştirilmeli” şeklinde görüş belirtmiştir. Ayrıca öğretmenlerden 5’i 

(% 9,6)  “Kazanımlar ağır, öğrenci seviyesine indirgenmeli ve 

yoğunlukları azaltılmalı.”,  4’ü (% 7,6) “Doğal ve kültürel varlıklarla ilgili 

konular uygulamaya ağırlık verilecek şekilde yeniden düzenlenmeli”, 3’ü 
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(% 5,7) “Ders dışı etkinliklerde yasal prosedürler kolaylaştırılmalı.”, 2’si 

(% 3,8) “Okullardaki maddi olanaklar arttırılmalı.”, 2’si (% 3,8) “Müzelere 

geziler düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalı.”, 2’si (% 3,8) 

“Sosyal Bilgiler laboratuvarları kurulmalı.”, 1’i (% 1,9) “Okullarda yapay 

müzeler kurulmalı.”, 1’i (% 1,9) “Sanal müze uygulamalarına yönelik 

düzenlemeler yapılmalı.”, 1’i (% 1,9) “Okul dışı etkinlikler konusunda 

zaman düzenlenmesi yapılmalı.” 1’i (% 1,9) ise “Öğrenci çalışma 

kitaplarındaki etkinlikler ağır, öğrenci seviyesine indirgenmeli ve 

etkinliklerin uygulanmasında zaman düzenlemesi yapılmalı.” Şeklinde 

görüş belirtmiştir. Soruyla ilgili verilen cevaplardan bir örnek vermek 

gerekirse: 

Ö5 kodlu katılımcı, 

Doğa ve kültüre ait kazanımların bu süre zarfında öğrenciye 

aktarılması mümkün değildir. Bu konuyu bu dersi daha da 

somutlaştırmak adına yapmamız gerekenler de çok pahalı bir eğitim 

gerektiriyor. Bunun içine gezi de dâhil. Örneğin bir dağ maketi, 

İshak Paşa Sarayı maketini bile öğrenciye göstermek oldukça 

maliyetlidir. Ayrıca ders dışı vakitte yapacağımız gezi etkinlikleri 

de gereken yasal prosedürlere takılmakta ve oldukça sıkıntı verici 

durumlar ortaya çıkarmaktadır. Bu yönde de olumsuzluklar 

olduğunu görmekteyiz. Elimizdeki imkânlarla Sosyal Bilgiler 

derslerindeki doğal ve kültürel varlıklarla ilgili konuları aktarmada 

yararlanabileceğimiz en iyi imkân projeksiyondur. Ötesine geçme 

imkânımız yok. Biz bu koşullarda, ekonomik şartlarda gerçekten 

etkin bir vatandaş yetiştiremeyiz… 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin “Sosyal Bilgiler dersinde doğal ve 

kültürel varlıklar hakkında öğrencilere bilgi verirken hangi yöntem ya da 

yöntemleri kullanıyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevapların frekans ve 

yüzdelik değerleri Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8. Sosyal Bilgiler Dersinde Doğal ve Kültürel Varlıklarla İlgili 

Konuların İşlenişinde Kullanılan Yöntemlere İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Sosyal Bilgiler Dersinde Doğal ve Kültürel Varlıklarla 

İlgili Konuların İşlenişinde Kullanılan Yöntemler 

f % 

Anlatım 6 40,0 

Soru-cevap 6 40,0 

Drama       2 13,3 

Gezi-gözlem 1 6,6 

Toplam 15 100,0 

Tablo 8 incelendiğinde öğretmenlerin tamamı (6 kişi, % 80,0) “Sosyal 

Bilgiler dersinde doğal ve kültürel varlıklar konusunu işlerken anlatım ve 

soru-cevap yöntemini kullandıkları” şeklinde görüş bildirmiştir. Ayrıca 

öğretmenlerden 2’si (% 3,3)  “Soru-cevap yönteminin yanında drama 
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yöntemini de kullanıyorum”, 1’i (% 6,6) ise “Soru-cevap yönteminin 

yanında gezi-gözlem yöntemini de kullanıyorum” şeklinde görüş 

belirtmiştir. Soruyla ilgili verilen cevaplardan bir örnek vermek gerekirse: 

Ö2 kodlu katılımcı, “Düz anlatım, soru cevap. Ama mevsim izin verirse 

gezi-gözlem de kullanıyoruz. Köy gezileri yapabiliyoruz. Akıllı tahtalardan 

faydalanabiliyoruz. Örneğin, Topkapı Sarayını belgesellerle öğrenciye 

gösterebiliyoruz.” 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin “Sosyal Bilgiler dersinde doğal ve 

kültürel varlıkları işlerken etkinliklerden faydalanıyor musunuz?” 

sorusuna verdikleri cevapların frekans ve yüzdelik değerleri Tablo 9’da 

sunulmuştur. 

Tablo 9. Sosyal Bilgiler Dersinde Doğal ve Kültürel Varlıkların 

İşlenmesinde Kullanılan Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Sosyal Bilgiler Dersinde Doğal ve Kültürel Varlıkların 

İşlenmesinde Kullanılan Etkinlikler 

f % 

Etkinlik yapamıyorum. 5 35,7 

Maddi olanaklar, zaman sıkıntısı ve bürokratik engellerden 

dolayı etkinlik yapamıyorum. 

2 14,2 

Etkinlik yapıyorum. 1 7,1 

Bürokratik engellerden dolayı yeterli düzeyde etkinlik 

yapamıyorum. 

1 7,1 

Zaman sorunu ve fiziksel koşulların yetersiz olmasından dolayı 

etkinlik yapamıyorum. 

1 7,1 

İklimin elverişsiz olmasından dolayı etkinlik yapamıyorum. 1 7,1 

Öğrencilerin maddi olanaklarının yetersiz olmasından dolayı 

etkinlik yapamıyorum. 

1 7,1 

MEB’den yeteri kadar destek alamadığım için etkinlik 

yapamıyorum. 

1 7,1 

Öğrenci velilerinden dolayı etkinlik yapamıyorum. 1 7,1 

Toplam 14 100,0 

Tablo 9 incelendiğinde çalışmaya katılan öğretmenlerin 5’i (% 35,7) 

Sosyal Bilgiler dersinde doğal ve kültürel varlıkları işlerken herhangi bir 

etkinlik yapmadığını, 1’i (% 7,1) ise gezi-gözlem etkinliği yaptığını 

belirtmiştir. Öğretmenlerden 2’si (% 14,2) “Maddi olanaklar, zaman 

sıkıntısı ve bürokratik engellerden dolayı etkinlik yapamıyorum.”, 1’i (% 

7,1) “Bürokratik engellerden dolayı yeterli düzeyde etkinlik 

yapamıyorum.”, 1’i (% 7,1) “Zaman sorunu ve fiziksel koşulların yetersiz 

olmasından dolayı etkinlik yapamıyorum.”, 1’i (% 7,1) “İklimin elverişsiz 

olmasından dolayı etkinlik yapamıyorum.”, 1’i (% 7,1) “Öğrencilerin 

maddi olanaklarının yetersiz olmasından dolayı etkinlik yapamıyorum.”, 

1’i (% 7,1) “MEB’den yeteri kadar destek alamadığım için etkinlik 

yapamıyorum.” ve 1’i (% 7,1) ise “Öğrenci velilerinden dolayı etkinlik 
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yapamıyorum.” şeklinde görüş belirtmiştir. Soruyla ilgili verilen 

cevaplardan bir örnek vermek gerekirse: 

Ö6 kodlu katılımcı, 

Maalesef bir etkinlik fırsatı bulamıyoruz sınav yapıyoruz sadece. 

Şartlarımız müsait değil. Diyelim ki okullara bir kitap alacaksınız, 

çocuklara kaynak ismi söylüyorsunuz çocuk o kaynak kitabın 

ücretini bile karşılayamıyor. Etkinlik olarak dışarıda bir şey 

düzenleyeceğiniz zaman maddi bir kaynağa ihtiyacınız var. Ama 

maalesef MEB bize o kaynağı sunmuyor. MEB kazanımları kitapları 

veriyor buradan bir şeyler yapmamızı istiyor. Size kazanım verdim 

kazanıma göre hareket edin. Bu yüzden maddi ve bürokratik 

engellerden dolayı etkinlik yapamıyoruz. Okullarda kaloriferler bile 

doğru düzgün yanmıyor. Bu şartlarda öğrenciyi götürüp çiçek ile 

böcek ile bir araya getirmek mümkün görünmüyor. 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin “Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programlarında (5., 6. ve 7) doğal ve kültürel varlıklarla ilgili kazanımların 

yeterliliği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?” sorusuna verdikleri 

cevapların frekans ve yüzdelik değerleri Tablo 10’da sunulmuştur. 

Tablo 10. Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Doğal ve Kültürel 

Varlıklarla İlgili Kazanımların Yeterliliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Doğal ve Kültürel 

Varlıklarla İlgili Kazanımların Yeterliliği 

f % 

Doğal ve kültürel varlıklarla ilgili kazanımlar çok yoğun, 

sadeleştirilmeli. 

4 18,7 

Doğal ve kültürel varlıklarla ilgili kazanımlar yetersiz. 3 13,6 

Doğal ve kültürel varlıklarla ilgili kazanımlarla ders kitabı içerik 

bakımından tutarsız. 

3 13,6 

Verilen kazanım ile haftalık ders saati tutarsız. 3 13,6 

Doğal ve kültürel varlıklarla ilgili kazanımlarda yerel unsurlar yok. 2 9,0 

Doğal ve kültürel varlıklarla ilgili kazanımların nasıl 

gerçekleştirileceği açıkça belirtilmemiş. 

2 9,0 

Doğal ve kültürel varlıklarla ilgili kazanımlar nicelik olarak yeterli 

ama nitelik olarak yetersiz. 

2 9,0 

Doğal varlıklarla ilgili kazanımlar yetersiz. 1 4,5 

Kültürel varlıklarla ilgili kazanımlar yeterli. 1 4,5 

Doğal ve kültürel varlıklarla ilgili kazanımlar sınıflar (5.,6. ve 7.) 

arasında dengeli dağıtılmamış. 

1 4,5 

Toplam 22 100,0 

Tablo 10 incelendiğinde çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu  (4 

kişi, % 18,7) Sosyal Bilgiler dersinde doğal ve kültürel varlıklarla ilgili 

kazanımların çok yoğun olduğunu ve sadeleştirilmesi gerektiğini 

belirtmiştir. Öğretmenlerden 3’ü (% 13,6) “Doğal ve kültürel varlıklarla 

ilgili kazanımlar yetersiz.”, 3’ü (% 13,6) “Doğal ve kültürel varlıklarla 
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ilgili kazanımlarla ders kitabı içerik bakımından tutarsız.”, 3’ü (% 13,6) 

“Verilen kazanım ile haftalık ders saati tutarsız.”, 2’si (% 9,0) “Doğal ve 

kültürel varlıklarla ilgili kazanımlarda yerel unsurlar yok.”, 2’si (% 9,0) 

“Doğal ve kültürel varlıklarla ilgili kazanımların nasıl gerçekleştirileceği 

açıkça belirtilmemiş.”, 2’si (% 9,0) “Doğal ve kültürel varlıklarla ilgili 

kazanımlar nicelik olarak yeterli ama nitelik olarak yetersiz.”, 1’i (% 4,5) 

“Doğal varlıklarla ilgili kazanımlar yetersiz.”, 1’i (% 4,5) “Kültürel 

varlıklarla ilgili kazanımlar yeterli.” ve 1’i (% 4,5) ise “Doğal ve kültürel 

varlıklarla ilgili kazanımlar sınıflar (5., 6. ve 7.) arasında dengeli 

dağıtılmamış.” şeklinde görüş belirtmiştir. Soruyla ilgili verilen 

cevaplardan bir örnek vermek gerekirse: 

Ö2 kodlu katılımcı, 

Verilen kazanımlar ile istenilen bilgiler arasında ciddi anlamda bir 

uçurum söz konusudur. MEB size bir kazanım vermiş fakat bu 

kazanımı nasıl gerçekleştirebileceğiniz anlamında size detaylı bir 

bilgi vermemiş. Hani ne yapmak lazım bu sefer sizin onu 

doldurmanız lazım. Kazanım biraz havada kalıyor. İşte ne diyor: 

Çeşitli yerler ile kendi çevrenizdeki doğal ve kültürel varlıkları 

eşleştiriniz. Bizim bunu eşleştirmemiz için yerel kaynakların da 

verilmesi gerekiyor. Yerel doğal ve kültürel değerler verilmezse 

öğrenci bunu nasıl eşleştirecek? Bu da kazanımın ciddi anlamda 

detaylı bir şekilde verildiği ama içinde istenilen bilginin ne yazık ki 

olmadığını yansıtıyor. Doğal ve kültürel varlıklar konusunda verilen 

kazanım ile MEB’in vermiş olduğu içerik arasında ciddi bir fark 

var... 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin “Karar verici konumunda olsaydınız 

doğal ve kültürel varlıklar konusunda öğrenme-öğretme sürecini nasıl 

planlardınız?” sorusuna verdikleri cevapların frekans ve yüzdelik değerleri 

Tablo 11’de sunulmuştur. 

Tablo 11. Doğal ve Kültürel Varlıklar Konusunda Öğrenme-Öğretme 

Sürecinin Nasıl Planlanması Gerektiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Doğal ve Kültürel Varlıklar Konusunda Öğrenme-Öğretme 

Sürecinin Planlanması 

f % 

Doğal ve kültürel varlıklarla ilgili kazanımları sadeleştirirdim. 4 17,3 

Doğal ve kültürel varlıklar konusunun uygulamalı (gezi-gözlem, 

müze, sanal müze vb.) işlenmesine yönelik düzenlemeler 

yapardım. 

4 17,3 

Haftalık ders saatini arttırırdım. 2 8,6 

Kazanımların konuyla örtüşmesine yönelik düzenlemeler 

yapardım. 

2 8,6 

Ders kitapları ve kazanımların verilmesi konusunda öğretmene 

esneklik sağlardım. 

2 8,6 
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Yapılan çalışmaları dikkate alarak eğitim-öğretim sürecini 

planlardım. 

1 4,4 

MEB ile Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri arasında ortak bir 

koordinasyon sağlardım. 

1 4,4 

Doğal ve kültürel varlıklar konusunda ders kitaplarını görsellik 

açısından yeniden düzenlerdim. 

1 4,4 

Fatih projesinin koordineli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine 

dikkat ederdim. 

1 4,4 

Bürokratik engeller konusunda kolaylaştırıcı düzenlemeler 

yapardım. 

1 4,4 

Fiziki koşulların (öğrenci sayısı, araç-gereç vb.) iyileştirilmesine 

yönelik düzenlemeler yapardım. 

1 4,4 

Bireysel farklılıklara hitap edebilecek etkinlikler düzenlerdim. 1 4,4 

Süreç odaklı değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapardım. 1 4,4 

Doğal ve kültürel varlıklar konusunda eğitim-öğretim sürecini 

yerel şartlara göre planlardım. 

1 4,4 

Toplam 23 100,0 

Tablo 11 incelendiğinde karar verici konumunda olmaları durumunda 

doğal ve kültürel varlıklar konusunda ne tür düzenlemeler yapacakları ile 

ilgili çalışmaya katılan öğretmenlerden 4’ü (% 17,3) “Doğal ve kültürel 

varlıklarla ilgili kazanımları sadeleştirirdim.”, 4’ü (% 17,3) “Doğal ve 

kültürel varlıklar konusunun uygulamalı (gezi-gözlem, müze, sanal müze 

vb.) işlenmesine yönelik düzenlemeler yapardım.”, 2’si (% 8,6) “Haftalık 

ders saatini arttırırdım.”, 2’si (% 8,6) “Kazanımların konuyla örtüşmesine 

yönelik düzenlemeler yapardım.”, 2’si (% 8,6) “Ders kitapları ve 

kazanımların verilmesi konusunda öğretmene esneklik sağlardım.”, 1’i (% 

4,4) “Yapılan çalışmaları dikkate alarak eğitim-öğretim sürecini 

planlardım.”, 1’i (% 4,4) “MEB ile Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri 

arasında ortak bir koordinasyon sağlardım.”, 1’i (% 4,4) “Doğal ve kültürel 

varlıklar konusunda ders kitaplarını görsellik açısından yeniden 

düzenlerdim.”, 1’i (% 4,4) “Fatih projesinin koordineli ve sağlıklı bir 

şekilde yürütülmesine dikkat ederdim.”, 1’i (% 4,4) “Bürokratik engeller 

konusunda kolaylaştırıcı düzenlemeler yapardım.”, 1’i (% 4,4) “Fiziki 

koşulların (öğrenci sayısı, araç-gereç vb.) iyileştirilmesine yönelik 

düzenlemeler yapardım.”, 1’i (% 4,4) “Bireysel farklılıklara hitap 

edebilecek etkinlikler düzenlerdim.”, 1’i (% 4,4) “Süreç odaklı 

değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapardım.” ve 1’i (% 4,4) ise “Doğal 

ve kültürel varlıklar konusunda eğitim-öğretim sürecini yerel şartlara göre 

planlardım.” şeklinde görüş belirtmiştir. Soruyla ilgili verilen cevaplardan 

bir örnek vermek gerekirse: 

Ö1 kodlu katılımcı, 

Günümüz Türkiye şartlarında çok daha iyi düzenlemeler yapardım. 

Bu durumda ilk olarak kazanım işine el atardım. Kazanımları bu 

kadar yoğun ve fazla olmaktan çıkarırdım. Önce hedefimi 
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belirlerdim. Uygulayabileceğim kazanımlar düzenlerdim. Bir tane 

kazanımla önüme üç dört hedef koymazdım. Bir kazanımla bir hedef 

belirlerdim ve bu kazanımları sadeleştirirdim. Günümüz Türkiye 

şartlarında biz konuyu ders kitabından işlemek zorundayız. Ders 

kitaplarını da özellikle doğa ve kültür konusunu anlattığım zaman 

görsel materyaller ile desteklerdim. Ders kitapları bu işi 

somutlaştırabilmelidir. Ders kitabı sadece öğretmene angarya olarak 

veriliyor. Öğretmenin yardımcı bir kaynak kullanmasına müsaade 

ederdim. Ama yine ana materyal olarak ders kitabı dururdu. Bize 

gönderilen yönetmelik ne diyor? Ders kitabı dışında yardımcı bir 

kaynak kullanmayın. Öğretmeni bu şekil bir kalıba sokmaktan 

vazgeçerdim. Fatih projesinin sağlam koordineli bir şekilde 

yürütülmesini, öğretimin teknolojiyle tanışmasını isterdim… 

Sonuç ve Tartışma 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin doğal ve kültürel varlıkların 

korumasının gerekliliğine yönelik; maddi ve manevi değerleri gelecek 

kuşaklara aktardığı, doğal ve kültürel varlıkların birbirini şekillendirdiği, 

toplumun devamını sağladığı, bir toplumu diğer toplumlardan ayırdığı, 

kaybedildiği zaman telafisi mümkün olmadığı ve tarihe tanıklık ettiği için 

korunması gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Yeşilbursa (2013), 

çalışmasında somut kültürel mirasın geçmiş hakkında bilgi sağladığı, 

kültürü yansıttığı için korunup geleceğe aktarılması gerektiğine yönelik 

sonuçlar ortaya koymuştur. Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlarla 

alanyazındaki bu çalışmanın sonuçlar açısından birbirini desteklediği 

tespit edilmiştir. 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin doğal ve kültürel varlıkların 

korunmasına yönelik yapılması gerekenler konusunda; öğretmenlerin bu 

konuda sorumluluk almalarına, doğal ve kültürel varlıklarla ilgili konuların 

teoride kalmayıp uygulamalı (gezi gözlem, müze) olması gerektiğine 

yönelik görüş bildirmişlerdir. Öğretmenler ayrıca bu konuda doğal ve 

kültürel varlıkların müfredatta ayrı bir ders olarak yer alması, öğrencilere 

yerel değerlerin benimsetilmesi ve bu değerlere milliyetçi bir kimlikle 

bakılmaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın okullarla işbirliği yapması, 

devletin bu varlıkları tanıtıcı tesisler açması ve Ağrı ilinde bir müze 

açılması gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir.  

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler dersinde doğal ve 

kültürel varlıklara yer verilmesi ile ilgili olarak; Sosyal Bilgiler dersinin alt 

disiplinleri ile doğal ve kültürel varlıkların iç içe olduğu, toplumu meydana 

getiren ve bütünlüğü koruyan unsurlar olduğu, etkili bir vatandaşın 

doğasını ve kültürünü tanıması gerektiği için yer verilmesi gerektiği 

yönünde görüş bildirmişlerdir. Bir öğretmen ise, Sosyal Bilgiler derslerinin 

çok yoğun ve kapsamlı olmasından dolayı doğal ve kültürel varlıklara bu 
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derste yer verilmemesi, ayrı bir ders olarak okutulması gerektiği yönünde 

görüş bildirmiştir.  

Sosyal Bilgiler öğretmenleri, Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının 

doğal ve kültürel varlıklara yönelik yeterliliği konusunda genel olarak 

yeterince yer verilmediği yönünde görüş belirtmişlerdir. Öğretmenler yerel 

değerlere yer verilmediği, sınıf düzeyinde doğal ve kültürel varlıkların eşit 

şekilde dağıtılmadığı (5. sınıfta doğal varlıklara, 6. ve 7. sınıfta kültürel 

varlıklara daha fazla yer verildiği), bu varlıklara sadece teorik açıdan yer 

verilip uygulamada eksik kalındığı yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin bu görüşlerini destekleyen çalışmalara alanyazında da 

rastlamak mümkündür. 

Avcı ve Memişoğlu (2016), çalışmasında öğretmenlerin Sosyal Bilgiler 

Öğretim Programında kültürel miras konularına yeterince yer verilmediği 

konusunda görüş belirttiklerini ifade etmiştir. Gülersoy (2013), ise 

çalışmasında, Sosyal Bilgiler Öğretim Programında kültürel varlıklarla 

ilgili kazanımların yer aldığını doğal varlıklarla ilgili kazanımların ise 

ortak miras öğeleri adı altında sunulduğunu ve bu kazanımların da yetersiz 

kaldığını belirtmiştir.  

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler dersinin öğrencilere 

doğal ve kültürel varlıkları tanıtmadaki etkililiğine ilişkin genel olarak; 

Sosyal Bilgiler dersinde doğal ve kültürel varlıkların teorik açıdan verilip 

uygulamalı verilmediği için bu dersin doğal ve kültürel varlıkları 

öğrencilere etkili tanıtmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Bazı 

öğretmenler de Sosyal Bilgiler dersinde zaman sıkıntısından dolayı doğal 

ve kültürel varlıkların etkili bir şekilde tanıtılmadığı, bu varlıkların 

tanıtımının Sosyal Bilgiler dersinde farkına varma basamağında kalıp 

uygulamaya yer verilmediği yönünde görüş bildirmişlerdir. Uygulama 

sıkıntısı konusunda Altunöz (2008), yaptığı çalışmada öğretmen ve 

öğrencilerin derslerde uygulama yetersizliği nedeniyle sıkıntılar 

yaşadığının ortaya çıkarılması sonucu, öğretmenlerin bu çalışmada ifade 

ettikleri düşünceleri destekler niteliktedir. Sosyal Bilgiler dersi, çok 

disiplinli yapısından dolayı yoğun bir bilgiyi içinde barındırmaktadır. 

Dolaysıyla öğretmenlerin konu hakkında zaman sıkıntısı yaşamaları 

alanyazındaki çeşitli çalışmalarla (Memişoğlu, 2012; Dinç ve Doğan, 

2010; Ersoy ve Kaya, 2009; Altunöz, 2008) da desteklenmiştir. 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin doğal ve kültürel varlıkların 

öğrencilere tanıtılmasında Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında 

yapılması gereken düzenlemelere ilişkin olarak; haftalık ders saati 

arttırılmalı, ders kitapları görsellik açısından düzenlenmeli, konu ile ilgili 

etkinlikler öğrenci seviyesine indirilmeli, okullardaki fiziki koşullar 

iyileştirilmeli, kazanımlar sadeleştirilmeli, uygulamaya ağırlık verilmeli, 

okul dışı etkinlikler için yasal prosedürler ve zaman yeniden düzenlenmeli, 
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okullardaki maddi olanaklar arttırılmalı, Sosyal Bilgiler laboratuvarları 

kurulmalı ve müze gezilerinin düzenlenmesine fırsat verilmeli şeklinde 

görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Bu görüşleri alanyazında destekleyen 

çalışmalara rastlamak mümkündür. 

Memişoğlu (2012), yaptığı çalışmada Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programının uygulanmasında öğretmenlerin araç gereç eksikliği 

konusunda sıkıntı çektiklerini, ders kitaplarında bilgi eksikliği olduğunu, 

etkinliklerin yoğun olmasından dolayı zaman sıkıntısı çektiklerini, ölçme 

değerlendirme konusunda zorlandıklarını belirtmiştir. Dinç ve Doğan 

(2010), yaptıkları çalışmada öğretmenlerin konuları öğretmek için yeterli 

zamana ve araç gerece sahip olmadıklarını, kazanımların sayısında ve 

niteliğinde sorunların olduğunu ifade etmişlerdir. Aykaç (2007), 

çalışmasında okulların fiziksel alt yapılarının yetersiz, sınıf mevcutlarının 

kalabalık olduğuna yönelik sonuçlara ulaşmıştır. Yapıcı ve Demirdelen 

(2007) ise zaman ve fiziki koşulların yetersizliğinin, kalabalık sınıf 

mevcutlarının yeni programın uygulanmasını zorlaştırdığı sonuçlarına 

ulaşmışlardır. 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler dersinde doğal ve 

kültürel varlıkları anlatırken genellikle anlatım ve soru cevap yöntemi 

kullandıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin dersin işlenişinde anlatım ve 

soru cevap yöntemlerini ağırlıklı olarak kullanmaları, konu hakkındaki 

düşüncelerinde de belirttikleri gibi okullardaki fiziksel koşulların, zamanın 

yetersiz olmasından ve Sosyal Bilgilerin çok disiplinli yapısının verdiği 

yoğunluktan kaynaklanmış olabilir. Öğretmenlerin ders işlenişinde 

genellikle geleneksel yöntem ve teknikleri kullandıkları alanyazındaki 

çeşitli çalışmalarda da vurgulanmıştır.  

Avcı ve Memişoğlu (2016), yaptıkları çalışmada öğretmenlerin sınıf 

içinde sunuş yolu, görsel kullanımı gibi yöntem ve teknikler 

kullandıklarını tespit etmiştir. Avcı (2014), çalışmasında kültürel miras 

konularının işlenmesinde geleneksel yöntemlerin tercih edildiğini 

belirtmiştir. Çelikkaya ve Kuş (2009), ise yaptıkları çalışmada her ne kadar 

öğretmenler tartışma, soru cevap, beyin fırtınası, gösteri, proje gibi yöntem 

ve teknikleri kullandıklarını söyleseler de aynı çalışmada yapılan 

gözlemlerde anlatım, soru cevap, bireysel çalışma yöntem ve tekniklerinin 

daha fazla kullanıldığı sonucuna ulaşmışlardır.  

Oysaki yapılandırmacı yaklaşıma uygun yöntem ve tekniklerin 

kullanılması gerektiği, bu yaklaşıma uygun yöntem ve tekniklerin öğrenci 

başarısını olumlu yönde etkilediği çeşitli bilimsel çalışmalarla (Ayva, 

2010; Sarıkaya, Güven, Göksu ve İnce Aka, 2010; Ünal ve Çelikkaya, 

2009; Güleç ve Alkış, 2003) da desteklenmiştir. 

Ayva (2010), çalışmasında öğrencilerin aktif öğrenme yöntemlerini 

olumlu karşıladıkları, bu yöntemlerle derse daha aktif katıldıkları sonucuna 
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ulaşmıştır. Güleç ve Alkış (2003), çalışmalarında tartışma, soru cevap vb. 

gibi yöntemlerin eğitim-öğretim ortamında kullanılması gerektiğini 

belirtmişlerdir.  

Sosyal Bilgiler öğretmenleri, Sosyal Bilgiler dersinde doğal ve kültürel 

varlıklarla ilgili konuları işlerken etkinlik yapamadıklarına yönelik görüş 

belirtmişlerdir. Öğretmenler etkinlik yapamamalarına bürokratik engelleri, 

zaman sıkıntısını, fiziksel koşulların yetersizliğini, iklimin elverişsizliğini, 

maddi olanaklardan yoksun kalınmasını, MEB’den ve öğrenci velilerinden 

destek alınamamasını gerekçe olarak göstermişlerdir. Bir öğretmen ise 

doğal ve kültürel varlıkların işlenişinde etkinlik yaptığını belirtmiştir. 

Öğretmenlerin konu ile ilgili görüşlerini alanyazındaki çalışmalar da 

desteklemektedir. 

Dinç ve Doğan (2010), yaptıkları çalışmada öğretmenlerin etkinlik 

kullanımı açısından zaman, maddi imkânlar ve fiziki koşulların yetersiz 

olduğu yönünde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Ersoy ve Kaya (2009), 

tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersinde 

etkinliklerin çok fazla olduğunu dolayısıyla derse ayrılan zaman ile 

etkinlikler arasında bir tutarsızlık olduğunu düşündüklerine yönelik 

sonuçlar ortaya çıkmıştır. Altunöz (2008), çalışmasında sınıfların kalabalık 

olmasının ve süre yetersizliğinin etkinlikleri uygulama noktasında sorun 

oluşturduğunu belirtmiştir. Gürbüztürk ve Mala (2008), tarafından yapılan 

çalışmada öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşıma yönelik etkinlik 

uygulayamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Güleç ve Alkış (2003) ise 

çalışmasında öğretmenlerin okul dışı etkinliklerden müzelere yönelik gezi 

yaptıkları fakat maddi imkânların kısıtlı olmasının bu gezileri 

sınırlandırdığını belirtmiştir. Aynı çalışmada iklim şartlarının da okul dışı 

etkinlikleri olumsuz yönde etkilediği vurgulanmıştır. Okul içi etkinliklerde 

ise yaratıcı drama gibi etkinliklerin yeterince kullanılmadığı çalışmada 

belirtilen önemli diğer bir husus olmuştur. Oysaki öğrencileri aktif kılacak 

etkinliklerin öğrencilerin kültürel mirasa yönelik olumlu tutuma sahip 

olmasını sağladığı bazı bilimsel çalışmalarda vurgulanmıştır. 

Örneğin, Dönmez ve Yeşilbursa (2014), yaptıkları çalışmada 

öğrencileri aktif kılacak etkinlik örneklerinin öğrencilerin somut kültürel 

mirasa karşı tutumunu olumlu etkilediği ve bu etkinliklerin uygulanması 

gerektiğini belirtmişlerdir. 

Sosyal Bilgiler öğretmenleri Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında 

(5, 6 ve 7) doğal ve kültürel varlıklarla ilgili kazanımların yetersiz 

olduğuna dair görüş belirtmişlerdir. Bu şekilde görüş belirten öğretmenler 

kazanımların yoğun olduğunu, ders kitabındaki içerikle örtüşmediğini, 

haftalık ders saati ile tutarsız olduğunu, yerel unsurlara yer verme 

açısından yetersiz kaldığını gerekçe olarak sunmuşlardır. Öğretmenler 

ayrıca kazanımların nasıl gerçekleştirileceğine dair yönergenin yetersiz 
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olması, niteliksel olarak yeterli olmamasını da gerekçe olarak 

göstermişlerdir. Bu konuda iki öğretmen doğal varlıklarla ilgili 

kazanımların yetersiz buna karşın kültürel varlıklarla ilgili kazanımların 

yeterli olduğunu belirtmiş, doğal ve kültürel varlıklarla ilgili kazanımların 

sınıf düzeyinde dengeli dağıtılmadığını ifade etmişlerdir. Alanyazında bu 

görüşlerden bazılarını destekleyen çalışmalara rastlamak mümkündür. 

Gülersoy (2013), yaptığı çalışmada, Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programında kültürel varlıklarla ilgili kazanımların fazla olduğunu buna 

karşın doğal varlıklarla ilgili kazanımların yetersiz olduğunu ifade etmiştir. 

Yapılan bu çalışmada alanyazındaki çalışmaya benzer sonuçlara 

ulaşılmıştır. Doğanay (2008), ise çalışmasında programda yer alan kavram, 

değer ve becerilerle ilgili içeriğin önerilen etkinliklerle nasıl 

kazandırılacağına, aynı şekilde alternatif ölçme ve değerlendirme 

araçlarının nasıl uygulanacağına dair yönergenin yetersiz olduğunu 

belirtmiştir. Bu çalışmada ise benzer şekilde öğretmenler kazanımların 

nasıl gerçekleştirileceğine dair yönergenin yetersiz olduğunu 

vurgulamışlardır.  

Sosyal Bilgiler öğretmenleri, karar verici olmaları durumunda doğal ve 

kültürel varlıkların öğrenme-öğretme sürecini genel olarak; kazanımların 

sadeleştirilmesi, uygulamalı (gezi-gözlem, müze) eğitimin olması, haftalık 

ders saatinin arttırılması, kazanımlar ile ders içeriklerinin örtüşmesi, ders 

kitapları ve kazanımlar konusunda esneklik sağlanması, MEB ile İl Kültür 

ve Turizm Müdürlükleri arasında koordinasyon sağlanması yönünde 

planlayacaklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler konu ile ilgili olarak ayrıca 

doğal ve kültürel varlıklarla ilgili ders kitaplarını görsellik açısından 

yeniden düzenleyeceklerini, fatih projesinin sağlıklı yürütülmesine uygun 

bir ortam hazırlayacaklarını, bürokratik engelleri azaltacaklarını, 

okullardaki fiziksel koşulları iyileştireceklerini, etkinlikleri öğrenci 

seviyesine ve bireysel farklılıklara uygun bir şekilde düzenleyeceklerini, 

süreç odaklı değerlendirmeye yönelik öğrenme ortamı sağlayacaklarını ve 

yerel şartlara göre doğal ve kültürel varlıklarla ilgili konuları 

düzenleyeceklerini belirtmişlerdir. 

Dinç ve Doğan (2010), tarafından yapılan çalışmada öğretmenler ders 

içeriklerinin çok yoğun, konular arasındaki bağlantıların zayıf ve konuların 

öğrenci seviyesinin üstünde olduğunu belirtmişlerdir. Aynı çalışmada 

öğretmenler konuları öğretmek için yeterli zamana ve araç gerece sahip 

olmadıklarını, etkinlik uygulamada zaman, maddi imkânsızlıklar ve araç 

gereç sıkıntısı yaşadıklarını, kazanımların sayısında ve niteliğinde 

sorunların olduğunu ifade etmişlerdir. Aykaç (2007), yaptığı çalışmada 

uygulanan etkinliklerin bireysel ve bölgesel farklılıklara hitap etmediği 

için öğrencileri aktif kılmadığı, okulların fiziksel alt yapılarının yetersiz ve 

sınıf mevcutlarının kalabalık olduğuna yönelik sonuçlara ulaşmıştır. 

Yapıcı ve Demirdelen (2007), tarafından yapılan çalışmada da zaman ve 
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fiziki koşulların yetersizliğinin, kalabalık sınıf mevcutlarının yeni 

programın uygulanmasını zorlaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, 

öğretmenlerin programı düzenlemeleri durumunda ne gibi değişiklikler 

yapacaklarına ilişkin görüşlerini destekler niteliktedir. 

Öneriler 

Okulların fiziki alt yapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılabilir. 

Doğal ve kültürel varlıkların uygulamalı sunulmasına hizmet edecek 

sanal müze vb. gibi etkinliklerin okullarda yaygınlaştırılmasının konunun 

daha iyi öğrenilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Doğal ve tarihi zenginlikleri bulunan her ilde müzelerin kurulması, 

doğal ve kültürel varlıklarla ilgili konular anlatılırken her öğretmenin en 

az bir kez öğrencilerini alıp müzelere götürebilmesini sağlayacak 

düzenlemeler yapılabilir. 

Yörelere ait yerel değerlerin yakından uzağa ilkesi doğrultusunda ders 

kitaplarında yer almasının öğrencilerin ilgisini daha fazla çekeceği ve bu 

konuları daha kolay öğrenecekleri düşünülmektedir. Dolayısıyla ders 

kitapları hazırlanırken MEB tarafından bu durumun göz önünde 

bulundurulması önerilebilir.  

Öğretim programı ve ders kitaplarındaki bilgi yoğunluğunun 

azaltılmasına yönelik çalışmalar (örneğin, söz konusu ünitelerdeki 

bilgilerin daha kısa özetlenerek sunulması gibi) yapılabilir,  aynı zamanda 

kültürel varlıklarla ilgili konular daha düzenli bir şekilde sunulabilir. 

Öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin yoğunluğunun 

azaltılmasına -bir etkinlik ile sadece bir davranışın kazandırılmasına 

odaklanılması- ve öğrenci seviyesine indirilmesine -etkinliklerin 

öğrenciler tarafından anlaşılabilir olması- yönelik çalışmalar yapılabilir. 

Haftalık Sosyal Bilgiler ders saatinin arttırılması önerilebilir. 
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YABANCILAŞMA VE ÖĞRENCİ BAŞARISIZLIĞI* 

The Alienation and Student Failure 

 

Rüveyda SADAK & Ahmed Emin OSMANOĞLU 

Mehmet YAZICI 

 

Giriş 

Eğitimin pek çok tanımı vardır. Platon, eğitimi ‘İnsana en iyi olgunluğu 

vermek’, J.J. Rousseau, çocukları yetiştirme ve insan yapma sanatı, Yusuf 

Has Hacib ise pozitif davranışları kazanarak hayata hazırlanma süreci 

(Keskinkılıç, 2008: 4) olarak tanımlamıştır. Durkheim’a göre eğitim, fizik 

ve toplumsal çevrenin insan üzerinde meydana getirdiği etkilerdir. 

(Tezcan, 2012: 5) Eğitim bireyin toplum içerisinde yeterli seviyeye 

gelmesini sağlar. Okul toplum içerisindeki tutum ve davranışları 

yönlendirici etkiye sahiptir. Bireyin gerçekleştirebileceği eylemleri 

düzenleyerek, harekete geçirir. Eğitim sürecinde bireyin okulda sağladığı 

başarı, yaşamının her alanında etkilidir.  

Durkheim eğitime bir toplumsal olay olarak bakar. Ona göre eğitim 

olgusu, temel olarak toplumsaldır. Kökeni, işlevi ve eğitim kuramı 

bakımından sosyoloji ile çok sıkı ilişkilidir (Tezcan, 2012: 7). Durkheim 

eğitimi toplumsal açıdan ele alarak, bireyin eğitim konusunda elde edeceği 

kazanımlar doğrultusunda, toplumsallaşmanın önemini ifade eder. 

Başlangıçta Hobbes gibi, doğal bencilliğin egemenliği altında ve sınırsız 

isteklerin harekete geçirdiği, dolayısıyla disiplin altına alınması gereken 

insanî varlığı ortaya koyar. Öyleyse eğitim, her şeyden önce bireyleri 

disipline, boyun eğmeye alıştırmaktır. Bu disiplinin otoritesi olmalıdır ama 

söz konusu olan kaba ve maddî bir otorite değildir. Toplumun niteliği 

olduğunu bildiğimiz iki bileşenden oluşmuşluk, bireyin bağımlı kılındığı 

bu disiplin aynı zamanda istenen ve bir anlamda sevilen bir disiplindir, 

çünkü grubun disiplinidir. Birey gruba bağlandığında disiplinle birlikte 

özverinin de zorunlu olduğunu keşfeder (Aron, 2006: 272). Bireysel olarak 

değil grup halinde hareket etmeyi ve paylaşım sağlamayı öğrenir. Nitekim, 

toplumu bir arada tutan şey paylaşılan değerler ve geleneklerdir (Giddens, 

2000: 8). Durkheim ahlak eğitimini önemser. Ahlak eğitimi, toplumun 

temel değerleri ve inançlarının benimsenmesi sonucunu doğuran 
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toplumsallaşma tecrübelerinden meydana gelir. Bu eğer başarılı olursa, 

güçlü bir toplumsal denetim biçimi oluşur (Tezcan, 2012: 8). 

Baltacıoğlu’na göre sosyal hayata alışmamış olan acemi fertlerin, 

sosyal fertler tarafından hayata alıştırmak amacıyla bir yöntem izlenilerek 

sosyalleştirilmesi, bazı sosyal yeteneklerle donatılmasıdır  (Baltacıoğlu, 

1964: 83’ten akt. Çelik, 2001: 203). Diğer bir deyişle toplumsal hayatta 

henüz tecrübeli olmayan bireylerin, tecrübe kazanmalarını sağlamaktır. 

Canlı varlıklar arasında içgüdüleri en çok ve çeşitli olan insandır. Bu 

sebeple insan, canlılar içinde eğitime en elverişli olanıdır. Bu elverişlilik 

içgüdülerin değişebilir olmasından kaynaklanır. Yeter ki bu kabiliyetler 

aklın kontrolü altında meydana gelsin ve ilerlesin. İnsanın içgüdü 

yönünden çok ve farklı olması, çevrenin her çeşit tesirine değişik tepkiler 

vermesini meydana getirir. Bu özelliği ile insan, farklı çevrelere uyum 

sağlamayı başarır (Baltacıoğlu, 1332: 105’den akt. Çelik, 2001: 204).  

İnsanı yaratmak ve yaratılışını değiştirmek mümkün değildir. Eğitimin 

yapacağı iş, bireyi tanımak ve onu tabiatına uygun olarak yetiştirmektir 

(Baltacıoğlu, 1964: 133’den akt. Çelik, 2001: 204). Bu bağlamda bireyin 

bir yandan görüşlerini ve bir yandan da hislerini harekete geçirerek eyleme 

yönlendiren, eylemi aşamalarına göre sıralayıp, bunu bireyin ruhunda 

kökleştiren yapı okuldur (Baltacıoğlu, 1332: 57). 

Sosyal hayatta eğitimin amacının iki yönü vardır: Bunlardan birincisi 

genel bir yön olup siyaset ve ahlak gibi sosyal kurumlarda vazife 

yapabilecek yeterli bireyler yetiştirmektir. İkincisi de özel bir yöndür ki; 

mühendislik, ressamlık gibi sosyal mesleklerde yeterli kişiler 

yetiştirmektir (Baltacıoğlu, 1933: 158). Baltacıoğlu eğitimin yapıldığı 

çevrenin sosyal ve aynı zamanda meslekî bir yaşam alanı olduğunu belirtir. 

Çevre doğal ortamın içerisinde olan hava, su, toprak, atölye, marangozhane 

ve matbaa gibi gerçeklerdir. Bu çevrede üretici niteliğinde bulunan 

öğrenci, bireysel olarak üretebilme yeteneğinin farkına varır. Üreterek 

tecrübe sahibi olan öğrencinin kendisine olan inancı artarak, özgüven 

oluşumu sağlanmış olur (Baltacıoğlu, 1944: 97-98). Böylece 

yabancılaşmanın önü alınmış olur. Yabancılaşma kavramı; özgün anlamı 

içerisinde, bir şeyi ya da kimseyi başka bir şeyden ya da kimseden 

uzaklaştıran, başka bir şeye ya da kimseye yabancı hale getiren eylem ya 

da gelişmedir (Cevizci, 2000: 994). Farsça kökenli yaban sözünden 

türetilmiştir. Yaban sözünün Farsçadaki karşılığı boş, ıssız yerdir. Yine 

Farsçadaki çöl, ova, ıssız yer gibi anlamları olan ‘beyaban’ kelimesi 

buradan türemiştir. Türkçede yaban sözcüğünü karşılayan ‘il, el’ 

sözcükleri vardır. Bu çerçevede ‘yabanî’ veya ‘yabancı’ elden olan, yerli, 

bildik olmayan kimse anlamına gelir (Eyüboğlu, 1995: 714).  

Yabancılaşma kavramını farklı biçimlerde ifade eden Erjem’e göre, 

(2005: 395)  bir şeye derinden, içten bağlı olamama, yabancılık duygusu, 
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bütünleşememe, ilişkilerin kopukluğu, ilgisizlik, izole olma, geri çekilme, 

soğuma, anlamsızlık gibi duygu ve davranışlar yabancılaşmanın 

göstergeleridir. Psikiyatride; şizofreni, psikoz gibi ruh hastalıklarında, 

kişiliksizleşme, gerçek dışıcılık, kuralsızlık, yalnızlık, güçsüzlük, rol 

karışıklığı, umutsuzluk duygularıyla ifade edilen bir durumdur (Budak, 

2003: 813).  

Yabancılaşma olgusuna somut bir boyut kazandıran ve bilinçli olarak 

ilk dikkat çeken sosyolog, Karl Marx olmuştur (Kılıç, 1984: 16). Marx’a 

göre üretim araçlarını elinde bulunduranların başkaları üzerinde güç sahibi 

olmaya başlaması, başkalarını ezmeyi ve sömürmeyi de beraberinde 

getirmiştir. Bu durum insanlar arasında kuşatıcı bir yabancılaşmayı ve 

derin bir kendine yabancılaşmayı doğurmuştur (Zijderveld, 2007: 35). 

Aydın’a göre, (2010: 222) ilk defa Marxist literatürde kullanılan 

yabancılaşma, genelde kişinin kendine ait bir şeye uzak kalması anlamına 

gelmektedir. Marx, bunu insanın emeğine yabancılaşması; sosyologlar, 

kişinin toplumuna ve kültürüne yabancılaşması olarak kullana 

gelmişlerdir. İnsan, emeğine yabancılaşmıştır çünkü emeğini birileri 

kullandığı halde ona sahip çıkamamakta onu kontrol edememektedir. 

Marx’a göre yabancılaşma, kapitalizme has bir olgu olmayıp, insanın 

yabancılaşma olgusunu en üst düzeye çıkaran nesnel koşulları içeren bir 

sistemin bütünüdür (Ergil, 1980: 36). Marx’ın, (2000: 11) bireyin kendi 

etkinliğinin ürünlerine, üretken etkinliğin kendisine, içinde yaşadığı 

doğaya, kendine, kendi özsel doğasına, insanlığa ve öteki insanlara 

yabancılaştıran eylem şeklinde belirttiği yabancılaşmanın, bireyin tepki 

veremediği psikolojik bir sorun olduğunu ifade eder. Max Weber, aynı 

değerlere sahip bir toplumun oluşturulması amacıyla bürokrasinin ortaya 

koyduğu sayısız kural ve düzenlemelerin, insan ruhunu ezdiğini ve bireyi 

bir mekanizmanın küçük bir çark dişlisine çevirdiğini, bireyi 

robotlaştırdığını ifade eder (Macionis, 2012: 101). Toplum hayatından 

uzak bir yaşam tarzını ifade eden bir başka açıklamaya göre ise 

yabancılaşma, toplum ve kültüre karşı bireydeki kayıtsızlık ve ilgisizlik 

hissi ya da bireylerin kendilerinden ve toplumun diğer bireylerinden 

uzaklaşma veya ayrılmaları olarak açıklanmaktadır (Bademci, 2001: 29). 

Yabancılaşma terimi genel ifadesiyle, bireylerin birbirinden veya belirli 

bir ortam ve süreçten uzaklaşmalarını belirtir (Marshall, 1999: 789). Hegel, 

yabancılaşmayı metafizik bir problem olarak vurgular (Özel, 1998: 80). 

Hegel’e göre ruh, yabancılaşma ile kendini gerçekleştirerek özünü bulur. 

Ruh’un kendine yabancılaşması sayesinde insanın gelişimi sağlanır. 

Hegel’de yabancılaşma tabii bir olgudur. Doğa, insan ve toplum var 

oldukça, yabancılaşma da var olacaktır (Osmanoğlu, 2008: 14). Nitekim 

Fromm, (1996: 137) bireyin toplumsal rollerinin anlamını yitirmesiyle 

meydana gelen toplumsal bir belirsizlik durumu olarak gördüğü 

yabancılaşmanın, çevreye ve yaşama dair duyarsızlığın ifadesi biçiminde 
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bir tür belirsizlik oluşturduğunu vurgular.  

Yabancılaşma; insanların içinde bulundukları dünyanın, kendileri 

tarafından üretildiğini unuttuklarının göstergesidir (Keat ve Urry, 1994: 

223). Kendileri tarafından dünyanın üretilmiş olduğunu unutan kişi, bu 

bilinci ile olumsuz neticelere sebep olmuş ve insan dünyasına, dünyası da 

insana yabancılaşmıştır (Weisskopf, 1996: 31). Bireyi toplum hayatından 

uzaklaştıran yabancılaşma olgusu, olumsuzluk teşkil eden bir problem 

meydana getirerek, psikolojik ve sosyal yönden özgürlüğü kısıtlayıcılığı 

kaçınılmaz olmuştur. Seyyar’a göre (2007: 1095) patolojide yabancılaşma, 

şahsiyetini kısmen veya tamamen kaybeden bir hastanın, kendisine 

yabancılaşarak kendisini tanımamasıdır.  

İzolasyon (sosyal uzaklık), bireyin toplumsal kuralları sahiplenmemesi 

sonucu asosyal davranış ya da toplumsal kuralları bildiği halde, bilerek ve 

bilinçli olarak onlara karşı gelip antisosyal davranış göstermesi şeklinde 

gözlenebilir (Temel, 2010: 35). Toplumdan uzaklaşma olarak bilinen 

sosyal uzaklık, bireyin genel anlamda bulunduğu fiziksel çevreden ya da 

diğer insanlarla ilişkide bulunmaktan kaçınmasını ya da bu ilişkiyi en aza 

indirgemesidir. Bu geri çekilmenin veya uzaklaşmanın kaynakları, bireyin 

içinde bulunduğu psikolojik durumuyla veya çevresiyle ilgili olabilir 

(Elma, 2003: 36). Kültürel yönden yabancılaşma ise toplumdaki yerleşik 

değerlerden kopma sonucu, toplum tarafından yüksek bir değer yüklenilen 

amaç ve inançların hiçbir anlam ifade etmemesi düşüncesidir (Doğan, 

2012: 443). Söz konusu birey, içerisinde bulunduğu kültürden koparak, 

zamanla kültürel değerlerine yabancılaşır. Toplumsal olarak benimsenen 

değer yargılarından koparak, kültüründen uzaklaşır.  

Yukarıdaki literatür bağlamında çalışmanın amacı öğrencilerin 

başarısızlığına neden olan sebepler ile yabancılaşmanın ilişkisini ortaya 

koymak ve yabancılaşmayı önleyici tedbirler önermektir. Bu çalışma, 

literatürdeki eğitim ve yabancılaşma konulu, özelde ise yabancılaşma ve 

başarısızlık ilişkisi üzerine yapılmış çalışmalara katkı sağlamayı 

hedeflediğinden önemlidir. Araştırmanın temel sorusu şudur: Öğrenci 

başarısızlıklarına sebep olan faktörlerin hangileri yabancılaşma 

kaynaklıdır? Araştırmanın alt soruları şunlardır:  

1- Yabancılaşmanın sebepleri nelerdir? 

2- Başarısızlık durumu ile yabancılaşma arasındaki ilişki nasıldır? 

3- Öğrencilerin eğitimsel yabancılaşması nasıl önlenebilir? 

1. Yöntem 

Bu kısımda, literatür taramasına dayalı olan bu araştırmanın desenine, 

veri toplama yöntemine ve veri analiz yöntemlerine yer verilmiştir.   
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1.1.Araştırmanın Deseni  

Araştırmada nitel araştırma prosedürlerine uygun olarak veri 

toplanmıştır. Nitel araştırma insanların yaşam tarzlarını, öykülerini, 

davranışlarını, örgütsel yapıları ve toplumsal değişmeyi anlamaya dönük 

bilgi üretme süreçlerinden biridir (Strauss ve Corbin, 1990)  

1.2.Veri Toplama Yöntemi 

Yapılan çalışmada, literatür taraması yoluyla veri toplanmıştır. 

Yabancılaşma kavramının, eğitim yönünden incelenmesi ile ilgili yapılan 

araştırmada; Türkçe veya Türkçeye kazandırılmış literatür incelenmiştir.  

1.3.Veri Analiz Yöntemi  

Nitel analiz yapan araştırmacı, alandan toplamış olduğu verilerden 

hareket ederek bu veriler içerisinde saklı duran bilgiyi keşfetmeye ve 

ortaya çıkartmaya çabalamaktadır (Özdemir, 2010: 328). Bu araştırmada 

veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Yıldırım ve Şimşek’in (2003) 

belirttiği aşamalar uygulanmıştır. Buna göre betimsel analiz dört aşamada 

gerçekleşmektedir. Birinci aşamada araştırma sorularından, hareketle veri 

analizi için bir çerçeve oluşturulmuştur. Verilerin hangi temalar altında 

düzenleneceği belirlenmiştir. Bu çerçeveye dayalı olarak verileri okunup 

ve düzenlenmiş, anlamlı ve mantıklı bir biçimde bir araya getirilmiş, 

veriler tanımlanmıştır. Sürecin sonunda bulgular açıklanmış, 

ilişkilendirmeler yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2003).  

2. Bulgular 

Yabancılaşma, özellikle günümüz sanayi toplumlarında tüm kurumları 

ve insan ilişkilerini etkileyen bir kavram durumuna gelmiştir. 

Yabancılaşmanın en çok etkilediği alanlardan biri de eğitimdir. Özellikle 

ortaöğretimin ikinci kademesi ve yükseköğretimde yabancılaşma daha 

belirgindir. Gençlik bunalımları, gençlik sorunlarının yoğunlaştığı her 

yerde yabancılaşma kendisini göstermektedir (Tezcan, 2012: 321). Eğitim 

döneminde özellikle özgüven konusunda yeterli bilincin verilmesi, gelecek 

dönemlerde başarılı bireylerin oluşumuna katkı sağlayabilir. Özgüven 

sağlanmadığı takdirde, topluma dâhil olma düşüncesi önemini 

kaybedebilir. Nitekim Horney, yabancılaşma kavramını, gerçek özden 

vazgeçme sonucu ortaya çıkan kişiliksizleşme ve kimlik kaybı biçiminde 

(Horney, 1999: 167) ifade etmiştir.  

Eğitim alanında yabancılaşma, okul eğitiminin ekonomik ve kültürel 

yeniden üretimi gerçekleştirememesi ya da bireysel hak ve özgürlükleri 

arttırma görevini kaybetmiş olmasıdır. Bireyi, toplumsal eşitlik ve 

özgürlükten uzaklaştırması ve bunların bir sonucu olarak da yönetici, 

öğretmen, öğrenci ve velinin, eğitimsel etkinlikleri anlamsız bulması; 

kendisini yetersiz ve güçsüz hissetmesi, kendisini okuldan soyutlaması ve 
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bunların sebebi ya da sonucu olarak da eğitime karşı olumsuz düşünceler 

içerisinde bulunmasıdır (Kılıç, 2009: 9). Eğitimde beklentileri 

karşılanmayan birey, okul ortamından soyutlanma ve derslere karşı 

ilgisizlik gibi olumsuz özellikler sergiler. Birey, kendisini değersiz görür. 

Okul ve derslerden uzaklaşarak kendisini toplumdan soyutlar ve eğitime 

yabancılaşır. Okul ortamında uygun çalışma imkânı bulunan öğrenci ise 

derslerinde başarı sağlar. Kültürel yönden kendisini geliştirir. Bireysel 

olarak sağladığı başarı neticesinde, özgüvene sahip olur. Edindiği özgüven 

duygusu ile okula ve derslerine olan ilgisi artar. Böylece nitelikli bir 

öğrenci seviyesine ulaşır.  

2.1. Yabancılaşma, Başarı ve Okul 

Dış dünya, yani insanlar, olaylar, nesneler ve bunların ilişkilerinden 

oluşan fiziksel ve sosyal dünya, durağan bir dünya değildir. Tümüyle 

belirlenmiş koşullar altında, belirgin ve yapılaşmış biçimde karşımıza 

çıkmaz. Bu nedenle, bireyler dış dünyayla ilişkilerinde, genellikle merak, 

kuşku ya da kaygı denebilecek bir ruh hali içindedirler (Cüceloğlu, 2005: 

83). Birey ya başarılı olup olumsuzluklara mücadele edecek ya da başarısız 

olup geri çekilecek ve her şeye yabancılaşacaktır.  

Aile ortamı, bireysel özellikler ve okul içerisindeki yaşantılar 

öğrencinin başarı durumuna tesir eder. Eğitimin bütünsellik olduğunu 

belirten Harrison’a göre; anne-baba, toplum, okul, öğretmen ve akranlar 

bu bütünün parçalarıdır ve hepsi birer eğitmen işlevi görür. Bu bütünde 

bilgiyi keşfetme; kaynağını, anlamını ve yararlılığını soruşturma ve bilgiyi 

kullanıp ondan bir şey meydana getirme imkânı verilen çocuklar, başarılı 

ve hayatla barışık olacaklardır (Harrison, 2003: 39). Çocuklar olumsuz 

şartlar içerisinde olduklarında bile söz konusu bütün, onları doğru motive 

edebilirse çocuklar yine başarıya ulaşacak ve yabancılaşmaya karşı mağlup 

olmayacaklardır. Nitekim Sekman’a göre, (2005: 74) hayatın ve insanların 

yaptıkları haksızlıklara verilecek en güzel cevap başarılı olmaktır. 

Kazanacağına inanarak yapılan bir çalışma olumlu sonuçlar doğurur. 

Olumsuz şartlardan doğan öfkenin enerjisi ile başarı kaçınılmaz olur. Bu 

enerji başarıya yönelik kazanım sağlamak amacına yönlendirilirse, taşkın 

nehirlerden elektrik üretilmesi gibi muazzam bir başarı elde edilebilir. 

Son yıllarda özellikle ortaöğretim öğrencileri yabancılaşma olgusu ile 

daha çok karşı karşıya kalmaktadırlar. Değerlerdeki çözülme ile birlikte 

aileye, eğitime ve topluma karşı olumsuz davranışlar sergilenmesi 

artmıştır. Korkan, endişeli ve risk almaktan uzaklaşan öğrenciler, kendini 

toplumdan soyutlamakta, özgüvenleri zayıflamakta ve başarısız 

olmaktadırlar. Bu durumda okulun önemi artmaktadır. Çocuğun aile 

yuvasından sonra ikinci fakat aynı derecede önemli olan kurum, eğitim ve 

ahlak yönünden yetiştirildiği okul kurumudur. İmam-ı Gazali okuldaki 

öğretmen ve eğiticilerin, anne ve baba kadar önemli olduğunu belirtir. 
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Öğretmenlerin, çocuklar üzerindeki eğitici rollerinin önemini vurgular. 

Öğretmenlerin çocuklara hoşgörülü davranmasını salık verir. Öğretmenin, 

gerekli her nasihati açıkça ve gurura kapılmadan yapmasını önemser. 

Öğrenci, hata yapabilir. Onu hatalarından merhametle, tembih yolu ile 

vazgeçirmeli ve herkesin önünde azarlamamalıdır. Aksi halde küçük 

düşürülen çocukta, utangaçlık ve okul toplumuna karşı nefret duygusu 

oluşabilir (Bayrakdar, 2012: 229). Çocuk bu toplumdan geri çekilir, 

güçsüzlük ve özgüven eksikliği hissine kapılır ve yabancılaşır.  

Eğitim, öğrencinin derslere ve okul çevresine ilgi duymasını 

sağlamalıdır. Okul çevresine ilgi duyan öğrenci derslerine sürekli katılım 

sağlar. Bunu sağlamak okul yönetiminin ve öğretmenlerin sistemli 

çalışmalarına bağlıdır. Öğrenci okul ile bütünleştiği sürece 

yabancılaşmaktan azade olur ve derslerinde başarı sağlar. Okulda eğitim 

programı; okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla öğrenciyi 

şevkle öğrenmeye yönlendiren bir mekanizma olmalıdır (Demirel, 2004: 

4). 

Eğitim, öğrencinin tutum ve davranışlarını biçimlendirir. Öğreterek 

geliştirmeye yönelir. Eğitim ya da öğretim insanları sadece öğrenen 

kişilere dönüştürmekten kaçınmalı ve onların kendilerini geliştirmesine 

yönelik çalışmalar yapmalarını da sağlamalıdır. Kendini geliştiren insan 

kendine yabancılaşma tutumunun dışında kalır. Aksi halde okullar, 

öğrencilerin özgüvenlerini azaltarak, yaşamlarını küresel boyutta 

standartlaştırmaya yoğunlaşır. Okulda eğitime tabi tutulan öğrenci, belirli 

ve kapsamlı bir bilgi bombardımanına zorla tabi tutularak, yüklendiği bu 

bilgileri ileride gereken her biçimde karşı tarafa sunmakla görevli bir 

robota dönüşür. Halbuki birey, okulda kendisine verilen bilgileri 

öğrenmenin yanı sıra, öğrendiği bilgileri uygulamaya da elverişlidir. 

Eğitimdeki temel gaye, bireyi geliştirmeye yönelik uygulamalar 

gerçekleştirmektir. Bireyin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, şayet 

birey başarı elde ederse kendisine olan güveni artar.  Bireysel olarak doğal 

ortamında öğrenilen ve öğrencinin kendini geliştirerek başarı sağlamış 

olduğu çalışma ortamı öğrencinin sadece okul ve kitaplarla sınırlı bir 

eğitime tabi tutulmasına da mani olur (Hern 2008: 135) 

Erkılıç’a göre, (2013: 7) kuram uygulama bütünlüğünün sağlaması ile 

okulun bir endüstri kurumu olarak işlemesi, gerçekçi akıl yürütmeyi bilen 

kişilerin yetiştirilmesi mümkün olur. Öğrenci, tecrübe kazanarak kendini 

geliştirir. Bu da öğrencinin başarılı olmasını beraberinde getirerek, mutlu 

olmasını sağlar. Okul, eğitimi doğal ortamında gerçekleştirdiğinde 

öğrenciyi kitaplara bağımlı olmaktan kurtararak gerçek hayatla karşı 

karşıya getirir. Öğrencinin kazanmış olduğu tecrübe, başarabildiğini 

gösteren ve kesinlik bildiren bir gerçekliktir. Böylece fikirler, gerçek 

ortamında ve doğal çevrelerinde oluşur. Baltacıoğlu’na göre, bir 

düşüncenin doğru bir biçimde oluşabilmesi için gerçek ve doğal çevresinde 
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elde edilmesi zorunludur. Bir ders hayatta ortaya çıktığı şartlardan ayrı 

olarak, siyah tahta üzerine yazılarak, çizilerek verilirse kazandıracağı 

bilgiler; hayat için yararlanılması imkânsız şeyler olur (Baltacıoğlu, 1995: 

103). Yabancılaşmanın oluşmaması için eğitimin tabiat içerisinde 

verilmesi gerekir. Tabiatın yapısı, bir düzen içerisinde olup, süreklilik 

gösteren eylemler bütünüdür. Öğrenci, öğrenme aşamasında sürekli bir 

çalışma gerçekleştirmesi halinde eğitimini tamamlamış olur. Ancak 

eğitimin yeterli olabilmesi için tabii ortamında bir çalışma 

gerçekleştirilmesi gerekir ki böylece kendine ve topluma yabancılaşmadan 

düşünceler meydana gelebilsin. 

Öğrencilerin okula yönelik olumlu ve olumsuz duyguları, okul 

yaşamının diğer boyutları olan öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci ilişkisi, 

okul yönetimi ile olan ilişkileri ve okuldaki sosyal etkinlikler 

boyutlarından etkilenmektedir. Öğrenci, okuldaki diğer öğrenci ve 

öğretmenlerle iyi ilişkiler kurabiliyorsa, kendisine değer verildiğini 

hissediyorsa, akademik gelişimi kadar sosyal gelişiminin de 

önemsendiğine inanıyorsa, sosyal etkinliklere katılımı için sunulan 

imkânlar yeterli seviyede ise okula yönelik algısı da pozitif olarak 

biçimlenir (Sarı, 2007: 77). Pozitif algısı olan öğrenci kendine güvenir. 

Kendine güvenen öğrenci, derslerinde başarılı olur, arkadaşlarıyla iyi 

ilişkiler geliştirir ve okula uyum sağlar. Okula, arkadaşlarına ve derslerine 

uyum sağlayan öğrenci yabancılaşma durumundan uzaklaşır.  

Okulda demokratik bir ortam oluşturulması, okuldaki farklı ortamların, 

olabildiğince öğrencinin beklenti ve gereksinimlerine cevap verecek 

biçimde düzenlenmesi ve öğrencilerin, okul içindeki ve dışındaki 

etkinliklere katılımlarının teşvik edilmesi gerekir (Sarı, 2007: 90). 

Öğrenciler okul içerisinde sadece ders çalışmaya yönelik bir sisteme maruz 

bırakıldığında, okula karşı yabancılık hissine kapılır. Öğrenci, ders 

çalışmanın yanında ders dışı etkinliklere de katılım sağlayarak, 

yorgunluğunu azaltır. Öğrencilerin isteklerine cevap verebilecek niteliğe 

sahip olan okul ortamında, öğrenci motive olur ve kendisini geliştirir.  

Okul yönetimi ders dışı sosyal etkinlikler düzenlemelidir. Öğretim 

kadar ders dışı etkinliklerde de öğretime katkı sağlar. Okul yönetiminin; 

öğrencilerin umduğu, beklediği ve istediği ders dışı sosyal etkinlikleri 

düzenlemesi ve sağlaması, öğrencilerin derse ve okula karşı ilgi düzeyini 

ve katılımını arttırıcıdır (Arastaman, 2006: 39 ve Durmaz, 2008: 33). 

Öğrenci, sosyal etkinliklerle yorgunluğunu giderir, derslerine karşı motive 

olur. Derslerine motive olan öğrenci, okula yabancılaşmanın aksine çeşitli 

etkinliklerin verdiği rahatlık ile derslerine yoğunlaşır.  

Okulların programlarında yer alan oyunlar ve çeşitli spor dalları gibi 

etkinlikler çocuğun vücut gelişimi, hareketliliği ve motor gelişimi 

açısından yararlı olduğu gibi aynı zamanda çocuğun bir gruba dahil olma, 
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uyum sağlama, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerilerinin de gelişmesine 

imkân sağlar  (Aslan ve Arslan, 2007: 118). Böylece okul, eğitim işlevinin 

yanı sıra eğlendirici aktivitelerle öğrencinin okuldan uzaklaşmasına ve 

yabancılaşmasına engel olur. Öğrenci, türlü faaliyetlerle bireysel becerisini 

geliştirir. Bireysel beceri sağlayan öğrenci, başarı gösterdiği için özgüvene 

sahip olur. Derslerinde başarı sağlar ve okula devamlılık göstererek 

yabancılaşma gibi olumsuz tutumlardan kaçınmış olur. 

Öğrencinin kendisiyle ve okul ortamıyla barışık olmasında 

öğretmenlerin yeri önemlidir. Öğretmenler öğrencilere eşit mesafede 

bulunmalı ve olumsuz davranmamalıdırlar. Kaya (1993: 95) öğretmenlerin 

bazı öğrencilere pozitif yanlı davranmalarının diğer öğrencilerde 

güvensizlik, küçümsenme, başkalarına bağımlı olma, korku, nefret, 

aşağılık kompleksi gibi yıkıcı ve yabancılaştırıcı duygu ve düşüncelerin 

oluşmasına sebep olduğunu belirtir.  

Öğretim etkinliklerinin bireyselleştirilmesi yabancılaşma karşısında 

alınacak tedbirlerden biridir. Bireyselleştirilen etkinlikler öğrencinin 

ilgisini çeker, sıkılmaz, disiplini bozucu davranmaz. Zengin ve çeşitli 

öğretim yöntemleri, araç gereçler, grup çalışmalarına yer veren etkinlikler 

de yabancılaşmayı azaltmaktadır (Tezcan, 2012: 325). Yavuzer’e göre, 

(2003: 160) grup çalışmaları öğrencide amaç ve değer eksikliğinin 

giderilmesine, duygusal örselenmelere engel olur. Kendini ve başkalarını 

değerlendirmeye başlar. Endişe ve huzursuzluklardan kurtulur. Öğrencinin 

gerekli olan çalışma alışkanlığını kazanmasını, dikkatini 

yoğunlaştırabilmesini sağlar. Dikkatini yoğunlaştıran öğrenci, hayal 

kurmaktan kurtulur, aşırı hareketliliğini kontrol edilebilir düzeye indirir ve 

okuldaki asıl vazifesi olan öğrenciliğin gereklerini yerine getirmeye başlar. 

Ödevlerini hazırlayarak esas işlevini yürütür, derslerine özen gösterir, 

tutum ve davranışlarını düzenli bir biçimde organize ederek neticelendirir.  

Öğrencilerin okulda geçirdikleri süre, yaşamlarının oldukça büyük bir 

bölümünü kapsar. Okulda geçirilen sürenin de önemli bir bölümü sınıfta 

geçmektedir. Bu çok önemli zaman diliminin verimlilik prensipleri 

gözetilerek tasarlanmış bir eğitim ortamında ya da sınıfta 

değerlendirilmesi, öğrenci davranışlarına ve öğrenci öğretmen 

etkileşimine pozitif bir biçimde yansır (Kaya, 2008: 45). Öğrencinin okula 

yabancılaşmasının azaltılması, derslerde kullanılan materyaller ve okul/ 

sınıf ortamının özenli ve nitelikli olmasına da bağlıdır. Uygun koşulların 

sağlandığı okul, öğrenciyi motive eder. Öğrencinin derslerine karşı ilgili 

bir biçimde yoğunlaşmasını sağlar. Böylece öğrenci, olumsuz bir tutum 

olan yabancılaşma halinden uzaklaşır, okula ve derslere ilgili olmaya 

başlar. 

Eğitimde, zihinsel faktörlerin yanı sıra yabancılaşmayı beraberinde 

getiren başka faktörler de bulunur. Sınıf ortamının ses yalıtımı,  okulun 
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eğlence ya da sadece 18 yaş ve üzeri için uygun görülen mekânlara olan 

uzaklığı, sınıfların büyüklüğü, ışığın miktarı ve geliş açısı bunlardan 

bazılarıdır. Yabancılaşmanın giderilmesi, ancak insanların onu 

şekillendiren maddi koşulları, bilinçli pratik faaliyetleriyle 

dönüştürmelerinin sonucunda mümkün hale gelebilir (Demirer ve 

Özbudun, 1999: 19-20).  

Öğretmen öğrenmeyi, anlamlı ve öğrencinin ihtiyacına uygun hale 

getirmelidir. Öğrencinin kaygı ve başarısızlığa neden olan sıkıntılarına 

duyarlı olmalıdır. Başaracağına inanmayan öğrenci yoğun kaygılı olur. 

Özgüven eksikliği ile yakından ilgili olan kaygı durumu, öğrencinin 

başarısızlığına ve yabancılaşmasına zemin hazırlayan bir etkendir. 

Öğrencinin başarılı olması, onun yoğun kaygı, sıkıntı gibi durumlardan 

arınmış olmasıyla mümkündür.  

Öğrenci kaygısıyla baş edebilmek için zamanlarını doğru kullanmaları 

ve faaliyetlerini planlamaları öğretilmelidir. Öğrencinin belirli bir 

gayesinin olması sağlanmalıdır. Bu da sınıf içi etkileşim ile başarıya 

ulaşmış insanların biyografilerine, rol model olabilecek şahsiyetlerin 

yaşam şekillerine yer verilmesiyle mümkün olabilir.  

Öğretmenler öğrenci başarısızlığını hazırlayan eğitsel, sosyal, 

psikolojik, davranışsal faktörleri tespit etmeli bu faktörlerin 

iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirleri almalıdır. Başarısız öğrenci 

dışlanmamalıdır. Yabancılaşmış olduğu için problemli ve özellikle asi, 

saldırgan, uyumsuz ve içine kapanık öğrencilere kulüp başkanlığı, okul 

faaliyetlerinde yetki ve sorumluluklar verilmelidir. Böylece öğrenci 

toplum ile ilişkiler geliştirerek başarabileceğine olan inancı artar (RAM, 

2014: 37-38). Ancak öğrencinin ilişkisi esnasında doğabilecek olan rekabet 

ortamına karşı dikkatli olmalıdır. Çünkü okuldaki rekabet ortamı 

yabancılaşmaya sebep olabilir. Bir öğrencinin yüksek başarısı, diğerleri 

için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Rekabeti, motive olmuş, hızlı düşünen 

ve çalışma disiplini olan öğrenciler kazanır. Diğer taraftan tutunamayan, 

rekabetten yenik çıkan öğrenciler kendilerini değersiz hisseder ve 

kendilerini soyutlarlar. Öğretmenlerin yüksek not alanlar için gösterdiği 

takdir, başarısız öğrencilerin kendilerini geri plana alarak, umutsuzluk 

duygusunu benimseyip yabancılaşmalarını beraberinde getirir (Sanberk, 

2003: 43). Başarısız öğrencilere ilgi azaltılmayıp motive etmeye devam 

etmelidir. Öğrencinin motivasyonunun kaynağı olabilecek ders 

çalışmasına uygun ortamın sağlanmasına, çevresel bakımdan demokratik 

davranışların sergilendiği bir alan oluşturabilmeye gayret etmelidir. 

Öğrencinin öğrenme isteğini tetikleyici birtakım çalışmalar yapılmalıdır. 

Böylelikle öğrenci derslerinde başarılı olur, okula uyum sağlar ve 

öğrencinin okula yabancılaşması engellenir (Özgüven, 2002: 43). 
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2.2. Öğrencilik Şartları, Başarı ve Yabancılaşma 

Ekonomik nedenlere bağlı çalışma zorunluluğu devamsızlık sorununu 

ortaya çıkartır. Öğrencinin ekonomik yetersizlikler nedeniyle çalışmak 

zorunda olması ve geçim sorumluluğu taşıması öğrencinin yorgun 

düşmesine ve okulu anlamsızlaştırmasına yol açabilir. Bu durumdaki 

öğrencide yabancılaşma zamanla devamsızlık şeklinde kendini gösterir. 

Bu durumda duygusal çökkünlük, eğitimsel etkinliklere ilginin azalması 

ve keyif alınamaması, yorgunluk hissi ve enerji yitimi, değersizlik ve 

suçluluk duyguları, zihinsel yoğunlaşma güçlüğü yaşanmaya başlar (Kadı, 

2000: 87–88)). Öğrencinin, duygu ve düşünce yönünden olumsuzluk 

göstermesi, başarısızlığa sebep olur. 

2.3. Ergenlik Dönemi 

Ergenlik döneminde öğrencinin davranışlarında bazı değişiklikler 

meydana gelir. Sürekli duygusal gerginlik içinde olan, içe dönük bir ruh 

hali içerisinde yer alan öğrenci, yabancılaşmanın farklı bir boyutu ile karşı 

karşıyadır. Dikkat dağınıklığı yaşayan bir öğrencinin okulda başarılı 

olması olanaksızdır (Bozkurt, 1998: 28). Ergenlik döneminde, çocuğun 

davranışları özellikle aile tarafından kısıtlanırsa, bu kısıtlama çocuğun 

aileye yabancılaşarak ev ortamından uzaklaşmasına, yabancılaşmış 

bireylere mahsus uygun olmayan başka davranışlarda bulunmasına sebep 

olur. Çocuğun anlayabilme kabiliyetine sahip olduğu unutulmamalıdır. 

Çocukluk ile yetişkinlik arasında gerçek benin ya da kişiliğin doğduğu bir 

geçiş dönemi mahiyetinde olan ergenlik dönemine yaklaşınca, çocuğa 

yasakların sebeplerinin anlatılarak, onun ikna yoluna gidilmesi gerekir 

(Yavuz, 1992: 25). Gelişen çocuğun bedene, düşünceye, duyguya ve 

iradeye ilişkin bütün fonksiyonları birbirine bağlıdır ve durmadan 

birbirlerini etkiler. Eğitim ve öğretim etkinlikleri, ruh ile bedenin sayılan 

bu işlevlerini bir bütün halinde geliştirir. Öğrencide sadece bilgiye değil, 

irade, duygusal, sosyal ve ahlaki yönlerinin de canlandırılmasına 

çalışılmalıdır (Hesapçıoğlu, 2008: 230). 

2.4. Akran Grubu 

Çocuğun ya da gencin toplumsallaşması sürecinde akran etkileşimi 

önemlidir (Sarı, 2007: 85). Okulda arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurabilmesi, 

çevresine karşı rahat davranmasını sağlar. Arkadaş gruplarına katılımı 

sağlanan öğrenci, arkadaşlarıyla paylaşımlarda bulunur. Böylece 

akranlarıyla sürekli iletişim halinde olur. Kendisini rahat hisseder ve okula 

karşı olumlu tutum gösterir. Sosyal bir birey olduğunu benimseyen çocuk, 

elde ettiği başarı ve arkadaşları ile iyi ilişkiler kurabildiği için toplumda 

söz sahibi olduğunun farkına varır. Sosyalleşmiş olan çocuk, okula ve 

derslerine karşı sorumluluk sahibi olur.  

Akranlarıyla sağlıklı ilişkiler kuramayan öğrenci, sınıf ve okulda grup 
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etkinliklerine katılımda çekingenlik yaşayarak sosyal becerilerini 

geliştirme yönünde başarısız olur ve öğrenci giderek içine kapanırken, 

okula, öğretmenine ve arkadaşlarına karşı da olumsuz tutum ve davranışlar 

sergiler ve yabancılaşır (Bilgiç, 2009: 5).  

2.5. Aile 

Eğitimin insanı terbiye edici olması gerekir. İnsanın ahlakî yaşantısına 

katkıda bulunmayan her eğitim, birey ve toplum açısından olumsuzluktur 

(Bayrakdar, 2012: 217). Çocuğun terbiyesinde dikkat edilmesi gereken 

önemli bir unsur onun arzu ve eğilimlerinin iyi biçimde yönlendirilmesi ve 

iradesinin güçlendirilmesidir (Peker, 1998: 224). İstenilen bilgiyi ve şekli 

verebilmek için gereken süreç, çocukluk çağıdır. Anne ve babaya bu 

konuda önemli bir görev düşer. Çocuk ailede toplumsallaşmayı öğrenerek, 

edindiği bilgiler ışığında toplum hayatına daha kolay uyum sağlar. Ortama 

uyum sağlayan çocuk, yabancılaşmaktan uzaklaşır. Terbiyede, ilk 

çocukluk dönemindeki ihmalin daha sonra yabancılaşma gibi kötü 

sonuçlara sebep olacağı da psikolojide kabul edilen bir görüş olmuştur 

(Hakan, 1987: 9).  

Ailenin eğitsel ortamı öğrencinin okulda öğrendiklerini pekiştirebilir ya 

da köreltebilir. Çocuk okulda edindiği bilgileri, ev ortamında düzenli 

biçimde çalışarak başarılı olur. Eğitim konusunda itina gösteren, bilinçli 

davranan aile, öğrencinin başarısını yükselterek dolaylı olarak 

yabancılaşmasına mani olur (Başaran 1996: 226). Bununla birlikte 

ebeveynlerin şuurlu olmaları gerekir. Çocuklarının kapasitelerinin 

farkında olmaları ve bunu kabullenmeleri önemlidir. Bazı anne-babalar 

çocuklarının yeteneklerini, kapasitelerini ve ilgilerini bilmedikleri için 

onlardan gerçekçi olmayan, yüksek bir başarı beklentisi içine girerler. 

Ailelerinin bu beklentilerini karşılamakta güçlük çeken çocuklar, olumsuz 

bir benlik kavramı geliştirerek, gerginlik ve kaygı içerisinde yer alırlar. 

Öğrenci panik olup, başarı düzeyini düşürür. Psikolojik yönden yetersiz 

olduğunu düşünen çocuk, kendine yabancılaşır. İçerisinde bulunduğu 

duruma anlam veremez. Okuldan uzaklaşır, derslerinde başarısızlık 

gösterir (Can 1992: 16). Bu gibi durumlara meydan bırakmamak için okul-

veli-öğrenci iletişimi güçlendirilmelidir. Öğrencilerin aileleri ile diyaloga 

geçilmeli ve ortak çalışma stratejileri geliştirmelidir. 

Evdeki eğitimsel uyaranın azlığı ve ailenin ilgi göstermemesi ile okul 

başarısızlığı arasında doğrudan bir ilişki bulunur. Karşılanmayan duygusal 

ihtiyaçların, kökleri derinlere giden şahsi sorunların, zedelenmiş benlik 

duygusunun, ana-babaya karşı duyulan kin, düşmanlık ve suçluluk gibi 

bazı iç çatışmaların okul başarısını engellediği görülür (Büyükkaragöz, 

2003: 37). Çocuklarda temel psikolojik ihtiyaç ilgi ve sevgidir. İlgi ve 

sevgi yabancılaşmanın önündeki en büyük engeldir. Çocuk, kendisine 

yeterince ilgi ve sevgi gösterilmediğinde; bireysel güvenini kazanamaz, 
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kendisini değersiz görür, toplumsal ilişkiler geliştiremez, ben merkezli 

kişilik yapısı oluşur, düşmanca duygular geliştirerek, eziklik yaşar, 

uyumsuz davranışlar sergileyerek, olay ve nesneleri olduğu gibi 

algılayamaz. Bu gibi olumsuz sonuçlar okul başarısızlığına neden olur. 

Ailelerin çocuğa ilgi ve sevgi göstermemeleri, çocukların bağımsız 

girişimlerde bulunmalarını engeller. İçe kapanık, kendine yabancılaşmış, 

çekingen ve başarısız kişilik geliştirirler. Çocuğa gösterilen sevgi ve 

bundan dolayı tatmin olma durumu, onun kişilik yapısının temelini 

oluşturmakta ve bütün hayatı boyunca göstereceği davranışları 

etkilemektedir (Ram, 2014: 24,25). Çocuk aile içi iletişim sorunu yaşarsa, 

çocuk kendini ifade etme imkânı bulamaz. Bundan sonra aile sorunlarına, 

kavgalarına dâhil biri hale gelir. Zihnini meşgul eden soruları sorup cevap 

alamaz ve böylesi bir ortamda büyümek yabancılaşmaya bu da okul 

başarısızlığına sebep olur (Çetinkaya, 2010: 101). 

3. Sonuç ve Öneriler 

Yabancılaşma, özellikle günümüz sanayi toplumlarında tüm kurumları 

ve insan ilişkilerini etkilemektedir. Yabancılaşmanın en çok etkilediği 

alanlardan biri de eğitimdir. Eğitim katılımcısı olan öğrenciler 

yabancılaşmaya maruz kaldıklarında başarısız olurlar.  Başarı aile 

ortamına, ekonomik şartlara, bireysel özelliklere ve okul içerisindeki 

çeşitli yaşantılara bağlıdır. Öğrencilerin yabancılaşmamaları ve başarılı 

olabilmeleri için alınması gereken tedbirler araştırmanın sonucu olarak 

aşağıda belirtilmiştir. 

Öğretmenler öğrencilere bilgiyi keşfetme; kaynağını, anlamını ve 

yararlılığını soruşturma ve bilgiyi kullanıp ondan bir şey meydana getirme 

imkânı vermelidir. Bu süreçte öğretmenler çocuklara hoşgörülü 

davranmalıdır. Öğretmen, gerekli her nasihati açıkça ve büyüklük 

taslamadan yapmalıdır. Öğrenciyi hatalarından merhametle, tembih yolu 

ile vazgeçirmeli ve herkesin önünde azarlamamalıdır. Öğrencinin derslere 

ve okul çevresine ilgi duyması sağlanmalıdır. Öğrenci okul ile 

bütünleştirilmelidir. Bunun için okulda ve okul dışında etkinlikler 

planlanmalı, öğrenci şevkle öğrenmeye yönlendirilmelidir. Öğrenciler 

bilgi depolayan kişilere dönüştürülmekten kaçınmalı ve onların kendilerini 

geliştirmesine yönelik çalışmalar yapmaları sağlanmalıdır.  

Eğitim bireysel olarak doğal ortamında verilmelidir. Eğitim okul ve 

kitaplarla sınırlı olmamalıdır. Kuram uygulama bütünlüğünün 

sağlanmalıdır. Okul bir endüstri kurumu gibi işlemelidir. Öğrencinin 

tecrübe kazanacağı ortamlar oluşturulmalıdır. Okul öğrenciyi kitaplara 

bağımlı olmaktan kurtararak gerçek hayatla karşı karşıya getirmelidir. 

Fikirler, gerçek ortamında ve doğal çevrelerinde oluşturulmalıdır. 

Öğrencilerin okula yönelik olumlu ve olumsuz duyguları, okul 

yaşamının diğer boyutları olan öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci ilişkisi, 
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okul yönetimi ile olan ilişkileri ve okuldaki sosyal etkinlikler 

boyutlarından etkilenmektedir. Öğrencinin, okuldaki diğer öğrenci ve 

öğretmenlerle iyi ilişkiler kurabilmesi, kendisine değer verildiğini 

hissetmesi, akademik gelişimi kadar sosyal gelişiminin de önemsendiğine 

inanması, sosyal etkinliklere katılımı için imkânlar sunulması 

gerekmektedir.  

Okulda demokratik bir ortam oluşturulmalı, okuldaki farklı ortamlar, 

öğrencinin beklenti ve gereksinimlerine cevap verecek biçimde 

düzenlenmeli ve öğrencilerin, okul içindeki ve dışındaki etkinliklere 

katılımları teşvik edilmelidir. Öğrenciler okul içerisinde sadece ders 

çalışmaya yönelik bir sisteme maruz bırakılmamalıdır. Okul yönetimi ders 

dışı sosyal etkinlikler düzenlemelidir. Öğrenci, sosyal etkinliklerle 

yorgunluğunu giderir, derslerine karşı motive olur. Okulların 

programlarında yer alan oyunlar ve çeşitli spor faaliyetleri gibi etkinlikler 

çocuğun vücut gelişimi, hareketliliği ve motor gelişimi açısından yararlı 

olduğu gibi aynı zamanda çocuğun bir gruba dâhil olma, uyum sağlama, 

işbirliği yapabilme gibi sosyal becerilerinin de gelişmesine imkân sağlar.   

Öğretim etkinliklerinin bireyselleştirilmesi yabancılaşma karşısında 

alınacak tedbirlerden biridir. Zengin ve çeşitli öğretim yöntemleri, araç 

gereçler kullanılmalı, grup çalışmalarına yer verilmelidir. Sınıf ortamı 

verimlilik prensipleri gözetilerek tasarlanmalıdır. Öğrencinin okula 

yabancılaşmasının azaltılması, derslerde kullanılan materyaller ve okul/ 

sınıf ortamının özenli ve nitelikli olmasına da bağlıdır. Sınıf ortamının ses 

yalıtımı,  okulun eğlence ya da +18 türü yerlere olan uzaklığı, sınıfların 

büyüklüğü, ışığın miktarı ve geliş açısı bunlardan bazılarıdır.  

Öğretmen öğrenmeyi, anlamlı ve öğrencinin ihtiyacına uygun hale 

getirmelidir. Öğrencinin kaygı ve başarısızlığa neden olan sıkıntılarına 

duyarlı olmalıdır. Öğrenci kaygısıyla baş edebilmek için zamanlarını doğru 

kullanmaları ve faaliyetlerini planlamaları öğretilmelidir. Öğrencinin 

belirli bir gayesinin olması sağlanmalıdır. Başarıya ulaşmış insanların 

biyografilerine, rol model olabilecek şahsiyetlerin yaşam şekillerine yer 

verilmelidir. 

Başarısız öğrenci dışlanmamalıdır. Yabancılaşmış olduğu için 

problemli ve özellikle asi, saldırgan, uyumsuz ve içine kapanık öğrencilere 

kulüp başkanlığı, okul faaliyetlerinde yetki ve sorumluluklar verilmelidir. 

Öğrencinin ilişkisi esnasında doğabilecek olan rekabet ortamına karşı 

dikkatli olmalıdır. Başarısız öğrencilere ilgi azaltılmayıp motive etmeye 

devam etmelidir. Öğrencinin motivasyonunun kaynağı olabilecek ders 

çalışmasına uygun ortamın sağlanmasına, çevresel bakımdan demokratik 

davranışların sergilendiği bir alan oluşturabilmeye gayret etmelidir. 

Öğrencinin öğrenme isteğini tetikleyici birtakım çalışmalar yapılmalıdır.  

Ekonomik nedenlere bağlı çalışma zorunluluğu olan öğrencilerin bu 
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zorunlulukları ortadan kaldırıcı tedbirler alınmalıdır. Ergenlik döneminde, 

çocuğun davranışları özellikle aile tarafından kısıtlanmamalıdır. Çocuğun 

anlayabilme kabiliyetine sahip olduğu unutulmamalıdır. Çocuğa 

yasakların sebeplerinin anlatılarak, onun ikna yoluna gidilmesi gerekir 

Öğrencide sadece bilgiye değil, irade, duygusal, sosyal ve ahlaki 

yönlerinin de canlandırılmasına çalışılmalıdır.  

Eğitim insanı terbiye edici olmalıdır. İnsanın ahlakî yaşantısına katkıda 

bulunmalıdır.  Çocuğun terbiyesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir 

unsur onun arzu ve eğilimlerinin iyi biçimde yönlendirilmesi ve iradesinin 

güçlendirilmesidir. Aile istenilen bilgiyi ve şekli verebilmek için çocukluk 

çağında çok şuurlu davranmalıdır. Çocuğa aile içinde kendini ifade 

etmesine izin vermelidir. Ailenin eğitsel ortamı öğrencinin okulda 

öğrendiklerini pekiştirebilir olmalıdır.  

Ebeveynlerin çocuklarının kapasitelerinin farkında olmaları ve bunu 

kabullenmeleri önemlidir. Çocuklarının yeteneklerini, kapasitelerinin 

üzerinde, yüksek bir başarı beklentisi içine girilmemelidir. Bu gibi 

durumlara meydan bırakmamak için okul-veli-öğrenci iletişimi 

güçlendirilmelidir. Evdeki eğitimsel uyaranın azlığı ve ailenin ilgi 

göstermemesi ile okul başarısızlığı arasında doğrudan bir ilişki bulunur. 

Çocuklarda temel psikolojik ihtiyaç ilgi ve sevgidir. İlgi ve sevgi 

yabancılaşmanın önündeki en büyük engeldir. 
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TERS-YÜZ SINIFLARDA (FLİPPED CLASSROOMS) ALFA 

KUŞAĞI  

Sevda KOÇ AKRAN* 

 

Giriş 

Geçmişten günümüze teknolojik alanlarda yaşanan gelişmeler, farklı 

toplumlarda yaşayan, aynı tarihte doğan, sosyal bir gruba mensup olan, 

benzer problem ve sorumlulukları bulunan kuşakları derinden 

etkilemektedir. Bu etkiler, bazen siyasi bazen ekonomik bazen de sosyal 

yönden olmaktadır. Toplumdaki kuşakları farklı şekillerde etkileyen bu 

olayların, tarihi süreç içinde örnekleri bulunmaktadır. Örneğin, Sessiz 

(1925-1946), Baby Boomer (Bebek Patlaması kuşağı) (1946-1964), X 

(1961/1965 yılından 1980/1981), Y (1980-1999) ve Z (2000-2021) 

kuşaklarını, birinci ve ikinci dünya savaşı, Ay’a yolculuk, teknolojik 

araçların topluma katkıları, internet gibi dönemin sosyo-ekonomik, siyasi 

olayları etkilemiş ve bu teknolojik gelişmeler kuşakların hayatlarına yön 

vermiştir (Suderman, 2016; Tapscott, 2009). Toplumdaki kuşakların 

yaşamına yön veren bu olaylar, günümüzde yapay zekâ çalışmaları, 

robotlar, çeşitli alanlarda kullanılan kodlamalarla devam etmiş, bu durum 

beraberinde yeni kuşakların  (alfa ) ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Alfa (2010-2030), Avusturalyalı nüfus bilimci Mark McCrindle’a göre 

geleceğin kuşağıdır. Günümüz dünyasında her hafta 2,5 milyon doğan alfa 

kuşağı, bu günün okul öncesi çocukları, geleceğin gençleri ve 

yetişkinleridir (Nagy ve Kölcsey, 2017). Geleceğin kuşağı olan alfa, tablet 

bilgisayarlarla büyüyen, duygu ve düşüncelerini kısa sürede internet 

ortamında paylaşan yeni bir nesildir. Kâğıt yerine tabletlerle etkileşime 

girmektedir. Sanal bir ortamda birden fazla uyarıcıyla öğrenmeyi tercih 

etmektedir. Birden fazla uyarıcı alfa bireyinin dikkat oranını olumsuz 

etkilemektedir. Dikkat oranı az olan alfa, az konuşmayı seven, mutluluğu 

makinalarla ve teknolojik araçlarla uğraşmakta bulmaktadır.  

Alfa kuşağı, bireyselliği ön planda tutmaktadır. Teknolojinin hızla 

gelişme gösterdiği bir çağda doğdukları için arkadaş gruplarının 

çoğunlukta robotlar olacağı düşünülmektedir (Berkowitz, 2016). Böyle bir 

yaşam alanı alfa kuşağının empati, paylaşma, iletişim gibi temel 

becerilerini olumsuz etkilemektedir. Paylaşma duygusu olmayan bu 

kuşakta “benimki”, “hepsi benim” düşünceleri ön plana çıkmaktadır. 

Benmerkezci bir eğilimin yansıması olan bu düşünce yapısı bireyin 
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yaşadığı toplumda yalnız kalmasına neden olacaktır (Nagy ve Kölcsey, 

2017).  

Alfa bireyi doğruyu-yanlışı, iyi-kötüyü, gelenek-görenekleri, 

teknolojik araçlarda izlediği filmlerle, oyunlarla vs. öğrenmektedir. 

Zamanın çoğunu bilgisayar ve diğer kitle iletişim araçlarıyla geçirdiği için, 

uzun seyahatleri sevmemektedir. Bunun yerine, kısa şehir içi tatillerle 

zaman geçirmeyi tercih etmektedir (Nagy ve Kölcsey, 2017; Toledo, 

Albuquerque ve Magalhães, 2012).  Farklı insanlarla tanışmak ve onlarla 

bilgi alışverişinde bulunmayı istemektedir. Farklı düşünce, kültür ve 

anlayışları analiz etmektedir. Bu sebeple, alfa kuşağına “iyi birer 

eleştirmen” gözüyle bakılmaktadır.  

Bilim adamları geleceğin kuşağı olan alfanın, yukarıda bahsedilen 

özelliklerini etkileşim ve iletişim içerisinde olduğu, ona rehberlik ettiği 

düşünülen X, Y, Z kuşaklarına ve en önemlisi teknolojik gelişmelere 

bağlamaktadır. Çünkü X ve Y kuşakları onların annesi, babası, öğretmeni 

veya diğer aile büyükleri, Z kuşağı ise onların abisi ve ablasıdır. Mengi 

(2009) ve Özer’e (2007) göre, onlara yakın olan ve onların 

davranışlarından etkilenen alfa kuşağı her kuşaktan farklı bir bilgi ve 

beceri öğrenmekte ve bunu davranışa dönüştürmektedir. Fakat teknolojik 

gelişmelerin hızlı bir şekilde ilerleme gösterdiği çağın kuşağı olan alfa için 

bu davranışlar, her zaman özümsenmemektedir. Bazen alfanın gelecekte 

farklı kuşaklarla çatışma içerisinde olabileceği düşünülmektedir. Örneğin 

X kuşağı, yalnız çalışmayı sevmekte ve çalıştıkları kurumların dünyada iyi 

bir yere gelmesini istemektedir.  Y  ise, teknolojik gelişmelerle büyüyen, 

kendi başlarına kararlar alan (Sheahan, 2005), insan ilişkilerine önem 

veren, işbirliği içerisinde çalışan ve takım ruhunun başarının anahtarı 

olarak gören bir kuşaktır (Borges, Manuel, Elam ve Jones 2010). Her iki 

kuşakta, değerler ve insan ilişkileri önemlidir. Bireyin doğrularından çok, 

toplumun doğruları önemlidir. Bireyin merak duyguları bu doğrularla 

cevap bulmaktadır. Alfa kuşağı ise, değerleri, inançları, kendisi ile ilgili 

kararları teknolojik araçlarla öğrenmekte ve sanal bir dünyada iletişim 

kurmaktadır. İnsan ilişkilerinde çok fazla yüz yüze bir iletişimi tercih 

etmemektedir. Özgürlükçü bir ruhla bilgiyi topluma göre değil, kendi elde 

ettiği verilerle özümsemekte ve eleştirmektedir. 

Z kuşağının teknolojiyi kullanma becerilerini devralan ve ondan daha 

ileri teknolojiyi kullanma becerisine sahip olacağı düşünülen alfa 

kuşağının, bireysel ve toplumsal değerlerden uzaklaşmaması için eğitim 

kurumlarının bir takım önlemler alması gerekmektedir. Çünkü kuşaklar, 

toplumun hem girdisi hem de çıktısıdır. Fabrika gibi işlev gören toplum, 

kuşakların etkili iletişim kurmasından, teknolojik araç-gereçleri 

kullanmasına, gelenek-görenekleri öğrenmesine, dünyada başarılı buluşlar 

yaparak adını duyurmasına vs. katkı sağlayan insan topluluğudur. Böyle 

bir katkıda eğitim kurumları informal olarak aileden, formal olarak da 
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yönetici ve öğretmenden destek almalıdır. Özellikle formal eğitim 

doğrultusunda uygulanan öğretim programıyla birey, bireysel 

farklılıklarını, çoklu zekâsını, öğrenme stilini, işbirliği içinde çalışmayı, 

etkili iletişim kurmayı, üst düzey becerilere ve teknoloji okuryazarlığı 

sahip olmayı, okulsuz toplum anlayışını kullanarak bilgilerini günlük 

yaşama transfer etmeyi bilmelidir. Bunun için de bireye, sınıf içi-dışı farklı 

öğrenme ortamları sunulmalı ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak, ters 

yüz öğrenme (flipped learning) gibi çağdaş eğitim anlayışları öğretim 

programlarına yansıtılmalıdır. 

Ters yüz öğrenme, yapılandırmacı eğitim anlayışına dayalıdır. 2007 

yılında Colorado’da yaşayan iki kimya öğretmenin öğrencilerin dersi 

sürekli kaçırdığını fark etmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu duruma çözüm 

bulmak içinde, öğretmenler derslerini videolara kaydetmiş ve youtube’a 

yüklemiştir (Wolff ve Chan, 2016). O günden beri bilim dünyasında 

flipped learning olarak bilinen ters yüz öğrenme, bir öğrenme modeli ve 

uzaktan eğitim anlayışı değildir  ‘F’ (Flexible Environment=esnek ortam), 

‘L’ (Learning Culture= öğrenme kültürü), ‘I’ (Intentional Content= amaçlı 

içerik), ’P’ (Professional Educator= uzman/profesyonel eğitimci) 

kısaltmalarından oluşmaktadır (Flip Learning Definition of Flipped 

Learning, 2014).  

Ters yüz öğrenmede “esnek ortam”, öğretmenin ve öğrencinin öğrenme 

ortamında yeri geldiğinde değişiklik yapmasıdır. Geleceğin alfa kuşağı 

eğitim anlayışında da böyle bir öğrenme ortamı tercih edilmektedir. Alfa 

kuşağı teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretmen rehberliğinde 

öğrenmesini gerçekleştirmektedir. Ters yüz öğrenmede, “öğrenme 

kültürü” içinde de vurgulanan bu rehberlikte öğretmen, teknolojik 

gelişmeleri yakından takip etmekte ve sınıf içi- dışı uygulamalarda, 

öğretim programının içeriğini dikkate almaktadır. (Moraros, Islam, Yu, 

Banow ve Schindelka, 2015).  

Bütün olarak değerlendirildiğinde ters yüz öğrenme, alfa kuşağı için 

uygun olacağı düşünülen bir eğitim anlayışıdır. Çünkü ters yüz öğrenme, 

geleneksel eğitimin aksine öğrenme-öğretme faaliyetlerini sınıf dışındaki 

teknolojik araçlarla gerçekleştiren, sınıfta bu faaliyetlere yönelik problem 

çözme, tartışma, bireysel-grup tartışmalarını kullanan ve konuları 

pekiştirmek için ev ödevlerine yer veren harmanlanmış öğrenme modeli 

türlerinden çevirme modeline dayalıdır (Johnson, 2012). Çevirme 

modelinde ters yüz öğrenmede olduğu gibi, öğretmen-öğrenci, öğrenci-

öğrenci etkileşimi artmakta, teknolojik araçlar etkili bir şekilde 

kullanmakta ve bireyin bütün yönleri dikkate alınmaktadır (Bakınız Şekil 

1) (Staker ve Horn, 2012).  
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Öğrenci kaydedilen            Öğretmen ders materyallerini kaydedip 

ders sunularına ve               öğrencinin rahat ulaşacağı teknolojik 

etkinliklerine                       ortamlara aktarmaktadır. 

sınıf dışında  

çalışmaktadır.                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

  

                                             
  

Şekil 1. Ters yüz öğrenme (Flipped learning)* 

*https://www.wpclipart.com/education/classwork/computer/girl_on_computer.png.html 

adresinden resimler alınmış ve araştırmacı tarafından Şekil 1 oluşturulmuştur. 

   

 Şekil 1’de görüldüğü üzere ters yüz öğrenmede öğretmen, sınıf içinde 

konuları anlatmakla zaman harcamamaktadır. Öğretmen anlatacağı 

konuyu videoya kaydetmekte, sunular hazırlamakta ve farklı bilgi 

kaynaklarını öğrencinin ulaşacağı internet adreslerine yüklemektedir. Bu 

teknolojik (video ortamı) araçlarla birey, istediği zaman her yerde dersini 

dinleyebilmektedir. Videolarla dersi evde, kütüphanede vs. takip eden 

birey, ödevlerini sınıf içinde aktif katılım göstererek yapmaktadır (Bakınız 

Şekil 2). Başka bir deyişle, sürekli sorumluluk duygusu ile çalışmalarını, 

ödevlerini yapan, onları tekrar eden, sınıf içi uygulamalara hazırlık yaparak 

gelen birey, anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmektedir (Fulton, 2012; 

Enfield, 2013).   

 

 

 

 

3 

1 

Sınıf içinde, tartışmalar yapılır, 

sorular sorulur, işbirliği ve 

bireysel çalışmalar, ev ödevleri 

yapılır.  

2 

Öğrenci evde veya sınıf dışındaki farklı bir 

çevrede öğretmenin videolardan, slaytlardan 

vs. anlattığı konuları evde takip edilmektedir. 
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           Şekil 2. Ters yüz öğrenmenin gerçekleşme aşamaları 

 

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle, ters yüz öğrenmenin (flipped 

learning) alfa kuşağı için uygun olduğu söylenebilir. Bunun nedenleri şu 

şekilde sıralanabilir (Aydın, 2016; Bergmann ve Sams, 2012; Lage, Platt 

ve Treglia, 2000); 

 Ters yüz öğrenmenin olduğu sınıflarda birey, teknolojik 

imkânların çoğundan yararlanmaktadır. Alfa kuşağının da birçok 

teknolojik aracı kullanabilecek bir beceriye sahip olacağı ve teknoloji 

uzmanı gibi bilgilerini yapılandıracağı düşünülmektedir.  

 Ters yüz öğrenmeyle, aile ve öğretmen çocukların öğrenmesini 

yakından takip etmektedir. Alfa kuşağı aile yapısına bakıldığında, daha 

bilinçli oldukları ve çocuklarının eğitimi ile yakından ilgilendiği 

görülmektedir. Benzer şekilde alfa kuşağı öğretmenin bireylere rehberlik 

edeceği, onlarla öğrenmesini gerçekleştireceği beklenmektedir. 

 Ters yüz öğrenme, “evde ders, okulda ödev” anlayışını 

savunmaktadır. Bu anlayış alfa kuşağı için uygun görülmektedir. Çünkü 

alfa kuşağı esnek öğrenme ortamlarını tercih etmektedir. Geleneksel 

eğitimde önemli bir öğrenme ve aynı zamanda ceza yolu olarak görülen 

ödev, ters yüz öğrenme ile farklı bir boyut kazanmaktadır. Yani geleneksel 

eğitimde ödev genellikle evde, ters yüz öğrenmede ise, sınıfta öğretmen 

rehberliğinde yapılmaktadır. 

 Ters yüz öğrenme, 21. yüzyıl becerilerine (eleştirel, yaratıcı 

düşünme, problem çözme vb.) katkı sağlamaktadır. Alfa kuşağının da bu 

becerilere sahip olması amaçlanmaktadır. Bunun içinde ters yüz öğrenme 

gibi çağdaş eğitim anlayışları, sınıf içinde ve dışında kullanılması 

önerilmektedir.  

                                                           
 https://www.wpclipart.com/education/classwork/computer/girl_on_computer.png.html 

adresinden resimler alınmış ve araştırmacı tarafından Şekil 2’i oluşturulmuştur. 

Öğrenci sınıfa
gelmeden önce
videoları izler,
çeşitli notlar alır
ve anlamadığı
konular hakkında
sorular hazırlar.

Sorular
elektronik
ortamda
öğretmene
sorulur.

Öğretmen gelen 
soruları kendi içinde 
gruplandırır ve sınıf 
ortamında soruların 
benzerliğine göre 
öğrencileri 
gruplandırır. Sonra bu 
soruların cevapları 
sınıfta aranır.
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Görüldüğü üzere, ters yüz öğrenme son yıllarda tercih edilen bir 

eğitim anlayışıdır. Çağdaş olması, günümüz ve geleceğin kuşaklarının 

eğitilmesine uygun görülmesi, ters yüz öğrenmenin önemini her geçen gün 

artırmaktadır. Ters yüz öğrenmeye yönelik önem 2010 yılında Milli Eğitim 

Bakanlığı Katılımcı Sınıf Yenilikçi Teknolojiler (ITEC) başlığı altında da 

ele alınmıştır. Burada MEB geleceğin nesillerinin (alfa) daha iyi eğitim 

alması için çağdaş öğrenme ortamlarının (flipped classroom gibi) olması 

gerektiğini vurgulamaktadır. Sadece MEB (2018) değil, bu gün birçok 

bilim adamı (Bergmann ve Sams, 2012; Johnson, 2012; LaFee, 2013; 

Lage, Platt ve Treglia, 2000; Mok, 2014; Moraros, Islam, Yu, Banow ve 

Schindelka, 2015; Staker ve Horn, 2012; Wolff ve Chan, 2016) ters yüz 

öğrenmenin eğitim alanına önemli katkılar sağlayacağını belirtmektedir. 

Bu sebeple, ters yüz öğrenme konusunda son yıllarda bilim dünyasında bir 

takım çalışmalar yapılmaktadır. Fakat bu çalışmalar, daha çok belirli 

derslere (İngilizce, fen ve teknoloji dersleri) ve değişkenlere (akademik 

başarı, bölüm vs.) yöneliktir.  Dünyada ve ülkemizde ters yüz öğrenme 

ilgili yapılan araştırmaların aksine alfa kuşağı ile ilgili birkaç çalışmanın 

(Ramadlani ve Wibisono, 2017; Suderman, 2016) yapıldığı görülmektedir. 

Başta alan yazıya, öğretim programlarına, öğretmene, velilere ve 

öğrencilere katkı sağlayacağı düşünülen bu araştırmanın problem cümlesi 

buradan hareketle; ters yüz sınıflarda alfa kuşağı olarak belirlenmiş ve 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Öğretmenlerin, ALFA kuşağı hakkındaki görüşleri nelerdir? 

2. Öğretmenlerin,  ters yüz sınıflarının  (flipped classroom); 

2.1. Avantajları hakkındaki görüşleri nelerdir? 

2.2. Dezavantajları hakkındaki görüşleri nelerdir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada,  nitel araştırma desenlerinden biri olan “durum 

çalışması” kullanılmıştır. Durum çalışmasında, araştırılan olgu kendi 

yaşam çerçevesinde incelenmekte, derinlemesine araştırma yapılmakta ve 

bu olgulara bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmektedir (Yin, 2003). 

Araştırmada, durum çalışması desenlerinden tek durum deseni 

kullanılmıştır. Tek Durum Deseninde, tek bir analiz birimi (bir birey, bir 

kurum, bir program, bir okul vb.) bulunmakta ve mevcut koşullarda 

uygulanmakta olan bir kuram, program vs. varsa bunun teyit edilmesi ya 

da çürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek 2008). Bu 

çalışmada, ters yüz sınıflarının avantajları/dezavantajlarını ve ters yüz 

sınıfların alfa kuşağında hangi becerileri geliştirdiğini belirlemek amacıyla 

tek durum çalışması kullanılmıştır. 
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Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, Elazığ, Malatya, Batman, Siirt ili merkeze 

bağlı ilkokul ve ortaokullarında görev yapan 70 sınıf ve 275 branş 

öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin 

demografik özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, çalışma grubunun %52,17’si kadın, 

%47,83’ü erkek öğretmendir. Bu öğretmenlerin, %20,28’i sınıf, %79,72’si 

branş öğretmenidir. Sınıf ve branş öğretmenlerin %43,47’si X,  %56,53’ü 

Y kuşağında yer almaktadır. Öğretmenlerden %   26,08’nin teknolojiyi 

kullanma becerisi “zayıf”, %44,92’si “orta”, %28,98’i “iyi”  olduğu 

görülmektedir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından 

geliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır.  

Merriam’a (2013) göre görüşme, bireylerin gözlenemediği durumlarda, 

onların duygu, düşünce, tepki, korku ve sevinçlerini anlamaya çalışmamıza 

yardımcı olmaktadır. Sosyal bilimlerde çok kullanılan görüşme, ilk 

başlarda kolay bir veri toplama aracı olarak görülmektedir; fakat görüşme 

deneyim, empati ve iyi bir iletişim becerisi gerektirmektedir. Görüşme 

esnasında iyi veriler elde etmek, bireyleri anlamak için belirtilen 

özelliklerin sağlanması gerekmektedir. 

                               Değişken f % 

Cinsiyet 
Kadın 180 52,17 

Erkek 165 47,83 

TOPLAM 345 100 

Branş 

Sınıf 70 20,28 

Matematik 60 17,39 

Fen Bilimleri 50 14,48 

Türkçe 40 11,65 

İngilizce 35 10,14 

Müzik 20 5,79 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 30 8,69 

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri 

öğretmeni 
20 5,79 

Görsel Sanatlar 20 5,79 

TOPLAM 345 100 

Hangi kuşakta yer 

aldığı 

X kuşağı 150 43,47 

Y kuşağı 195 56,53 

TOPLAM 345 100 

Teknolojiyi 

kullanma becerisi 

Zayıf 90 26,08 

Orta 155 44,92 

İyi 100 28,98 

TOPLAM 345 100 
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Araştırmada görüşme formu hazırlanırken, belirli aşamalar dikkate 

alınmıştır. İlk aşamada, ters-yüz öğrenme ve kuşaklar konusunda alan yazı 

taranmıştır. İkinci aşamada, soru havuzu oluşturulmuştur. Soru 

havuzundaki  soruların araştırmanın amacıyla tutarlı olmasına dikkat 

edilmiş ve sonra bu konuda uzman görüşüne başvurulmuştur. Üçüncü 

aşamada dört ölçme ve değerlendirme, iki sosyoloji, dört öğretim 

programı, bir Türkçe öğretmeni ve bu konuda çalışmaları bulunan üç 

uzmanın görüşleri alınmıştır. Son olarak uzman eleştirileri ve önerileri 

doğrultusunda form tekrardan düzenlenmiştir. Düzeltmelerle son hali 

verilen form, katılımcılara okul kütüphanesinde, sınıflarda, öğretmenler 

odasında 20-25 dakika uygulanmış ve öğretmenlerin görüşleri araştırmacı 

tarafından not edilmiştir. 

Nitel araştırmada görüşme ve gözlemin yanı sıra araştırmanın 

geçerliliğini arttırmak amacıyla doküman incelemesi tekniği de 

kullanılmaktadır. Resim, plak, ses ve resim, heykeller, kitaplar, kalıntılar, 

film ve fotoğrafların (Madge,1965 ) kullanıldığı bu teknik, her araştırma 

için kullanılmaktadır. Araştırmalarda her doküman, ilgili bilime göre 

farklılık göstermektedir. Örneğin eğitim bilimlerinde, sınavlar, ders 

kitapları, ödevler, planlar, tutanaklar vs. doküman olarak 

kullanılabilmektedir. Tarih, sosyoloji ve diğer bilim alanları ise farklı 

dokümanlardan yararlanmaktadır.  Bu araştırmada öğretim programları ve 

internet ortamındaki fotoğraflar, doküman olarak ele alınmıştır. Bunların 

seçilmesinin nedeni, kolay ulaşılması ve araştırmanın problemi ile ilişkili 

ve özgün olması, uzun süreli analize tabi tutulmasıdır. Bu analizler 

yapılırken, mevcut durum üzerinden dokümanlar incelenmiştir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada veri toplama aracından elde edilen veriler,  NVivo 11 

programına aktarılarak,  içerik analizi yöntemine tabi tutulmuştur. Sosyal 

bilimlerde başvurulan bilimsel bir yaklaşım olan  (Tavşancıl ve Aslan, 

2001) içerik analizi,  Cohen, Manion ve Morrison (2007)’a göre belirli 

kurallar çerçevesinde kodlamaların yapıldığı, kitap, gazete başlıkları, 

tutanaklar,  tarihsel dokümanlar gibi bazı metinlerin ve sözcüklerin 

kategoriler oluşturularak özetlendiği bir tekniktir.  Bu araştırmada da 

öncelikle araştırmanın problemi doğrultusunda cevapların ana çerçevesi 

oluşturulmuş, sonra kodlamalar yapılmış ve çeşitli temalar altında veriler 

toplanmıştır. En son olarak, temalar altında toplanan veriler için frekans (f) 

hesaplamaları yapılmış ve yorumlar yapılmıştır. 

Araştırmada öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda oluşturulan 

kategorilere uygun olarak NVivo 11 aracılığıyla Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5 

‘de gösterilen model geliştirilmiştir. Modelde katılımcıların görüşlerinden 

doğrudan alıntılar yapılmıştır. Alıntılar yapılırken öğretmen isimleri yerine 

branşlarının baş harflerinin kısaltması olarak kodlar kullanılmıştır 
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[Örneğin, Sınıf öğretmeni (S5, S7,  S16……), Matematik öğretmeni (M1, 

M9……)]. Kodlamalarla birlikte  okuyucunun metin içerisinde yer alan 

yorumlarla alıntılar arasında bağlantı kurmasını kolaylaştırmak amacıyla 

da, her alıntı numaralandırılmış ve alıntılara yapılan atıflar parantez 

içerisinde verilmiştir. [Örn,  (6)“Teknolojiyi takip eden bireyler” (MÜZİK1) 

Araştırmanın geçerliğini sağlamak için katılımcıların görüşlerinden 

doğrudan alıntılar,  güvenirliği sağlamak için de kodlamaların ve temaların 

uygunluğu konusunda uzman görüşüne başvurulmuştur. Burada  “görüş 

birliği” ve “görüş ayrılığı” olan konular tartışılmış, araştırmanın güvenirlik 

hesaplaması için Miles ve Huberman (1994) tarafından ortaya konan 

güvenirlik formülü kullanılmıştır. Hesaplama sonucunda araştırmanın 

güvenirliği %89 çıkmıştır. Elde edilen sonuç araştırma için güvenilir kabul 

edilmiştir. Güvenirlik değerinin %70’in üzerinde çıkması araştırmanın 

güvenilir olduğunu göstermektedir (Miles & Huberman, 1994). 

BULGULAR ve YORUM 

Öğretmenlerin alfa kuşağına ilişkin görüşleri 

Sınıf ve branş öğretmenlerin alfa kuşağına ilişkin görüşleri Şekil 3’de 

yer almaktadır.   

 

Şekil 3. Öğretmenlerin alfa kuşağı hakkındaki görüşleri 

Şekil 3’de alfa kuşağına ilişkin 70 sınıf, 275 branş öğretmenin 

görüşleri yer almaktadır. Bu görüşler doğrultusunda 8 tema 10 alt temaya 

ulaşılmıştır. Temalar; toplumun öncüleri, üretim toplumu, tüketim 

toplumu, bilim adamı, fabrika, değerlerin azaldığı kuşak, özgüven 

topluluğu ve teknoloji canavarıdır. Bu temalar arasında en fazla “teknoloji 
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canavarına” en az ise “değerlerin azıldığı kuşağa” vurgu yapılmıştır. 

Teknoloji canavarı temasında “hızlı internet kullanma ve üst düzey 

becerilere sahip olma (f=23), yeni araçları kullanma (13), teknolojik 

araçları keşfetme (f=12), teknolojik gelişmeleri merak etme (f=10) alt 

temasına değinilmiştir. Buradan hareketle öğretmenler alfa kuşağını 

geleceğin teknolojik araçlarını çok iyi kullanan bireyler (örn.1-2-3-4-5-6-

7-8-9-10-11-12-13-14-15), bilgi toplumu olma yolunda analiz ve sentez 

düzeyinde davranışlar gösteren jenerasyon (örn.16-17-18-19-20-21-22-23-

24) olarak gördükleri söylenebilir.  

(1) “…kaç yıllık öğretmenim Y kuşağını okuttum. Alfa kuşağı teknoloji 

harikası çocuklar olacak” (S14) 

(1) “Z kuşağından sonra alfa kuşağı gelecek. Ben o kuşağın çok şey 

yapacağına inanıyorum çok üretken bir nesil var “(B13) 

(2) “…şu anki çocuklarda çok zeki, teknolojiyi iyi kullanıyor, ama alfa 

bence toplumu kalkındıran kuşak olacak” (T24) 

(3) “…Tabii karşımızda zeki, teknolojiyi yakından takip eden bir kuşak 

var, şu da unutulmamalı, öğretmenlerde teknolojiyi çok iyi bilmesi 

gerekecek.” (S65) 

(4) “….alfa teknoloji harikası çocuklar…”(M35) 

(5) “özgüveni yüksek çocuklar…çünkü her şeyi teknolojik araçlarla 

öğreniyorlar” (T38). 

(6) “Gelecekte anne, baba ve öğretmen olarak süper teknolojik çocuklar 

karşımıza çıkacaktır” (S66) 

(7) “Teknolojiyi takip eden bireyler” (MÜZİK1) 

(8) “…bilgi toplumun çocukları onlar…”(İ27) 

(9) “alfa kuşağı çok meraklılar ve her şeyi sorguluyorlar” “(F4) 

(10) “Kitle iletişim araçlarıyla arkadaş olan kuşaktır” “(B15) 

(11) “…üretken bireyler gelecekte bizi bekliyor” (G9) 

(12) “Üst düzey becerilere sahip kuşak…” (T40) 

(13) “…Neyi? nasıl yapacağını bilen çocuklardır” (D26) 

(14) “Enformatik harikası kuşaklar bizi bekliyor” “(B18) 

(15) “…gelecek kuşak beni korkutuyor. Çünkü öğretmen bu neslin her 

sorusuna cevap vermesi gerekecek. Onun için öğrenci kadar 

öğretmende donanımlı olmalı” (S69) 

(16) “Şimdiki çocukların eline bozuk telefonu verin tamir ederek geri 

verir” (M59) 

(17) “…alfa kuşağı şu an ana okullarda eğitim alıyorlar. Bazen 

görüyorum gerçekten çok zekiler” (D28) 

(18) “…programlarımız çocukları uygulama düzeyine çıkarıyor. 

Umarım geleceğin nesli sentez düzeyine çıkar” (İ33) 

(19) “Yaratıcı düşünmeden bahsediyoruz. İşte alfa kuşağı bunlardan 

biri bence” (MÜZİK19) 

(20) “ …geleceğin nesilleri çok zeki, üretken…”(D29) 

(21) “bu kuşak bilgileri çok iyi analiz ederler” (G13). 
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(22) “…ben şuan ki kuşağa aklım ermiyor çok zekiler” (T39) 

(23) “öğretmenler olarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü 

bilinçli bir nesil bizi bekliyor” (M59) 

(24) “…gelecekte sürekli sorgulayan bir nesil olacak. (S70) 

Öğretmenlerin ters yüz sınıfların avantaj ve dezavantajlarına 

ilişkin görüşleri 

Öğretmenlerin ters yüz sınıfların avantaj ve dezavantajlarına ilişkin 

görüşleri Şekil 4 ve Şekil 5’de yer almaktadır. 

 

Şekil 4. Öğretmenlerin ters yüz sınıfların avantaj ilişkin görüşleri 

 

Şekil 4’te 70 sınıf, 275 branş öğretmenin görüşleri doğrultusunda ters 

yüz sınıfların avantajlarına yönelik 6 tema 20 alt temaya ulaşılmıştır. Bu 

temalar; duyuşsal boyut, işbirlikçi öğrenme, sosyalleşme, üst düzey beceri, 

teknolojiyi kullanma becerisi ve eleştirel düşünmedir.  

Sınıf ve branş öğretmenleri teknolojiyi kullanma beceri temasından, 

“yeniliklere açık olma (f=10), şeffaf bir sınıf ortamı oluşturma (f=9), 

araştırma yapma (f=5) ve tekrar etme (f=4) alt temalarına; üst düzey 

becerileri temasından problem çözme (f=7) alt temasına; işbirlikçi 

öğrenme temasından “grup oluşturma (f=13), paylaşma (f=7), iletişim 

(f=6)” alt temalarına vurgu yapmıştır. Buradan hareketle, sınıf ve branş 

öğretmenleri ters yüz sınıflarının avantajları arasında bireylerin teknolojiyi 

kullanma becerine katkı sağladığı, bireyde teknolojik yeniliklere karşı 

farkındalık oluşturduğu (örn.25-26-27-28-29-30-31-32-33-34), problem 



[150] 

çözme becerisini geliştirdiği (örn. 35-36-37-38-39-40-41) ve işbirliği 

içerisinde bireyin bir gruba ait olma (örn.42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-

52-53-54) duygusuna katkı sağladığı söylenebilir. 

(25) “…bu sınıflarda teknolojik araçlar çok olacaktır” (S1) 

(26) “Çocuklar bu sınıflarda yeniliklere açık olmakta ve yeni bilgiler 

öğrenmektedir” (G3) 

(27) “…yeni bilgi, yeni araç gereç sistemin önemli girdileri var bu 

sınıflarda” (D2) 

(28) “Öğretmen her şeyi hazırlıyor öğrenciye teknolojik araçlarla sunuyor” 

(B7) 

(29) “Çocuklara açık öğrenmelerin olduğu bir sınıf ortamı sağlar” (T4) 

(30) “Öğrenci yeniliklere açık olacaktır” (MÜZİK4) 

(31) “…anlamlı öğrenme gerçekleşir” (İ7) 

(32) “Öğrencide teknolojik farkındalık gelişir” (G9) 

(33) “Çağdaş birey profili oluşur” (T13) 

(34) “Kullanırsa bence bizim işimiz de kolaylaşır. Çünkü çocuğa süreklik 

konu tekrarı yapmayız” (MÜZİK7) 

(35) “…olaylara farklı açılardan bakarlar” (İ22) 

(36) “…olaylara çözüm getirilen sınıflardır” (T40) 

(37) “Çocuk bu sınıflarda iyi bir problem çözüdür” (D19) 

(38) “Bu sınıflarda çocuklar iyi bir araştırmacı olurlar” (F6) 

(39) “Ters yüz sınıflarda çocuklarda merak duygusu gelişmektedir” (B16) 

(40) “Çocukların soru sorma becerisi gelişir” (MÜZİK13) 

(41) “Bu sınıflarda çocuklarda problem çözme becerisi gelişir” (İ30) 

(42) “işbirlikçi öğrenmenin ön planda olduğu sınıflardır” (F27) 

(43) “ …grup çalışması ile öğrenirler” (M6) 

(44) “…empati, paylaşım çok olan sınıflardır” (D28) 

(45) “Bu sınıflarda öğrencide liderlik duygusu gelişmektedir” (M27) 

(46) “Bireysellikten uzak bir sınıf ortamıdır” (F50) 

(47) “Karşılıklı çok yönlü bir iletişim bulunur bu sınıflarda” (G18) 

(48) “Flip kavramını ilk defa MEB sayfasında görmüştüm dikkatimi çok 

çekmişti. Eğer uygulanırsa çocuklar bu sınıflarda çok iyi iletişim 

kurarlar” (B20). 

 

Resim 1. iTEC. (http://itecturkey.eba.gov.tr/index.php/itec). 
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Resim 2. iTEC. (http://itecturkey.eba.gov.tr/index.php/itec). 

 

(49) “Sosyal zekânın ön planda olduğu sınıflardır. Grup bu zekaya göre 

oluşturulur” (M57) 

(50) “Çocuklar grup içinde bilgileri birbiri ile rahat paylaşır” (M59) 

(51) “Çocuk grup içinde kendisini daha rahat ifade eder” (G20) 

(52) “İçe dönük çocukların grup içinde yer alması güven duygunun 

gelişmesini sağlar” (S61) 

(53) “Bireysellikten uzak eğitim anlayışını benimseyen bu sınıflarda 

çocuklar sosyalleşirler” (S64) 

(54) “Birlik ve beraberlik olur, grup çalışması ile anlamlı öğrenme 

gerçekleşir” (S68) 

 

Şekil 5. Öğretmenlerin ters yüz sınıfların dezavantajlarına ilişkin görüşleri 

Şekil 5’de 70 sınıf, 275 branş öğretmenin görüşleri doğrultusunda ters 

yüz sınıfların dezavantajlarına yönelik 6 tema 20 alt temaya ulaşılmıştır. 

Bu temalar; eğitim ortamının teknolojik alt yapı yetersizliği, kalabalık 

sınıflara uygun olmama, materyalleri hazırlamada zamanın yetersizliği, 

http://itecturkey.eba.gov.tr/index.php/itec
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motivasyon eksikliği, sorumlulukları takip edememe ve teknolojiye erişme 

sıkıntısıdır. 

Sınıf ve branş öğretmenleri teknolojik araçlara ulaşmadaki yetersizlik 

alt temasından “ okul yapılarının bu öğrenmeye uygun olmaması (f=13), 

sınıf dışında teknolojik araçlara ulaşılamaması (f=6), okulun teknolojik 

araçlarla donatılmaması (f=5) ve teknolojik araçların çeşitliliğinin az 

olması (f=3) alt temalarına; kalabalık sınıflara uygun olmama temasından 

“sınıfların geleneksel olması (f=8), öğrenci yoğunluğunun olması (f=5) ve) 

alt temalarına;  materyalleri hazırlamada gerekli zamanın yetersizliği 

temasından “materyallere ulaşılmaması (f=5), öğretmen 

hazırbulunuşluğunun olmaması (f=4) ve maliyetin yüksek olması (f=4) alt 

temalarına vurgu yapmıştır. Buradan hareketle, ters yüz öğrenmenin 

dezavantajları arasında çocukların ve öğretmenlerin teknolojik araçlara 

ulaşmada problemler yaşadığı (örn. 55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-

66-67), sınıflarda geleneksel eğitimin uygulandığı (örn. 68-69-70-71-72-

73-74-75) ve materyalleri, sunuları hazırlamada zamanın yetersiz olduğu 

(örn. 76-77-78-79-80) söylenebilir. 

(55)  “Sınıflarımızda kullandığımız en iyi teknolojik araç akıllı tahta, ama 

bu sınıflarda öğretimin akıllı tahta ile gerçekleşmesi çok zor” (S55) 

(56) “Bizim sınıflara uygun değil. Çünkü sınıflarımızda teknolojik araçlar 

çok az bulunmaktadır” (İ32) 

(57) “Okullar böyle bir eğitim anlayışına hazır değil” (MÜZİK19) 

(58) “Sınıflarımız çok kalabalık, bu az sınıf mevcudu için güzel” (F12) 

(59) “Bu sınıflarda çocukların bireysel farklılıkları teknolojik araçlarla 

dikkate alınması çok zor” (S66) 

(60) “Her çocuğun evinde bilgisayar yok. Bu sınıflarda bilgisayar şart” 

(T8) 

(61) “Fakir öğrencilerimiz var nereden bulacaklar bilgisayarı” (İ35) 

(62) “Okulda düzgün internet yok, çocuğun evinde nasıl? olacak” (M7) 

(63) “Bizim eğitim anlayışımıza uygun değil. Çünkü çocuklarımızda 

teknolojik okuryazarlığı çok az” (T10) 

(64) “Şimdide, gelecekte de bize uygun olmayan bir sınıf anlayışı” (F17) 

(65) “Öğretmen dersi bitince evine gider. Bu sınıflar öğretmenin konuyu 

video ile anlatmasını ve öğrenci ile paylaşmasını istiyor. Öğretmen 

nerde bunu hazırlayacak” (T21) 

(66) “Okuma yazmanın olduğu ilkokul kademesine uygun değil. Çocuğa 

okuma yazma uzaktan video ile anlatılmaz” (B2,) 

(67) “Öğretmen-öğrenci arasında uzak bir iletişimi sağlar. Çocuk 

öğretmenin gözüne bakacak, jest-mimiklerini anlayacak aynı şekilde 

öğretmen de öğrenciyi yakından tanıyacak. Bence bu sınıflarda soğuk 

bir iletişim var” (S44) 

(68) “Bilgi toplumuna uygun bir sınıf… bizim sınıflar buna uygun değil” 

(F2) 

(69) “…sınıflarımız halen geleneksel” (MÜZİK18) 
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(70) “Konularımız çok zaman bu sınıflarda çok büyük bir problem” (S47) 

(71) “Eğitim anlayışımıza ve sınıflarımıza uygun değil” (S51) 

(72) “Öğretmen de, çocuklar da bu sınıflarda öğrenmeyi gerçekleştiremez. 

Çünkü teknolojik bilgi gerektirmektedir. (T3) 

(73)  “Bu sınıflarda bence samimi duygular olmayacak. Çünkü öğretmen 

ve öğrenci arasında teknolojik araçlarla örülü bir duvar var” (G10) 

(74) “Ters yüz öğrenme sınıfları benim öğretmenlik mesleği tanımına 

uygun değil. Öğretmen öğrencinin duygu ve düşüncelerini aileden 

sonra en iyi bilen kişidir. Uzaktan ben bu duyguları anlayamam” (D2)  

(75) “Ben Türkçe dersinde bir parçayı okurken, sıfat, zarfı anlatırken bunu 

uzaktan anlatmam mümkün değil” (T40) 

(76) “Öğretmen bu materyalleri hazırlaması için çok zamana ihtiyacı 

vardır” (S5) 

(77) “Bu sınıflarda zaman problemi ile karşı karşıya kalır öğretmen” (S44) 

(78) “Etkili zaman yönetimi …bence çok zor” (T1) 

(79) “Bir konu hakkında araç hazırlamak o kadar kolay değil” (İ31) 

(80) “…şimdi bile az materyal kullanıyoruz zaman yetmiyor” (M5) 

Tartışma ve Sonuç 

Araştırmada öğretmenler alfa kuşağının, bilgileri anlamlı halde 

kodlayacağını, sentez düzeyinde davranışlar sergileyeceğini, teknolojik 

araç-gereçleri etkili bir şekilde kullanacağını ve üst düzey becerilere sahip 

olacağını belirtmektedir. Çağımızın en geç nesli olan ve teknolojiyi iyi bir 

şekilde kullanacağı düşünülen alfa, ismini Yunan alfabesinin ilk harfleri 

olan “Alpha”dan almıştır. İnsan ilişkilerinde konuşmayı sevmeyen, şuan 

6-7 yaşlarında olan bu nesil, dünyayı teknolojik araçlarla tanımaktadır. Bu 

sebeple, en yakın arkadaşları makinalardır. Yaşadıkları dünyada 

teknolojinin bütün hastalıklara çözüm bulacağına inanmaktadırlar. Böyle 

bir dünya anlayışı içerisinde kendilerini lider olarak görmektedir. Liderlik 

duygusundan dolayı, aile bireylerinden ve öğretmeninden emir almayı 

sevmemektedirler (Nagy ve Kölcsey, 2017). Bazen aile ve öğretmenleriyle 

çatışma içerisine bile girmektedir. Kendi değerlerini, inançlarını, 

doğrularını sonuna kadar savunabilmektedir. Böyle bir durum gelecekte 

aile ve öğretmen profillerinin değişmesine neden olacağı düşünülmektedir. 

Örneğin, aile ve öğretmenin bu kuşaklarla yüz yüze değil, sosyal medya 

üzerinden iletişim kuracağı tahmin edilmektedir (Nagy ve Kölcsey, 2017).   

Günümüz insan ilişkilerinde farklı bir anlayışla büyüceği düşünülen 

alfa kuşağı, rahat bir ortamda ders çalışmayı,  yeni robotlar üretmeyi ve 

internetten bilgilere ulaşmayı tercih etmektedir. Bu tercihler oynadıkları 

oyunlarda da görülmektedir. Oyun oynarken, ders çalışırken, evde, okulda 

kurallara uymayı sevmemektedir. Bebeklik döneminde bile, araba 

koltuğuna oturtmaya çalıştığınızda, bir kıyafet giydirdiğinizde, yemek 

verdiğinizde onlardan kurtulmanın yollarını mutlaka bulmaya 

çalışmaktadır.  
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Alfa kuşağı, beslenmelerinde de seçici davranmaktadırlar. Mesela, 

birçok ülkede okul öncesi dönemde olan alfa kuşağının organik süt içtikleri 

ve sütün içinde katkı maddesi olduğunda onu ayırt edebildikleri 

görülmüştür. Hatta gelecekte beslendikleri yiyecek ve içeceklerden 

kıyafet, aksesuar yapma becerisine sahip olacağı söylenmektedir. Bunun 

içinde bilim adamları alfa kuşağı için uygun öğrenme ortamlarının 

sağlanması gerektiğini belirtmektedir (Ramadlani ve Marko Wibisono, 

2017). Uygun öğrenme ortamlarının bireye sunulması, başta toplumda 

mevcut öğretim programların, öğretmenlerin, uzmanların ve ailelerin 

işbirliği ile gerçekleşecektir. Özellikle öğretmenlerin bu işbirliği sürecinde 

rolü, daha fazla görülmektedir. Çünkü öğretmen hangi çağda olursa olsun, 

toplumun önündeki en önemli rehberdir. Bütün öğrenme sürecini etkili bir 

şekilde organize eden, şu anki Z gelecekteki alfa kuşağının daha iyi 

eğitilmesine katkı sağlayan kişidir. Ters yüz öğrenme gibi teknolojik bilgi 

ve beceri gerektiren, çağdaş eğitim anlayışlarının iyi bir şekilde organize 

edilmesine katkı sağlayan eğitimin başlıca öğesidir.  

Ters yüz öğrenme, geleneksel sınıf anlayışının aksine öğrencilerin 

öğrenme-öğretme sürecini öğretmenin hazırlamış olduğu videolarla, 

ödevlerle, sınıf dışı etkinliklerle pekiştirmesidir (LaFee, 2013; Mok, 2014). 

Başka bir deyişle, öğretmenin öğretim programında yer alan konuları 

videolarla ve kitle iletişim araçlarıyla aktarması, öğrencinin bu konuları 

sınıfta değil, hazırlanan videolarla evde öğrenmesidir (Torun ve Dargut, 

2015). Bu araştırmada da öğretmenler, ters yüz öğrenmenin, öğrencilerde 

teknolojiyi kullanma, işbirliği içerisinde çalışma ve problem çözme 

becerilerine katkı sağladığını vurgulamaktadır. Böyle bir vurgu yapılan 

birçok araştırmada da (Akgün 2015; Balıkçı, 2015; Başal 2012; Boyraz 

2014; Çığlık ve Bayrak, 2015; Çukurbaşı, 2016; Herreid ve Schiller, 2013; 

Kara, 2015; Miller, 2012; Öztürk,  2016; Talbert, 2012; Yıldız, 2017) ele 

alınmaktadır. Araştırmalarda, ters yüz öğrenmenin bireye uygulama 

imkânı sunduğu (Turan ve Göktaş, 2015), bu uygulama sürecinde ailelerin 

çocuklarının öğrenmesini yakından takip ettiği görülmüştür (Urfa, 2017). 

Bunun yanı sıra bireylerin ters yüz öğrenmeyle, sürekli tekrar yapma fırsatı 

bulduğu, videoları izleyerek yorum yaptığı, ev ödevi anlayışını 

benimsediği, ekip çalışması içerisinde çalıştığı, özgün fikirler üretmede 

zamanı etkili kullandığı belirtilmektedir. Araştırmalarda elde edilen bu 

sonuçlardan hareketle, ters yüz öğrenmenin birçok avantajının olduğu 

söylenebilir.  

Ters yüz öğrenmenin avantajları kadar dezavantajları da 

bulunmaktadır. Araştırmada öğretmenler okullarda sınıfların kalabalık 

olduğunu, teknolojik araç-gereçlerin okullarda yeterince bulunmadığını ve 

öğretmenin materyal hazırlama konusunda zamanı etkili 

kullanamayacağını vurgulamaktadır. Ters yüz öğrenmenin etkili bir 

şekilde uygulanması için başta öğretmenlerin bu eğitim anlayışı hakkında 
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bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bireylerin öğrenmesi yolunda 

materyalleri nasıl? hazırlayacağını, öğrenme planını nasıl? organize 

edeceğini bilmelidir. Ayrıca bilgi toplumu olma yolunda öğretmenlerin, 

geleneksel eğitim anlayışından uzak durmaları beklenmektedir. Bergman 

ve Sams (2012),   Yıldız’a (2017) göre ters yüz öğrenme sınıflarında 

teknolojik araçlar yeterince bulunmazsa, çocuklar ve öğretmenler bu 

araçları nasıl? kullanacaklarını bilmezse bazı problemlerin ortaya çıkması 

kaçınılmaz olacaktır. Böyle durumlar, ters yüz öğrenmenin dezavantajları 

olarak görülmektedir. Bu dezavantajlar Güç’ün (2017) belirttiği gibi 

bununla sınırlı değildir. Güç (2017) ters yüz öğrenmenin uygulandığı 

ortamlarda, bireyin evde videoları izleyip izlemediği konusunda 

öğretmenin bilgi sahibi olamayacağını belirtmektedir. Bu süreçte birey 

ders videolarını izlerken, istenilen davranışlar kadar, istenmeyen yanlış 

davranışları da öğrenebilmektedir. Yanlış öğrenmeler, öğretmenin 

sorumluğunu arttırmakta ve bu durum öğretmenin performansını olumsuz 

etkilemektedir. Bu sebeple, ters yüz öğrenmenin olduğu sınıflarda bulunan 

kuşaklara uygun öğrenme ortamları sağlanmalı, öğretmenin ve toplumun 

ters yüz öğrenme gibi, çağdaş eğitim anlayışlarına hazır olması 

gerekmektedir. 

Öneriler; 

 Ters yüz sınıflarında yapılan uygulamaların öğrencilerin 21. yüzyıl 

becerilerine katkıları araştırılabilir. 

  Ters yüz sınıflarda etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi için öğretmenin 

sahip olması gereken beceriler araştırılabilir. 

 Alfa kuşağının öğrenme yolları ve bu kuşağın Z kuşağından farkı 

araştırılabilir. 

 Geleceğin alfa kuşağı için uygun öğrenme ortamlarının nasıl olması 

gerektiği konusunda nitel çalışmalar yapılabilir. 

 

Kaynakça 
Akgün, M. (2015). Ters-düz sınıfların öğrencilerin akademik başarısı 

ve görüşlerine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ 

Aydın, G. (2016). Ters yüz sınıf modelinin üniversite öğrencilerinin 

programlamaya yönelik tutum, öz-yeterlik algısı ve başarılarına etkisinin 

incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 

Balıkçı, H., C. (2015). “Flipped Classroom” modeliyle hazırlanan 

derse ilişkin öğrenci görüşlerinin ve ders başarılarının değerlendirilmesi. 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Afyon. 

Başal, A., (2012). The use of flipped classroom in language teaching. 

3. Black Sea ELT Conference içinde, Samsun: Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi. 



[156] 

Bergmann, J., &Sams, A. (2012), Flip your classroom: reach every 

student in every class every day. Washington: International Society for 

Technology in Education. 

Berkowitz, D. (2016). 13 Things to Know About the Alpha 

Generatıon.(Erişim Tarihi: 21.06.2018).   http://adage.com/article/ 

digitalnext/audiencetalkinghearing/302291/ 

Borges, N. J., Manuel R. S., Elam C. L. & Jones J. J., (2010). 

Differences in motives between generation X medical students. Medical 

Education. (44): 570-576. 

Boyraz, S. (2014). İngilizce öğretiminde tersine eğitim uygulamasının 

değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon 

Cohen, L., Manion, L.   & K. Morrison, (2007). Research methods in 

education (6th ed.).  New York, NY: Routledge, 2007. 

Çığlık, H., & Bayrak, M. (2015). Uzaktan öğrenme ve yapısalcı 

yaklaşım. İstanbul Journal of open Distance Education, 1(1), 87-101. 

Çukurbaşı, B. (2016). Ters yüz edilmiş sınıf modeli ve lego-logo 

uygulamaları ile desteklenmiş probleme dayalı öğretim uygulamalarının 

lise öğrencilerinin başarı ve motivasyonlarına etkisi. (Yayımlanmamış 

Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. 

Enfield, J. (2013). Looking at the impact of the flipped classroom model 

of instruction on undergraduate multimedia students at CSUN. 

TechTrends, 57(6), 14-27. 

FLIP Learning Definition of Flipped Learning (2014), 

https://flippedlearning.org/wpcontent/uploads/2016/07/FLIP_handout_F

NL_Web.pdf adresinden 12.06.2018 tarihinde indirilmiştir. 

Fulton, K. (2012). Upside down and inside out: flip your classroom to 

improve student learning. Learning & Leading with Technology, 39(8), 

12–17. 

Güç, F. (2017).  Rasyonel sayılar ve rasyonel sayılarda işlemler 

konusunda ters-yüz sınıf uygulamasının etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Herreid, C.F. & Schiller, N.A. (2013). Case studies and the flipped 

classroom. Journal of College Science Teaching, 42(5): 62-66. 

https://www.wpclipart.com/education/classwork/computer/girl_on_co

mputer.png.html 

Johnson, D. (2012). Power up!: Taking charge of online learning. 

Educational Leadership, 70(3), 84-85. 

Kara, C.O. (2015). Ters-yüz sınıf (Flipped Classroom). Toraks 

Cerrahisi Bülteni, 9, 224-228. 

LaFee, S.(2013). Flipped learning, Education Digest, 79(3), 13-18. 

Lage, M. J., Platt, G. &Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A 

gateway to creating an inclusive learning environment. Journal of 

Economic Education, 31(1), 30-43. 

http://adage.com/article/%20digitalnext/audiencetalkinghearing/302291/
http://adage.com/article/%20digitalnext/audiencetalkinghearing/302291/
https://flippedlearning.org/wpcontent/uploads/2016/07/FLIP_handout_FNL_Web.pdf
https://flippedlearning.org/wpcontent/uploads/2016/07/FLIP_handout_FNL_Web.pdf
https://www.wpclipart.com/education/classwork/computer/girl_on_computer.png.html
https://www.wpclipart.com/education/classwork/computer/girl_on_computer.png.html


[157] 

Madge, J.  (1965). The tools of science an analytical description of 

social scince techniques. Anchor Books Doubleday and Comp. 

MEB (2018). iTEC. http://itecturkey.eba.gov.tr/index.php/itec-hakk-

nda (Erişim Tarihi: 23.7.2018). 

Mengi, Z., (2009). X, Y ve Z birbirinden çok farklı 

[online].Yenibirişhttp://www.yenibiris.com/HurriyetIK/Oku.aspx?Article

ID=6730, [Erişim tarihi 12.05 2018]. 

Merriam, S.B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir 

Rehber, (Çev.Editörü: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayınları. 

Miles,  M. B.  B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: 

An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage, 1994. 

Miller, A. (2012). Five best practices for the flipped classroom. 

Edutopia. Posted online, 24, 2-12. 

Mok, H. N. (2014). Teaching tip: The flipped classroom. Journal of 

Information Systems Education, 25 (1), 7-11. 

Moraros, J., Islam, A., Yu, S., Banow, R., & Schindelka, B. (2015). 

Flipping for success: evaluating the effectiveness of a novel teaching 

approach in a graduate level setting. BMC medical education, 15(1), 1-10. 

Nagy, A. & Kölcsey, A.  (2017). Generation Alpha: Marketing or 

Science. Acta Technologica Dubnicae. 7(1), 107-115. DOI: 10.1515/atd-

2017-0007 

Özer, S.P (2007).  Kariyer yönetimi ve insan kaynakları yönetimi 

uygulamaları. (Ed. M. Şerif Şimşek, Aydan Çelik, Ayten Akatay), Ankara: 

Gazi Kitabevi. 

Öztürk, S. (2016). Programlama öğretimindeki ters yüz öğretim 

yönteminin öğrencilerin başarılarına, bilgisayara yönelik tutumuna ve 

kendi kendine öğrenme düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Ramadlani, A.K&  Wibisono, M. (2017). Visual Literacy and Character 

Education For Alpha Generation. Proceeding, İnternation Seminar on 

Language, Education and Culture, 1-7. 

Sheahan, P., (2005). Generation Y: surviving (and thriving) with 

generation Y at work. 9. Baskı. Australia: Hardie Grant Books. 

Suderman, J. (2016). Defining workplace generations: ınfographic. 

retrieved from: http://jeffsuderman.com/tag/gen-alpha. 

Staker, H., & Horn, M. B. (2012). Classifying K-12 blended 

learning.http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535180.pdf [Erişim tarihi 

22.06 2018]. 

Talbert, R. (2012). Inverted classroom. Colleagues.9(1), 7. 

Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için 

içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul:.Epsilon Yayınevi. 

Toledo, P.B.F. , Albuquerque, R.A. F& Magalhães, A.R. (2012 The 

Behavior of generation z and the ınfluence on teachers' attitudes. The 

Conference On Excellence in Management and Technology, 2012. 

http://itecturkey.eba.gov.tr/index.php/itec-hakk-nda
http://itecturkey.eba.gov.tr/index.php/itec-hakk-nda
http://jeffsuderman.com/tag/gen-alpha


[158] 

Tapscott, D. (2009). Grown up digital: How the Net generation is 

changing your world. New York: McGraw-Hill. 

Torun, F. & Dargut, T. (2015). Mobil öğrenme ortamlarında ters yüz 

sınıf modelinin gerçekleştirilebilirliği üzerine bir öneri. Adnan Menderes 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 20-29. 

Turan, Z., & Göktaş, Y. (2015). Yükseköğretimde yeni bir yaklaşım: 

öğrencilerin ters yüz sınıf yöntemine ilişkin görüşleri. Yükseköğretim 

ve Bilim Dergisi, 5(2), 156-164. 

Urfa, M. (2017). Bilim etiği öğretiminde ters yüz sınıf modelinin 

uygulanması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir 

Üniversitesi,  Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. 

Wolff, L.C& Chan, J. (2016). Flipped classrooms for Legal Education’ 

Springer, P: 9-10. 

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma 

yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.  

Yıldız, Y. (2017). Flüt eğitiminde ters yüz öğrenme modelinin 

öğrencilerin akademik başarıları motivasyonları ve  performansları 

üzerine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara 

Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Yin, R. K. (2003). Case study research design and methods. London: 

Sage Publications. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM YÖNETİMİ 

  



[160] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ALANINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ 

TEZLERİN İNCELENMESİ 

Investigation of Postgraduate Thesis in the Field of Multiculturalism 

 

Ayşegül PALTA 

 

Giriş 

Kimlik ve kültür, çokça araştırılan ve farklı bakış açılarıyla çalışılan 

kavramlardır. Bilimde, sanatta ve teknolojideki gelişmeler toplumların 

birbirlerini tanımalarını ve birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamıştır. Etnik, 

kültürel, dilsel, dinsel vb. farklılıkların bir arada yaşamasını ve 

yasallaştırılmasını sağlamak ve bu farklı yapılar arasında ulusal birlik 

hissinin oluşturulmasını gerçekleştirmek büyük sorunlardır. Bunların 

gerçekleştirilmesinde çokkültürlülüğün içselleştirilmesinin önemi 

yadsınamaz. Çokkültürlülük içselleştirilme sürecinde etkin bir iletişim ve 

etkileşim ortamı sağlanmalı ve çatışma ve bunalıma yer verilmemelidir. 

Yaşanan olumsuzlukların nedeni olarak çokkültürlülüğün yanlış 

algılanması görülmektedir. Bu yüzden çokkültürlülükle ilgili olumlu 

algının oluşmasını sağlayacak yollar aranmıştır. Çokkültürlülüğün ortaya 

çıkışında 20. yüzyılda göreliliğin etkisi dikkate alınabilir. Bu konuda Fay 

(2012)  göreliliğin çokkültürlülüğü teşvik ettiğini ve birbirlerinden farklı 

olan insanların temasta olduklarını ve birbirleriyle iş yapmaları gerektiğini 

söyler.  

Çokkültürlülük, farklı özelliklere sahip insanların bir arada yaşaması 

anlamına gelir. Din, dil, etnisite, tarih, ülkü gibi farklılıklarla birlikte 

yaşamayı ifade eder (Aydın, 2003). Çokkültürlülük özü itibariyle toplumda 

her türlü tekdüzeliği bozan çeşitliliği vurgulayan kavramdır 

(Canatan,2009). Çokkültürlülüğün iki önemli özelliği mevcuttur: 20.  

yüzyılın ikinci yarısında gündeme gelmiştir ve içinde geçen kültür 

kavramı, diğer topluluklarla birlikte yaşayan farklı bir topluluğa işaret 

eder. Çokkültürlülük farklı kültürel değerlerin korunması ve 

yaşatılmasıdır. 

Çokkültürlülükteki kültür, topluluğun kendini farklı görmesiyle 

anlaşılır (Say,2017). Çokkültürlülük bireylerin gelenekleri, adetleri, 

değerleri vb. de farklılık olmasını değil, farklı kültürlere sahip olmalarını, 

uymakla yükümlü hissettikleri etik değerler ve adalet anlayışları arasında 

da bir farklılığın olmasıdır (Balı, 2001). Çokkültürlülük parçalanma 
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değildir, bütünleşme ve kültürel zenginlik yaratır. Çokkültürlülük ile 

insanlar, farklılıkların farkına varırlar,  onlara hoşgörü ile yaklaşırlar ve 

onları bastırmak yerine ortaya çıkarmaya uğraşırlar (Giddens, 2000). 

Çokkültürlü ve çokkültürlülük kavramları son dönemlerde birçok alanda 

tartışılan ve önemsenen bir olgu durumundadır. Çokkültürlülük bütün 

disiplinleri etkilemektedir ve çokkültürlülük ile ilgili yapılmış farklı 

disiplinlerdeki çalışmaları incelemek önemli görülmektedir. Bu 

araştırmada çokkültürlülük alanında yapılmış lisansüstü tezlerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma soruları aşağıdaki gibidir: 

1. Çokkültürlülük alanında yapılmış lisansüstü tezlerinin türlerine 

göre dağılımı nasıldır?  

2. Çokkültürlülük alanında yapılmış lisansüstü tezlerinin yıllara göre 

dağılımı nasıldır? 

3. Çokkültürlülük alanında yapılmış lisansüstü tezlerinin araştırma 

yöntemlerine göre dağılımı nasıldır? 

4. Çokkültürlülük alanında yapılmış lisansüstü tezlerin yapıldıkları 

üniversitelere göre dağılımı nasıldır? 

5. Çokkültürlülük alanında yapılmış lisansüstü tezlerin yapıldıkları 

anabilim dallarına göre dağılımı nasıldır? 

6. Çokkültürlülük alanında yapılmış lisansüstü tezlere danışmanlık 

yapan öğretim üyelerinin unvanlarına göre dağılımı nasıldır? 

Yöntem 

Araştırmanın modeli 

Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı esas alınmıştır ve nitel veri toplama 

yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi tercih edilmiştir. Doküman 

incelemesi araştırılması hedeflenen olgulara yönelik materyallerin analizi 

anlamına gelir (Yıldırım ve Şimşek,2011).  

Çalışma grubu 

Araştırmanın evrenini, Türkiye’de çokkültürlülük alanında yapılan 

yüksek lisans ve doktora tezleri oluşturmaktadır. Çalışma grubu ise YÖK 

Ulusal Tez Merkezinde erişim izni olan tezlerden oluşmaktadır. Bu 

doğrultuda 84 adet yüksek lisans ve doktora tezine ulaşılmıştır.  

Verilerin analizi  

Araştırmada içerik analizi tekniği kullanılarak veriler analiz edilmiştir. 

İçerik analiz tekniği, sosyal bilimler çalışmalarında yoğun şekilde 

kullanılır. Sosyal iletişimin kanıtları olarak adlandırılan mesajlar, yazılı 

dokümanların kâğıda aktarılmış çözümlemeleridir (Bilgin, 2006). İçerik 

analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve 

ilişkilere ulaşmaktır. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirlerine 

benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya 
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getirerek, anlaşılır biçimde organize etmek ve yorumlamaktır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2006). 

Bulgular  

Tezlerin Türlerine İlişkin Bulgular  

Çokkültürlülük alanında yapılmış lisansüstü tezlerin türlerine ilişkin 

bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir: 

Tablo1: Tezlerin Türleri 

Tür  Toplam  

Yüksek lisans  61 

Doktora 23 

Tabloda görüldüğü üzere; Türkiye’de çokkültürlülük alanında yapılan 

23 doktora tezi ve 61 yüksek lisans tezine ulaşılmıştır. Bu verilere 

bakıldığında çokkültürlülük tezlerinin ağırlıklı olarak yüksek lisans 

düzeyinde gerçekleştirildiği dikkat çekmektedir. Doktora düzeyinde ise 

çokkültürlülük alanına ilişkin tez sayısı, yüksek lisans tez sayısına göre 

oldukça azdır. 

Tezlerin Yıllarına İlişkin Bulgular  

Çokkültürlülük alanında yapılmış lisansüstü tezlerin yıllarına ilişkin 

bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir: 

Tablo 2: Tezlerin Yılları 

Yıllar Yüksek lisans Tezi Doktora tezi Toplam  

2001 - 1 1 

2004 1 1 2 

2005 4 - 4 

2006 1 - 1 

2007 1 - 1 

2008 3 1 4 

2009 2 1 3 

2010 4 1 5 

2011 2 1 3 

2012 3 2 5 

2013 10 2 12 



[164] 

2014 8 2 10 

2015 4 1 5 

2016 9 2 11 

2017 7 6 13 

2018 2 2 4 

Tablo incelendiğinde;  2013 yılında çokkültürlülük yüksek lisans 

tezlerinin en yüksek sayıya ulaştığı, 2013’ ten sonra genelde sıklıkla 

yapıldıkları ve doktora tezlerinin yıllara göre dağılımına bakıldığında ise 

tez sayılarında sadece 2017 yılında büyük bir artış olduğu bu yıl dışında 

birbirine yakın sayıda ve az olduğu görülmektedir. Ayrıca 2017 yılında 

hem yüksek lisans hem de doktora tez sayısının diğer yıllara göre oldukça 

yüksektir ve 2001,2006 ve 2007 yıllarında sadece 1’er tez yapılmıştır. 

Tezlerin Yöntemlerine İlişkin Bulgular 

Çokkültürlülük alanında yapılmış lisansüstü tezlerin araştırma 

yöntemlerine ilişkin bulgular Tablo 3’te gösterilmiştir: 

Tablo 3: Tezlerin Yöntemleri 

Yöntem  Yüksek lisans tezi Doktora tezi Toplam 

Nitel  41 16 57 

Nicel  20 5 25 

Karma - 2 2 

Tabloda görüldüğü gibi tezlerde en çok kullanılan yöntem nitel yöntem 

ve en az kullanılan yöntem ise karma yöntemdir. Yüksek lisans tezlerinde 

çoğunlukla nitel yöntem tercih edildiği ancak bu tezlerde karma yöntemin 

hiç kullanılmadığı görülmektedir. Doktora tezlerinde de genelde nitel 

yöntemin kullanıldığı nicel ve karma yöntemlerin daha az tercih edildiği 

görülmektedir.  

Tezlerin Yapıldıkları Üniversitelere İlişkin Bulgular  

Çokkültürlülük alanında yapılmış lisansüstü tezlerin yapıldıkları 

üniversitelere ilişkin bulgular Tablo 4’te verilmiştir: 

Tablo 4: Tezlerin Yapıldıkları Üniversiteler 

Üniversiteler Yüksek 

lisans Tezi 

Doktora 

tezi 

Toplam  

Abant İzzet Baysal 2 1 3 

Akdeniz 1 - 1 

Amasya 1 - 1 

Anadolu 1 - 1 



[165] 

Ankara 4 2 6 

Bahçeşehir 1 - 1 

Balıkesir - 2 2 

Boğaziçi 1 - 1 

Çanakkale Onsekiz Mart 1 - 1 

Çukurova - 1 1 

Dicle 1 - 1 

Dokuz Eylül - 1 1 

Dumlupınar  3 - 3 

Ege 1 2 3 

Erciyes  1 - 1 

Fatih Sultan Mehmet 2 - 2 

Fırat 3 - 3 

Galatasaray 1 - 1 

Gazi 3 - 3 

Gazi Osman Paşa 2 - 2 

Hacettepe 1 - 1 

Haliç 1 - 1 

İstanbul 2 - 2 

İstanbul Teknik - 1 1 

İzmir Ekonomi 1 - 1 

Karabük 1 - 1 

Kocaeli 2 - 2 

Lefke 1 - 1 

Marmara 2 6 8 

Muğla 1 - 1 

Orta Doğu 1 - 1 

Osmangazi - 1 1 

Pamukkale 2 - 2 

Polis Akademisi 1 1 2 

Sabancı 2 - 2 

Sakarya 3 2 5 

Selçuk 3 - 3 

Uludağ 2 1 3 

Yeditepe 2 - 2 

Yıldız Teknik 3 2 5 

Yüzüncü Yıl 1 - 1 

Tablo incelendiğinde; çokkültürlülük tezi en çok Marmara 

Üniversitesi’nde yapılmıştır ve Ankara, Sakarya ve Yıldız Teknik 

Üniversiteleri bu üniversiteyi takip etmektedir. Diğer üniversitelerde ise bu 

konu daha az tercih edilmiştir. 
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Tezlerin Yapıldıkları Anabilim Dallarına İlişkin Bulgular  

Çokkültürlülük alanında yapılmış lisansüstü tezlerin yapıldıkları anabilim 

dallarına ilişkin bulgular Tablo 5’te gösterilmiştir: 

Tablo 5: Tezlerin Yapıldıkları Anabilim Dalları 

Bölümler Yüksek 

lisans 

Tezi 

Doktora 

tezi 

Toplam  

Eğitim Bilimleri 15 9 24 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri 

- 1 1 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı - 1 1 

Felsefe ve Din  1 2 3 

Siyaset Bilimi 6 1 7 

Müzikoloji - 1 1 

Radyo Televizyon ve Sinema 1 1 2 

Güvenlik Stratejileri- Bilimleri 1 1 2 

Halkla İlişkiler - 1 1 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar - 1 1 

Sosyoloji 3 2 5 

Hukuk 2 2 4 

Kamu Yönetimi 5 - 5 

İngiliz Dili Edebiyatı Ve Eğitimi 3 - 3 

İlköğretim 10 - 10 

Batı dilleri 3 - 2 

Uluslar arası ilişkiler 4 - 2 

Eğitim Teknolojileri 1 - 1 

Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2 - 2 

Yeni Türk Edebiyatı 1 - 1 

Avrupa Çalışmaları 1 - 1 

Kadın Çalışmaları 1 - 1 

Uluslar arası Ekonomi Politikası 1 - 1 

Medeniyet Araştırmaları 2 - 2 

Yok  1 - 1 

Tablo incelendiğinde; çokkültürlülük tezi en çok Eğitim Bilimleri 

Bölümü’nde yapılmıştır ve İlköğretim, Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Kamu 

Yönetimi bu bölümü takip etmektedir. Diğer bölümlerde ise bu konu daha 

az görülmektedir. 

Danışmanların Unvanlarına İlişkin Bulgular  

Çokkültürlülük alanında yapılmış lisansüstü eğitim tezlerin danışman 

unvanlarına ilişkin bulgular Tablo 6’da gösterilmiştir: 
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Tablo 6: Tezlerin Danışman Unvanları 

Unvan  Yüksek lisans Tezi Doktora tezi Toplam  

Yardımcı Doçent 29 2 31 

Doçent 13 6 19 

Profesör 19 15 34 

 

Tablo incelendiğinde; çok kültürlülük tezlerine en fazla profesörler 

danışmanlık ederken en az doçentler danışmanlık yapmıştır. Ancak yüksek 

lisans tezlerine en fazla yardımcı doçentler danışmanlık yapmıştır. Ayrıca 

doktora tezlerine en fazla profesörler danışmanlık yapmıştır.  

Tartışma  

Araştırma sürecinde 2001-2018 yılları arasında Türkiye’de 

çokkültürlülük alanında yapılan 23 doktora ve 61 yüksek lisans tezi olmak 

üzere toplam 84 araştırmaya ulaşılmıştır. Türkiye’de çokkültürlülük 

üzerine yapılan araştırmaların incelemesini amaçlayan bu çalışmadan elde 

edilen bulgulara göre; çokkültürlülük tezlerinin ağırlıklı olarak yüksek 

lisans düzeyinde gerçekleştirildiği dikkat çekmektedir. Doktora düzeyinde 

ise çokkültürlülük alanına ilişkin tez sayısı, yüksek lisans tez sayısına göre 

oldukça azdır. Çokkültürlülükle ilgili doktora tez sayılarının artırılması 

araştırmacılara ve uygulayıcılara yarar sağlaması bakımından önemli 

görülmektedir.  

2013 yılında çokkültürlülük yüksek lisans tezlerinin en yüksek sayıya 

ulaştığı, 2013’ ten sonra genelde sıklıkla yapıldıkları ve doktora tezlerinin 

yıllara göre dağılımına bakıldığında ise tez sayılarında sadece 2017 yılında 

büyük bir artış olduğu bu yıl dışında birbirine yakın sayıda ve az olduğu 

görülmektedir. Ayrıca 2017 yılında hem yüksek lisans hem de doktora tez 

sayısının diğer yıllara göre oldukça yüksektir ve 2001,2006 ve 2007 

yıllarında sadece 1’er tez yapılmıştır. Bunun sebebi çokkültürlülüğün son 

zamanlarda içselleştirilmeye başlanmasından kaynaklanabilir. Günay ve 

Aydın (2015)’a göre çokkültürlü eğitim konusunda yapılan çalışmalar, 

ancak 2013 yılında zirveye ulaşmıştır. 

Tezlerde en çok kullanılan yöntem nitel yöntem ve en az kullanılan 

yöntem ise karma yöntemdir. Yüksek lisans tezlerinde çoğunlukla nitel 

yöntem tercih edildiği ancak bu tezlerde karma yöntemin hiç 

kullanılmadığı görülmektedir. Doktora tezlerinde de genelde nitel 

yöntemin kullanıldığı nicel ve karma yöntemlerin daha az tercih edildiği 

görülmektedir. Nitel dışındaki yöntemlerin tezlerde kullanılması ileride 

yapılacak olan çokkültürlülük çalışmalarından daha üst düzeyde 
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yararlanılmasını sağlayabilir. Günay ve Aydın (2015)’a göre çokkültürlü 

eğitim konusunda araştırmacılar en sık nicel araştırma yapmışlardır.  

Çokkültürlülük tezi en çok Marmara Üniversitesi’nde yapılmıştır ve 

Ankara, Sakarya ve Yıldız Teknik Üniversiteleri bu üniversiteyi takip 

etmektedir. Diğer üniversitelerde ise bu konu daha az tercih edilmiştir. 

Bunun sebebi kurum kültürünün bu tür konuları çalışmak için uygun 

olmasından kaynaklanabilir. Farklı grupların haklarının ulusal kültürde ve 

üniversitelerinde yansıtılıyor olması önemli görülmektedir. Ulusal kültür 

ve okul programlarında farklı grupların kültürleri, gelenekleri, görenekleri 

görülmezse o toplumun demokratik olduğu söylenemez (Banks, 1995). 

Çokkültürlülük tezi en çok Eğitim Bilimleri Bölümü’nde yapılmıştır ve 

İlköğretim, Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Kamu Yönetimi bu bölümü takip 

etmektedir. Diğer bölümlerde ise bu konu daha az görülmektedir. Farklı 

gruplardan insanların yaşadığı toplumlarda herkesin mutlu olacağı sistemi 

oluşturmanın toplumsal barışa katkı sağlayacağı düşünülmektedir,  eğitime 

ve öğretmenlere önemli görevler düşmektedir (Başbay ve Kağnıcı, 2011). 

Bu yüzden eğitim fakültelerinde çalışma konusu olarak daha çok tercih 

edilmiş olabilir. Eğitim fakültelerinde bu konulara yer verilmesi oldukça 

önemlidir. 

Çokkültürlülük tezlerine en fazla profesörler danışmanlık ederken en az 

doçentler danışmanlık yapmıştır. Ancak yüksek lisans tezlerine en fazla 

yardımcı doçentler danışmanlık yapmıştır. Ayrıca doktora tezlerine en 

fazla profesörler danışmanlık yapmıştır. Genel olarak akademisyenlerin 

sosyal adalet, önyargının azaltılması, kültürlerarası farkındalığı 

güçlendirmek, insan hakları, fırsat eşitliği gibi konuları içselleştirmiş 

olmaları beklenir. Çokkültürlülük konusunda alan yazının artmasının 

profesörler tarafından daha çok önemsendiği söylenebilir.  

Sonuç olarak, çokkültürlülük üzerine gerçekleştirilen tez sayısının 

artmasının, farklı üniversite ve bölümlerde yapılmasının, gerçekleştirilen 

tezlerde farklı yöntemlerin kullanılmasının, Türkiye için önemli bir alan 

olan çokkültürlülüğün gelişimine ve içselleştirilmesine fayda sağlayabilir. 

Çokkültürlülük alanı ideal bir araştırma alanı olup çalışmaların bu alanda 

yapılması eğitim sisteminin gelişmesine ve yararlı fikirlerin geliş-

tirilmesine fayda sağlayacaktır.  Çokkültürlülük, farklı gruplara arasında 

köprüler kuracak, insan hakları ve demokrasinin içselleştirilmesini ve 

sosyal anlaşmazlıklara çözüm bulunmasını sağlayacaktır (Kaya & Aydın, 

2014).  
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ÖĞRETMEN MESLEKTAŞ DAYANIŞMASINA İLİŞKİN TUTUM 

ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

A Study on Developing Instrument To Determine The Attitudes of 

Teachers Towards Teacher Collegiality 

Gülenaz SELÇUK & Ayşegül PALTA 

Giriş 

Ülkelerin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan gücünü oluşturabilmesinde 

her kademede verilen eğitim önemli rol oynamaktadır. Eğitim sürecinde 

ulaşılmak istenen amaçların gerçekleşebilmesi eğitim sistemin önemli 

paydaşlarından biri olan öğretmenlerin niteliğinin arttırılması ile doğrudan 

ilişkilidir. Öğretmenlerin niteliklerinin arttırılmasında; öğretmenlerin 

almış oldukları eğitimin niteliğinin arttırılması, gerekli yönetimsel 

düzenlemelerin yapılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi 

faktörler etkili olmaktadır (Daştan, 2008). Öğretmenler, öğrencilerine en 

iyi şekilde eğitim verebilmek, mesleklerini daha anlamlı kılmak ve 

okullaşmayı daha işlevsel bir hale dönüştürmek için birbirleriyle meslektaş 

dayanışması içerisinde işbirliği yapma fırsatlarına ihtiyaç duyarlar 

(Madiha Shah & Marwan, 2012 ). 

Meslektaş dayanışması, aynı mesleği yürüten bireylerin birbirlerine 

yönelik destekleri olarak ifade edilmektedir. Meslekte karşılaşılan 

sorunların çözümüne yönelik ya da mesleğin daha iyi icra edilmesini 

sağlayan meslektaşların birbirlerine mesleki anlamda bilgi, teknik ve 

beceri paylaşımı meslektaşlık olarak tanımlanmaktadır (Çoban,  2005).  

Meslektaş dayanışması sonucunda meslek üyeleri aralarındaki uyum, 

bağlılık ve güven duygusu sayesinde kendilerini geliştirmekte, daha 

verimli bir şekilde çalışmakta, çatışma yaşama oranları azalmaktadır. 

Bunun yanında risk alma ve yenilikçilik davranışları artarken tükenmişlik 

düzeyleri de azalmaktadır. Öte yandan meslekte daha deneyimli ve yol 

gösteren meslek üyelerinin de kendilerine olan güvenleri artmaktadır 

(Kılıç Güner, 2017).  

Meslektaş dayanışması akademik dayanışma, duygusal dayanışma ve 

olumsuz düşünce boyutu olmak üzere üç alt boyutta ele alınmaktadır. 

Meslektaşların öğrendiği bilgilerini paylaşması, akademik çalışmalara 

destek vermesi, eğitim ve öğrenme konusunda cesaretlendirmesi, 

tanımadığı meslektaşlarına da yardımcı olması akademik dayanışmayı 
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ifade etmektedir. Yeni işe başlayan meslektaşının oryantasyonuna 

yardımcı olmak, onlara karşı dürüst davranmak, hoşgörülü bir anlayış 

ilkesiyle hem kurum içinde hem de kurum dışında güçlü arkadaşlık bağları 

kurmak duygusal dayanışmadır. Öte yandan, meslektaşını sadece işte 

çalışan kimse olarak görüp herhangi bir sorununda yanında olmamak, 

çözümü için yardım etmemek, meslektaşlarının çalışmalarına katılmamak, 

engelleyici davranışlarda bulunmak ise olumsuz düşünce boyutunu 

oluşturmaktadır (Uslusoy, 2010).  

Okullarda değişimi teşvik etmenin anahtarı; meslektaşlık, açıklık ve 

güven ilkelerine dayanan işbirlikçi kültürler kurmaktır (Lieberman & 

Miller, 1990). İyi bir işbirliği kültürüne ve güçlü bir meslektaşlık 

atmosferine sahip olan okulların, diğer okullarla karşılaştırıldığında daha 

düşük yıpranma oranları vardır (Abdallah, 2009). Personeli arasında 

meslektaşlığı desteklemeyen ve öğretmenlerini kendi sınıflarında yalnız 

çalışmalarına izin veren okullar, insan kaynaklarını boşa harcamakta ve bir 

kariyer olarak öğretimle birlikte hayal kırıklığına katkıda bulunmaktadır 

(Zahorik,1987). 

Eğitimde meslektaşlık, öğretmenin mesleki gelişim ve bilgisini 

arttırmasında kilit bir yön olarak görülmektedir. Meslektaşlık, 

öğretmenlerin profesyonel gelişimi için sürekli bir destek sağlayan ve 

aralarındaki inovasyonu arttıran işbirliği ortamı oluşturmaktadır. İşbirliği 

yapan öğretmenlerin kendilerini hedeflerine ve öğrencilerine daha fazla 

bağlı hissettikleri görülmektedir (Walsh & Shay, 1993). Ayrıca, 

meslektaşlığın, öğretmenlerin motivasyon ve kariyer bağlılıklarını ve sınıf 

uygulamalarını değiştirmek istedikleri ölçüde etkiledikleri de  çalışmalarla 

ortaya çıkmıştır (McLaughlin & Talbert, 2001).  

Öğretmen meslektaşları ile öğretmenlerin mesleki sorumlulukları 

arasındaki bağlantıya odaklanan pek çok çalışma, öğretmenlerin okul 

gelişimini planlamak için birlikte çalıştıklarını, öğretim yöntem ve 

etkinliklerini seçtikleri ve mesleki gelişim ve eğitimlerini planladıklarını 

ortaya koymaktadır (Hausman & Goldring, 2001). Öte yandan kendi 

başına çalışan öğretmenlerin enerjilerinin tükendiği, birlikte çalışan 

öğretmenlerin değişim zamanlarında daha esnek hale geldikleri ve yeni 

durumlarla daha iyi baş edebilecekleri belirtilmektedir (Jarzabkowski, 

1999). Bunun sonucunda okullarda, öğretim kadrosu arasında yüksek 

düzeyde meslektaşlık ilişkileri etkili ve verimli bir eğitime yol açarken ve 

öğrenci akademik başarısının da artmasına olanak sağlamaktadır.  

Öğretmen profesyonelliği üzerine yapılan bir araştırmada, öğretmenler 

arasındaki meslektaşlığın onların profesyonelliklerini ve öğretime olan 

bağlılıklarını teşvik ettiğini ortaya koymuştur (Talbert & McLaughlin, 

1994). Kaliforniya ve Michigan'daki 16 lisede mesleki öğrenme 

topluluklarının rolünü araştıran bir başka çalışmada da, meslektaş desteği 
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ve etkileşimin öğretmenlerin meslekleri ve öğrencileri hakkındaki bakış 

açılarını etkilediğini ifade etmektedir (McLaughlin & Talbert, 2001). Bir 

başka çalışmada, dördüncü sınıf öğrencilerinin, yüksek düzeyde öğretmen 

işbirliği olan okullara devam ettiklerinde matematik ve okumada daha 

yüksek başarıya sahip olduklarını göstermiştir (Goddard,  Goddard & 

Tschannen-Moran, 2007). Çoban (2004), uyguladığı meslektaş 

dayanışması programında psikolojik danışmanların tükenmişliklerinin 

kişisel başarı, duyarsızlaşma ve duygusal tükenme boyutları üzerindeki 

etkisini incelemiştir. Çalışmasında, kontrol grubunda anlamlı bir 

farklılığın olmamasını uyguladığı meslektaş dayanışma programının etkili 

olmasına bağlamıştır.  

Değişen ve hızla gelişen bu çağda öğretmen meslektaşlığı önemli bir 

gerekliliktir. Modern zamanların karmaşık eğitim problemlerini çözmede 

meslektaş dayanışması önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Bireysel 

çalışmalardan ziyade işbirlikçi bir yaklaşım içerisinde eğitim–öğretim 

gerçekleştirilmelidir. Çünkü meslektaşlık okulun kalitesini belirleyen en 

önemli faktörlerden biridir. Okullardaki en önemli strateji, okul 

personelinin meslektaşlığı profesyonel olarak işlevsel hale getirmesi 

gerektiğidir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı öğretmenlerin 

meslektaş dayanışması tutumlarını ölçmeye yönelik bir ölçme aracı 

geliştirmektir. 

Yöntem 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, Manisa’da örgün eğitimin çeşitli 

kademelerinde çalışan 141 öğretmen oluşturmaktadır. Ölçekler 

araştırmacılar tarafından öğretmenlere okullarda uygulanmıştır. Gorsuch 

(1983), madde sayısının 5 veya 10 kat katılımcı sayısının ölçüt alındığını 

ifade etmiştir. Erkuş (2014) ise gözlem sayısının, faktör sayısı, ölçme 

aracının toplam puanının elde edilmesinin anlamlı olup olmaması ve 

ölçülmeye çalışılan yapının basitlik ve karmaşıklık durumuna göre 

değişeceğini ifade etmiştir. Ölçek geliştirme araştırmalarında katılımcı 

sayısının miktarı konusunda araştırmacılar arasında açık bir uzlaşı 

olduğunu söylemek mümkün değildir (Tabachnic & Fidel, 2006). 

Ölçeğin Geliştirilmesi 

Ölçme aracının maddeleri, ilgili alan yazın incelenerek araştırmacılar 

tarafından oluşturulmuştur. Uzman görüşü alındıktan sonra39 maddeye 

indirilen taslak ölçme aracı uygulanmıştır. 

Ölçme aracı,5’li Likert şeklinde; hiçbir zaman, nadiren, bazen, sık sık, 

her zaman seçeneklerinden oluşmaktadır. Ölçme aracından alınan yüksek 

puanlar, öğretmenlerin meslektaş dayanışma davranışlarını daha sık 

yaptığının göstergesi iken; düşük puanlar ise öğretmenlerin meslektaş 
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dayanışma davranışlarını daha az yaptığının göstergesi olarak 

değerlendirilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için, verilerin toplanmasının 

ardından, faktörlerin incelenmesi amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi 

(AFA) kullanılmıştır. Böylece, maddeler farklı faktörler altında toplanmış 

ve gruplandırma imkânı elde edilmiştir. AFA analizinde Temel Bileşenler 

Analizi, döndürme yöntemi olarak da Varimax dik döndürme tekniği 

kullanılmıştır.Ayrıca verilerin AFA için uygunluğunu ve verilerin yeterli 

olup olmadığını açıklayan KMO ve Barlett’s testleri incelenmiştir 

(Worthington & Whittaker, 2006). KMO değeri 0 ile 1 arasında değer 

almaktadır (Field, 2009). Hutcheson ve Sofroniou (1999) KMO değerinin 

0.5 ile 0.7 arasında olmasını vasat; 0.7 ile 0.8 arasında olmasını iyi; 0.8 ile 

0.9 arasında olmasını çok iyi ve 0.9 üzerinde olmasını harika şeklinde 

betimlemiştir. KMO değerinin yanında, Bartlett testinin, faktör analizi için 

maddeler arasındaki korelasyon değerlerinin yeterliğini test eden, anlamlı 

olup olmadığı da incelenmiştir (Field, 2009). Ölçeğin alt boyutları ve 

toplam güvenirlikleri için Cronbach Alpha katsayısı, madde toplam 

korelasyon değerler hesaplanmıştır. Faktör analizi verinin normal dağılımı 

varsayımına dayanmaktadır. Verinin normalliğinin karşılanması için 100-

200 sayısının altında olmaması (Kline, 2005) veya madde başına 5 ile 10 

katı katılımcının olmasının (Grimm & Yarnold, 1995) verilerin normal 

dağılımının bir göstergesi olabileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda 141 

katılımcı sayısının faktör analizi ve diğer parametrik istatistikler için 

gerekli varsayımı karşıladığını ifade etmek mümkündür. 

Bulgular 

Son yapılan AFA analizinde, ölçme aracından 19 madde çıkarılmış 

halde, KMO değeri ,83ve Barlett testinin de anlamlı olduğu (p<0,05) 

ortaya çıkmıştır. Buna göre, verinin faktör analizi yapmaya uygun olduğu 

ve örneklem sayısının yeterliolduğu sonuçlarına ulaşılmıştır (Hutcheson & 

Sofroniou, 1999). Bunun yanında ölçeğin toplam puanları üzerinden, 

verinin çarpıklık ve basıklık katsayıları incelenmiştir. Çarpıklık ve basıklık 

katsayılarının ± 1 arasında olmasının verinin normalden aşırı bir çarpıklık 

göstermediğinin göstergesi olup (Büyüköztürk, 2017; Field, 2009) 

verilerin normalden aşırı sapma göstermediği görülmüştür. Denemeler 

sonucunda binişik özellik gösteren 19 madde (7, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 

23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38) atılmış ve araştırmacılar 

tarafından anlamlı bir yapının ortaya çıktığı varsayılmıştır. Uygun faktör 

yapısını ortaya koyan son faktör analizi sonuçları Tablo 2‘de verilmiştir. 

Analizlerde faktör yük değeri .32’nin altında olan sonuçların verilmemesi 

seçeneği işaretlendiği için, Tablo 1’de.32’nin altında olan faktör yük 

değerleri verilmemiştir: 
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Tablo 1:AFA Faktör Analizi Sonuçları 

 

Maddeler  

Boyutlar  

1 2 3 4 5 

m5 ,78     

m1 ,77     

m4 ,77     

m2 ,72     

m6 ,69     

m3 ,69     

m19 ,63     

m36  ,85    

m37  ,82    

m35  ,78    

m39  ,77    

m8   ,72   

m17   ,66   

m9   ,66   

m26   ,60 ,37  

m22    ,82  

m21    ,78  

m27    ,62  

m12     ,82 

m13     ,82 

 

AFA analizi sonucunda ölçeğin 5 boyuttan oluştuğu görülmüştür. 

Birinci boyutta yer alan maddelerin faktör yük değerleri .63 ile .78 

arasında; ikinci boyutta yer alan maddelerin .77 ile .85 arasında; üçüncü 

boyutta yer alan maddelerin .60 ile .72 arasında; dördüncü boyutta yer alan 

maddelerin .37 ile .62 arasında ve beşinci boyutta yer alan maddelerin ise 

.82dir. Buna göre ölçekte yer alan maddelerin makul düzeyde faktör yük 

değerlerine sahip oldukları söylenebilir.  

Tablo 2’de, boyut isimleri, bunlara ilişkin örnek maddeler, boyuttaki 

madde sayısı, boyutun açıkladığı varyans ve özdeğerler verilmiştir: 
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Tablo 2: Boyut İsimleri, Örnek Maddeler, Boyuttaki Madde Sayıları, 

Açıklanan Varyans ve Özdeğerler 

Boyut Örnek Madde 
Madde 

Sayısı 

Açıklanan 

Varyans 

Öz 

Değer 

Karşılıklı 

destek ve 

güven verme 

Mesleki etkileşimlerimiz 

işbirlikçi ve destekleyici 

niteliktedir. 7 32,04 6,4 

Okulla ilgili her konuda 

birbirimize yardımcı oluruz. 

Birlikte 

planlama 

yapma 

Ders materyalleri 

meslektaşlarımla birlikte 

hazırlarız. 
4 12,98 2,5 

Ders planlarını 

meslektaşlarımla birlikte 

hazırlarız. 

Meslektaş 

gözlemleme 

Meslektaşlarımızı sınıfa 

gözlem yapmaları için 

davet ederiz.  

4 8,60 1,7 
Başarılarımızın ve 

başarısızlıklarımızın 

meslektaşlarımız tarafından 

bilinmesinin yararlı 

olduğunu düşünürüz. 

Fikir paylaşma 

Öğrenci ilgi ve ihtiyaçları 

ile ilgili konuları tartışırız. 

3 7,26 1,4 
İhtiyaç duyulduğunda, 

mesleki bilgilerimizi 

kurumdaki diğer 

meslektaşlarımızla 

paylaşırız. 

Birlikte 

toplantılara 

katılma 

Öğrenme-öğretim süreci ile 

ilgili planlama 

toplantılarına aktif olarak 

katılırız. 
2 5,59 1,1 

Öğrenme-öğretim süreci ile 

ilgili değerlendirme 

toplantılarına aktif olarak 

katılırız. 

Toplam  20 66,50  

 

Tablo 2’den görüleceği üzere, 5 boyuttan oluşan ölçek, toplamda 20 

maddeden oluşmakta; açıklanan varyans en büyük boyutu 32,04 en küçüğü 

5,59 olmak üzere toplamda % 66,5 olup; boyutların özdeğerleri ise 6,4 ile 

1,1 arasında değişmektedir. Buna göre Tablo 2’deki örnek maddelerden de 

görülebileceği üzere; 1. boyut “karşılıklı destek ve güven verme”, 2. boyut 

“birlikte planlama yapma”, 3.boyut “meslektaş gözlemleme”, 4.boyut 

“fikir paylaşma”ve 5.boyut “birlikte toplantılara katılma”olarak 

adlandırılmıştır.  
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Tablo 3’te, ölçek veboyutlarının Cronbach Alpha değerleri verilmiştir. 

Tablo 3: Ölçek ve Boyutlarının Cronbach’s Alpha Değerleri 

Boyut Cronbah’s Alpha 

Karşılıklı destek ve güven verme ,89 

Birlikte planlama yapma ,85 

Meslektaş gözlemleme ,66 

Fikir paylaşma ,73 

Birlikte toplantılara katılma ,78 

Toplam  ,88 

Tablo 3’de, ölçek ve boyutlarının Cronbach’s Alpha Değerleri yer 

almaktadır. Ölçeğin tamamı için  Cronbach  Alpha değeri .88; karşılıklı 

destek ve güven verme alt boyutu için .89; birlikte planlama yapma alt 

boyutu için .85; meslektaş gözlemleme alt boyutu için.66; fikir paylaşma 

alt boyutu içi .73 ve birlikte toplantılara katılma alt boyutu için .78’ dir. 

Tabloda görüldüğü üzere Cronbach Alpha değerleri 0,6O ≤  α <  

0,88aralığında olduğundan oldukça güvenilir bir ölçek olduğu ifade 

edilebilir (Balcı,2011). 

Korelasyon Matrisi 

Ölçeğin iç tutarlılığını incelemek amacıyla, faktörlerin toplam 

puanlarının hem kendi aralarında, hem de ölçeğin tek boyutlu olarak 

düşünülmesi durumundaki yapısı arasındaki korelasyon değerleri Tablo 

4’te verilmiştir: 

Tablo 4: Faktörler / Boyutlar Arası Korelasyon Değerleri 

 Karşılıklı 

destek ve 

güven 

verme 

Birlikte 

planlama 

yapma 

Meslektaş 

gözlemleme 

Fikir 

paylaşma 

Birlikte 

toplantılara 

katılma 

Toplam ,830** ,685** ,636** ,679** ,462** 

Karşılıklı destek 

ve güven verme 

 ,345** ,319** ,460** ,476** 

Birlikte 

planlama 

yapma 

  ,351** ,334** ,082 

Meslektaş 

gözlemleme 
   ,414** ,063 

Fikir paylaşma     ,254** 

Birlikte 

toplantılara 

katılma 

    1 

**p≤ .01;  
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Tablo 4’ten görüleceği üzere, ölçeğin alt boyutları arasındaki 

korelasyon değerlerinin .46 ile .83 arasında olmak üzere orta ve yüksek 

olduğu ortaya çıkmıştır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Meslektaşlık, göreve yeni başlayan öğretmenlerin genellikle 

kariyerlerinin ilk aşamalarında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik 

klavuzluk sağlamaktadır. Bu süreçte özellikle deneyimli olan meslektaşlar, 

yeni başlayanların yeterliliğini ve güvenini güçlendirmek için ortam 

oluştururlar. Ayrıca, öğretmenlerin belirsizlik ve karmaşıklıkla başa 

çıkmalarına, hızlı değişime etkin bir şekilde cevap vermelerine ve risk 

almalarına yardımcı olurlar (Hargreaves, 1997). Bunun yanında 

öğretmenlerin sosyal medyadaki mesleki dayanışmaları ve yardım 

arayışları, öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının 

belirlenmesinde önemli bir ipucu olarak aracılık etmektedir. Öğretmen 

meslektaşlığının eğitimi değiştirebileceği bu yüzden öğretmenlerin birlikte 

çalışmanın değerini tanıması ve ortak noktalara odaklanmaları 

gerekmektedir. Meslektaşlık ortamlarında çalışan öğretmenler yeni 

fikirlere, öğretim yöntemlerine ve kaynaklara daha açık hale gelmektedir. 

Meslektaşlık bilinciyle, aidiyet duygusu artar, duygusal stres ve 

tükenmişlik azalır (Abdallah, 2009). 

Meslektaş dayanışma ve işbirliğinin artması, okul ve sınıf düzeyindeki 

değişim ve gelişim kapasitesinin artmasına da öncülük etmektedir 

(Lieberman & Miller, 2004). Ayrıca okulları yeniden yapılandırmaya 

yönelik yapılan çalışmaların, meslektaşlığın öğretmen mesleki bağlılığına 

katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur (Louis & Smith, 1991). Öğretmen 

meslektaşlığının öğretmen mesleki bağlılığı üzerindeki olumlu etkisini 

destekleyen teoriler (Barth, 1990), öğretmenlerin profesyonel olarak iş 

yapma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

meslektaş dayanışması ve güven, paylaşım, saygı, açık iletişim, işbirliği 

öğelerinin hâkim olduğu bir okul kültüründe etkileşim kalitesi de yüksek 

olmaktadır. 

Bu araştırma kapsamında öğretmenlerin meslektaş dayanışmalarını 

betimleyen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi 

hedeflenmiş ve buna ilişkin AFA ve güvenirlik analizleri yapılmış ve 

raporlaştırılmıştır. Araştırmada madde havuzu, ilgili alanyazın incelenerek 

araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ardından uzman görüşü alınmış ve 

ölçme aracı uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Ölçme aracında 

toplam39madde yer almıştır. Yapılan AFA sonucu ölçme aracının beş 

boyuttan ve 20 maddeden oluştuğu görülmüştür. Buna göre beş boyutun 

açıkladığı toplam varyans % 66.50’dir. Birinci boyutta yer alan maddelerin 

faktör yük değerleri .63 ile .78 arasında; ikinci boyutta yer alan maddelerin 

.77 ile .85 arasında; üçüncü boyutta yer alan maddelerin .60 ile .72 
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arasında; dördüncü boyutta yer alan maddelerin .37 ile .62 arasında ve 

beşinci boyutta yer alan maddelerin ise .82’ dir. 

Cronbach Alpha değerleri ölçeğin iç tutarlılığının yüksek olduğunu 

göstermektedir. Ölçeğin tümü ve alt boyutları açısından güvenilir bir ölçek 

olduğu ifade edilebilir.Ölçeğin alt boyutları arasındaki korelasyon 

değerlerinin .46 ile .83 arasında olmak üzere orta ve yüksek olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

Alan yazında mevcut araştırmalar ile daha farklı boyut ve maddelere 

sahip ölçekler geliştirildiği görülmüştür (Shah,2011). Bu araştırmayla 

öğretmen meslektaş dayanışmasına ilişkin tutum ölçeği geliştirmeye 

çalışılmıştır. Faklı araştırma yöntemleri ve örneklemlerle araştırma 

tekrarlanabilir ve bu araştırmanın bulgularının nedenleri araştırılabilir.  
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DEĞERLER VE EĞİTİMİ 

Esra TÜRK* 

Giriş 

Günümüzde değer ve ahlak konuları eskiye oranla çok daha fazla 

gündeme gelmekle birlikte insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Aristo, 

Konfiçyus gibi düşünürler “Çocuklarımızın her birinin gelecekte nasıl 

insanlar olmalarını istiyoruz ve onları bu şekilde nasıl eğitip 

yetiştirebiliriz?” sorusuna cevap aramışlardır.(King, vd, 2014; Althof & 

Berkowitz, 2006 ). İlk çağdan itibaren iyi, erdemli ve ahlaklı bireyler 

yetiştirmek eğitimin öğretim ve bilgi kazandırma hedefleriyle beraber en 

önemli amaçlarını oluşturmaktadır (Arslanoğlu, 2012). 

İnsan doğuştan bazı değerlere sahip değildir; ancak bunları 

öğrenebilecek bir potansiyel ile doğar. Ailesi, aldığı eğitim, arkadaşları 

kısacası içinde yaşadığı toplum değerlerini belirler. O halde değerler 

öncelikle bir eğitim konusudur. Bireyin akademik ve mesleki gelişiminin 

yanında bir yandan da toplumun sürekliliğini sağlayacak iyi bir insan ve 

iyi bir vatandaş olarak yetişmesi eğitimin temel amaçlarından biridir. 

Ancak günümüz eğitim sistemlerinin genellikle bireyin bilişsel yönünü 

geliştirmeye ağırlık verdiği, duyuşsal alanın ihmal edildiği bir gerçektir. 

Değerler eğitimi bireyin duyuşsal eğitiminin önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Bireyin hem bilişsel hem de duyuşsal yönünü dengeli bir 

biçimde geliştirmek, daha yaşanabilir bir dünya oluşturabilmek için 

değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve değerleri davranışa dönüştürmek, 

evrensel ahlaki değerlerle donanmış bireyler yetiştirmek eğitim 

çalışmalarının odağında yer almalıdır. Bu bağlamda temel insani değerleri 

benimsemiş bireyler yetiştirmek ailenin, okulun ve toplumun başlıca 

görevleri arasındadır (Ekşi, 2003).  

Ancak yetişen yeni nesillere aktarılamaması yüzyılımızın en önemli 

eğitsel problemlerinden biridir. Günümüzde teknoloji ve bilim hızla 

ilerlerken birey ve toplum bazında birçok sorun ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle bireyciliğin hız kazanmasıyla birlikte herkesin kendi ahlaki 

değerlerini belirleyebileceğine yönelik görüşlerin yaygınlık kazanması 

toplumsal uyumsuzlukların, bencilliğin, çıkarcılığın, şiddet eğiliminin, 

terörün, intihar vakalarının, madde bağımlılığının, yalnızlığın, sosyo-

ekonomik adaletsizliğin artmasına, ahlaki krizlere sebep olmuş, bu durum 

toplumları yeni arayışlara yöneltmiştir. Zira değerler konusundaki eksiklik 

aileden iktisata, sosyal hayattan yaşam tarzına tüm alanları olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu durum, günümüzde “Değerler eğitimi gerekli mi? 

sorusu yerine “Değerler eğitimi nasıl verilmeli?” sorusunu gündeme 

getirmiş ve farklı kademelerde yetişen nesillere değerler eğitimi, karakter 
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eğitimi, ahlak eğitimi gibi farklı isimlerle toplumun değerlerini aktarmanın 

yolları aranmaktadır. Modern dünyanın yaşadığı değer bunalımını aşmada 

bu yolla bir sonuç elde edileceği umulmaktadır.  

Değerler ve Tanımı 

İlk kez Znaniecki tarafından sosyal bilimler alanına kazandırılmış olan 

“değer” kavramı Latince kıymetli, güçlü olmak anlamlarına gelen valere 

kökünden türetilmiştir (Bilgin, 1995). Değer, Türkçe’de değmek fiilinden 

türemiştir. Değmek fiili de “istenilen yere düşmek, rast gelmek, isabet 

etmek; eşdeğerde olmak; zevk veren şeyler hoşa gitmek; karşılık olmak; 

değerinde olmak; ulaşmak, erişmek; dokunmak, temas etmek; herhangi bir 

nitelikte olmak” olarak tanımlanmaktadır. Değer kavram olarak Türk Dil 

Kurumu Türkçe sözlükte “Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut 

ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, üstün nitelik, meziyet, bir ulusun 

sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan 

maddi ve manevi ögelerin bütünü” olarak açıklanmaktadır (TDK, 2018). 

Halstead ve Taylor, değeri, “davranışlara rehberlik eden ilkeler ve temel 

inançlar; eylemlerin iyi ya da istenilen olarak yargılanmasında kullanılan 

standartlar” olarak tanımlar (Halstead &Taylor, 2000). Duyuşsal alan 

içinde yer alan değerler, düşünce ve eylemleri etkileyen, onlara yön veren 

zihinsel olgular olarak da tanımlanabilir (Demircioğlu & Tokdemir, 2008). 

Değerler bir toplumu oluşturan bireylere hangi ilkeler ve standartlar 

çerçevesinde hareket edileceği, nelerin tercih edileceği konusunda 

rehberlik eder. 

Disiplinler arası bir kavram olan değer, akademik anlamda 

psikologlardan ilahiyatçılara, eğitimcilerden felsefecilere, 

antropologlardan iktisatçılara kadar pek çok disiplin tarafından 

incelenmiştir. Her bir disiplin değer kavramını farklı yönleri ile ele almış 

ve kendi çalışma alanına bağlı olarak farklı değer anlayış ve sınıflamaları 

geliştirmiştir. Değerler, sosyolojik, insani etik, ahlaki, ideolojik, dini, 

estetik değerler gibi çeşitli türlere ayrılmaktadır. Ayrıca temel, yerel, 

evrensel, kişisel, toplumsal, modern, geleneksel değerler gibi 

sınıflandırmalar da yapılmaktadır.  Özellikle sosyal bilimciler, değerlerin, 

hem sosyal yaşamın önemli bir bileşeni olması hem de insanların duygu, 

düşünce ve davranışlarıyla yakından ilişkili olması nedeniyle insan 

davranışlarını açıklamada değerlerin önemine dikkat çekmektedirler 

(Dilmaç, 2007). 

Değerlerin İşlevleri 

Hem bireylerin hem toplumların özelliklerini, değişim ve gelişimlerini 

açıklamak için değerlerden yararlanılır. Bu sebeple, değerlerin yaşam 

içinde pek çok işlevinden söz etmek mümkündür. Bu işlevleri temelde iki 

başlık altında ele almak mümkündür. 
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Birey Açısından 

İnsanların davranışlarına yön veren ilkeler, standartlar olarak görülen 

değerler; tutum, eğilim, ihtiyaç, davranış, yönelim, duygu, inanç gibi çeşitli 

kavramlarla ilişkilendirilebilir (Bacanlı, 2011) Değerlerin insanın duygu, 

düşünce ve davranışlarıyla yakından ilişkili olması sebebiyle pek çok 

sosyal bilimci değerlerin insan davranışlarını açıklamada temel bir öneme 

sahip olduğunu düşünmektedir (Kuşdil &Kağıtçıbaşı, 2000). Dolayısıyla 

bireyin davranış ve tutumlarının yönlendiren değerleri belirlemek bireyi ve 

davranışlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bireyin sahip 

olduğu değerlerin bilinmesi onların mevcut tutum ve davranışlarını 

anlamaya yardımcı olduğu gibi, gelecekteki davranışlarının 

öngörülebilmesine imkân sağlar (Aktay ve Ekşi, 2009). Değerler ve 

davranışlar arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir. 

Şekil 1: Değer, tutum, davranış arasındaki ilişki 

 

Değerlerin genel olarak; bireye amaç ve yön tayin etme, bireysel ve 

toplumsal eylemlerin temellerini ve genel yönünü, düşünme biçimini 

belirleme, doğru-yanlış; iyi-kötü, haklı-haksız, hoşa giden ve gitmeyeni, 

ahlaki olan ve olmayanı belirlemeye yardım etme gibi işlevleri vardır 

(Uysal, 2004). Değerler, insanların neyin iyi, yararlı, önemli, kullanışlı, 

güzel, istenir, yapıcı, olumlu, tercih edilebilir vb. olduğu ile ilgili fikir 

sahibi olmalarını, hayatı anlayıp yorumlamalarını sağlar. Bireyin kararları 

ve tercihleri bu süreçler sonucunda oluşur. Değer, kullanım anlamı 

itibariyle bir tercih ifade etmektedir. Bir ilke başka bir ilkeye göre daha 

değerli bulunduğunda, ona göre davranmaya değer olduğu anlamına gelir. 

(Bacanlı, 2011). Bireyin kararları ve tercihleri değer yargılarını, değer 

yargıları da, bireylerin kişilik özelliklerini doğrudan etkilemektedirler, 

hayata ve olaylara karşı bir bakış açısı geliştirmelerine rehberlik 

etmektedirler (Collins, vd., 2007; Yıldız& Dilmaç, 2012).   

Etkin değer eğitimi programları olumlu davranış oluşturma ve 

akademik başarı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Pozitif değerler ve 

tutumlar okul başarısının önemli bir parçasıdır.  Deneysel araştırmalardan 

elde edilen sonuçlar, uygulanan değer eğitimi programlarının neredeyse 

tamamının, uygulanan grup üzerinde olumlu bir etkiye yol açtığını 

göstermektedir. Bu programlardaki değişkenler arasında özellikle, “ahlaki 

olgunluk, çatışma ve saldırganlık eğilimi, sosyal problem çözme becerileri, 

sorumluluk, duyguları düzenleme, akademik başarı, okul 

DEĞER TUTUM DAVRANIŞ
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hazırbulunuşluğu, sosyal güven, sosyal beceri, toplam sosyal duygusal 

gelişim, empati, iletişim, işbirliği, kendini ifade etme” gibi değerler önemli 

bir yer tutmaktadır (Keskin, 2014).  

-Toplum Açısından 

Sahip olunan değerler bireyin hem özel hayatını hem de toplumsal 

yaşamını önemli ölçüde etkilemektedir. Değerlerin bireysel boyutunda 

güdü, karar verme, tutum, inanç, ihtiyaç gibi kavramlar öne çıkarken; 

toplumsal boyutunda ise toplumca en iyi, en doğru ve en faydalı kabul 

edilenler ağırlık kazanmaktadır (Akbaş, 2008). Doğası gereği diğer 

insanlarla birlikte yaşaması zorunlu olan insanın, bunu olanaklı kılan 

birtakım toplumsal, siyasal, ahlaki ve kültürel ilke ve kurallara ihtiyacı 

vardır. Bu ilke ve kurallar zamanla toplumun büyük bir çoğunluğu 

tarafından benimsenerek kabul görür. Toplumun çoğunluğu tarafından 

benimsenerek yaşatılan bu genel ilke ve yargıların önemli bir bölümünü 

toplumsal değerler oluşturmaktadır (Yalar & Yelken, 2011).  Bu değerlere 

bağlılık kültürün oluşumunu ve devamlılığını sağlamaktadır. 

Değerler toplumsal yaşamın temelini oluşturma, sosyal barış ve 

ilerlemeye katkı sağlama, başkalarının fikirlerine açılma, iletişim ve 

etkileşimi canlandırma, çatışmaları çözme, birlikte yaşama, insan hayatına 

ve insan ilişkilerine yön verme gibi işlevlere sahiptir. Büyük bir kısmı 

toplumsal yaşam içinde kazanılan ve davranışlarla somut hale gelen bu 

değerler, insanın toplumsallığına anlam yükleyen en önemli unsurların 

başında gelmektedir. Böylelikle değerler, bireyi toplumda nasıl 

yaşayacağını, davranacağını belirlemektedir (Akın & Aydemir, 2013). 

Yaşadığı çevreyi ve bu çevrede meydana gelen olayları anlamlandırmada 

temel ölçüt olan değerler, bireylerin sosyal rollerini seçmesine ve 

gerçekleştirmesine rehberlik etmektedir. Böylelikle değerler; sosyal hayatı 

düzenleme, bireyler arası bağlılığı artırmaya katkı sağlarlar. Bireylerin 

kendilerine kişisel etik ve değerlendirme biçimi oluşturmalarına, amaç ve 

ideallerini belirlemelerine ve toplumdaki hareketlerine yön vermelerine 

yardım ederler (Güneş, 2015). Toplumların oluşmasında ve gelişmesinde; 

varlıklarını devam ettirebilmesinde paylaşılan ve gelecek nesillere 

aktarılan değerler oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple değer 

odaklı çalışmalar her geçen gün artmakta ve eğitimcilerin ve eğitim 

programlarının ana odağı haline gelmektedir. 

Değerler Eğitimi 

Değerler eğitimi, şemsiye bir terim olarak kullanılmaktadır ve içinde; 

manevi, ahlaki, sosyal ve kültürel eğitim; din eğitimi; sosyal eğitim; çok 

kültürlü eğitim; program ötesi temalar; vatandaşlık, çevre, sağlık, manevi 

özen, okul etiği, programa ek etkinlikler, ortak ibadet/toplantı, öğrenen bir 

toplum olarak okul yaşamı gibi ortak yaşam deneyimlerin bir sınıflaması 

bulunmaktadır (Slatter, 2003, akt., Keskin, 2008). Bu kadar geniş bir alanı 
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kapsayan bir kavramla ilgili pek çok tanım mevcuttur. En genel tanımıyla 

değerler eğitimi, “bireyin çeşitli değerlerin farkına varmasını, 

benimsemesini, yeni değerler üretmesini ve bunları kendine rehber 

edinmesini sağlamaktır” (Güneş, 2015)  şeklinde ifade edilebilir. Değerler 

eğitimi,  bireylerin değer oluşturma sürecine katkı sağlayarak, onların 

tatmin edici bir yaşam kurmasına yardımcı olmaktır (Akbaş, 2008). 

Topluma egemen olan değerlerin bireylere aktarılması temelinde bir 

sosyalleşme süreci olarak da tanımlanabilir. 

Eğitimin hedefi bireylere sadece bilgi ve beceri kazandırmak ve onların 

bilişsel yönünü geliştirmek değil, aynı zamanda belli değerleri, ahlaki 

tutum ve davranışları da onlara kazandırarak ortak değerler 

kazandırmaktır. Zira, tek başına bilgi ve beceri kazandırmak onların iyi ve 

erdemli insanlar olmalarını sağlamadığı gibi bireylerin ruhsal, duygusal ve 

ahlaki gelişimlerinin görmezden gelinmesi anlamına da gelmektedir. 

Zihinsel, bedensel, duygusal becerilerinin yanında temel değerlere sahip 

bireyler yetiştirmek eğitimin en önemli amaçlarından biridir. Toplumlarda 

beklenen değişimler eğitim aracılığıyla gerçekleşir. Dolayısıyla bireylerin 

milli ve manevi değerleri kendiliğinden kazanmalarını beklemek mümkün 

değildir. Bu sebeple günümüz eğitimcilerinin büyük bir bölümü, bireyin 

kişiliğini, düşünme biçimini, bakış açısını, davranışlarını belirleyen 

değerlerin benimsetilmesini eğitimin temel konularından biri olarak kabul 

eder. Değerler, eğitimciler tarafından çok önemli görülen bir konu olup, 

bunların öğrencilere kazandırılması adına doğrudan eğitim programları 

veya gizil programlar kullanılmaktadır (Akbaş, 2008). Bu programlarla bir 

milletin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Değerler eğitimi; ahlaklı ve mutlu insanlar yetiştirmeyi; dini, ahlaki, 

toplumsal ve evrensel değerleri kazandırarak bireylerin kişiliklerinin her 

yönüyle gelişmesini; birlikte yaşama kültürünü oluşturmayı ve işbirliği 

yapabilmeyi; bireysel ve sosyal çatışmaları önlemeyi ve toplumsal barışı 

sağlamayı hedefler bu noktada katkı sunar. İnsanın sağlam bir değerler 

sistemine sahip olması, mutluluğunun temel unsurlarından biridir (Eyre, 

1995). 

Özellikle sosyal, ekonomik, siyasal, bilimsel ve teknolojik alanda 

yaşanan baş döndürücü gelişmeler ve bunların sonucunda meydana gelen 

sosyal problemler ve sarsıcı bunalımlar nitelikli bir değerler eğitimini daha 

önemli hale getirmiştir. Günümüzde insan davranışlarına yön veren 

kültürel unsurların giderek etkisini yitirmesi ve günü birlik değerlerin ön 

plana çıkması, kısacası aşkın değerlerden yoksunlaşma, birey ve toplum 

olarak sağlıklı bir varoluşa engel olmaktadır. Bu durum toplumsal ve 

bireysel değerlerle çelişen çok çeşitli davranış ve eğilimlerin; anlam 

boşluğunun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. (Şanlı & Erşanlı, 2015). 

Bu sorunları çözmenin yolu ise etkili ve kalıcı bir değer eğitiminden 
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geçmektedir. Özellikle ailenin geleneksel fonksiyonunu yitirdiği 

günümüzde bu noktada görev okullara düşmektedir. 

Okullar toplumun değerlerini şekillendiren aynı zamanda da onları 

yansıtan kurumlardır (Halstead, 1996). Doğanay (2006) “bir ülkenin 

eğitim sistemi o ülkenin önem verdiği ve eğitim sistemine de yansımış olan 

değerlerle başlar, bu değerler, eğitimin çerçevesini, amaçlarını ve yönünü 

belirler”, değerlendirmesini yapmaktadır. 

Değerler Eğitimi Yaklaşımları 

Çok boyutlu ve soyut bir kavram olan değerler eğitiminin 

uygulanmasında tek ve değişmez bir yaklaşım, yöntem ya da teknik yoktur. 

Değerler eğitimi uygulanırken değerler eğitimine yüklenen amaca, 

kazanımlara, hangi değerlere öncelik verileceğine, kullanılan yöntem ve 

tekniklere göre farklı yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla farklı 

gelişim alanlarıyla ilişkili olan değerlerin eğitiminde birbirinden farklı 

yaklaşımlar benimsenmektedir. Bu yaklaşımlar birbirinden ayrı ve farklı 

gibi görünse de aynı ortam içinde farklı yaklaşımlardan yararlanılması 

eğitimin etkinliğini arttırmaktadır. Bunun için öncelikle bu yaklaşımların 

tanınması ve etkin bir biçimde kullanılması gerekmektedir. 

Şekil 2: Değerler Eğitimi Yaklaşımlarının Sınıflandırılması 
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1. Değerlerin Doğrudan Öğretimi: Değerlerin doğrudan öğretimi 

yaklaşımının geleneksel olarak okullarda en sık kullanılan ve en eski 

yaklaşımlardan biri olduğu söylenebilir. Bu yaklaşıma göre, toplumun 

hedef ve ihtiyaçları, bireyin hedef ve ihtiyaçlarının üzerindedir hatta onları 

belirlemesi gerekir (Mehmedoğlu, 2006). Bu sebeple yetişkinlerin görevi 

toplumsal değerleri çocuklara doğrudan öğreterek onların düşünce, 

davranışlarını şekillendirmek ve geleneksel değerlerin nesilden nesile 

aktarımını sağlamaktır. Doğrudan öğretim yaklaşım modelinde değerler 

aktarımı süreci yetişkinlerin aktardığı değerlerin sorgulanmadan kabul 

edilmesine dayanır. Davranışçı kuramlara dayanan, bilgi ve davranışlara 

ağırlık veren bu yaklaşımda davranış değiştirme ve alışkanlık oluşturma 

üzerinde en çok durulan konulardır. Daha çok bilgi verme, örnek gösterme, 

açıklama yapma yöntemleri kullanılarak değerlerin alışkanlığa dönüşmesi 

beklenmektedir. Olumlu davranışlar pekiştireçler kullanılarak, olumsuz 

davranışlar ise belli yaptırımlar uygulanarak olumlu alışkanlıklar 

oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşımda telkin yöntemi ve davranış 

değiştirme yöntemi olarak iki yöntem mevcuttur. 

a. Telkin Yöntemi: Bu yaklaşımın temelinde toplumca seçilmiş olan 

belirli değerlerin öğrencilere telkin edilmesi, aşılanması yatmaktadır. 

Yetişkinlerin uzun süre içinde edindikleri tecrübeler sonucunda edindikleri 

kalıcı ve devamlı kabul edilen değerler öğrencilere benimsetilmeye 

çalışılır. Öğrencilere yoğun olarak değerlere ilişkin yoğun bir bilgi 

aktarımı söz konusudur. Bu yaklaşımda öğrencileri taklide teşvik eden ve 

ahlaki öğretilere yoğun olarak yer veren hikâyeler, masallar, biyografiler, 

videolar, oyunlar vb., değer edindirme sürecinde bir öğretim aracı olarak 

kullanılır (Ekşi ve Katılmış, 2011). Ancak yapılan araştırmaların çoğu, 

değerlerin katı bir biçimde empoze edilip, içerdiği anlama vurgu 

yapılmadığında kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesinin sağlanamadığı 

yönündedir (Doğanay, 2006). 

b. Davranış Değiştirme Yöntemi: Davranışçı öğrenme kuramının 

değerler eğitimine yansımasıdır. Davranışçı kuram diğer davranışlar gibi, 

ahlaki davranışların da çevrenin etkisiyle ve şartlanma sonucunda 

oluştuğunu kabul eder. Belirlenen davranışların gerçekleştirilmesi için 

çeşitli pekiştireçler ve yaptırımlar kullanılır ve koşullanma yoluyla bireyin 

bu davranışları hayatına geçirmesi amaçlanır. İçselleştirme veya 

sorgulama olmaksızın değerlerin kabulü ve istenilen davranışın ödülle 

sağlanmasını teşvik ettiği için davranış değiştirme yöntemi 

eleştirilmektedir (Keskin, 2016). 

2. Değerlerin Gizil Öğretimi: Değerlerin gizil öğretimi veya örtük 

programla öğretim kavramının içeriği oldukça geniştir. Bu kavramın 

içeriğini, okulda görev yapan idareci ve öğretmenlerin davranışları, 

yaklaşımları, inançları, değer yargıları, okul atmosferinin niteliği, 

değerleri, okul içi ortamın öğrencilere sağladığı etkileşim örüntüsü, 

kültürel tutum ve daha birçok etken oluşturmaktadır. Örtük programın 
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savunucuları resmi program ile öğretilebileceklerin sınırlı olduğu, örtük 

programın işlevlerinin özellikle değerlerin kazandırılması sürecinde çok 

daha fazla olduğu görüşündedirler (Doğanay, 2006). Örtük program 

dahilinde serbest zaman etkinlikleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, sportif 

etkinlikler, belirli gün ve haftaların kutlanması, sosyal kulüp çalışmaları 

öğrencilerin değerleri algılayabilmeleri, içselleştirebilmeleri ve 

uygulayabilmeleri açısından güçlü birer değer kazandırma aracı olarak 

kabul edilebilir (Çubukçu, 2012). Ancak öğrenciler bu süreçte olumlu 

kazanımlar edindikleri gibi okul ve sınıf kurallarının belirlenmesinde söz 

sahibi olmadıklarında, kurallar yeterince açıklanmayıp belirsiz olduğunda 

olumsuz kazanımlar da edinebilmektedirler (Aktepe & Tahiroğlu, 2016) . 

3. Değer Gerçekleştirme Yaklaşımları: 1970’li yıllarda 

bireyselliğin ön plana çıkmasıyla birlikte ortaya çıkan bir yaklaşımdır. 

Değerlerin davranışsal boyutundan çok bilişsel boyutu üzerinde 

durulmaktadır. Değerlerin anlaşılması, düşünülmesi üzerinde 

yoğunlaşılmaktadır. Özellikle “eleştirel düşünme sosyal sorunları çözme, 

karar verme, değerlendirme” gibi etkinlikler uygulanmaktadır (Güneş, 

2015). Bu yaklaşım, belirli değerleri öğrencilere aktarmak yerine bireyin 

kendisini tanımasını ve kendi değerler sistemini oluşturmasını sağlayarak 

toplumsal yaşamda kendisine rehberlik edecek davranışları geliştirmesine 

destek olmayı amaçlamaktadır. Öğretmenin öncelikli görevi, öğrencinin 

hayatın anlamını bulmasına, kendi değerler sistemini oluşturmasına ve 

çeşitli yaşam becerileri geliştirmesine destek olmaktır. Bu yaklaşımda 

bireyin sahip olduğu değerlerin özelliğinden çok, bireylerin değerlerini 

elde etme yolu önemlidir (Naylor & Diem, 1987). Bireye belirli değerlerin 

telkin edilmesi kabul edilmez. Bu yaklaşım insanların demokratik bir 

toplumda davranışlarını nasıl kontrol edeceklerini öğrenmek için 

sorumluluk ve özgürlüğe ihtiyaç duyacağı düşüncesini benimser (Meydan, 

2014). Hümanist eğitim felsefesinden kaynaklanmaktadır. Geleneksel 

yaklaşıma alternatif bir yaklaşım olarak kabul edilir. 

a. Değer Açıklama: Günümüzde farklı modeller aracılığıyla (akran 

grupları, yazılı ve görsel medya vb.) bireyin farklı değerlerle karşı karşıya 

kalması, kendi değerlerinin farkına varmasını zorlaştırmakta bu durum 

karar alma süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Alternatiflerin 

sürekli artması sebebiyle bireylerin daha çok karmaşa yaşamasının önüne 

geçebilmek için bireylerin kendi değerlerini açıklığa kavuşturması gerekir. 

Telkin yönteminin aksine, her bireyin, herhangi bir baskı altında kalmadan 

kendi değerlerini kendi çabalarıyla keşfederek öğrenmeleri teşvik edilir 

(Akbaş, 2008). Bu yaklaşımın amacı, öğrencilerin rasyonel düşünmelerine 

destek olarak, sahip oldukları değerleri gözden geçirmelerini sağlamak ve 

kendi değerlerinin farkında olmalarına yardımcı olmaktır. Böylece 

öğrencilerin kendi değerlerini kendi yaşantıları yoluyla belirlemeleri ve 

kendi kararlarını vererek içselleştirmeleri sağlanmaktadır  

(Fernandes,1999). Bu durum, bireyin değerleri ve davranışları arasında bir 



[193] 

bütünlük oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Öğretmenin rolü, öğrencinin 

mevcut değerleri ve sonuçlarını değerlendirebilmesinde öğrenciye destek 

olmak ve bu değerleri açıklayabilmesi için ona imkân hazırlamaktır. 

b. Değer Analizi: Değer analizi yaklaşımı, bireylerin değerlerle ilgili 

ayırt edici bir analiz yeteneği geliştirmesini amaçlar. Bu yaklaşımda temel 

amaç, sistematik ve rasyonel bir biçimde değer içeren problemlere mantıki 

çözüm yolları bulmaktır (Sarı, 2007). Bilimsel problem çözme 

basamaklarına uygun biçimde değerlerle ilgili problemlere çözüm 

bulunmaya çalışılır. Böylelikle örnek olaylardan yola çıkılarak ahlaki 

düşünme becerisi kazandırılmış olur. Bu yaklaşımda öğretmen öğrenciye 

problemi sunar ve sonrasında öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemleri ve 

bilimsel bilgi elde etme yöntemlerine bağlı kalarak problemi çözmelerini 

ister. Telkin ve nasihattan daha etkili bir yöntem olsa da uygulama 

açısından zor ve daha çok zaman alan bir yaklaşımdır. 

c. Ahlaki Muhakeme: Bu yaklaşımın amacı, öğrencilerin 

eylemlerini yönlendirebilmeleri için etik ilkeler geliştirmelerine yardımcı 

olmaktır (Suh & Traiger,1999). Çıkış noktası Piaget ve Kohlberg’in 

bilişsel muhakeme, bilişsel düşünme, değer ikilemleri ve karar verme 

süreçleri ile ilgili çalışmalarıdır. Gerçek hayat problemleri veya 

öğrencilerin karşılaşabileceği muhtemel problemler içeren, öğrencinin 

yaşına ve düzeyine uygun ahlaki ikilemler tartışılarak onların 

karşılaşabileceği çıkmazlarını çözmelerine yardım edilir. Ahlaki ikilemler 

kullanarak öğrencilerin hem daha yüksek değerler sistemine dayalı 

kompleks düşünce şemaları geliştirmeleri hem de kendi değer tercihleri ile 

ilgili müzakere becerileri geliştirmelerini sağlamak (Meydan, 2014) 

hedeflenir. 

4. Bütüncül Yaklaşım: Bu yaklaşımda, değerlerin kişiler arası 

ilişkiler ve sosyal etkileşimle öğretilmesi esastır. Sınıf ortamı dışında okul 

kültürü, aile ve çevreyi de kapsayan etkinliklerin üzerinde durulmaktadır. 

Sosyal etkileşim, öğrencilerin değerleri öğrenmesine, anlamlandırmasına 

yardımcı olmaktadır. Adil topluluk okulları ve özellikle de karakter eğitimi 

değerler eğitiminde bütüncül yaklaşımlar olarak kabul edilmekte ve belli 

etkinlik ve yöntemleri bütünleştirip bir arada kullanarak değer odaklı ve 

sistemli bir eğitim reformu önermektedir (Meydan, 2014). Bu model 

bileşke model olarak da ifade edilmektedir. Bireyin düşünce ve 

davranışları üzerinde etkili olan aile, okul, medya ve din gibi tüm sosyal 

kurumların güçlerini aynı yönde birleştirerek değerler eğitimini 

desteklemek üzere sinerjik bir bileşke meydana getirmeyi amaçlar 

(Doğanay, vd. 2014). 

a. Karakter Eğitimi: Farklı uygulamalarla da olsa tüm toplumların 

eğitim sistemlerinin amacı iyi karakterli insanlar yetiştirmektir. Karakter 

eğitiminin kökleri ilk çağlara dayandırılmaktadır ve insanın karakterinin 

eğitim aracılığıyla gelişebileceği görüşüne dayanır. Karakter eğitimi 

yetişen yeni nesle, temel insanî değerleri kazandırma, değerlere karşı 
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duyarlılık oluşturma ve onları davranışlara dönüştürme konusunda 

yardımcı olabilmek için gerçekleştirilen kasıtlı uygulamaları içeren 

eğitimsel faaliyetler olarak tanımlanabilir. (Ekşi, 2003) Öğrencilerin 

bilişsel, duyuşsal ve davranışsal yeteneklerini geliştirerek, 

sorumluluklarını taşıyabilecekleri makul seçimler yapmalarına yardımcı 

olma çabası olarak da ifade edilebilir (Ryan & Bohlin, 1999). Öğrencinin 

bütün olarak gelişmesi hedeflenir.  

b. Adil Topluluk Okulları: Çocukların karar alma ve yürütme 

süreçlerine etkin bir biçimde katılabilecekleri şekilde demokrartik bir 

temele dayanan okullar oluşturmak hedeflenir. Öğrenciler ve okul 

personelinin tamamının katıldığı, okulun kurallarının ve yönetiminin 

belirlendiği okul meclisleri sistemin kalbini oluşturur (Doğanay, vd., 

2014). Bu yaklaşımın temelinde okul kültürünün öğrencinin ahlaki yapısını 

etkilediği; adil ve demokratik bir ortamda öğrencinin kendini ifade etmesi 

ve rol almasının önemli bulunması yatmaktadır (Çileli, 1986). Tarafsız ve 

güven içerisindeki ilişkileri kapsayan kuralların, normların, düşüncelerin 

açıkça tartışılabileceği demokratik bir ortam oluştuğu zaman davranışın 

daha kolay benimsenebileceği anlayışına dayalıdır (Meydan, 2014). 

Tablo:1 Değerler Eğitimi Yaklaşımlarının Öğrenme Türü ve 

Kullanılan Yöntemler Açısından Karşılaştırılması 

Yaklaşım Öğrenme Türü Yöntem ve 

Teknikler 

Eleştiriler 

 

 

 

 

 

 

Değerlerin 

Doğrudan 

Öğretimi 

-Okullarda sıklıkla 

kullanılır.  

-Değerlerin 

doğrudan öğretimine 

dayanmaktadır. 

-Otoritenin 

belirlediği kurallara 

uymak esastır. 

-Dışsal kontrole 

dayalıdır. 

-Birey pasiftir. 

-Öğretmen 

merkezlidir. 

Tümdengelimcidir. 

-Bilgi aktarmayla 

öğrenme esastır. 

-Değerlerin telkini 

ve davranış 

değiştirme 

yöntemlerinden 

oluşur. 

Açıklama 

Anlatım 

Telkin etme 

Soru-cevap 

Gösteri 

Alıştırma 

Model alarak 

öğrenme 

Tekrarlama 

Pekiştime 

Taklit  

Didaktik soru 

sorma 

 

 

-Tekrar, ezber ve 

taklit çalışmalarının 

yoğun olması 

-Bireysel farklılıkların 

yok sayılması 

-Öğrencilerin 

ihtiyaçlarına cevap 

verilmemesi 

-Öğrencilerin beceri 

ve tutum 

geliştirmelerinde 

sınırlı kalması 

-Öğretmenin aktif 

öğrencinin pasif oluşu 

-Kalıcı davranış 

oluşturmada yetersiz 

olması 

 

 

 

-Ders dışı 

etkinlikleri de içine 

Gözlem  

Model alarak 

öğrenme 

-Okulda başta 

yöneticiler ve 

öğretmenler olmak 
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Değerlerin Gizil 

Öğretimi 

Yaklaşımı 

aldığı için içeriği 

çok geniştir. 

-Okulun atmosferi 

ve öğretmenlerin 

niteliği önemlidir. 

-Kişilerarası iletişim 

ve etkileşimle 

değerleri 

kazandırma esastır. 

-Tümevarımcıdır. 

 

Grup çalışması 

 

üzere herkesin 

eşgüdüm içinde 

olması her zaman 

mümkün 

olmamaktadır 

-Resmi program ile 

örtük program 

arasında zaman 

zaman uyuşmazlıklar 

olmaktadır. 

-Kazanımlar olumlu 

olduğu gibi olumsuz 

da olabilmektedir. 

 

 

 

 

 

Değer 

Gerçekleştirme 

Yaklaşımları 

-Doğrudan değer 

aktarmak yerine 

öğrencilerin kendi 

değerlerini 

oluşturmaları 

hedeflenir. 

-Sorun çözme, akıl 

yürütme, sorgulama, 

eleştirel düşünme 

karar verme gibi 

zihinsel işlem 

süreçlerine ağırlık 

verilir. 

-Tümevarımcıdır. 

-Değer açıklama, 

Değer Analizi ve 

Ahlaki muhakeme 

yaklaşımlarından 

oluşur. 

-İçsel kontrolü 

geliştirmeyi 

hedefler.  

-Birey süreçte 

aktiftir. 

-Değerlerin 

göreceliliği temeline 

dayanır. 

Grup çalışması 

Tartışma 

Soru-cevap 

Alıştırma-

uygulama 

Kavram 

öğrenme 

Problem çözme 

Bireysel çalışma 

Anket 

Örnek olay 

Ahlaki ikilem 

Beyin Fırtınası 

-Bireyciliğe aşırı 

derecede yer 

vermektedir. 

-Bazı görüşlere göre 

okulda ve toplumda 

disiplin ve şiddet 

olaylarını 

arttırmaktadır.  

-Öğrencilerin daha 

fazla ilgisini 

çekmekle birlikte 

bilgi ve beceri 

öğretimi açısından 

doğrudan öğretime 

göre daha az 

garantilidir. 

-Ahlaki göreceliliği 

arttırmaktadır. 
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Bütüncül 

Yaklaşım 

-Okulun açık ve 

örtük programlarının 

içinde ele 

alınmaktadır. 

-Karakter Eğitimi ve 

Adil topluluk 

okulları 

yaklaşımlarından 

oluşur. 

-Etkileşimsel 

öğrenme esastır. 

-Eylem ve gözlem 

yoluyla değer 

eğitimi yaklaşımıdır. 

-Kapsamlıdır. 

-Bütün ve kalıcı 

davranışa yöneliktir. 

-Bireyin bilişsel, 

duyuşsal ve 

davranışsal 

boyutlarını 

geliştirmeyi 

hedefler. 

Yetişkin 

modelliği 

İşbirliğine dayalı 

öğrenme 

Grup çalışması 

Problem çözme 

 

-Bütüncül yaklaşım; 

düşüncenin, 

duygunun, iradenin ve 

sosyal çevrenin 

eğitilmesini 

gerektirdiği için ciddi 

bir paradigma 

değişikliğine ihtiyaç 

vardır. 

-Var olan yaklaşımlar 

içinde en kapsamlı 

olanıdır. 

 

Değerler Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

Değerler eğitiminin sosyal, duyuşsal, bilişsel pek çok beceriyi 

gerektiren çok boyutlu bir yapıya sahip olması bireyin bütünsel olarak 

eğitilmesini gerekli kılmaktadır. Bilişsel alanın ön plana çıkarılarak 

duyuşsal eğitim gerektiren değerler eğitiminin arka plana itilmemesi 

gerekir. 

Değer odaklı çalışmalar aile - okul ve toplum üçgenine göre 

yapılmalıdır. Okul müfredatları ayrıca ebeveynleri değerler eğitimi 

alanında desteklemelidir.  

Etkili bir değer eğitiminin gerçekleşmesi için aile, öğretmen ve 

yöneticiler, öğrencilerin temel değerleri anlamasına, benimsemesine ve 

kendi yaşamında uygulamasına yardım etmelidir (Kaygana vd, 2013). 

Değerlerin öncelikli olarak öğretileceği yer ailedir. Bu sebeple 

değerlerin oluşmasında ailenin çok büyük payı vardır. Mutlaka ailelerin 

katılımının ve desteğinin sağlanması gereklidir. 

Değerler ilk olarak taklit ve model alma aracılığıyla öğrenilmesi 

sebebiyle, anne- baba ve öğretmenlerin, her şeyden önce söylediklerini 

kendileri uygulayarak iyi birer model olmaları gerekir. 
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Öğretilecek temel değerlerin önceden belirlenerek sistematik ve planlı 

bir biçimde öğretimin planlanması önemlidir. Öğretilecek değerler 

planlanırken öğrencinin gelişim düzeyi, öğretim programları, ülkenin 

temel eğitim politikaları ve eğitim yaklaşımları göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Değerlerle ilgili yeteri kadar kaynak ve materyal temin edilmesi; ders 

dışı etkinliklerin değer eğitimi sürecine katılması; değerler eğitimi ile ilgili 

hizmetiçi eğitim programları düzenlenerek eğitimcilerin bilgi 

eksikliklerinin giderilmesi; merkezi sınav sisteminin etkisinin azaltılması 

önemlidir. 

Etkili bir değerler eğitimi için öğretmenlerin doğru yöntem ve teknik 

bilgisine, öğretim becerilerine de sahip olması gerekmektedir. 

Değerler eğitimine okul öncesinden başlanarak her düzeyde 

programların düzenlenmesi, öğretmen, yönetici, öğrenci, aile iş birliği 

yapılması, değeler eğitiminde çevre, kitlesel iletişim araçlarından 

yararlanılması; bireylerin olumsuz çevre şartlarından korunması 

önemlidir.  

Değerlerin kazandırılmasında oyunlar, sosyal etkinlikler, drama, 

kavram haritaları, şiirler, hikâyeler, masallar gibi edebi metinler, 

atasözleri, fıkralar, tarihi olaylar, büyük şahsiyetlerin hayatları, afişler, 

duvar gazeteleri, karikatürler, broşürler, türküler, şarkılar, filmler, 

belgeseller, çizgi filmler, tiyatrolar ve gölge oyunları gibi farklı araçlardan 

yararlanılmalıdır. 

Sonuç 

Bireysel tutum, düşünce ve davranışlarına yön veren, bireyin 

tercihlerini belirlemede önemli fonkisyonu olan değerler bireyin sağlıklı, 

tutarlı ve dengeli bir kişilik oluşturmasında ve toplumsal bütünlüğü 

sağlamada son derece önemli bir yere sahiptir. Her toplumun kendine has 

değerleri vardır ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması eğitimin 

temel görevlerinden biridir. Geçmişte değerlerin çoğu aile içinde, 

yaşantılar aracılığıyla öğrenilirken günümüzde geleneksel ailenin 

fonksiyonunu kaybetmesi, toplumdaki hızlı değişim ve dönüşüm, 

endüstrileşme, kadının çalışma hayatında aktif hale gelmesi, yaşam 

tarzının değişmesi insanların dünya görüşleriyle birlikte değer yargılarını 

da farklılaştırmış, ciddi bir değer erezyonuna sebep olmuştur. Giderek 

toplumlarda daha ciddi rahatsızlıklara sebep olan bu sorunun çözümü için 

aile ve okulların değer aktarımı için bilinçli çaba sarf etmesi 

gerekmektedir. 

Son yüzyılda değerler ve eğitimine, eğitimciler yoğun bir ilgi 

göstermeye başlamıştır. Değerler eğitimi, öğreticilerin çalışmalarının 

önemli bir bileşeni haline gelmektedir. Henüz yeterli seviyede olmasa da 



[198] 

hem teori hem de pratikte önemli çalışmalar yapılmaktadır. Değerler 

eğitiminin etkinliğinin artması ve değişen ihtiyaçlara cevap verilebilmesi 

için farklı değer eğitimi yaklaşımları benimsenmektedir. Bu yaklaşımların 

başlıcaları, “Değerlerin doğrudan öğretimi”, “Değerlerin gizil öğretimi”, 

“Değer Gerçekleştirme yaklaşımları”, “Bütüncül Yaklaşımlar” olarak ele 

alınabilir. Eğitimcilerin bu yaklaşımları tanıması, benimsemesi, benzer ve 

farklı yönlerinin, bu yaklaşımlar çerçevesinde kullanılan yöntem ve 

tekniklerin, bu yaklaşımlara getirilen eleştirilerin bilinmesi; uygun 

yaklaşımların kullanılması ve değerler eğitiminin sağlıklı bir biçimde 

uygulanabilmesi açısından önemlidir.  
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