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i 

ÖN SÖZ 

Günümüzde toplumların ilerlemesinde ve rekabete dayalı ekonomik 

düzende, nitelikli bireyler yetiĢtirme bakımından eğitim daha da önem 

kazanmıĢtır. Bilim ve teknolojideki hızlı değiĢim ve ilerlemeler eğitim 

sistemlerinden beklentileri artırmakta, iyi eğitilmiĢ ve öğrendiklerini en 

iyi Ģekilde aktarabilen bireylerin yetiĢtirilmesinin önemi giderek 

artmaktadır. Toplumlar ilerledikçe, eğitim kurumlarında verilecek tam 

öğrenmenin önemi ortaya çıkmaktadır. Zaman içinde bireylerin 

öğreneceği bilgi, beceri ve tutumlar değiĢmektedir. Okul öncesi, fen 

bilimleri, matematik, tarih eğitimine yönelik bölümlerden oluĢan bu 

kitapta bireylerin toplumdan, toplumunda bireylerden beklentileri 

doğrultusunda değiĢen alan eğitimi çalıĢmaları yer almaktadır. Kitabın ilk 

iki bölümünde erken çocukluk dönemine yönelik eğitim programlarında 

aile katılımı ve bu dönemde kullanılabilecek öğretim yöntemleri üzerinde 

durulmaktadır. Kitabın üçüncü ve yedinci bölümleri arasındaki 

araĢtırmalar ise fen bilimleri alanına özgü çalıĢmaları kapsamaktadır. 

Sekizinci ve dokuzuncu bölümlerde matematik eğitimine yönelik 

çalıĢmalara yer verilmiĢtir. Onuncu bölüm ise tarih öğretim 

programlarında teknoloji boyutu üzerinedir.  

Bu kitap farklı üniversitelerden alanında uzman öğretim üyelerinin 

katkılarıyla hazırlanmıĢtır. Bilimsel katkılarından dolayı bölüm 

yazarlarına, kitabın baskısını gerçekleĢtiren Livre de Lyon Yayınevine ve 

dizgi grubuna teĢekkür ederim. 

 

Mayıs 2021 Prof. Dr. Cansu FĠLĠK ĠġÇEN  

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi 
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TÜRKİYE’DE UYGULANAN OKUL 
ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARINDA 

AİLE KATILIMI 

Family Involvement in Pre-School  

Education Program Implemented in Turkey 

Fethi TURAN 

Yrd. Doç. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 

e-mail: fturan@ciu.edu.tr

ORCID: 0000-0001-8053-3795 

1. GiriĢ

ireye bilgi aktarma, tutum ve davranıĢ kazandırma çabası olan 

eğitim, çocuğun çevresi ile etkileĢime baĢladığı yıllardan, hayata 

gözlerini yumduğu ana kadar devam eden bir süreçtir. Ġnsanı 

psikolojik bir organizma olarak inceleyen bilim insanlarına göre eğitim, 

bireyin içindeki ilgi ve yeteneklerini ulaĢabileceği en üst düzeye 

çıkarmak, bireyin genetik yolla sahip olduğu potansiyelini tam olarak 

geliĢtirebilmek için çevre koĢullarını koordine edip iĢe koĢmaktır (Ergün, 

2015). 

Okul öncesi dönem, geliĢimin desteklenip yönlendirilmesi 

gereken kritik yıllardır (Montessori, 1995). Okul öncesi eğitim, çocuğun 

doğumundan, zorunlu eğitime baĢladığı güne kadar geçirdiği dönemi 

kapsayan, onların geliĢimlerini bir bütün olarak destekleyen, duygu 

geliĢimi ve algılama gücünü arttırarak akıl yürütme sürecinde çocukların 

yaratıcılıklarını geliĢtiren; çocukların milli, manevi, ahlâki, kültürel ve 

insani değerlere bağlılığını sağlayan; kendini ifade etmesine, öz 

denetimlerini sağlayabilmesine ve bağımsızlık kazanmasına imkan 

sağlayan programa dayalı bir süreçtir (MEB, 2010a).  

 10-12 Eylül 2020 tarihinde Anadolu Üniversitesi ile EJER‟in düzenlediği VII.

Uluslararası Kongre‟de online bildiri olarak sunulmuĢtur.

B 
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Okul öncesi döneminde verilecek eğitimin nitelikli olması, 

önceden belirlenmiĢ hedeflere uygun hazırlanan programlara dayalı 

olarak, eğitim kurumlarında sürdürülmesi genel kabul görmektedir 

(Güler, 2001; Erden, 1998; ġıvgın, 2005). Toplumun beklentilerini 

karĢılamaya ve eğitimin kurumlarının amaçlarını gerçekleĢtirmeye 

yönelik bütün faaliyetler (Büyükkaragöz, 1997) eğitim programı 

içerisinde değerlendirilmekte ve koordineli bir Ģekilde ortaya konulan 

metine eğitim programı denilmektedir (VarıĢ, 1994; Gözütok, 1998; 

Gürkan, 2006; Tok, 2016). Eğitim sürecini etkili ve nitelikli kılmak, 

eğitim sistemlerinin temel bileĢenleri arasında yer alan (Ünver, 2020) 

eğitim programlarının olabildiğince erken çocukluk dönemini kapsayacak 

Ģekilde hazırlanması ile mümkündür (Babaroğlu, 2018; Aslan ve Uygun, 

2019). Bu anlamda okul öncesi eğitim programı, belirlenmiĢ hedeflerin 

çocuklara hangi araçlarla, nerede ve nasıl, hangi zaman aralığında 

kazandırılacağının organize edildiği, değerlendirmeyi de kapsayan eğitsel 

bir kaynaktır (Hirsh, 2004).  

Eğitim programları hedef, içerik, eğitim durumlarının 

düzenlenmesi ve değerlendirme olmak üzere dört ortak öğe etrafında 

Ģekillenir (Demirel, 2011, Gözütok, 1998; Tok, 2016; VarıĢ, 1996; 

Doğanay, 2008; Ünver, 2020). Genel kabul gören bu öğeler, okul öncesi 

eğitim programları için de geçerlidir. Ancak okul öncesi eğitim 

programları söz konusu olduğunda bu dört temel öğe ile birlikte 

“çocuğun geliĢim özellikleri” ve “aile katılımı” da önemli bir bileĢen 

olarak programlarda yer alır (Senemoğlu, 1994; Koçak, 2000; DüĢek, 

2008; IĢıkoğlu, 2009; Kandır vd., 2010). Toplumun ve bireyin taleplerini 

karĢılayabilmek amacıyla dinamik bir yapıya sahip olarak eğitim 

programları (Hotaman, 2010; EriĢen,1998) geliĢtirilmeye açıktırlar. 

Okul ve aile arasında paylaĢılan bir sorumluluk olan çocuğun 

eğitim sürecine ailenin erken yaĢlardan itibaren katılması, çocuğun 

kazanımlarını geliĢtirir, kurum ve ev arasındaki sürekliliği sağlar ve 

baĢarıyı arttırır (Tezel ġahin ve Ünver, 2005; MEB, 2013a; Yar Yıldırım 

ve Orçan, 2019). Eğitimin verimli bir Ģekilde sürdürülmesinde en değerli 

birim çocuğun ailesidir ve nitelikli bir aile katılımı sağlanmayan 

programların etkisi sınırlı ve kısa sürelidir (Bronfenbrenner, 1974; Akt. 

Temel 2003). Ailesi ile bir bütün olan çocuğu, eğitim sürecinde tek 

baĢına ele almak mümkün değildir. Anne ve babalar çocuklarının ilk 

öğretmenleridir ve okula baĢlayana kadar çocuklarının geliĢim ve 

eğitimlerinden öncelikle sorumludurlar. Çocuklar okula baĢladığında 

ailenin sorumluğu sona ermez, ancak okul ve öğretmenlerle paylaĢılır 
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(https://www.acevokuloncesi.org/). 

Çocuğun geliĢimi ve eğitimine planlı bir Ģekilde katkı sunan 

uygulamalar, genel anlamda aile katılımı kapsamında ele alınır ve okul 

öncesi eğitim programlarında geniĢ bir Ģekilde yer alır. Anne babaların 

kendilerine, çocuklarına ve eğitim programına yarar sağlayacak 

doğrultuda birikimlerini iĢe koĢma süreci (Morrison, 2003) olan aile 

katılımı, çocukların eğitimine katkıda bulunan organize edilmiĢ etkinlerin 

tümüdür (Özgen, 2019).  

Aile katılımı, anne babaların çocuklarının eğitim konusunda 

kendilerine daha fazla güven duymalarını ve çocuklarını olumlu 

değerlendirebilmelerinin yanında, çocuğun biliĢsel ve sosyal duygusal 

geliĢimi alanında ailelere ve öğretmenlere iĢbirliği fırsatı sunar, amaç ve 

kazanımların kolay ve kalıcı olarak gerçekleĢmesini destekler (Çamlıbel 

Çakmak, 2010). . 

GeniĢ bir içerime sahip olan aile katılımı kavramının standart bir 

tanımının olmadığı ve alanyazında farklı boyutlarıyla yer aldığı 

görülmektedir (Whitmarsh, 2009; Akt: www.acevokuloncesi.org; Ekici, 

2014). Alanyazın ve okul öncesi eğitim programları incelendiğinde, aile 

katılımı kavramı aĢağıda kısaca açıklandığı gibi beĢ boyutta ele alınabilir. 

1.1. Aile Eğitimi Etkinlikleri 

Anne ve babalar çocuklarını tanıma, çocuklarının geliĢimini bilgiye 

dayalı olarak takip etme ve “anne” “babalıkla” ilgili pozitif duygular 

geliĢtirme konularında desteğe gereksinim duyarlar (Yılmaz Bolat, 2017). 

Aile eğitimi ihtiyacın ortaya çıkardığı farklı alanlarda, ailelerin deneyim, 

bilgi ve becerilerini ileri taĢımaya yönelik sistemli ve planlı eğitim 

çalıĢmalarıdır. Aile eğitimi etkinliklerinin amacı, anne babaların çocuk 

yetiĢtirme hakkındaki yeterliklerinin geliĢtirilmesi ve desteklenmesidir. 

Günümüz koĢullarında her konuda yaĢanan hızlı değiĢim, anne babaların 

eğitim gereksinimlerini de çeĢitlendirmiĢ, fakat aile eğitimi özünde, anne 

babalara çocuklarının bedensel, biliĢsel, sosyal ve duygusal yönden 

geliĢimlerinin her aĢamasında doğru yaklaĢıma destek olan bir eğitimdir 

(MEB, 2013c). Eğitsel toplantılar ve basılı ve görsel dokümanlar da bu 

kapsamdadır.  

1.2. Ailenin Eğitim Etkinliklerine Katılımı 

Ebeveynlerin günlük etkinliklerde öğretmenin yardımcısı gibi görev 

yaptığı veya sadece belirlenmiĢ zamanlarda okul dıĢında düzenlenecek 

özel etkinlikler için yardım etmeye çalıĢtıkları, bazen de oyun, müzik, 

https://www.acevokuloncesi.org/
http://www.acevokuloncesi.org/
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sanat gibi özel yetenekleri olan anne babalardan yararlanıldığı 

etkinliklerdir. Ebeveynlerin eğitim etkinliklerine katılımı öğretmenin 

koordine edeceği planlı bir süreçtir.  

1.3. Ev Ziyaretleri 

Çocuğu ve aileyi yakından tanımak ve edinilen bilgileri çocuğun 

eğitiminde değerlendirmek amacıyla, öncelikle ev koĢulları ile aile içi 

iletiĢim ve aile üyeleri arasındaki iliĢkileri gözlemlemek, gerekli hallerde 

evde örnek etkinlik düzenleme gibi birçok etkinliği kapsayan planlı ev 

ziyaretleri okul öncesinin eğitimin hedeflerine ulaĢması için önemli bir 

fırsattır.  

1.4. Aile İletişim Etkinlikleri 

Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenin aile ile iletiĢim kurmak ve 

geliĢtirmek için baĢvurduğu farklı yollardır. GeliĢen koĢullara göre dijital 

temelli iletiĢim, duyuru panoları, yazıĢmalar ve okula geliĢ-gidiĢ 

zamanlarında yapılan görüĢmeler bunlardan bazılarıdır. 

1.5. Ailenin Yönetim Sürecine Katılımı 

Okul öncesi eğitimin kurumlarında eğitim faaliyetlerinin yönetim 

süreçleri ile beraber bir bütün olarak ele alınması beklenir. Bu süreçte 

kurumun aileler ile iĢbirliğini geliĢtirme; aileyi kurumun iĢleyiĢinden 

haberdar etme; çevrenin değerlerini dikkate alma ve aile temsilcilerini 

karar süreçlerine katma bu kapsamda değerlendirilmelidir.  

2. Okul Öncesi Eğitim Programları 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin kuruluĢ dönemi, okul öncesi eğitimin geliĢimi 

açısından koĢulların en zor olduğu yıllarıdır (Oktay, 1989; MEB, 2011; 

BaĢal,1998; Taner Derman ve BaĢal, 2010; Tükel, 2017). Harf inkılabı 

sonrasında baĢlatılan okuma-yazma seferberliği ile okul öncesi eğitime 

ayrılan kıt kaynakların da kesilmesi az sayıdaki resmi okul öncesi eğitim 

kurumunda eğitime ara verilmesine neden olmuĢtur (Kantarcıoğlu, 1973; 

MEB, 1988; MEB, 2011). Okul öncesi eğitim açısından “fetret dönemi” 

olan bu yıllarda, ancak çoğunluğunu azınlık anaokullarının oluĢturduğu 

az sayıdaki özel anaokulu açık kalabilmiĢtir. Faaliyetlerini sürdürebilen 



TÜRKIYE‟DE UYGULANAN OKUL ÖNCESI EĞITIM …  

5 

bu okullarda ise uygulanabilecek standart bir eğitim program 

bulunmamaktadır.  

Uzun bir aradan sonra okul öncesi eğitim için program geliĢtirme 

çalıĢmalarına 1950‟li yıllarda baĢlanmıĢ. 1952 tarihinde hazırlanan 

Anaokulları Yönetmeliği ve Programı Taslağı V. Milli Eğitim ġûrası‟nda 

görüĢülmüĢ, bazı değiĢikliklerle Milli Eğitim Vekaleti Talim ve Terbiye 

Dairesi Kurulu‟nun 3 Ağustos 1953 tarih ve 229 sayılı kararıyla da kabul 

edilip uygulamaya konulmuĢtur (MEV, 1953). Bu açıdan 1953 Programı 

okul öncesi eğitim programlarını geliĢtirme süreci açısından dönüm 

noktasıdır. Söz konusu program kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı 

Yayım Müdürlüğü tarafından 3 Ekim 1962 tarih ve 15494 sayılı emirle 

ayrıntılı bir “Ana Okulları Kılavuzu” (MEB, 1963) daha sonra da 

Bakanlıkça yürütülen değerlendirme çalıĢmaları üzerine geri bildirimler 

dikkate alınarak ikinci bir “Anaokulları Kılavuzu 1969” yayımlanmıĢtır 

(MEB, 1970).  

Okul öncesi eğitim, program geliĢtirme sürecinde ikinci aĢama; 

1988-1989 öğretim yılında uygulamaya konulmak üzere kabul edilen 

“Okul Öncesi Eğitim Programı”dır. MEB Talim Terbiye Kurulu (TTK) 

tarafından 16.03.1989 tarih ve 38 sayılı karar ile kabul edilen Program, 4 

ve 5 yaĢ çocukların devam ettiği anaokulları, anasınıfları ve uygulama 

sınıfları için hazırlanmıĢtır (MEB, 1989a). Aynı yıl söz konusu programın 

uygulanmasına rehberlik etmek üzere “Okulöncesi Öğretmen Kılavuz 

Kitabı” yayınlanmıĢtır (MEB, 1989b). Kılavuz kitabın I. bölümünde; 4-5 

yaĢ grubu çocukların geliĢimi ile amaç ve kazandırılması gereken 

davranıĢlara yer verilmiĢ. II. Bölümde uygulanacak plan çeĢitleri ile 

program faaliyetleri açıklanmıĢtır.  

1989 Okul Öncesi Eğitim Programı yine TTK tarafından 1994 

tarihinde yürürlükten kaldırılmıĢ, 1994-1995 öğretim yılından itibaren 

denenip geliĢtirilmek üzere 0-36 aylık çocukların eğitimi için KreĢ 

Programı; 37-60 ay çocukların eğitimi için Anaokulu Programı ve 61-72 

aylık çocukların eğitimi için Anasınıfı Programı ayrı ayrı hazırlanarak 

Okul Öncesi Eğitim Programları olarak kabul edilip uygulamaya 

konulmuĢtur (MEB, 1994). Okul öncesi eğitim kurumlarında yürütülen 

eğitim faaliyetlerinin yanında 0-72 ay grubunda çocukları olan ailelerin 

de ev ortamı içinde yapacakları etkinliklerde yararlanabilmeleri göz 

önünde bulundurularak hazırlanan programlar, eğitimciler tarafından 

olumlu bulunarak okul öncesi eğitim programlarının geliĢimi sürecinde 

önemli bir eĢik olarak kabul görmüĢtür (Kandır vd. 2010; Tok, 2016).  

1994 Programının kullanılmasına iliĢkin uygulamada bazı 
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güçlüklerin yaĢanması üzerine, programın gözden geçirilip geliĢtirilmesi 

yoluna gidilmiĢ (MEB, 2002; Kandır vd., 2010). Bu gereksinim üzerine 

2002-2003 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmak üzere, -0-36 

ay çocuklar için 1994 yılı kreĢ programı aynen bırakılarak- anaokulu ve 

anasınıfı programları “36-72 Aylık Çocuklar Ġçin Okul Öncesi Eğitim 

Programı” olarak yeniden düzenlenmiĢtir (MEB, 2002). 

Daha sonra 2005-2006 öğretim yılında ilköğretim programlarında 

yapılan köklü değiĢiklikler, okul öncesi eğitim programının uygulaması 

sürecinde saptanan aksamalar, Avrupa Birliği ve uluslararası standartlara 

uyumlu olma gibi nedenlerle 2002-2003 öğretim yılından itibaren 

uygulanmakta olan 2002 Okul Öncesi Eğitim Programı‟nın 

geliĢtirilmesine, ayrıca öğretmenler için kılavuz kitap hazırlanmasına 

karar verilerek 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı ile 

rehberlik amaçlı bir kılavuz kitap 2006-2007 öğretim yılında uygulamaya 

konulmuĢtur (MEB, 2006).  

Kısa sayılabilecek bir süre sonra Okul Öncesi Eğitimin 

Güçlendirilmesi Projesi çalıĢmaları kapsamında çeĢitli üniversiteler, Milli 

Eğitim teĢkilatı ve UNICEF‟in katkılarıyla okul öncesi eğitim programı 

geliĢtirme çalıĢmaları baĢlatılmıĢ, hazırlanan taslak programın 2012-2013 

öğretim yılında pilot uygulaması gerçekleĢtirilmiĢ, revize çalıĢmaları 

sonrasında 2013-2014 öğretim yılında yeni program Türkiye genelinde 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır.  

2013 Programı iki ayrı programdan oluĢmaktadır. Ġlki “0-36 

Aylık Çocuklar Ġçin Eğitim Programı” diğeri ise 36-72 Aylık çocuklar 

için hazırlanan “Okul Öncesi Eğitim Programı‟dır. Programlar ile birlikte 

öğretmenin hazırlayacağı etkinliklere örnek olması amacıyla farklı yaĢ 

gruplarındaki çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Programı-2013 Etkinlik 

Kitabı ile Program ile birlikte kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı 

Okul Öncesi Eğitim Programı ile BütünleĢtirilmiĢ Aile Destek Eğitim 

Rehberi (ODABER) ve 0-36 Ay Çocukları Ġçin Eğitim Programı ile 

BütünleĢtirilmiĢ Aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER) yayımlanmıĢtır 

(MEB, 2013a; MEB, 2013b; MEB, 2013c; MEB, 2013d). 2013 Okul 

Öncesi Eğitim Programları ve ekleri halen Türkiye genelinde 

uygulanmaktadır.  

Okul öncesi eğitim için öngörülen hedeflerin gerçekleĢmesi, 

çalıĢmaların programa dayalı olarak sistematik bir anlayıĢla yürütülmesi 

ile olanaklıdır. Çocukların geliĢimlerinin desteklenmesi ve yetenekleri 

doğrultusunda yönlendirilebilmeleri için kurumsal bir eğitim ile birlikte, 

ailenin etkin katılımı vazgeçilmez bir koĢuldur (Demirel, 2005). Okul 
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öncesi eğitim programlarının özellikleri de aile ve okulun eğitim süreci 

boyunca iĢbirliğini zorunlu kılmaktadır (MEB, 2006; MEB, 2013a; 

Köksal vd., 2016). Kandır, Özbey ve Gözde Ġnal (2010)‟a göre, okul 

öncesi eğitimde aile katılımının özel bir yeri vardır ve eğitim sürecinin bir 

parçası olarak planlı olarak ele alınıp yürütülmelidir. Türkiye‟de okul 

öncesi eğitim programlarında aile katılımının nasıl yer aldığı konusu 

birçok araĢtırmada ele alınıp değerlendiriliĢtir ( Güler, 2001; Cömert ve 

Güleç, 2004; DüĢek, 2008; Tezel ġahin ve Ünver, 2005; Dilek ve Duman, 

2014; Özsırkıntı, Akay ve Bolat, 2014: Ekinci Vural ve KocabaĢ, 2016; 

Dilek, 2016; Tükel, 2017; BaĢaran ve Ulubey, 2018; Aslan ve Uygun, 

2019; Alisinanoğlu ve Bay, 2007; DüĢek ve Dönmez, 2012; GeliĢli ve 

Yazıcı, 2012; Köyceğiz vd, 2016; Köksal, Balaban Dağal ve Duman, 

2016). Ancak yapılan çalıĢmalar incelendiğinde; çalıĢmaların sistematik 

bir biçimde aile katılımının bütün tema ve alt temalarını kapsamadığı, 

yüzeysel olduğu; özelikle 1953 Programı ve Program‟ın eki niteliğindeki 

rehber kitaplara yer verilmediği, anlaĢılmaktadır. Bu çalıĢmanın, 

Türkiye‟de okul öncesi eğitimde programlarında aile katılımının nasıl yer 

aldığı konusunda bir açığı kapatacağı, araĢtırmacılara kaynak oluĢturarak 

katkı sağlayacağı umulmaktadır. Dolayısıyla bu çalıĢmanın, okul öncesi 

eğitim programları alanında bir açığı kapatması ve gelecekteki program 

geliĢtirme çalıĢmalarına ıĢık tutması beklenmektedir. Bu çalıĢmada, okul 

öncesi programlarının geliĢtirilmesi süreci içerisinde eğitim programların 

bileĢenleri arasında yer alan aile katılımı öğesine nasıl yer verildiği 

betimlenip değerlendirilmiĢtir. Bu bağlamda araĢtırmanın amacı; Okul 

öncesi programlarının geliĢtirilmesi süreci içerisinde, programların 

bileĢenleri arasında yer alan aile katılımı öğesine uygulanan altı (6) okul 

öncesi eğitim programında nasıl yer verildiğini betimleyip 

değerlendirmektir.  

Bu genel amaç doğrultusunda 1953 yılı uygulamaya konulan Ana 

Okulları Eğitim Programı1‟ndan baĢlayarak, 1989-1994-2002-2006 ve 

2013 Okul Öncesi Eğitim Programlarında -aile katılımı- öğesine nasıl yer 

verildiği “Okul Öncesi Eğitim Aile Katılımı Analiz Formu” esas alınarak 

betimlenip değerlendirilmiĢtir.  

                                                            
1 1953 Ana Okulları Eğitim Programı, Ana Okulları Kılavuzu (MEB, 1963) ve 

Anaokulları Kılavuzu 1969 (MEB, 1970) ile birlikte bir bütün olarak 

değerlendirilmiĢ, metin içerisinde gerekli olmadıkça ayrıca kılavuz kitapların 

adları anılmamıĢtır. 
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3. Yöntem

Bu araĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman incelemesi 

yöntemi kullanılmıĢtır. Belgesel tarama olarak da adlandırılan (Karasar, 

2005) doküman incelemesi, hemen her araĢtırma için kaçınılmaz olan bir 

veri toplama yöntemidir. Bu yöntem, araĢtırılması hedeflenen olgu veya 

olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2006). Doküman incelemesi için iki ayrı veri analiz 

süreci önerilmektedir (Strauss ve Corbin, 1990). Bu araĢtırmada 

kavramsal yapının önceden açık biçimde belirlendiği betimsel analiz 

süreci benimsenmiĢtir. Bu tür analizde amaç, bulguları düzenlenmiĢ ve 

yorumlanmıĢ bir biçimde ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla elde edilen 

bulgular için öncelikle bir çerçeve oluĢturulur, oluĢturulan çerçeveye göre 

veriler iĢlenir ve tanımlanır, gerekli hallerde doğrudan alıntılarla 

desteklenir ve son olarak, tanımlanan verilerin açıklanması, 

iliĢkilendirilmesi ve anlamlandırılması yapılır. Bulgular arasında 

iliĢkilerin açıklanması ve karĢılaĢtırmalar yapılması yapılan yorumların 

daha nitelikli olmasına yardımcı olur (Yıldırım ve ġimĢek, 2006).  

AraĢtırmada, 1953, 1989, 1994, 2002, 2006 ve son olarak 2013 

yılından itibaren uygulanan okul öncesi eğitim programlarında, -aile 

katılımı- öğesinin betimlenip değerlendirilmesi amaçlandığı için 

yöntemin araĢtırmanın hedef ve kapsamına uygun olduğu 

değerlendirilmiĢtir. 

3.1. Araştırmada Veri Kaynağı 

AraĢtırma doküman incelemesine dayalı nitel araĢtırma yöntemi 

kapsamında 1953 yılından itibaren uygulanan ve Tablo 1„de yer alan altı 

program ve ilgili ekleri2 incelenmiĢtir. 

Tablo 1. Ġncelenen Programlar ve Ġlgili Ekleri 

No Program ve ekleri 
Yayın 

yılı 

1 Ana Okulları Eğitim Programı 1953 

a) Ana Okulları Kılavuzu 1963 

b) Anaokulları Kılavuzu 1969 1970 

2
Tablo 1‟de yer alan programlar ilgili ekleri ile birlikte bir bütün olarak 

değerlendirilmiĢ, metin içerisinde gerekli olmadıkça ayrıca ilgili eklerin (kılavuz 

ve rehber kitaplar) adları anılmamıĢtır. 
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2 Okul Öncesi Eğitim Programı 1989 

a) Okul Öncesi Öğretmen Kılavuz Kitabı 1989 

3 Okul Öncesi Eğitim Programları (KreĢ - Anaokulu - 

Anasınıfı) 

1994 

4 36-72 Aylık Çocuklar Ġçin Okul Öncesi Eğitim Programı 2002 

5 36-72 Aylık Çocuklar Ġçin Okul Öncesi Eğitim Programı-

2006

2006 

a) Öğretmen Kılavuz Kitabı 2006 

6 
0-36 Ay Çocuklar Ġçin Eğitim Programı

Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Ay)
2013 

a) 

0-36 Ay Çocukları İçin Eğitim Programı ile

Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi

(EBADER)

2013 

b) 

Okul Öncesi Eğitim Programı ve Okul Öncesi Eğitim 

Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim 

Rehberi (OBADER) 

2013 

Tablo 1‟de yer alan programlar ve ilgili eklerinde aile katılımı 

kapsamında yer alan bilgi ve bulgular betimlenmiĢ, çalıĢma doğrudan 

alıntılarla desteklenerek3 değerlendirilmiĢtir. 

ÇalıĢmaya esas olan program ve eki dokümanlardan; 1953 Ana 

Okulları Eğitim Programı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ArĢiv 

Kütüphanesi‟nden, her sayfanın fotoğrafı çekildikten sonra çıktısı 

alınarak; Ana Okulları Kılavuzu (MEB, 1963) adı geçen kütüphaneden 

elektronik ortamda, Kılavuz Kitabı 1969 (MEB, 1970) ise kitap olarak; 

1989 Okul Öncesi Eğitim Programı MEB‟in 21 Ağustos 1989 tarih ve 

2293 sayılı Tebliğler Dergisi‟nden; Okul Öncesi Öğretmen Kılavuz 

Kitabı basılı kitap olarak; 1994 Okul Öncesi Eğitim Programları (KreĢ, 

Anaokulu Anasınıfı) kitap olarak; 2002 yılı 36-72 Aylık Çocuklar Ġçin 

Okul Öncesi Eğitim Programı kitap olarak; 2006 Okul Öncesi Eğitim 

Programı.(36-72 Aylık Çocuklar Ġçin) ve Öğretmen Kılavuz Kitabı, kitap 

olarak; 2013 0-36 Aylık Çocuklar Ġçin Eğitim Programı, Okul Öncesi 

Eğitim Programı ile 0-36 Ay Çocukları Ġçin Eğitim Programı ile 

BütünleĢtirilmiĢ Aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER) ve Okul Öncesi 

Eğitim Programı ile BütünleĢtirilmiĢ Aile Destek Eğitim Rehberleri 

3 1953 Ana Okulları Eğitim Programı, Ana Okulları Kılavuzu (MEB, 1963) ve 

Anaokulları Kılavuzu 1969 ‟da (MEB, 1970) yer alan ifadeler, doğrudan 

alıntılarda yazım kuralları ve cümle yapıları değiĢtirilmemeden italik yazılarak 

aktarılmıĢtır. Ġfadelerin yazımından kaynaklanan farklılıklar orijinal metinlerden 

kaynaklanmaktadır. 
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(OBADER) kitap olarak temin edilerek, çalıĢmada evrenin tümüne 

ulaĢılmıĢtır.  

3.2. Verilerin Analizi 

Verilerin çözümlenmesinde bir nitel analiz tekniği olan betimsel analiz 

uygulamasından yararlanılmıĢtır. Bu tür bir çözümlemede elde edilen 

bulgular için öncelikle bir çerçeve oluĢturulur, oluĢturulan çerçeveye göre 

veriler iĢlenir ve tanımlanır, gerekli hallerde doğrudan alıntılarla 

desteklenir ve son olarak, tanımlanan veriler anlaĢılır bir Ģekilde organize 

edilerek yorumlanır (Yıldırım ve ġimĢek, 2006). ÇalıĢmanın amacı 

doğrultusunda altı -6- adet Eğitim Programı ile ilgili kılavuz ve rehber 

kitapların metinleri analiz edilerek çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir.  

ÇalıĢmanın yürütülmesinde öncelikle araĢtırmanın amacı 

doğrultusunda okul öncesi eğitim programlarında aile katılımının 

kapsamı belirlenerek analize tabi tutulmuĢ. Program ve ekleri incelenmiĢ, 

okul öncesi eğitim programları ile aile katılımı alanyazını taranmıĢtır. 

Alanyazında aile katılımının kapsamı içerisinde yer alan aile eğitimi, 

ailenin eğitim etkinliklerine katılımı, aile iletiĢim etkinlikleri incelemeye 

esas temalar olarak çalıĢmanın çerçevesi belirlenmiĢtir.  

Analizin daha somut veriler üzerinden yürütülmesi açısından 

tespit edilen beĢ (5) temel öğenin her biri için ilgili alanyazına dayalı 

olarak ayrıca alt temalar tespit edilmiĢtir. Temel ve alt temalar 

doğrultusunda Okul Öncesi Eğitim Aile Katılımı Analiz Formu 

geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilen formun geçerliğini sağlamak amacıyla ilgili 

form üç uzmanın görüĢüne sunulmuĢtur. Alan uzmanlarından birisi çocuk 

geliĢimi alanında doçent, biri program geliĢtirme alanında profesör ve 

diğeri ise okul öncesi eğitimi alanında yardımcı doçenttir. Alan 

uzmanlarından alınan düzeltme ve öneriler doğrultusunda Okul Öncesi 

Eğitim Aile Katılımı Analiz Formu‟na son Ģekli verilerek uygulamaya 

hazır hale getirilmiĢtir.  

AraĢtırmada güvenirliği sağlamak için de okuma, analiz ve 

değerlendirme süreci araĢtırmacı tarafından üç ay arayla tekrarlanarak 

araĢtırmanın eksik ve hatadan arındırılmasına özen gösterilmiĢtir. 
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Tablo 2. Okul Öncesi Eğitim Aile Katılımı Analiz Formu 

No: Temalar Alt Temalar 

1 Aile eğitimi  

Ailenin ihtiyacı üzerine planlı eğitimler 

Bireysel görüşme ve eğitsel toplantılar  

Yazılı ve görsel dokümanlar 

2 
Ailenin eğitim 

etkinliklerine katılımı 

Sınıf içi eğitim etkinliklerde rol alma 

Beslenme ve uyku saatlerinde yardımcı olma 

Okul dışı etkinliklerde görev alma 

3 
Aile iletiĢim 

etkinlikleri 

Dijital temelli uygulamalar 

Duyuru panoları 

Yazışmalar 

Okula geliş-gidiş zamanları 

4 Ev ziyaretleri 
Çocuğu ve aileyi gözlemleme 

Evde örnek etkinlik düzenleme 

5 
Ailenin yönetim 

sürecine katılımı 

Kurumun hedef ve işleyişinden haberdar etme  

Ailenin karar süreçlerine katılımı 

4. Bulgular 

Bu bölümde araĢtırmanın amacı doğrultusunda 1953, 1989, 1994, 2002, 

2006 ve 2013 okul öncesi eğitim programları ile ilgili kılavuz ve rehber 

kitaplarda -aile katılımı- öğesinin nasıl yer aldığına iliĢkin bulgular; Okul 

Öncesi Eğitim Aile Katılımı Analiz Formu esas alınarak, doğrudan kısa 

alıntılar veya yazarın çıkarımlarına dayalı olarak yer almaktadır.  

4.1. 1953 Programı’nda Aile Katılımı 

4.1.1. Aile Eğitimi Etkinlikleri  

1953 Programı‟nda; öğretmenler çocukları anlama hususunda aileye 

faydalı bilgiler verebiliyorlar mı? sorusu ile aile eğitimi konusunun 

önemsendiği ve konu hakkında öğretmenlerin dikkati çekildiği 

anlaĢılmaktadır (MEV, 1953). (…) ―Bu okullar ayrıca ailelerin eğitsel 

meselelerinde rehberlik edecek bir halk eğitim merkezi halinde çalışırlar 

(MEB, 1963). (…) çocuk bakım ve eğitiminde velilere yol göstermek de 

anaokuluna düşen bir görevdir‖ (MEB, 1969) ifadeleri de Program‟da 

ailenin ihtiyacı üzerine planlı eğitimlerin düzenlenmesi konusunun, 

öğretmenlerin görev ve sorumlulukları arasında yer aldığı 

anlaĢılmaktadır.  
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Program‟da bireysel görüĢmeler ve eğitsel toplantılar da yer 

almaktadır. Okulda veliler ile görüĢmek üzere gün ve saatlerin 

belirlenmesi, aile ile öğretmenin görevinin çocuğunun potansiyelini 

geliĢtirmek olduğunun belirtilmesi, bireysel görüĢmeler ve eğitsel 

toplantıların konularıdır. Bu bağlamda programda; ―Çocuk eğitimi 

toplumumuzda istenilen önemle, yeni ele alınmış bir konudur. Birçok 

ailelerin bu konuda bilgileri, dolayısıyla fikirleri olmaması tabiidir. (…) 

Bu sebeple çocuk bakım ve eğitiminde velilere yol göstermek de 

anaokuluna düşen bir görevdir. (…) bazen ayrı ayrı bazen de grup 

halinde toplantılar yolu ile velilerle okulun amaç ve programı, 

çocuklarların eğitiminde nasıl bir yol tutulduğu açıklanır. (…) Öğretmen 

veliyi, bu çağdaki çocuğun gelişimi, davranışları bedensel, ruhsal, sosyal 

ve duygusal ihtiyaçları hususunda aydınlatır. (…)‖ Böylece velilere 

önemli eğitim ilkeleri tanıtılır (MEB, 1970). Ġfadeleri yeteri kadar 

açıklayıcıdır. Programda aile eğitimi kapsamında yer alan eğitsel 

toplantıların çocuğun geliĢimi açısından bir fırsat olarak değerlendirildiği, 

bu toplantıların gündem maddelerine yer verildiği, ebeveynlerin 

çocuklarının okulda neler yaptıklarını bilmek istediklerini, bunun için 

bireysel ve gruplar halinde toplantılar yapılmasının gereği 

vurgulanmaktadır. Toplantıların gündem maddeleri olarak; ―ailenin 

çocuğun sağlık durumunu kontrol ederek okula göndermesi, çocuğun 

evde ve okulda iş görmeye alıştırılması, çocuğa şımartılmayacak 

derecede şefkat gösterilmesi, çocuğun kişiliğinin gerçekleşmesi amacıyla 

evde, okulda, konuşmasına, kendisini ifade etmesine fırsat verilmesi, 

sorularına tatmin edici cevaplar verilmesi…‖ vb. pek çok maddeye yer 

verilmektedir. Programda bireysel görüĢmelere de yer verilerek velilere 

rehberlik de öngörülmektedir. ―Veliler ile görüşürken onlardan istenecek 

olan şeyler kendilerine iyice anlatılmalıdır (…) çocuğun evvela memnun 

olduğumuz iyi taraflarından başlayarak konuşmalı, sonra istekler 

belirtilmelidir (Çocukların bazı özellikleri anneler tarafından daha iyi 

bilineceği için bu konuşmalarla önce annelerin görüş ve bilgilerine 

müracaat edilmelidir (korku, kıskançlık, çocuk yayınları, yatağını 

ıslatanların durumu beraberce ele alınmalıdır (…)‖ gibi ifadeler ile 

bireysel görüĢmelerin ailenin eğitimi amacıyla ele alındığı 

anlaĢılmaktadır. 

Programda aile eğitimi hakkında dikkat çeken bir özellik de basılı 

ve görsel dokümanlar yolu ile aile eğitimine iliĢkin bulguların yer 

almasıdır. ―(…) öğretmenler, çocukların gelişimi, davranışları, bedensel, 

ruhsal, sosyal ve duygusal ihtiyaçları hususunda ana-babayı aydınlatma 
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imkanı elde ederler. Bu maksatla aileleri aydınlatacak, filimler 

göstermek, kitap tavsiye etmek, yayınlarda bulunmak, sergiler açmak 

yerinde olur. Bu gibi toplantılarda okul çağı öncesi eğitimin önemi 

belirtilir. Çocukların gelişimi, sağlık ve mutlulukları için çevrede 

bulunan çeşitli kaynaklardan faydalanma yolları gösterilir‖ (MEB, 

1963).  

4.1.2. Ailenin Eğitim Etkinliklerine Katılımı 

1953 Programı‟nda ailenin eğitim etkinliklerine katılımı da açıkça yer 

almaktadır. Sınıf içi etkinliklerde yer alma hususu da; “(…) anne-

babalarla iĢbirliği veliler arasında bulunan bazı yetkili Ģahsiyetlerden 

faydalanmayı da mümkün kılar, anne-babaların okulla ilgili münasip 

sorumluluk almaları okul çalıĢmalarına daha yakın bir ilgi göstermelerine 

de yol açar (MEB, 1963); okul çalıĢmalarında anne-babaların okula nasıl 

yardımcı olabilecekleri görüĢülür. Velilerin okulda bazı sorumluluklar 

alarak aynı zamanda okulda çocuklarını yakından müĢahede 

edebilecekleri açıklanır (…). Anneler belirli gün ve saatlerde okula gelip 

çocuklara masal anlatarak, serbest oyunlarına nezaret ederek öğretmene 

büyük yardım sağlayabilirler (…)” ifadeleri ile belirtilmektedir. 

Programda ayrıca ailenin eğitim etkinliklerine katılımı ile birlikte 

eğitim dıĢındaki etkinliklerde de öğretmene yardımcı olmalarına imkan 

verildiği görülmektedir: ―Anaokulu öğretmeni küçük gruplarla çalışırken 

– personel az öğrenci çok olduğundan – geride kalan çocukların bakımı 

için zor durumda kalabilir. Halbuki bu küçük grup çalışmaları, çocukları 

tanımak ve geliştirmekte çok etkilidir. Anneler, belirli gün ve saatlerde 

okula gelip masal anlatarak, serbest oyunlarına nezaret ederek 

öğretmene büyük yardım sağlayabilirler‖ (MEB, 1970). Ancak, 

Program‟da okul dıĢı etkinlikler hakkında somut bir bilgiye, örneğe yer 

verilmediği görülmektedir. 

4.1.3. Aile İletişim Etkinlikleri 

Programda aile ile iletiĢim etkinlikleri konusunda çeĢitli alternatiflere yer 

verilmiĢtir: “ana-babalarla münasebet, belli gün ve saatlerde olabileceği 

gibi günlük Ģahsi münasebetler yolu il de gerçekleĢtirilir. Küçük 

müsamereler, çaylı toplantılar, bu iĢbirliğine tabiî bir zemin hazırlar.”  

Program‟da aile ile iletiĢim etkinlikleri hususunda, daha sonraki 

birçok programda yer alan, dijital temelli görüşmeler, duyuru panoları ve 
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yazışmalar ile iletiĢim kurulması konusunda da herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır. Program‟da aile ile iletiĢim etkinlikleri arasında yer 

alan, okula geliĢ-gidiĢ zamanları da doğrudan yer almamaktadır. 

4.1.4. Ev Ziyaretleri 

Program‟da çocuğu ve aileyi gözlemleme ilgili olarak; çocuğun okula 

geleceği ilk günün önemine dikkat çekilmekte bu konuda; “anne ile 

öğretmen elbirliği yapmalı, mümkün ise öğretmen çocuğu daha önce 

evinde ziyaret etmeli‖ ifadesi ev ziyaretlerine imkan verilemesi açısından 

önemli bir bulgudur (MEV, 1953; MEB, 1963; MEB, 1970). Program‟da 

evde örnek etkinlik düzenleme konusuna ise herhangi bir bulguya 

rastlanmamaktadır. 

4.1.5. Ailenin Yönetim Sürecine Katılımı 

Programda ailenin yönetim sürecine katılımı kapsamında; aileyi kurumun 

hedef ve iĢleyiĢinden haberdar etme konusunda; öğretmenin çevrenin 

kültürel temellerini incelemek suretiyle ailenin ihtiyaçlarını dikkate 

alması, çevredeki eğitim kurumlarını tanıması ve velilere de bu konu da 

rehberlik etmesi konu ile iliĢkilendirilebilir. Program‟da ailenin karar 

süreçlerine katılımı konusunda herhangi bir bilgi ve öneri yer 

almamaktadır. 

4.2. 1989 Programı’nda Aile Katılımı 

Okulöncesi eğitimin ilkeleri baĢlığı altındaki, okulöncesi eğitim okul-aile 

iĢbirliği içinde verilmelidir, ilkesi yer almaktadır. Okul Öncesi Eğitimin 

Amaçları, baĢlığı altında ise okulöncesi eğitim konusunda ana-baba ve 

çevreyi aydınlatıcı çalıĢmalar yapmak, ifadesi aile eğitimi kapsamında 

değerlendirilebilir.  

1989 Programı‟nda ailenin eğitim etkinliklerine katılımı, aile 

iletiĢim etkinlikleri, ev ziyaretleri ve ailenin yönetim sürecine katılımı 

konusunda ayrıca herhangi bir bulguya yer verilmediği görülmektedir. 

Dolayısıyla 1989 Programı‟nda aile katılımına iliĢkin bulguların çok az 

olduğu söylenebilir.  

4.3. 1994 Programı’nda Aile Katılımı 

1994 Okul Öncesi Eğitim Programları‟nda okul öncesi eğitimin ilkeleri 
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arasında; eğitim, okul-aile işbirliği içinde verilmelidir, ifadesi yer 

almakta; okul öncesi eğitimde dikkat edilecek hususlar arasında Ailenin 

Katılımı ayrı bir madde olarak ele alınmaktadır.  

4.3.1. Aile Eğitimi Etkinlikleri  

1994 Programı kapsamında yayınlanan KreĢ Programı‟nda (0-36 Ay) 

anne-baba eğitimine ayrı bir baĢlık ayrılarak, anne-baba eğitiminin temel 

amacı ve bu kapsamda yürütülecek çalıĢmalara yer verildiği 

görülmektedir. Anne-baba eğitiminin temel amacı; ―çocuk gelişimi ve 

çocuk yetiştirme konularında aileleri bilgilendirmek, mevcut bilgileri 

tartışma ortamı sağlayarak pekiştirmek, yenilemek ve deneyimleri 

paylaşmaktır.‖ Aynı metinde aile eğitiminin bir diğer amacı ise; 

―ailelerin çocuklarına çeşitli öğrenme olanakları sağlayan, onlara farklı 

deneyimler kazandıran bir ev ortamı yaratmalarına yardımcı olmaktır.‖ 

Böylece ev ile çocuğun içinde bulunduğu farklı ortamlar (okul ve 

ev) birbirinin devamı haline getirilmiĢ olacak, aileler bilinçlendirilerek, 

eğitimin ortağı oldukları hissettirilecek, kendileri güvenmeleri 

sağlanacaktır.  

Anaokulu Programı‟nda (37-60 Ay) yer alan Programın 

Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar baĢlığı altında ise: “Okul 

öncesi eğitim kurumlarında okul-aile işbirliği kurularak, ana-babaların 

eğitim ortamına katılımları ve katkıları sağlanmalı ve bu etkileşimler 

vasıtası ile ana-baba eğitimi de gerçekleştirilmelidir‖ açıklaması yer 

almaktadır.  

Anasınıfı Programı‟nda (61-72 Ay) yer alan ―Programın 

Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar arasında: Okul-aile işbirliği 

kurularak ana-babaların eğitim ortamına katılımı ve katkıda bulunmaları 

sağlanmalı, bu etkileşimler vasıtası ile ana-baba eğitimi 

gerçekleştirilmelidir‖ ifadelerine yer verilmiĢtir.  

Program, Anne-baba eğitimi açısından; ailelere aylık bültenler 

gönderme, ailelere eğitimci programlar ve tartıĢma konuları sunma, 

ailelerle tanıĢma, kuruma kabul etme ve uyum sağlama gibi somut bazı 

öneriler sunulmaktadır. Ayrıca özellikle davranıĢ problemi olan 

çocukların aileleri ile bireysel ve gruplar halinde planlı eğitim 

çalıĢmalarının yürütülmesine değinilmektedir. Anne-baba eğitimi altında 

yer alan bireysel ilişki kurma ifadesini de eğitim amaçlı bireysel görüĢme 

olarak değerlendirmek mümkündür.  
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4.3.2. Ailenin Eğitim Etkinliklerine Katılımı: 

Programda ailenin sınıf içi etkinliklerde rol alma; belenme ve uyku 

saatlerinde yardımcı olma konusu yer almamakta, ancak okul dıĢı 

etkinliklere katılma konusunda ise eğitici geziler düzenleme etkinliğine 

yer verildiği anlaĢılmaktadır.  

4.3.3. Aile İletişim Etkinlikleri 

Programda aile iletiĢim etkinlikleri baĢlığı kullanılmamıĢ, eğitimi fakat 

anne baba eğitimi adı altında iletiĢim etkinlikleri arasında 

değerlendirilebilecek; kurum haber alma köĢesi açma, dilek kutusu 

koyma, dönem sonlarında rapor verme gibi önerilere yer verilmiĢtir. 

Önerilere bakıldığında; aile eğitimi ile birlikte, bazı önerilerin daha 

sonraki programlarda “aile iletiĢim etkinlikleri” kapsamında ele alınan 

baĢlıklara ayrıntıları ile yer verildiği görülmektedir. Eğitim sürecinin 

etkili olması açısından aile katılımının önemli olduğuna dikkat çekilerek, 

aile eğitimi bağlamında eğitimin evde devam etmesi açısında ailelerin 

okula davet edilmesi ve çocuklarının aldığı eğitimin gözlenmesine fırsat 

verilmesi de aile ile iletiĢim etkinlikleri arasında değerlendirilebilir. 

Program‟da dijital temelli uygulamalar ve okula geliĢ-gidiĢ zamanlarının 

iletiĢim etkiliği olarak değerlendirilmesi de yer almamaktadır. 

4.3.4. Ev Ziyaretleri 

Programda evde gözlem yapma veya örnek etkinlik düzenleme konuları 

yer almamaktadır.  

4.3.5. Ailenin Yönetim Sürecine Katılımı 

Programda ailenin yönetim sürecine katılımı kapsamında, aileyi kurumun 

hedefleri ve iĢleyiĢinden haberdar etme; aile temsilcilerini karar 

süreçlerine katma konuları herhangi bir Ģekilde yer almamaktadır.  

4.4. 2002 Programı’nda Aile Katılımı 

2002 Okul Öncesi Eğitim Programı‟nda, okul öncesi eğitimin bazı temel 

ilkelere dayandığına dikkat çekilerek, Okul Öncesi Eğitimin Temel 

Ġlkelerine yer verilmiĢ ve bu ilkeler arasında: Eğitimde çocuğun ve 

ailenin etkin katılımını sağlamak esastır ifadesine yer verilmiĢtir. 

Programın uygulanması ile ilgili olarak da; ailenin çocuğun 
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eğitimine katılımının sağlanması ve çocukta istenen davranıĢların 

geliĢtirilmesi için okul ve ailenin iĢbirliğinin sağlanmasının önemine 

dikkat çekilmiĢtir. Bu amaçla öğretim yılı baĢında kurumda görevli idari 

personeli ve öğretmenlerin bir araya gelerek, ailelerin eğitim sürecine 

katkılarının kararlaĢtırılması gerekmektedir. 

4.4.1. Aile Eğitimi Etkinlikleri  

Program‟da ayrıca; ailenin ihtiyacı üzerine planlı eğitimlere, bireysel 

görüĢme ve eğitsel toplantılara ve yazılı ve görsel dokümanlar ile 

eğitimine yer verilmesi hususunda herhangi bir bilgi, ifade 

bulunmamaktadır. 

4.4.2. Ailenin Eğitim Etkinliklerine Katılımı 

Sınıf içi eğitim etkinliklerde rol alma konusu da açık bir Ģekilde yer 

almamakta, fakat Program‟ın planlama bahsinde, ―yıllık plânda aile 

katılım çalışmalarına, materyal hazırlamadan, etkinlik hazırlamaya 

kadar her aşamada yer verilmelidir‖ ifadesi ailenin sınıf içi eğitim 

etkinlikleri açısından bir fırsattır ve bağlayıcı olması açısından önemlidir. 

Yıllık plan hazırlanırken, etkinliklere ailenin katılımının nasıl 

sağlanacağına yer verilmesi de aile katılımına verilen önem açısından 

dikkate değer bir yeniliktir. Bu bağlamda yıllık plan örneğinde aile 

katılımı etkinliğine ayrı bir baĢlık altında yer verilmesi aile katılımının 

önemle ele alındığını göstermektedir. 

Beslenme ve uyku saatlerinde yardımcı olma ve okul dıĢı 

etkinliklerde görev alma konuları da yıllık planda yer verilebilecek 

konular olarak ele alınabilir. 

4.4.3. Aile İletişim Etkinlikleri 

Program‟da Dijital temelli uygulamalar, duyuru panoları, yazıĢmalar ve 

okula geliĢ-gidiĢ zamanlarının iletiĢim etkinliği olarak kullanılması 

bağlamında herhangi bir ifade yer almamaktadır.  

4.4.4. Ev Ziyaretleri 

Programda aile katılımını güçlendirmek ve aile eğitimi bağlamında, 

sistematik bir Ģekilde veli toplantıları ve bireysel görüĢmelerin yapılması; 

ev ziyaretleri, evde çocuğun gözlenmesi ve etkinlik düzenlenmesinin 
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önemine dikkat çekilerek, evde yapılabilecek etkinliklere örnekler 

verilmektedir.  

4.4.5. Ailenin Yönetim Sürecine Katılımı 

Programda ayrıca aileler ile yapılan görüĢmeler için öğretmenlere 

önerilerde bulunulmakta, ailenin eğitimin planlanmasına etkin katılımı ve 

okulda yürütülen etkinlikler hakkında ailelerin sürekli 

bilgilendirilmelerine dikkat çekilmektedir. 

Bunun dıĢında 2002 Programı‟nda, ailenin ihtiyacı üzerine planlı 

etkinlikler, aile iletiĢim etkinlikleri ve ailenin eğitim etkinliklerinde rol 

alma ve yönetim süreçlerine katılımı konusunda yeterli bilginin 

bulunmadığı söylenebilir.  

4.5. 2006 Programı’nda Aile Katılımı 

Önceki programlarda olduğu gibi, okul öncesi eğitiminin temel ilkeleri 

arasında; Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır, 

ifadesi ile yer almakta; Programın temel ilkeleri sayılırken de Aile 

Katılımı Önemlidir baĢlığı altında aile katılımı öne çıkarılarak 

çeĢitlendirilmiĢtir. Program‟ın bütünlüğü içerisinde IV. Bölüm aile 

katılımı konusuna ayrılarak aile katılımı kapsamı geniĢ olarak ele alınmıĢ; 

öğretmenin, programdaki etkinliklerin hangilerinde aile katılımına yer 

vereceğini yıllık ve günlük planlarında belirtmesi gerektiği 

vurgulanmıĢtır (MEB,2006).  

4.5.1. Aile Eğitimi Etkinlikleri  

Programda, aile katılımı ile verilen eğitimin okulda verilen eğitimde 

kalıcılığı arttıracağı ve okul öncesi eğitim hakkında ailelerin 

bilinçlendireceği üzerinde durulmuĢ, eğitimin öğretmen-aile iĢbirliği 

içerisinde planlanıp uygulanması gerektiği vurgulanmıĢtır. 

―Aile eğitimi toplantılar, konferanslar, bireysel görüşmeler ya da 

makaleler, broşür, el kitabı, dergiler gibi basit araçlar ve eğitim panoları 

yolu ile yapılabilir‖ ifadesi ile aile eğitiminin bireysel görüĢme ve eğitsel 

toplantılar, yazılı ve görsel dokümanlar gibi alternatiflere eğitimin 

çeĢitlendirilebileceğine imkan tanındığı görülmektedir.  

Programda ayrıca ilk defa ailenin eğitim ihtiyacını belirlemek 

üzere “Aile Eğitimi Ġhtiyaç Belirleme Formu” geliĢtirilerek öğretmenlerin 

uygulanmasına yer verilmiĢtir. 
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4.5.2. Ailenin Eğitim Etkinliklerine Katılımı 

Ailenin sınıf içi eğitim etkinliklerde rol alması konusunda; ailelerin 

okulda veya okul dıĢı etkinliklerde okula ve öğretmene sunabileceği her 

türlü katkının türünü, zamanını, süresini belirlemek amacıyla yine 

program geliĢtirme sürecinde ilk kez “Ebeveyn Katılım Formu‟nun” 

kullanılmasına yer verilmiĢtir. 

AĢağıda yer alan ifadeler ailenin eğitim etkinliklerine katılımı 

bağlamında konunun ayrıntılı olarak ele alındığını göstermektedir.  

―Bazı programlarda ebeveyn günlük etkinliklerde öğretmenin 

yardımcısı gibi görev yapmakta, bazı programlarda ise sadece 

belirlenmiş zamanlarda özel bir etkinlik için yardım etmeye 

çağırılmaktadır. Ebeveynler sınıfta farklı düzeylerde katkılar getirerek 

çalışabilirler.‖ 

 

 Evde veya okulda eğitim materyalleri hazırlama 

 Yemek, kahvaltı ya da açık alanda oyun etkinlikleri sırasında 

çocukları gözlemleme 

 Yönetmeliğin öngördüğü resmi iĢlemler (yazıĢma ve arĢiv)  

 Derslikteki materyallerin korunması, kitaplarının onarımı ve 

düzenlenmesi 

 Öykü anlatma, oyun ya da müzik gibi doğrudan etkinler yapma 

 

Ebeveyn Katılım Formu‟nda yer alan seçenekler de aileye inisiyatif 

tanımaktadır. Böylece ailenin beslenme ve uyku saatlerinde yardımcı 

olma veya okul dıĢı etkinliklerde görev alma Ģansı bulunmaktadır.  

4.5.3. Aile İletişim Etkinlikleri 

Programda aile iletiĢim etkinliklerinin de yeteri kadar kapsalı bir Ģekilde 

ele alındığını söylemek mümkündür. Bu amaçla, “telefon görüĢmeleri, 

kitapçıklar-etkinlik örnekleri, teyp kayıtları, fotoğraflar, duyuru panoları, 

haber mektupları, yazıĢmalar, toplu dosyalar, toplantılar, okul ziyaretleri, 

geliĢ gidiĢ zamanları” sunulan seçeneklerden bazılarıdır. 

4.5.4. Ev ziyaretleri 

Programda ev ziyaretlerinde çocuğu ve aileyi gözlemleme hakkında, 

“anaokulu, gündüz bakımevi, kreĢler ve diğer kurum merkezli 

programlarda öğretmenler yılda birkaç kez ev ziyareti düzenlemelidirler. 
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Bir çocuk için yılda en az iki ev ziyareti önerilmektedir. Öğretmen, 

çocukları ziyaret ederek çocuk ve aile hakkında bilmediği birçok Ģeyi 

öğrenecektir. Öğretmen, evi ziyaret ettiğinde aile ile arasında yeni 

iliĢkiler geliĢecektir” ifadeleri yeteri kadar açıktır. 

Yine evde örnek etkinlik düzenleme konusunda programda 

açıkça ele alındığı söylenebilir. ―Ebeveynlerin okul öncesi eğitim 

hakkında bilgi edinmeleri, çocuklarının gelişimlerini desteklemeleri, 

çocukları ile zaman geçirmeyi öğrenmeleri ya da özel bir gereksinim 

nedeni ile çocuğun bireysel olarak desteklenmesi amaçları ile 

ebeveynlere evde yapılabilecek bireysel etkinlikler ya da ev programları 

hazırlanabilir. Bu çalışmaların sürekli ve düzenli olmasına özen 

gösterilmelidir.‖ 

4.5.5. Ailenin yönetim sürecine katılımı 

Ailenin kurumun hedef ve iĢleyiĢinden haberdar edilme ve karar 

süreçlerine katılımı konularında da ilk kez bir programda bu denli 

kapsamlı bir Ģekilde ele alınmaktadır. ―Okul öncesi eğitim kurumu, ne tür 

bir kurum olursa olsun, ailenin karar verme surecine katılımı gereklidir. 

Okulda politikaların belirlenmesi için, ebeveyn temsilcilerinin de 

bulunduğu yönetim heyetleri oluşturulmalıdır.‖  

―Ebeveynler program çalışmalarının başlangıcından sonuna 

kadar politika belirlenmesinde, sürece doğrudan katılmalıdırlar. Aileler 

okul öncesi eğitimde planlama, uygulama, değerlendirme ve yönetim 

süreçlerinin her birine dahil edilmiş olduklarında, gerçek bir aile 

katılımından söz edilebilir.‖ 

2006 Programı‟nda aile katılımının yedi ayrı baĢlıkta ―(Aile 

eğitimi etkinlikleri, Ailelerin eğitim etkinliklerine katılımı, Ev ziyaretleri, 

Evde yapılacak etkinlikler, Bireysel görüşmeler ve toplantılar, Aile 

iletişim etkinlikleri ile Ailenin yönetim ve karar alma süreçlerine 

katılımı)‖ ayrıntılı ele alınması, konunun ilk kez bu denli kapsamlı ele 

alındığının bir göstergesidir.  

Öğretmenin hangi etkinlikte aile katılımına nasıl yer vereceğini 

yıllık planını hazırlarken belirtmesinin de vurgulanmıĢ olması verilen 

önemi pekiĢtirmektedir. 

4.6. 2013 Okul Öncesi Eğitim Programları 

0-36 Ay Çocuklar Ġçin Eğitim Programı‟nda, aile katılımının oldukça 
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önemsendiği ve geniĢ açıklamalara yer verildiği görülmektedir. 

Programın genel özellikleri arasında da; ailenin eğitime katılımının 

önemi, ailenin çocuğun eğitimine erken katılımının; çocukların 

geliĢimlerine olumlu desteklediği, çocuğun kazandığı bilgi, beceri ve 

tutumları pekiĢtirip kalıcılığı sağladığına yer verilmiĢtir. Program‟ın 

uygulama esasları açıklanırken de; 0-36 aylık çocuklar için eğitim 

programı kapsamında eğitimcilerin sorumluluklarından birini de aile 

katılım çalıĢmalarını planlamak olduğu yer almaktadır MEB, 2013d).  

Ayrıca Program kapsamında aile katılımı ve iletiĢimini 

geliĢtirmek için 0-36 Ay Çocukları Ġçin Eğitim Programı Ġle 

BütünleĢtirilmiĢ Aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER) yayınlanmıĢtır. 

Rehberde aile eğitiminin önemi, amacı, ilkeleri, aile eğitimine hazırlık, 

aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler, çalıĢmalar için örnek 

oturumlar ve aile iletiĢim etkinlikleri konuları yer almaktadır. Rehber, 0-

36 ay çocukların eğitiminde 2013 Programı ile bütünleĢtirilmiĢ bir Ģekilde 

“Aile Katılımı” konusunda öğretmenlerin gereksinimini karĢılayacak 

önemli bir kaynaktır (MEB, 2013b). 

36-72 Ay Okul Öncesi Eğitim Programı, okul öncesi eğitiminin 

temel ilkeleri arasında, eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı 

sağlanmalıdır. ifadesi yer almakta; ayrıca, okul öncesi eğitimin önemi ile 

birlikte aile katılımının kritik rolüne de vurgu yapılarak, ailenin çocuğun 

geliĢimini, toplumsal uyumunu ve baĢarısını etkileyen en önemli 

değiĢkenlerden biri olduğu belirtilmektedir. 

Aile katılımının önemi, Program‟ın Temel Ġlkeleri arasında da 

sayılarak; aile eğitimi ve katılımının, okul ve ev arasındaki devamlılığı 

destekleyerek kazanılan bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığını sağladığına 

dikkat çekilmiĢtir. Bu nedenle 36-72 Ay Okul Öncesi Eğitimi Programı 

ile BütünleĢtirilmiĢ Aile Destek Eğitim Rehberi (OBADER) hazırlanmıĢ; 

öğretmenlerin Programla birlikte adı geçen rehberi de etkin bir Ģekilde 

kullanmaları önerilmiĢtir. 

36-72 ay çocukların öğretmen ve aileleri için hazırlanan 

OBADER‟in içeriğinde; aile katılımı kapsamında, anne baba eğitiminin 

amacı ve önemi ayrıntıları ile ele alınmıĢ; örnek oturumlar, aile iletiĢim 

etkinlikleri, ev ziyaretleri ve ev ziyaretlerinde yapılabilecek etkinlik 

örnekleri, ev ziyareti gözlem formu, ailelerde özel gereksinimli bireylere 

yönelik farkındalık oluĢturma konularına yer verilmiĢtir. Rehberde ayrıca, 

okul tanıtım ve aile tanıma dosyası ile öğretmenlerin aile eğitimlerinde 

kullanabilecekleri sunumlar bulunmaktadır (MEB, 2013c). 

2013 Programı‟nda bir yenilik olarak aylık eğitim planlarının 
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hazırlanmasını öngörülmekte ve aylık eğitim planlarında aile katılımı 

etkinliklerine de yer verilmesi beklenmektedir. Bu bağlamda; okulun 

açıldığı ayda çocukların evlerine yapılacak ziyaretler, toplu ve bireysel 

veli toplantıları ile ilgili tarihler belirtilmeli, anne babaların “Aile Eğitimi 

Ġhtiyaç Belirleme Formu” ile “Aile Katılımı Tercih Formu” ile birlikte, 

“Okul Tanıtım ve Aile Tanıma Dosyasında Bulunan Formlarını” da 

doldurmaları önerilmektedir. Aile katılımı bağlamında 2013 Programında 

yer alan yeniliklerden bir diğeri ise etkinlik planlarında ailelerin öneri ve 

katkılarının yer almasıdır (MEB, 2013c). 

2013 Programı‟nda ailelerin yönetim süreçlerine katılımı 

bağlamında açık bir bilgi bulunmamaktadır. “Aile eğitimi etkinliklerinin 

(…) ailelere uyum haftasında uygulanması önerilir, ancak uygulama 

zamanlarına kurumların koşullarına göre kurum yönetimi, eğitimci ve 

aileler birlikte karar verebilir veya etkinlikler kesin olmakla birlikte 

eğitimci bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni konular ekleyebilir veya 

konferanslar için uzmanlar davet edebilir‖ ifadeleri ailenin yönetim 

süreçlerine katılımını destekler özellikte fırsatlar olarak 

değerlendirilebilir. 

2013 Okul Öncesi Eğitim Programları ve eklerinin; aile eğitimi, 

ailenin eğitim etkinliklerine katılımı, aile iletiĢim etkinlikleri ve ev 

ziyaretleri öğeleri açısından aile katılımını alt öğeleri ile karĢıladığı; 

ailenin yönetim süreçlerine katılımı öğesinin ise zayıf kaldığı, yeterince 

karĢılamadığı söylenebilir. 

5. TartıĢma 

Bu bölümde araĢtırmanın amacına ve yöntemine uygun olarak, 

Türkiye‟de uygulanan okul öncesi eğitim programlarında aile katılımı ile 

ilgili bulgular analiz edilerek tartıĢılmıĢtır.  

GeçmiĢten günümüze okul öncesi eğitim programlarında aile 

katılım çalıĢmalarına verilen yer ve önem farklılık göstermektedir 

(Çamlıbel, Çakmak, 2010). Ancak genel yönelim olarak söylenebilir ki, 

yenilenerek uygulanan her programda aile katılımına verilen önem 

artarak devam etmektedir (Köyceğiz vd., 2016). Okul ile aile arasında 

olası problemleri önleme ve bireysel geliĢimi destekleme amacıyla 

ailelerle iĢbirliği yapılmasının önemi anlaĢılmaktadır (KocabaĢ, 2006). 

1953 Programı‟nda doğrudan “aile katılımı” kavram olarak 

kullanılmasa da, aile eğitimi etkinliklerine, ailenin ihtiyacı üzerine planlı 
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eğitimlerin düzenlenmesine, bireysel görüĢmeler ile aile bireylerine 

rehberlik yapılması ve eğitsel toplantılar düzenlenmesi hususlarına yer 

verilmiĢtir. 

Okul öncesi dönemde eğitim sürecine ailenin katılımı, bu 

dönemde çocuk geliĢimi konusunda ailelerin bilgilendirilmesi, özelikle 

annelerin eğitimi önemlidir. Anne-baba eğitimi programlarıyla, anne-

babaların kiĢisel geliĢimlerinin desteklenmesi, eğitime karĢı olumlu tutum 

geliĢtirmelerine neden olmakta (KocabaĢ, 2006); çocukların birçok 

davranıĢlarının temelinde anne ve babasının etkileri görülmektedir. Anne 

babanın yaklaĢımı olumlu ise çocuğun geliĢimine pozitif etki ederken, 

olumsuzluk karĢısında çocuğun geliĢiminin olumsuz etkilendiği 

bilinmektedir (Tönbül, 2019). 1953 Programı‟nda okulda veliler ile 

görüĢmek üzere gün ve saatlerin belirlenmesi, aile ile öğretmenin 

görevinin çocuğun potansiyelini geliĢtirmek olduğunun belirtilmesi, 

bireysel görüĢmeler ve eğitsel toplantıların düzenlenmesi aile eğitimi 

konularıdır. Aile eğitimi kapsamında yer alan eğitsel toplantıların 

çocuğun geliĢimi açısından bir fırsat olarak değerlendirilerek, bu 

toplantıların gündem maddelerine de yer verilmiĢtir. Ayrıca basılı ve 

görsel dokümanlar yolu ile aile eğitiminin gerçekleĢtirilmek istenmesi 

önemlidir (MEV, 1953; MEB, 1963; MEB, 1970). Bu anlamda aile 

eğitimi konusundaki öneri ve uygulamaların daha sonra geliĢtirilen ve 

uygulanan programlarda da benzer ifadelerle yer almaktadır: 1989 

Programı‟nda, okulöncesi eğitim okul-aile iĢbirliği içinde verilmesine 

dair ilke; 1994 Programlarında, ailelere aylık bültenler gönderme, ailelere 

eğitici programlar ve tartıĢma konuları sunma, ailelerle tanıĢma, kuruma 

kabul etme ve uyum sağlama gibi somut bazı öneriler sunulmaktadır 

((MEB, 1989;MEB, 1994). Köyceğiz ve diğerlerine (2016)‟e göre, 

Program‟da okul aile iĢbirliğinin önemine değinilmiĢ, anne babanın 

eğitim ortamına katılımları sağlanarak hem eğitime katkılarının 

sağlanması hem de ana baba eğitimi gerçekleĢtirilmesinin gerekliliği 

belirtilmiĢtir. 

Bu bağlamda 2002 Programı‟nda eğitimde çocuğun ve ailenin 

etkin katılımını sağlamak esastır ifadesi önemlidir. Programın 

uygulanması ile ilgili olarak da; ailenin çocuğun eğitimine katılımının 

sağlanması ve çocukta istenen davranıĢların geliĢtirilmesi için okul ve 

ailenin iĢbirliğinin sağlanmasının önemi belirtilmiĢtir. Bu amaçla öğretim 

yılı baĢında kurum yöneticileri ve öğretmenlerin bir araya gelerek, 

ailelerin eğitim sürecine katkılarının kararlaĢtırılması önerilmiĢtir (MEB, 

2002). 2006 Programı‟nda önceki programlarda olduğu gibi, okul öncesi 
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eğitiminin temel ilkeleri arasında; Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin 

etkin katılımı sağlanmalıdır, ifadesi ile yer almakta; Programın temel 

ilkeleri sayılırken de aile katılımı öne çıkarılarak çeĢitlendirilmiĢtir. 

Program‟ın bütünlüğü içerisinde ayrı bir bölüm aile katılımı konusuna 

ayrılarak aile katılımı kapsamı geniĢ olarak ele alınmıĢ, aile eğitiminin 

öğretmen-aile iĢbirliği içerisinde planlanıp uygulanması gerektiği 

vurgulanmıĢtır. Aile eğitiminin bireysel görüĢme ve eğitsel toplantılar, 

yazılı ve görsel dokümanlar gibi alternatiflere eğitimin 

çeĢitlendirilebileceğine imkan tanınmıĢtır. Program‟da ayrıca ilk defa 

ailenin eğitim ihtiyacını belirlemek üzere “Aile Eğitimi Ġhtiyaç Belirleme 

Formu” geliĢtirilerek öğretmenlerin kullanmasına imkan verilmiĢtir 

(MEB, 2006). 2013 Programı‟nda aile eğitimi en üst düzeye çıkarılarak, 

eğitimin ayrıntılarına yer verilmiĢtir. Özellikle 2013 Programı 

kapsamında yayımlanan EBADER ve OBADER‟in yayınlanması ve 

örnek etkinliklere yer verilmesi konunun öneminin verilen değeri 

göstermesi açısından önemlidir (MEB, 2006; MEB, 2013a; MEB, 2013b; 

MEB, 2013c). Okul öncesi eğitim programlarını 1994 Programı ile 

değerlendirmeye baĢlayan Köyceğiz vd. (2016), programlarda aile 

katılımına artarak yer verildiği belirtilmektedir. Ailenin eğitim sürecine 

katılımı konusunda artarak devam eden bu anlayıĢın olumlu bir geliĢme 

olduğu söylenebilir.  

1953 Programı‟nda, sınıf içi etkinliklerde anne-babalarla iĢbirliği 

veliler arasında bulunan bazı yetkili Ģahsiyetlerden faydalanma, anne-

babaların okulla ilgili sorumluluk almaları ve etkinliklerde anne-babaların 

okula nasıl yardımcı olabileceklerinin görüĢülmesi, durumu uygun olan 

annelerin belirli gün ve saatlerde okula gelip çocuklara masal anlatarak, 

çocukların serbest oyunların gözetleyerek öğretmene yardımcı olması 

gibi öneriler ve ailenin eğitim dıĢında çocuk bakımı gibi iĢlerde 

öğretmene yardımcı olmalarına imkan verilmesi bugün de geçerliliği olan 

uygulamalardır (MEB, 1970). 1989 Programı‟nda ailenin eğitim 

etkinliklerine katılması konusunda herhangi bir bulguya 

rastlanmamaktadır. Bu durum Köyceğiz ve diğerlerinin (2016) 

çalıĢmasından da ifade edilmektedir. 1994 Programı‟nda ailenin sınıf içi 

etkinliklerde rol alma; belenme ve uyku saatlerinde yardımcı olma 

konusuna açıkça yer verilmektedir (MEB, 1994). 2002 Programı‟nda ise 

ailenin eğitim etkinliklerinde rol alma konusunda yeterli bilgi 

bulunmaktadır (MEB, 2002). 2006 Programı‟nda ailenin sınıf içi eğitim 

etkinliklerde rol alması konusunda ilk kez sistematik br yol izlenmiĢtir. 

Bu amaçla, ailelerin okulda veya okul dıĢı etkinliklerde okula ve 
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öğretmene sunabileceği her türlü katkının türünü, zamanını, süresini 

belirlemek üzere “Ebeveyn Katılım Formu” örneğine yer verilmiĢtir. 

Ebeveyn Katılım Formu‟nda yer alan seçenekler, aileye inisiyatif 

tanımakta, böylece ailenin kendisi için de uygun olan bir etkinlikte görev 

almasına olanak sunulmaktadır. 2013 Programı‟nda ise ailenin eğitim 

etkinlikleri konusuna geniĢçe yer verilerek, bir önceki Program‟da olduğu 

gibi katılımın planlı yürütülmesine imkan veren “Ebeveyn Katılım 

Formu”nun kullanılması önerilmiĢtir. Ġlgili araĢtırmalarda, ailenin eğitim 

etkinliklerine katılımı konusunda en sık tercih edilen katılımın, sınıftaki 

etkinliklere yardımcı olmak olduğu görülmektedir (Castro vd., 2004. Akt: 

Abbak, 2008). 

1953 Programı‟nda aile iletiĢim etkinlikleri konusuna da; belli 

gün ve saatler, günlük Ģahsi iliĢkiler, küçük gösteriler, çaylı toplantılar 

gibi çeĢitli alternatiflere yer verilmiĢtir (MEB, 1970). 1989 Programı‟nda 

aile iletiĢim etkinlikleri konusunda herhangi bir bulguya yer verilmemiĢ; 

1994 Programı‟nda ise aile iletiĢim etkinlikleri doğrudan kullanılmamıĢ, 

fakat anne baba eğitimi adı altında iletiĢim etkinlikleri arasında 

değerlendirilebilecek; kurum haber alma köĢesi açma, dilek kutusu 

koyma, dönem sonlarında rapor verme gibi önerilere yer verilmiĢtir. 

Önerilere bakıldığında; aile eğitimi ile birlikte, bazı önerilerin daha 

sonraki programlarda “aile iletiĢim etkinlikleri” kapsamında ele alınan 

baĢlıklara ayrıntıları ile yer verildiği görülmektedir. Eğitimin baĢarısı 

açısından aile katılımının önemli olduğuna dikkat çekilerek, aile eğitimi 

bağlamında eğitimin evde devam etmesi açısında ailelerin okula davet 

edilmesi ve çocuklarının aldığı eğitimin gözlenmesine fırsat verilmesi de 

aile ile iletiĢim etkinlikleri arasında değerlendirilebilir. Program‟da dijital 

temelli uygulamalar ve okula geliĢ-gidiĢ zamanlarının iletiĢim etkiliği 

olarak değerlendirilmesi de yer almamaktadır (MEB, 1994). 2002 

Programı‟nda, aile iletiĢim etkinlikleri konusunda yeterli bilginin 

bulunmadığı; 2006 Programı‟nda aile iletiĢim etkinliklerinin yeteri kadar 

açık ve kapsamlı bir Ģekilde ele alındığı görülmektedir (MEB, 2006). 

2013 Programı kapsamında yayınlanan EBADER ve OBADER de aile 

iletiĢim etkinlikleri ayrı bir baĢlık altında ele alınarak; telefon 

görüĢmeleri, kısa ileti hizmetleri, kitapçıklar, görsel iĢitsel kayıtlar, 

fotoğraflar, duyuru panoları, bültenler, haber mektupları, yazıĢmalar / 

iletiĢim defterleri, geliĢim dosyaları (portfolyo), toplantılar, okul 

ziyaretleri, geliĢ gidiĢ zamanları internet temelli uygulamalar, dilek 

kutuları olarak çeĢitlendirilerek açıklanmıĢtır (MEB, 2013b; MEB, 

2013c). Köyceğiz ve diğerlerinin (2016) çalıĢmasında da 2013 
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Programı‟nda aile iletiĢim etkinlerine EBADER ve OBADER üzerinden 

geniĢçe yer verildiği belirtilmektedir. Koç, Taylan ve Bekman‟ın 

(2001)‟da yaptıkları araĢtırmada okul öncesi öğretmenlerinin büyük 

çoğunluğu 1-2 ya da 3-4 kez velilerle toplantı yaptıklarını, toplantıların 

dıĢında veli ya da kendileri istedikçe, veliler okula geldikçe görüĢme 

yaptıklarını belirtmiĢlerdir (Akt: Abbak, 2008). 

Ev ziyaretleri ile ilgili olarak 1953 Programı‟nda; ―mümkün ise 

öğretmen çocuğu daha önce evinde ziyaret etmeli‖ ifadesine yer verilmiĢ; 

ayrıca evde örnek etkinlik düzenleme konusuna değinilmemiĢtir (MEV, 

1953; MEB, 1963; MEB, 1971). 1989 Programı‟nda ev ziyaretleri 

hakkında herhangi bir bulgu yer almamaktadır (MEB, 1989a; MEB, 

1989b).1994 Programda ailelere ev ortamında uygulayabilecekleri 

etkinlikler hakkında bilgilendirilmesine yer verilmesi, bir baĢlangıç 

olarak önemlidir. 2002 Okulöncesi Eğitim Programında sistematik olarak 

öğretmenlerin yapması gereken ev ziyaretleri ve veli toplantılarına 

değinilmiĢtir (MEB, 2002; Köyceğiz vd. 2016). 2006 Programı‟nda da ev 

ziyaretlerinde çocuğu ve aileyi gözlemlemenin önemi ifade edilerek, 

öğretmenlerin öğretim yılı boyunca her çocuk için asgari iki ev ziyareti 

yapması tavsiye edilmektedir. 2013 Programı kapsamında yayımlanan 

OBADER‟de ev ziyaretlerine değinilerek; ev ziyaretlerinin amaçları, ev 

ziyaretlerinde yapılabilecek etkinlik örnekleri ve “Ev Ziyareti Gözlem 

Formu‟na” yer verilmiĢtir.  

Ailenin yönetim sürecine katılımı kapsamında 1953 

Programı‟nda ailenin kurumun hedef ve iĢleyiĢinden haberdar edilmesine 

yer verildiği, ancak ailenin karar süreçlerine katılımı hususunda 

değinilmediği anlaĢılmaktadır (MEV, 1953). 1989 Programı‟nda ailenin 

yönetim sürecine katılımı konusunda, herhangi bir bulguya 

rastlanmamaktadır. 2002 Programı‟nda da yönetim süreçlerine katılımı 

konusunda açık, net bir bilginin bulunmadığı söylenebilir. 2006 

Programı‟nda ise ailenin kurumun hedef ve iĢleyiĢinden haberdar edilme 

ve karar süreçlerine katılımı konularında da ilk kez bir programda bu 

denli kapsamlı bir Ģekilde ele alınmakta; kurumun türüne bakılmaksızın, 

ailenin karar verme surecine katılımının gerekli olduğuna 

değinilmektedir. ―Okulda politikaların belirlenmesi için, ebeveyn 

temsilcilerinin de bulunduğu yönetim heyetleri oluşturulmalıdır. 

Ebeveynler program çalışmalarının başlangıcından sonuna kadar 

politika belirlenmesinde, sürece doğrudan katılmalıdırlar. Aileler okul 

öncesi eğitimde planlama, uygulama, değerlendirme ve yönetim 

süreçlerinin her birine dahil edilmiş olduklarında, gerçek bir aile 
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katılımından söz edilebilir‖ ifadeleri ile konu önemsenmiĢ ve 

somutlaĢtırılmıĢtır (MEB, 2006).  

2013 Programı‟nın, ailenin yönetim sürecine katılımları 

konusunda; ―aileye yönelik eğitim programlarının uygulanmasının 

aileler birlikte karar verilmesi veya etkinliklerin bölgesel ihtiyaçlar 

doğrultusunda düzenlenmesine fırsat verilmesi‖ ailenin yönetim 

süreçlerine katılımını sağlayan fırsatlar olarak değerlendirilebilir, ancak 

bunların zayıf kaldığı ailenin yönetim süreçlerine katılımını sağlamaktan 

uzak öneriler olduğu söylenebilir. 

6. Sonuç 

Okul öncesi eğitim kurumlarında sunulan eğitimin niteliğini geliĢtirerek 

devamlılığını sağlamak beklenen bir olgudur. Bu amaçla planlanan 

hedeflere varmak için okul ile aile arasındaki iĢbirliğini ileri seviyelere 

taĢımak gereklidir. Bunun için de aile katılımı çalıĢmalarına aile, 

öğretmen ve kurum yöneticilerinin gereken ilgiyi göstermesi, çalıĢmaları 

koordineli bir Ģekilde sürdürmesi önemlidir.  

1953 Ana Okulları Eğitim Programı‟nda “aile katılımı” kavramı 

doğrudan kullanılmasa da kavramın içeriğini büyük ölçüde kapsayacak 

Ģeklinde aile ile iĢbirliği yapılmasının gerekliliğine ayrıntılı olarak yer 

verildiği anlaĢılmaktadır. Program‟ın yayınlandığı zaman ve koĢullar da 

dikkate alındığında Program‟ın aile katılımı açısından yeterli bir anlayıĢa 

sahip olduğu söylenebilir. 

1989 Programı‟nın aile katılımına en az yer verilen program 

olduğu anlaĢılmaktadır. Programın amaçları ve ilkeleri kısımlarında aile 

katılımına değinilmekle yetinilmiĢ, herhangi bir bilgiye yer verilmemiĢtir.  

1994 Programı‟nda aile katılımının daha modern bir yaklaĢımla 

ele alındığı görülmektedir. Programda okul ve aile iĢbirliğinin önemine 

değinilmiĢ, ailelere çocuğun geliĢimini desteklemek amacıyla evde 

yürütebilecekleri etkinlikler ile ilgili olarak rehberlik yapılmasının gereği 

ifade edilmiĢtir. Anne babanın eğitim sürecine daha duyarlı bir paydaĢ 

olarak katılımlarına vurgu yapılarak; aile eğitimi çalıĢmalarının gereğine 

dikkat çekilmesi aile katılımının günümüzdeki anlamıyla anlaĢılması ve 

kapsamının geniĢlemesi açısından önemli bir aĢamadır. 

2002 Programı‟ndan aile katılımının formel bir Ģekilde 

yürütülmesinin amaçlandığı anlaĢılmaktadır. Program‟da aile katılımı 

kapsamında yürütülecek çalıĢmaların kurum yönetimini de sürece dahil 

ederek planlı olarak yürütülmesi gerektiği vurgulanmaktadır.  
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2006 Programı‟nda aile katılımı program bütünlüğü içerisinde 

ayrı bir bölümde ele alınmıĢtır. Bu bölümde aile katılımının kapsamı 

çeĢitlendirilerek açıklanmıĢtır. Bu özelliği ile 2006 Programı‟nda aile 

katılımının içeriği ve uygulaması somut bir çerçeveye dayandırılarak 

tayin edilmiĢtir.  

2013 Programında aile katılımı ayrıntılarıyla ele alınmıĢtır. 

Programın ekinde yer alan iki ayrı rehber kitap ile aile katılımı ilk defa 

eğitim programının bileĢeni olmuĢtur. Rehber kitaplar, eğitimcilerin aile 

katılımı kapsamındaki içeriğe bir bütün olarak daha kolay eriĢimini 

sağlaması açısından önemlidir. Söz konusu rehber kitaplar ile aile 

katılımının önemi, planlama ve uygulanması konusunda uygulayıcılara 

kapsamlı rehberlik yapılmaktadır.  

AnlaĢılacağı gibi okul öncesi eğitim programlarında “aile 

katılımı” geliĢtirilen her programda daha kapsamlı olarak ele alınmıĢtır. 
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1. GiriĢ

oplum sorunları ancak uygun sayıda ve nitelikte insan gücü ile 

çözülebilecektir. Nitelikli insan ise iyi bir eğitim sisteminde 

yetiĢmektedir (Duru ve Gürdal, 2002). Yeni ilköğretim programı, 

yapılandırmacı öğrenme yaklaĢımına uygun olarak hazırlanmaktadır. Bu 

yaklaĢımda, kullanılan öğretim stratejileri ve bu stratejilerle paralel 

öğretim yöntem ve teknikleri öğrenciyi daha etkin kılmaktadır, kılmalıdır. 

(ġimĢek, Hırça, CoĢkun, 2012).  

Bu bölümde öğretim strateji, yöntem ve teknikleri kavramları 

sırasıyla kısaca ele alınacaktır. Kavramların geniĢ bir Ģekilde aktarmadan 

önce kısaca tanımlarını vermek bölümün açıklayıcılığı açısından uygun 

olacaktır.  

1.1. Öğretim Stratejileri 

Öğretimde kullanılabilecek stratejileri üç grupta toplayabiliriz. Bunlar; 

“sunuĢ yoluyla öğretim stratejisi, buluĢ yoluyla öğretim stratejisi ve 

araĢtırma inceleme stratejisi”dir. 

T 

BÖLÜM 2 
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Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi: SunuĢ yoluyla öğretim 

genellikle bilginin aktarıldığı, kavramların, ilkelerin ya da genellemelerin 

aktarılmasında kullanılır. Öncelikle genel ilke ve kavramlar daha sonra 

ayrıntılı bilgiler verilir. Etkinlik aĢama aĢama geliĢir. Ön düzenleyicilerle 

etkinlik baĢlar ve genel bir çerçevesi çizilmiĢ olan etkinlikte daha sonraki 

aĢamalarda ayrıntılara girilir. Etkinlik tamamlandıktan hemen sonra 

çocuklara pekiĢtireç verilmelidir (Sözer, 2001). 

Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi: BuluĢ yoluyla öğretimde 

öğretim problemle baĢlar. Bu problemin öğrencide merak uyandıracak, 

bu merakın sürekliliğini sağlayacak ve öğrencide baĢarma duygusunu 

sağlayacak nitelikte olması son derece önemlidir. Öğrenciler daha önce 

araĢtırılmıĢ bir gerçeği kendileri için araĢtırırlar. Öğretmenin yapacağı ilk 

iĢ amacın belirtilmesidir. Zihinsel geliĢimlere uygun örnekler belirlenir. 

Öğrenciler bunlar üzerinde yorum yapar. Öğrenciye sorulacak sorular 

açık uçlu ve öğrencilerin yanıtları ise gerçekçi olmalıdır. Sorular 

kolaydan-zora doğru dizilmelidir. Motivasyon ve ilgiyi arttırmak 

önemlidir. Öğrenci genelleme ve tanımlamalara kendisi ulaĢmalıdır 

(Demirel, 1998; Sönmez, 1999). 

Araştırma İnceleme Stratejisi: AraĢtırma inceleme stratejisinde 

öğrenciler belli bir konu ile ilgili problemler belirlerler, bu problemlerle 

iliĢkili olarak harekete geçerler, araĢtırma etkinliklerini sürdürürler ve bu 

çalıĢmalar sonucu bir sonuca ulaĢabilirler. Bu stratejide öğrenci problemi 

tanımlayabilir ve bu probleme iliĢkin çözüm yolları düĢünür, çözüm 

yolları önerir, çözüm yollarını gerçekleĢtirebilmek üzere verileri toplar ve 

bu verileri değerlendirerek sonuca ulaĢır. Öğrencilerin araĢtırma ve 

inceleme yapmalarına ağırlık verir. Öğretmen yol gösterici, yönlendirici 

ve rehberdir (Bilen, 1999; Senemoğlu, 2001; Sözer, 2001). 

Bu öğretme stratejilerinden yola çıkarak öğretmenler eğitimi 

etkili kılabilmek için çeĢitli yöntem ve tekniklerden yararlanır, bu yöntem 

ve teknikleri daha etkin kılmak için de gerekli olan eğitim öğretim araç-

gereçleri kullanırlar.  

1.2. Öğretim Yöntemleri 

Öğretimde yöntem, bir konunun öğretiminde amaca ulaĢtıran en kısa, en 

doğru, en sağlam ve en kolay yoldur. Tan ve Erdoğan (2004) öğretim 

yöntemini, öğrencileri özellikleri, ders araç ve gereçleri gibi öğrenmeye 

iliĢkin durumların tümünün dikkate alınarak oluĢturulan en akılcıl yol 

olarak tanımlamıĢlardır. Nas (2000)‟a göre yöntem; amaçları 
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gerçekleĢtirmek için, var olan teknikleri, içeriği, araç-gereçleri 

birbirleriyle iliĢkili olarak kullanılan bir öğretme yoludur. Öğretim 

yöntemleri Demirel (2003) tarafından; “Anlatma, tartıĢma, örnek olay, 

gösterip yaptırma, problem çözme ve bireysel çalıĢma” olarak 

gruplandırılmıĢtır. Yöntem çalıĢmaları düzenleyerek, disiplin altına alır 

ve öğretimin güvenle yürümesini sağlar (KemertaĢ, 2001). 

Öğretmenin yöntem seçimi birçok faktörden etkilenmektedir. 

Bunlar: öğretmenin yönteme yatkınlığı, öğretim sonucunda öğrencide 

geliştirilmek istenen nitelikler, öğrenci grubunun büyüklüğü, konunun 

özelliği, zaman ve fiziksel imkanlar ve maliyet olarak sıralanabilir. 

(Küçükahmet, 2001). Öğretim yöntemini seçmeyi etkileyen faktörlerin 

dikkate alınmasının yanı sıra öğretim yöntemi belirlenirken, programın 

niteliği, eğitim hedefleri ve öğrencilere uygun olması da ayrıca dikkat 

edilmesi gereken noktalar arasında yer almalıdır. DüĢünülmesi gereken 

diğer noktalar ise; sınıfın atmosferi, öğrenme-öğretme ortamının 

sınırlılıkları, öğretmenin ve öğrencilerin özellikleri olarak ifade edilebilir 

(Nas, 2000; Küçükahmet, 2001).  

1.3. Öğretim Teknikleri 

Nas (2000)‟a göre teknik; araçları kullanırken, etkinlikte bulunurken 

izlenen özel bir yol olarak tanımlanmıĢtır. Öğretim teknikleri Demirel 

(2003) tarafından, “Grupla öğretim teknikleri; beyin fırtınası, gösteri 

(demostrasyon), soru-yanıt (question-answer), drama ve rol yapma (drama- 

role playing), benzetim (simulation), ikili ve grup çalıĢmaları (pairwork-

group work), mikro öğretim (micro teaching) ve eğitsel oyunlar 

(educational games); Bireysel öğretim teknikleri; bireyselleĢtirilmiĢ 

öğretim, programlı öğretim ve bilgisayar destekli öğretim ve ayrıca Sınıf 

dışı öğretim teknikleri‖ biçiminde üç grupta ele alınmıĢtır.  

2. Erken Çocukluk Eğitiminde Kullanılabilecek ÇeĢitli 

Öğretim Yöntemleri  

Burada daha çok erken çocukluk döneminde kullanılması uygun 

olabilecek öğretim yöntemlerine dikkat çekilmeye çalıĢılmıĢtır. 

2.1. Anlatım Yöntemi  

Öğretmenin bilgileri ve malzemeleri küçük basamaklar halinde sunduğu, 
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doğru ve hatalı yanıtları olan açık uçlu sorular sormadığı, dinleme ve 

izleme ağırlıklı, çocukların sıralı olarak katıldığı, dıĢtan denetimli, 

öğretmenin anında geri bildirim verdiği, planı iyi yapılmıĢ ve 

yapılandırılmıĢ bir yöntemdir (Tuğrul, 2005) 

Anlatım, öğretmenin sahip olduğu bilgilerini pasif bir biçimde 

dinleyen öğrencilere otokratik bir biçimde aktardığı geleneksel bir 

yöntemdir (Küçükahmet, 2001). Okullarda en çok kullanılan bu yöntem 

sözlü anlatıma dayanmaktadır (ġiĢman, 2006). Anlatım, eski klasik bir 

yöntemdir. Öğretmen anlatıp öğrenci dinlediği için öğretmen merkezlidir 

(Nas, 2000). Çok sık ve etkili bir biçimde kullanılmaması yöntemin 

etkisini azaltabilir. Önemli olan anlatım yönteminin kullanılacağı 

etkinliğin ve yöntemin süresinin doğru biçimde belirlenmesi ve 

öğretmenin herkesin dikkatini çekecek biçimde anlatım yöntemini kısa ve 

ilgi çekici biçimde kullanabilmesi gerektiğidir. Ayrıca öğretmenin 

iletiĢim ve konuĢma becerilerinin adı geçen yöntemde çok önemli olduğu 

bilinmelidir (Küçükahmet, 2001). 

Anlatım yöntemi şu özellikleri taşımaktadır: “Öğretmen 

yönünden planlı, sistemli ve yapılandırılmıĢtır, görsel ve iĢitsel temele 

dayanır, ayrıntılıdır, durağandır, dıĢtan güdümlüdür; öğrenme genelden 

özele-tümden gelim gerçekleĢir”.  

Anlatım yönteminin gelişimsel ve eğitimsel kazanımları; “bilgi ve 

sözcük dağarcığını geliĢtirir, dinleme becerisini geliĢtirir, hiyerarĢik bir 

süreçte eski ve yeni bilgiler arasında bağlantılar kurulur böylece anlamlı 

öğrenme gerçekleĢir” biçimindedir.  

Anlatım yönteminin faydaları şunlardır: “Öğrencilerin çalıĢmaya 

baĢlayabilmeleri için gerekli temel materyalin sunumu ya da farklı bir 

çalıĢmaya baĢlayabilmeleri için anlatım yöntemi etkili bir yoldur. Ayrıca 

bilgilerin sayıca çok gruplara iletilebilmesi için etkilidir. Hemen hemen 

tüm öğrencilerin içerik konusunda genel bir görüĢ birliği oluĢturmasına 

yardımcı olur. Öğretmen oturumda sürpriz bir bilgi ile karĢılaĢmayacağı 

için öğretmene “güven” duygusu verir. Uygulanması en kolay olan ve 

ekonomik olan yöntemlerden biridir. Öğretmen etkili konuĢmasıyla 

öğrencileri etkiler, yaĢam deneyimlerini kısa yoldan öğrencilere sunar. 

Öğrenciler etkinlikte kullanılan materyallerin dıĢında da öğretmenlerden 

yeni bilgileri edinirler ve bu yöntem ile öğretmen sürece katkı sağlar 

(Küçükahmet, 2001; Nas, 2000).  

Anlatım yönteminin sınırlılıkları: “Anlatım yöntemi uzun 

olduğunda ve sık tekrar edildiğinde sıkıcı bir hale gelmesi olasıdır. Bu 

yöntemde dinleyenlerin ilgilerini ve ihtiyaçlarını ne kadar karĢıladığını 
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belirlemek kolay değildir. Yöntemin uygulanması sırasında öğrenciler 

soru soramadıklarından geri dönüt ortadan kalkmaktadır. Bu durum 

iletiĢim eksikliğine neden olur. Dinleyenler edilgin ve alıcı durumdadır 

(Nas, 2000; Küçükahmet, 2001). Dinleyenleri tanımak kolay değildir, 

duygusal tutum yok denecek kadar azdır ve psikomotor öğrenme 

neredeyse hiç oluĢmaz. Öğrenci öğrenmeye aktif katılmadığından biliĢsel 

öğrenmenin çok yüksek olması beklenemez (Küçükahmet, 2001). 

Öğretmen iyi ve etkili konuĢmazsa öğrencilerin ilgilerini çekemez. 

Öğrenci öğretmenin söylediklerini olduğu gibi yineler, ezberler. Tek 

kaynak öğretmen olunca çocuğun yaĢama bakıĢı sığlaĢır. Üst düzeydeki 

hedefler bu yöntemle gerçekleĢtirilemez. Bireysel farklılıklar dikkate 

alınmaz, dolayısıyla öğretimin bireyselleĢtirilmesi ilkesine ters düĢer. 

Aynı yöntemle, aynı sürede, bütün davranıĢları öğrencilerin hepsinin 

kazanmaları beklenir. Ders boyunca öğrencilerin ilgilerini, dikkatlerini 

diri, canlı tutmak zordur. Çocuk psikolojisine uygun değildir. Çocuk 

hareket varlığıdır. Çocuğa “arkanıza yaslanın, dik oturun, çiçek olun” 

diyerek dakikalarca oturtulamaz. Dinlemek, dinleyerek öğrenmek zordur. 

Bu zorluğun nedeni; olağan bir konuĢma hızı dakikada 150 sözcük, 

beynin çalıĢma gücüyse 800 sözcük dolayındadır (Myers ve Myers, 1976, 

akt: Nas, 2000). Aradaki fark 650 sözcüktür. Bu nedenle kiĢi dinlerken 

baĢka Ģeyler düĢünmek için zaman bulduğundan konuĢmadan koparak 

çoğunlukla özel Ģeyler düĢünme, düĢ kurma eğilimi vardır” (Nas, 2000). 

Anlatım yönteminden tüm yetersizliklerine rağmen tümüyle 

vazgeçilemez. Yerinde ve zamanında uygulanırsa bu yöntem de verimli 

olabilir. Anlatım yöntemi; etkinlikleri sunmak, öğrencileri güdülemek, 

konuları özetlemek, anlaĢılması zor konuları anlaĢılır kılmak için ve 

öğrencilerin bulamayacağı bilgilerin verilmesi gerektiği durumlarda 

kullanılabilir (Bilen, 1999). Bilgi edinme sürecinde anlatım yöntemi ya 

tartıĢma yöntemine eĢittir ya da ondan üstündür (Açıkgöz, 1996).  

Anlatım yöntemini en iyi biçimde kullanım için rehber ilkeler 

şöyle sıralanabilir (Küçükahmet, 2001; Nas, 2000): “Anlatımı yöntemi 

planırken genel ve özel amacı saptama, dinleyicilerin özel ilgi ve 

ihtiyaçlarını bilme ve onları tanıma, (Öğrencilerin yetiĢmelerine yardım 

etmek için genel ve özel amaçların bu bilgi ve ihtiyaçlarla iç içe olması 

gerekmektedir.), resimler, modeller ve diğer görsel-iĢitsel araçlarla 

anlatımı zenginleĢtirme (en azından yazı tahtası önemli noktaları 

vurgulamak için bir araç olarak kullanılabilir), iyi organize etme, sesi iyi 

kullanarak anlatımı tek düzelikten kurtarma, anlatım sürecinde sorulardan 

faydalanılarak düz anlatımdan sakınma. Anlatım esnasında sorulardan iki 
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türlü faydalanılabilir. Öğretmen soruyu sorar, biraz bekler, kendi 

cevaplar. Öğretmen soruyu sorar, biraz bekler, öğrencinin cevaplamasını 

ister. Her iki yolda ilgi toplamaya yardımcı olacağı gibi ikinci durumda 

öğrenciler zihinlerinde cevap ararlar. Bu durumda sorular dönüt 

mekanizması gibi kullanılacağından öğretmen dinleyicilerin ilgilerini de 

ölçme olanağına sahip olur. Anlatım yönteminde ayrıca öğrencilere soru 

sorma olanağı verme, dinleyicileri gözlemleme, anlatım sonunda 

tartıĢılan materyal ya da konunun daha açık hale gelmesi için vızıltı 

grupları ya da diğer küçük grup çalıĢmaları düzenleme (bu durumda 

öğretmenin görevi gruptan gruba gezerek tartıĢmaları yönlendirmek 

olmalıdır) gibi ilkelerden yararlanılabilir. Bu yöntemi kullanan 

öğretmende öğretme coĢkusu olmalı, açık, anlaĢılır, yalın bir anlatımı 

olmalıdır. Ayrıca öğretmen iyi bir diksiyona sahip olmalıdır. Anlatım 

esnasında karĢılaĢtırmalar yapılabilir. Öğretmen derse mizah katmalıdır. 

Gülmek, güldürmek dersin ciddiyetini bozmaz aksine derse renk katar, 

dikkati toplar, anlamayı kolaylaĢtırır, hem öğrenciyi hem öğretmeni 

rahatlatır. Öğretmen öğrenciyle göz iletiĢimi kurmalıdır. Öğretmenin 

öğrencilere saygı duyduğunu, onların varlığını kabul ettiğini 

göstermelidir. Bu süreçte öğretmen öğrencilerin jest ve mimiklerinden 

dönüt alır, sınıfı denetim altında tutar. 

Okul öncesi dönemde etkili anlatım yoluyla öğrenme öğretme 

sürecinin uygulanmasında dikkat edilecek ilkeler ise (Tuğrul, 2005): 

“Eğitimin amaçlarını belirleyin; çocukların hepsi için öğrenme amaçlarını 

belirleyin; tüm öğrenme alanları için amaçları tanımlayın (fiziksel, 

duygusal, sosyal, zihinsel, dilsel vb.); Olası öğrenme deneyimleri için 

hazırlık yapın; çocukların etkinliklere odaklanmasını sağlayın. Bir 

etkinlikten diğer etkinliğe geçerken etkinlikler arasında organize edilmiĢ 

geçiĢler sağlayın; Etkinliklerin amacını çocuğa açıkça anlatın; ilgili 

açıklamayı çocuğun anlayacağı dilde ve düzeyde, ana hatlarıyla yapın. 

Bir baĢka aĢamaya geçmeden önce çocukların sorularına yanıt verin; 

Uygun iĢlemler ve ürünler için modeller sunun; malzemelerin uygun 

kullanımları için model oluĢturun. Eğer uygunsa bitmiĢ ürünlerden 

örnekler gösterin; Yol gösteren uygulamalar sağlayın; her çocuğu 

informal fakat belli aralıklarla kontrol edin. Uygun oldukça bireysel 

olarak çocuğa yeni örnekler verin ve ilgili kavramlarla tanıĢtırın. 

Öğretilen becerilerin, bilgilerin kullanılması için gün boyunca olanak 

bulunduğundan emin olun, olanaklar yaratın. KarmaĢık davranıĢları 

geliĢimsel olarak yapılandırmak için basit becerileri birleĢtirin; Öğrenim 

deneyimleri için özetleme yapın; bir etkinlik tamamlanmaya yaklaĢınca 
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çocuğu uyarın. Çocuklara öğrendiklerini tekrarlamaları için olanak 

tanıyın. ÇalıĢma sonunda çevrenin toparlanması için çocuktan yardım 

isteyin; Bağımsız uygulama için plan yapın; öğrenmeyi güçlendirmek 

için aileler ve diğer profesyonellerle iĢbirliği yapın. Aynı ya da benzer 

becerileri hedef alan baĢka öğretim yöntemlerini kullanarak çeĢitli 

etkinlikler geliĢtirin. Çocukların günlük öğrenimlerine hazırlık ve 

temizlik etkinliklerini de katarak, onların sorumluluklarını ve 

bağımsızlıklarını geniĢletin” (Slentz ve Krogh akt. Tuğrul, 2005) biçimde 

sıralanabilir.  

2.2. Gösteri Yöntemi 

Gösteri yöntemi öğretmenin öğrencilere bir prensibi açıklamak ya da bir 

Ģeyin nasıl yapılacağını göstermek için yaptığı iĢlemlerdir. Gösteri 

yönteminde hem görsel hem iĢitsel iletiĢim kullanılır (Küçükahmet, 

2001). Bu yöntem kullanılarak çocuklara sözlü olarak söylenenlerin 

yapılarak görsel olarak da desteklenmesi öğrenmeyi kolaylaĢtırır (Tuğrul, 

2005). 

Gösteri yönteminin faydaları: “Gösteri yöntemi öğrencilere 

olayın gerçek oluĢumunu hem görerek hem iĢiterek öğrenme olanağı 

sağlar; Gösteri yöntemi kelimelerin yetersiz olduğu kavramlar, prensipler, 

düĢünceler ve hareketlerin açıklanmasında kullanılır; Ġyi bir gösteri 

öğrencinin dikkatini çeker; Yalnızca gösteri yapanın materyale ihtiyacı 

olduğu için ekonomiktir; Öğrenciler de gösterileri yönetebilirler; Öğrenci 

öğrenme sürecini deneyimlemeden önce (materyal ile bir iĢlem yapmadan 

ya da beceriye baĢlamadan önce) iĢlemin ya da tecrübenin gösterimin 

yapılması süreç sırasında olası tehlikeyi azaltır. Özellikle fen 

laboratuvarlarında bu husus çok önemlidir; öğrenme sürecinde yanlıĢ 

yapmayı engelleyebileceği için öğrenme için harcanacak zamanı azaltır; 

Ġyi bir gösteri iĢleminin standartlarını ortaya koyar. El sanatları, resim, 

müzik ya da beden eğitimi gibi alanlarda güdülendirir; Gösteri yöntemi 

özellikle becerilerin öğretildiği alanlarda yararlıdır; Gösteri toplumdaki 

insan kaynaklarını kullanmak için en mükemmel yöntemdir” 

(Küçükahmet, 2001, s.82-83). 

Gösteri yönteminin sınırlılıkları: ―gösteri yöntemi gösteri yapan 

kiĢinin öncesinde uzun süre planlama ve hazırlık yapmasını gerektirir; 

gösteriyi yapan kiĢinin sadece “göster ve anlat” ilkesini uygulaması 

eğitimciyi amaca ulaĢtırmaz; gösteri yöntemi büyük gruplarda ve küçük 

objelerle uygulanmaya uygun değildir. Bunun nedeni öğrenci gruplarının 
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tüm gösteriyi rahatlıkla izleyememelerine bağlanmaktadır. Gösterinin 

görsel kısmı ile iĢitsel kısmı tutarlı olmak durumundadır aksi halde 

öğrenci anlamlandıramayabilir; gösteride “anlama” olmayabilir, ancak 

“taklit etme”ye dayanıyor olabilir; eğer gösteri yöntemi karmaĢık ise; 

öğrenciler baĢarısız olma duygusuna kapılabilirler veya eksiklik duygusu 

yaĢayabilirler; bazı durumlarda, biliĢsel veya yüksek duygusal öğrenme 

gibi, kullanılması mümkün olmayabilir; gösteri yöntemi çoğu zaman 

zamanın fazlaca kullanılmasına sebep olabilir; çok kullanıldığında 

çocukların yaratıcılıklarına engel olabilir” (Küçükahmet, 2001;Tuğrul, 

2005). 

Gösteri yöntemini en iyi biçimde kullanımı için rehber ilkeler: 

“Gösteri yöntemi için uygun materyali planlamaya ve gösteri yöntemini 

geliĢtirebilmek için yeterli zamanı harcama; gösteri yönteminin provasını 

zaman sınırını gözlemek amacı ile gösteriyi kullanmadan önce 

deneyimleme; gösteri yöntemi baĢlamadan önce tüm materyalin yanında 

olmasını sağlama; gösteri yöntemini kullandığı gruptan dönüt alabilmek 

için yöntemi kullanma aĢamasında sorular sorarak etkililiği arttırma; 

öğrenme esnasında öğrenilen konuya iliĢkin doğruları göstermenin yanı 

sıra yanlıĢları da göstermek ve bunlar üzerine düĢünülmesini ve 

tartıĢılmasını sağlamak, düĢünce geliĢtirme konusunda destek olmak; 

gösteri yöntemin son basamağında ise, gösteri yöntemi esnasında 

yapılanların özetlenmesini sağlama ve birkaç öğrencinin de gösteri 

yöntemini benzer Ģekilde yapmalarını sağlama” (Küçükahmet, 2001) 

biçiminde sıralanabilir.  

2.3. Tartışma Yöntemi 

Grup tartıĢması yöntemi, öğrencilerin bir konu veya verilen bir problem 

durumu hakkında birlikte fikir alıĢveriĢi yaparak birlikte çözüm yollarının 

geliĢtirilerek grubun tamamının etkinliğe katılması esasına dayanır. Bu 

yönteme öncelikle açık bir amacın belirlenmesini ve ön hazırlık 

yapılmasını gerektirir. Belirtilen unsurlara dikkat edilmezse öğrenciler bu 

yöntemden etkili biçimde yararlanamazlar (Küçükahmet, 2001). Soru-

yanıt tekniği nasıl anlatım yönteminin etkililiğini arttırıyorsa, tartıĢma 

yöntemi de soru-yanıtı tekniğini etkililiğini arttıracaktır (Çilenti, 1985) 

Öğrenciler bilgi, görüĢ ve düĢüncelerini doğrudan ifade 

edebildikleri bu yöntem ile problem durumlarını tanımlar, 

anlamlandırırlar ve belirlenen problem durumları ile ilgili 

uygulanabilecek çözümler ortaya koyarlar (Küçükahmet, 2001). Bu, 
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yöntemin etkili olarak uygulanabilmesinde öğrencilerin hazır 

bulunuĢlukları ve yöntem için belirlenen amaç doğrultusunda öz hazırlık 

yapmıĢ olmaları önemlidir.  

Grup tartıĢması yönteminin, sayıca az olan gruplarda daha etkili 

kullanılması mümkündür. Eğer 20-25‟den fazla öğrencinin olduğu 

sınıflarda çocukların bazıları dinleyici olarak yer almayacaksa yöntemin 

uygulanması önerilmemektedir (Küçükahmet, 2001).  

Tartışma yönteminin yararları: ―Demokratik bir ortam yaratır; 

Öğrenciler fikir alıĢveriĢi yaparak öğrenirler; Öğrencilerde konuĢma, soru 

sorma, soruları anında yanıtlandırabilme gibi becerileri geliĢtirir; bir 

gruba ait olma duygusunu geliĢtirir. Öğrencilerin daha iyi iliĢkiler 

kurmasını, birbirlerine daha yakın hissetmelerini sağlar; Öğrenciler 

düĢünce ve görüĢlerini açık bir biçimde ifade ederken diğerlerinin görüĢ 

ve düĢüncelerini de öğrenirler, aynı zamanda diğer bireylerin kendi görüĢ 

ve düĢüncelerine getirdikleri değerlendirme ve eleĢtirileri de öğrenirler; 

Belirlenen problem durumuna iliĢkin olarak kendilerinin 

geliĢtirebilecekleri çözüm yollarından daha farklı çözüm yollarının 

olabildiğini de görürler; Akıcı ve serbest akıcı bir ortamda tartıĢma 

yapmak öğrencilerin rahat hissetmelerini olumlu tutumlar geliĢtirmelerini 

sağlar; bu yöntem öğrencilerin otokontrol geliĢtirmelerini ve 

öğretmenlerin de grup içinde öğrencilerinin davranıĢlarını gözlemleyerek, 

öğrencilerinin biliĢsel, sosyal ve psikolojik geliĢimleri hakkında bilgi 

edinerek öğrencilerini daha iyi tanımalarına olanak sağlar” (Küçükahmet, 

2001). 

Tartışma yönteminin sınırlılıkları; “Diğer yöntemlere göre daha 

fazla zaman gerektirebilir; fikirleri konu üzerinde tutmak zor olabilir; 

sınıf atmosferinin iyi hazırlanmasını gerektirir; tartıĢma süreci ilerledikçe 

sınıf yönetimi ve sınıftaki seslerin kontrolü zor olabilir; düĢünceler çok 

uzun ifade edildiğinde ana fikirden sapabilir ve anlamı kaybolabilir; 

Gruba liderlik yapmak zor bir süreçtir; Öğrencilerin bazıları bu türde 

etkinliklere katılmayı reddedebilirler veya bazı öğrencilerin süreçte 

kontrol edilmesi zor olabilir. bu nedenle öğretmenlerin öğrencilerinin 

duygu kontrolüne sahip olup olmadıklarını yönünden iyi tanımalıdır. 

Duygu kontrolü sağlayamayan öğrenciler için uygun bir yöntem değildir; 

Grup tartıĢmalarını sonuca ulaĢtırmak zor olabilir; Toplantıya baĢkanlık 

yapmak hazırlık yapmayı ve toplantı sürecini titiz biçimde yürütmeyi 

gerektir, sürecin sağlık bir biçimde yürütülmesi zordur, iyi bir hazırlık 

yapılmamıĢsa katılımın sağlanması konusunda da zorluklar yaĢanabilir ve 

sınıf kalabalıksa etkili olmayabilir” (Küçükahmet, 2001; Nas, 2000). 



ERKEN ÇOCUKLUK EĞITIMINDE KULLANILABILECEK …  

43 

Grupla tartıĢma yönteminin değiĢik Ģekilleri vardır. Bunlardan 

bazıları Ģunlardır: 

Büyük Grup Tartışması: TartıĢmanın yürütücüsü öğretmendir. 

Öğretmen belirlenen içeriği bütün sınıfın da yer aldığı bir tartıĢma 

ortamında ele alarak, soruyu sorar, öğrencilerin konuyu daha iyi 

anlamaları ve görüĢlerini açık hale getirmek için sık sık özetler 

(Küçükahmet, 2001). 

İlgi Merkezleri Grupları (Proje Çalışması): Öğrencilerin 

belirlenmiĢ konular üzerinde farklı uygulamalarda bulunarak sonuçlara 

ulaĢtıkları bir grupla birlikte çalıĢma biçimidir. Bu çalıĢmada konunun 

kapsamı içinde olmak Ģartıyla her türlü etkinliği bağımsız olarak 

gösterebilirler (Küçükahmet, 2001). 

Proje çalıĢmasında önemli olan proje çalıĢmasına uygun bir konu 

seçmektir. Proje çalıĢmalarında mümkün olduğu kadar çok faaliyetin 

planlanması, uygulanması ve değerlendirmesi gerekir. Proje çalıĢmaları 

sonuçları mutlaka bir proje sonuç raporuna bağlanmalıdır (Küçükahmet, 

2001). 

Vızıltı Grupları: Fısıltı grupları olarak da geçer. Vızıltı grupları 

farklı biçimlerde oluĢturulabilir. Öğrenciler ikiĢerli, üçerli....en çok 

altıĢarlı gruplara rastlantısal olarak ayrılırlar. Örneğin de iki öğrencinin 

bir konu üzerine ikiĢer dakika konuĢtuğu “vızıltı 22” grubu ya da 6 

öğrencinin bir konu üzerinde altıĢar dakika tartıĢtığı “Vızıltı 66” grubu 

oluĢturulabilir. Vızıltı gruplarının en temel özelliklerinden birisi ve en 

önemli özelliği bir öğrencinin belirlenen bir süre belirlenen bir konu 

hakkında tartıĢabilmesinin sağlanması, sonunda bir karara varılması ve bu 

kararların uygun bir dille açıklanabilmesidir (Nas, 2000; Küçükahmet, 

2001).  

Fikir Taraması: Öğrenciler bir konu, sorun üzerinde, düĢ ve 

yaratıcılık güçlerinin kullanarak çalıĢmak için küçük gruplara ayrılırlar 

(Nas, 2000). Fikir taraması ya da beyin fırtınası olarak geçen bu yöntem 

yaratıcı problem çözme gücünü geliĢtirmeyi amaçlamaktadır. Bu yöntem, 

öğrencilerin canlı ve yaratıcı fikirlerinin ortaya çıkarılmasını sağlarken 

öğrencilerin grup içinde çalıĢmanın bir baĢka yararı da, bir öğrencinin 

öne sürdüğü görüĢün baĢka öğrencilerde uyarıcı etkisi yaparak ortaya 

konulan ortak çabanın, bireysel çabadan daha baĢarılı sonuç verdiğidir 

(ġiĢman, 2006). Fikir taraması kısa süreli tartıĢma gruplarından 

oluĢmaktadır. Dört veya dokuz kiĢiden oluĢmaktadır. Belirlenen bu 

gruplarda belirlenen bir konu üzerinde 5-10 dakika konuĢulmaktadır. 

Yaratıcı düĢünce üretmek ve soruna değiĢik çözümler getirmek ve aynı 
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zamanda kısa sürede çok düĢünce üretmek amaçlanmaktadır (Nas, 2000). 

TartıĢmada sessizlik olursa en iyi yol fikir taraması baĢlatmaktır. Fikir 

taramasında basit sorunlar üzerinde az kalmak gerekmektedir 

(Küçükahmet, 2001). Bu yöntemde çocukların, öğrencilerin hayal 

güçlerine limit koyulmamalıdır, öneriler mantıklı olmak durumunda 

değildir, yargılanmamalıdır. Ne kadar çok farklı görüĢ ortaya çıkarsa 

düĢünce üretiminin o kadar iyi olduğu düĢünülmektedir. Bu yöntem her 

ne kadar düĢ gücüne dayanıyor olsa da ön bilgi gerektirmektedir (Nas, 

2000). 

Yukarıda aktarılan yöntemler grup tartıĢmasının en yaygın 

kullanılan Ģekilleridir. Bunlar istenirse tek tek kullanılabilmektedir. Aynı 

zamanda diğer yöntemleri içine alarak da kullanılabilmektedir. Sayıca 

çok olan bir sınıfta elli dakika boyunca etkinlik yapacak olan öğretmen 

aĢağıda yer alan tabloda görünen yöntemlerden de yararlanabilir 

(Küçükahmet, 2001). 

 

Dakika Yöntem Amaç 

15 Anlatım Bilgi verme 

25 Büyük grup tartıĢması Konuya açıklık getirme 

35 Bireysel çalıĢma Anlatım yoluyla verilen bilgileri 

iĢleme 

45 Vızıltı grupları Yaratıcı düĢünce 

50 Genel tartıĢma özetleme Öğrenmeyi pekiĢtirme 

3. Erken Çocukluk Eğitiminde kullanılabilecek ÇeĢitli 

Öğretim Teknikleri  

3.1. Drama ve Rol Oynama Tekniği 

Drama, kiĢinin kendisine ve çevresine karĢı olan anlayıĢını, bilgi düzeyini 

geniĢleten, özellikle tabii deneyimlerden oluĢan bireye özgü yaĢamsal bir 

yansımadır. Bireyin hem fiziksel, hem duygusal hem de zihinsel 

yaĢamına ait duyarlılığını geliĢtirmektedir (Tuğrul, 2002). Çocuklar 

oyunlarında aldıkları roller aracılığı ile gerçek yaĢam deneyimlerinin 

alıĢtırmalarını yaparlar (Tuğrul, 2005). Dramada rol oynama, rol 

değiĢtirme gibi teknikler kullanabilir (Önder, 1999). Bu noktada rol 

oynama dramanın bir parçası olarak ve eğitimde kullanılan bir yöntem 

olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Rol oynama, bireylerin düĢüncelerini, duygularını farklı bir 
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kimliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme yaĢantısı, bir 

öğretme tekniğidir (ġiĢman, 2006). Rol oynamada bir olay, duygu 

durumu, fikir, problem ya da durum bir topluluk önünde dramatize edilir. 

Böylelikle topluluğun üyeleri sadece dinlemek veya üzerine yorum 

yapmak yerine olayın nasıl ortaya çıktığını seyretme ve konunun 

detaylarını fark ederek, diğer bir kiĢinin kimliğine bürünür, baĢkalarının 

bazı durumlarda ne hissettiğini, ne düĢündüğünü anlamlandırma 

imkanına sahip olurlar. Belirtilen nedenlerden dolayı rol oynama tekniği 

özel bir değere sahiptir (Küçükahmet, 2001). Rol oynama tekniğinde en 

temel amaç, öğrencilerin vaya çocukların belirlenen durumlarla iliĢkili bir 

Ģekilde, kendi düĢünce ve duygularını anlamalarına da yardımcı olarak, 

kendi etraflarında olan sosyal çevrelerini daha iyi anlamalarını 

sağlamaktır (Saban, 2000).  

Okullarda veya mesleki rehberlikte “sosyodrama”, psikolojik 

terapilerde “psikodrama” Ģelinde de kullanılabilen “rol oynama” 

tekniğinde “dramatize etme” ve “rol yapma” esastır (Küçükahmet, 2001). 

Yaratıcı drama da günümüzde rol oynama tekniğinin en yaygın kullanım 

biçimlerinden birisidir. Asli hali “rol oynama” olan bu teknikte özellikle 

bireylerin yaratıcılıklarını, düĢ güçlerini, deneyimlerini kullanmaları 

önemlidir (Küçükahmet, 2001). Dramada öğretmen rolleri dağıtabilir 

ancak rolün nasıl oynanacağı rolü alan öğrenci tarafından belirlenir. Olay 

akıĢına bırakılır. Dramanın sonu, drama bitince belli olur (Küçükahmet, 

2001). 

Rol oynamanın baĢlıca beĢ aĢaması bulunmaktadır. Bunlar 

(Joyce, Weil ve Showers,1992 akt. Saban, 2000,s. 1999): 

Sınıfta rol oynama ortamını oluşturmak: Sınıf ortamının 

öğrencilerin rol oynamaya motive olacakları Ģekilde doğal bir ortam 

olarak oluĢturulması ile öğrencilere “rol oynama”, “sınıfta dramatize 

edilecek oyun” veya “problem durumu” hakkında öğrencilere bilgi 

verilir.  

Roller için öğrencileri seçmek: Öncelikle roller ile ilgili olarak 

öğrencilere bilgi verilir. Bu aĢamada rol dağıtımı yapılırken öncelikle 

konu ya da olayı iyi kavramıĢ, kendilerini rolünü canlandıracakları 

kiĢiliğe adapte edebilen öğrenciler arasından yapılmasına dikkat 

edilmelidir (büyük yaĢ grupları için geçerlidir; küçük yaĢ grubunda böyle 

bir ayrıma gerek olmamaktadır).  

Rol oynama için sahneyi düzenlemek: Roller paylaĢıldıktan 

sonra denemelere ve yaĢantıların ifade edileceği sahnenin oluĢturulması 

gerçekleĢtirilir.  
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Rollerin oynanması: Rol alan öğrenciler rollerini sınıfta diğer 

arkadaĢlarının önünde canlandırırlar.  

Rol oynama sürecinin tartışılması: Oyunun güçlü ve zayıf 

yönleri ile ilgili olarak sınıfça bir değerlendirmesinin yapıldığı, hayata 

geçirilen oyun ile gerçek hayat arasındaki iliĢkinin tartıĢıldığı ve öneriler 

geliĢtirildiği aĢamadır.  

Rol oynama tekniğinin faydaları (Küçükahmet, 2001): 

“Öğrenciler bizzat katıldıkları ve hoĢlandıkları eylemlerden daha fazla 

deneyim edinirler; Öğrenciler tutumlarını ve hislerini açıklama olanağına 

sahip olurlar; Öğrencinin yaratıcılığını güçlendirir; Öğrencilerin durumu 

yalnızca kavramlarını değil onlara durumu hissetme olanağı sağlar; 

Öğrenciler güdülenirler; Öğrenciler yüz yüze gelebilecekleri gerçek 

durumlar için hazırlanırlar; Öğrenciler gelecekte baĢvuracağı Ģeyler 

hakkında ön fikir edinme Ģansına sahip olur; Öğrencilerin sosyal 

becerilerini geliĢtirmek için kullanılır; ĠletiĢim sözden çok hareketlere 

dayanır; Duygusal öğrenme olur ve etkin bir biçimde değerlendirilir; 

Öğrenci baskı ya da iĢlerin ters gitmesi gibi olaylar karĢısında soğukkanlı 

olmayı öğrenir” biçiminde sıralanabilir.  

Rol oynama tekniğinin gelişimsel ve eğitimsel katkıları 

(Tuğrul,2005); “Öğrencilerde baĢkalarının duygularına, davranıĢlarına 

karĢı empati ve duyarlılık geliĢtirir; Farklı bakıĢ açıları kazandırır; KiĢiyi 

duygusal olarak rahatlatır; Kendini grup önünde ifade etme becerisini 

geliĢtirir; Problem çözücü birey olmayı destekler; Kendine güven 

geliĢimini sağlar; Kendinin ve diğerlerinin davranıĢlarını değerlendirmeyi 

öğrenir; Kendisini keĢfetmesine olanak tanır; Hayal dünyalarını geliĢtirir; 

Karar verme, insiyatif kullanma ve sorumluluk almayı sağlar; YaĢantılar 

aracılığıyla zihinsel soyutlamaların yapılmasına olanak sağlar; ÇeĢitli 

durumlarda gösterilecek tepkiler için hoĢgörü kazandırır; Çocukların 

kendilerini yetkin ve etkin bireyler olarak hissetmesine neden olur; 

Serbest diyalog kurmayı öğrenir; Neden sonuç iliĢkilerini anlama 

becerisini geliĢtirir” biçimde sıralanabilir.  

Rol oynama tekniğinin sınırlılıkları (Küçükahmet, 2001): “Sayıca 

az kiĢi ile çalıĢılabilir; zamana ihtiyaç vardır; bazı öğrenciler kiĢileri ya 

da durumları anlatamayabilirler veya zorlanabilirler; “rol oynama” da 

becerikli öğrenciler durumu kendi ellerinde tutabilirler; öğrenciler rolleri 

oynarken sıklıkla aĢırıya kaçma eğiliminde bulunabilirler. Bu tip bir 

durum sınıfın iklimini bozabilir; öğrencilerle ya da dersin konusu ile 

iliĢkisi kurulamaz ise yöntem iĢe yaramayabilir; katılan her öğrencinin 

biraz olsun yaratıcılığını ortaya koymasını gerektirir; amaçları açıklıkça 
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belirtilmezse sadece faaliyete katılanlar” için yararlı olur”. 

Rol oynama tekniğini en iyi kullanım için rehber ilkeler 

(Küçükahmet, 2001): “Rol oynama yönteminin gruba uygunluğuna karar 

verilmesi; bu yöntemi uygulamaya karar vermiĢ öğretmenin, grubun 

ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planında uygun değiĢiklikleri 

yapabilecek esnekliğe sahip olması; ders öncesi yönteme iliĢkin yeterli 

ayrıntıyı planlayabilme becerisi; grubu özel bir durum üzerinde çalıĢma 

konusunda motive edebilme; rol oynamaya iliĢkin düzen oluĢturma; 

öğrencilerin kiĢiliklerini de göz önüne alarak “rolleri” oluĢturma; grubun 

diğer üyelerinin de rahat olmalarını ve oturmalarını sağlama; rol almada 

bulunmayan diğerlerinin neyi gözleyeceklerini belirleme ve not 

tutmalarını sağlama. Diğerlerinden olayı iyice gözlemlemeleri ve olayı 

tartıĢmalarını isteme; her oyunun özellikle 5-10 dakika kadar sürmesini 

sağlama; oyunun tümünü öğrencilerin değerlendirmelerine fırsat sunma 

ve buna tüm oyunlardan sonra yer verme; sınıfta özgür ve güvenilir bir 

iklim oluĢturma; gerekirse belirli bölümleri tekrarlatma” biçimde 

sıralanabilir. 

Okul öncesi dönemde drama yöntemi çocuklarda; farklı bakıĢ 

açıları geliĢtirme, sosyal geliĢimlerini destekleme ve empati becerileri 

kazandırma da oldukça önemli bir etkiye sahiptir (Ülker Erdem, Aydos 

ve Gönen, 2017). Öğretmenlerin drama yöntemini kullanırken dikkat 

etmesi gerekenler; çalıĢılacak grubun büyüklüğü, değerlendirme tartıĢma 

bölümünün düzenlenmesi, dikkat çekmeyi sağlama, çocuğu aktif hale 

getirme, aktif katılım yoluyla motivasyonlarının arttırılması, öğretmen ve 

çocuklar arasında çift yönlü iletiĢim sağlanması, konunun önemli 

noktalarına dikkat çekme ve daha çok farkına vardırma, anlamayı 

sağlama, çocukların duygu ve düĢüncelerini anlama, söz alma konuĢma 

becerilerini destekleme, belli bir konuyu daha ayrıntılı ve olarak 

araĢtırma ve inceleme, doğrudan karar vermeyi ya da kararlara katılma 

becerilerini kazandırma, bir düĢünce ya da çalıĢma ürünü geliĢtirmeyi 

sağlama, soru sormayı özendirme ve soru sorma becerisini geliĢtirme, 

bilgilendirme, kenardan yönlendirme ya da katılımcı liderlik yapma 

biçimde sıralanabilir (Önder, 2010).  

3.2. Soru-Yanıt Tekniği 

Öğretmenin belirli bir konuyla ilgili olarak öğrencilere belirlediği soruları 

sorması ve sorulara öğrencilerden gelen yanıtlara göre dönütlerin 

oluĢturulması temeline dayanarak oluĢturulan öğrenme süreçlerin 
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gerçekleĢtirildiği bu teknik Sokrates‟in önceden hazırlanmıĢ bir takım 

soruların kullanarak karĢısındaki kiĢinin zihninde yer alan doğru yanıtları 

açığa çıkararak onu gerçeğe ulaĢtırma temeline dayanmaktadır. 

Öğrencilere konuĢma alıĢkanlıklarını kazandırılmasında ve 

düĢünmelerinin geliĢtirilmesinde önemli bir tekniktir ve tüm etkinliklerde 

kullanılabilir. Öğretmen sorularıyla öğrencilerin yeni düĢüncelere 

ulaĢmalarına, karĢılaĢtırmalar yapmalarına, yargılama ve değerlendirme 

güçlerinin geliĢmesine olanak tanır (Demirel, 2003; Nas, 2000; Sözer, 

2001; Tan ve Erdoğan, 2001).  

Eğitim ortamında soru çok değiĢik amaçlar için kullanılabilir. 

Bunlardan bazıları: “doğru ve uygun biçimde oluĢturulan sorular 

öğrencileri dikkat edilmesi gereken davranıĢlara odaklamalarını ve 

düĢünmelerini sağlayabilir; sorular, öğretimin etkililiği ve verimliliği 

konusunda bilgi verebilir; sorular öğrenciler arasında hoĢgörülü olmayı 

sağlayabilir; soru, hedef ve davranıĢın kazandırılmasına yardımcı olabilir; 

analitik düĢünceleri uyarır; öğrenci güçlüklerini tanılamaya yardımcı 

olur; öğrencilerinin kendi kendilerini değerlendirmeleri konusunda 

cesaretlendirir; öğretmen soru yanıt tekniğini; yaratıcı düĢünceyi 

geliĢtirme, karar verme, yargılama, hatırlama ve değerlendirme yapmada 

kullanabilir; sorular; öğrencilerin bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez 

ve değerlendirme düzeylerindeki öğrenmelerini ölçmek amacıyla da 

kullanılabilir; öğretim süreciyle ilgili olarak sağladığı geri dönütler ile 

öğretmenlerin hem sınıfı hem de öğrencileri bireysel olarak tanıma ve 

anlamalarına yönelik olanak verir (Küçükahmet, 2005; Sönmez, 2004).  

Sönmez (2004) soru türleri; hedefin düzeyine göre soru, açık ve 

kapalı uçlu sorular, yönteme göre soru, yöneltilme biçimlerine göre 

sorular olarak ifade etmiĢtir. 

Hedefin Düzeyine Göre Soru:  

Bilgi düzeyindeki hedefler; seçip iĢaretleme, yazma, sorunca 

söyleme, doldurma, görünce tanıma gibi becerilerden oluĢur. Belirtilen 

hedeflere ulaĢmak için hatırlama sorularından yararlanabilir. Bilgi 

düzeyindeki bu tür sorular araĢtırma inceleme stratejisi ve gösterip 

yaptırma yönteminde etkili olabilir (Sönmez, 2004).  

Açık ve Kapalı Uçlu Sorular:  

Kapalı Uçlu Sorular: Soruya verilecek yanıtın tek bir kelimeden 

oluĢtuğu sorulara kapalı uçlu sorular denilmektedir. Örneğin; Ġstanbul, 

evet, hayır, oksijen, vb. (Sönmez, 2004). 

Açık Uçlu Soru: Sorulan soruların yanıtı açıklama gerektiriyorsa, 

bu tür sorulara açık uçlu sorular denilmektedir. Örneğin; küresel ısınma 
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hakkında ne düĢünüyorsunuz? Niçin? vb. (Sönmez, 2004). 

Yönteme Göre Soru:  

Öğrenme-öğretme yöntemine göre;  

Önderlik Edici Soru (Açış Sorusu): tartıĢmayı baĢlatan güdümlü 

tartıĢma yönteminde kullanılan soru türüdür.. 

Takip Eden Soru (Tamamlayıcı Soru): anlatım yönteminin 

dıĢında tüm yöntemlerde derslerin/etkinliklerin geliĢtirme bölümünde ve 

güdümlü tartıĢma yönteminde ise yardımcı düĢünceleri ortaya 

çıkarılmasında kullanılabilen soru türüdür.  

Plansız Soru: TartıĢmanın amacından uzaklaĢtığı güdümlü 

tartıĢma yönteminde öğrencileri hedef davranıĢla tekrar döndürmek için 

sorulan sorudur. 

Yanıtı Beklenmeyen Soru: Öğrenme-öğretme yöntemlerinin 

tümünde ve düzanlatım yönteminin de giriĢ, geliĢtirme ve sonuç 

bölümlerinde kullanılabilen ve öğrenciler tarafından yanıtlandırılması 

beklenmeyen soru türüdür (Sönmez, 2004). 

Yöneltilme Biçimlerine Göre Sorular:  

Bu tür sorularda sorun kimlere ya da kime yöneltileceği 

önemlidir. Tüm gruba yöneltilen sorular (genel sorular) ve belirlenen 

kiĢilere sorulan sorular (özel sorular) olmak üzere iki grupta toplanabilir 

(Sönmez, 2004). 

Nas (2000) biliĢsel alana iliĢkin soru çeĢitlerini aĢağıdaki gibi 

sınıflandırmıĢtır.  

Bilişsel Bellek Soruları (Bilgi Basamağı): Tek ve kısa yanıtı 

(kapalı uçlu) olan sorularıdır. Bu tür sorular üst düzey sorulara geçmek 

için gerekli olan sorulardır. Bu tür sorular; kimdir, nedir, ne zaman 

nerede? Soru kalıpları kullanılarak öğrencilerin; ayırt etme, anımsama, 

tanımlama ve adlandırma yapmalarına olanak tanır. 

Birleştirme Soruları (Kavrama Basamağı): Bu tür sorular ile 

bilgiler, düĢünceler birleĢtirilir, bütünleĢtirilir, iliĢkilendirilir. 

Benzerlikler, farklılıklar görülür ve neden sonuç iliĢkisi kurulur. Neden, 

nasıl? Soru ifadeleri; benzerlik, farklılık, açıklama, karĢılaĢtırma, 

yorumlama, özetleme, iliĢkilendirme ve örnek vermeye olanak tanır.  

Genişletme Soruları (Uygulama, Çözümleme, Bireşim 

Basamakları): kanıtlarla desteklenmesi koĢuluyla değiĢik birçok yanıt 

doğrudur. Bu tür sorulara verilen yanıtlar özgün, hayal gücünü gerektiren, 

yaratıcı düĢünmeyi geliĢtiren yanıtlardır. 

Değerlendirme Soruları (Değerlendirme Basamağı) :yargılara 

kanılara dayanır. Çocuk kendi ölçütlerini kullanılabilir, ama bu ölçütlerin 
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kendi içinde bir mantığı olmalıdır. Bu sorular çocuğun kendi bilgilerinin 

düzenlemesine yardımcı olur ve kiĢiselliği içerir. 

Bilen (2002) soru türlerini akıl yürütme ya da neden gösterme 

gerektiren sorular; hatırlama tipi sorular, yaratıcı düĢünme gücünü 

geliĢtiren sorular ve değerlendirme, değer biçme ve akıl yürütme 

gerektiren sorular ve olarak sınıflandırmıĢtır. 

Soru-yanıt tekniğini kullanırken dikkat edilecek noktalar:  

Öğretmenin soru sorarken dikkat edeceği noktalar: Sınıfın 

tamamını ilgilendiren sorular sınıfın tamamına aynı zamanda sorularak, 

yanıtı herkesin bulması için düĢünmeleri sağlandıktan sonra soruyu 

yanıtlandıracak kiĢiler belirlenmelidir. Öncelik soruyu yanıtlamaya 

gönüllü öğrencilerde olmalı, kolay sorular öğrenmesi yavaĢ olan 

öğrencilere sorulmalı ve soruların sınıfta bulunan öğrencilerin tamamına 

adaletli bir Ģekilde yöneltilmesine dikkat edilmelidir. Soruların yanıtları 

doğru ise anında pekiĢtirilmeli, yanıtlar YanlıĢ ise doğru yanıtlar 

söylenerek düzeltilmeli, öğrencilerin doğru yanıtlara ulaĢabilmeleri için 

ipuçları kullanılmalıdır. Sorular tek tek öğrencilere yöneltiliyorsa sorular 

belli bir sıraya göre sorulmamalıdır. Etki yaratmayan sorulardan ve 

tartıĢmayı boğmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca soru sorulurken bireysel 

farklılıklar göz önüne alınmalıdır (Demirel, 2003; Küçükahmet, 2005; 

Sönmez, 2004); öğretmen öğrencilere soruyu sorduktan sonra; 

düĢünmeleri için zaman tanımalı, öğrencileri soruları yanıtlarken kendi 

sözcüklerini kullanarak yanıtlandırmalarına olanak tanımalı, yanıt vermek 

isteyen öğrenciye adını söyleyerek hitap etmeye özen göstermelidir 

yanıtlar sürekli aynı öğrenciden istenmemeli, öğrenci soruyu 

yanıtlandıramadığın baĢka bir öğrenciye söz verilmeli, sorular sık sık 

tekrar edilmemeli, yanıt verilemeyen sorular parçalara ayrılarak 

yanıtlandırılması sağlanmalıdır.” (Demirel, 2003; Tan ve Erdoğan, 2004); 

sorulan soru bir gereksinimi karĢılamalıdır; soru öğrencinin hazır 

bulunuĢluk düzeyine uygun olmalı ve öğrenciyi yanıt vermeye 

isteklendirmelidir; soru açık ve net olmalıdır; kapalı uçlu soruların doğru 

yanıtı alındıktan sonra tekrar tekrar sorulması doğru olmaz; her soru 

cümlesinde tek soru olmalı, zincirleme soru sorulmamalıdır; yanıtı içine 

olan sorular sorulmamalıdır; yanıtı “evet” ya da “hayır” olan sorular 

sorulmamalıdır; sorunun sorulması, sorunun çözümüne yönelik olmalı 

“sözlü yoklamaya” dönük olmamalıdır (Nas, 2000);  

Soru yanıt tekniğinin yararlarından bazıları; Bilinmek istenen 

konuları öğrenmeyi sağlar; baĢkalarının belirli konularda neler 

bildiklerini saptamayı sağlar; düĢünme yeteneğinin geliĢtirir; öğrenmeyi 
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güdüler; öğrendiklerini uygulama olanağı verir; belirli verileri 

örgütlemeye yardımcı olur; önemli noktaları belirginleĢtirir; neden-sonuç 

iliĢkisini gösterir; öğrenci ile öğretmen arasında iletiĢimi sağlar; 

öğretimim eksik ve üstün yönlerini saptamasına yardımcı olur; eğitimin 

verimliliğini değerlendirmeye yardımcı olur (Clark ve Star, 1968; akt: 

Bilen, 2002); öğretimde tekrar ve pekiĢtirmeyi sağlar; kavramların 

açıklanmasında etkili bir yoldur; öğrencilerin aktif katılımlarına olanak 

tanır; soru yanıt yöntemi grup üyelerinin bilgi toplama ve yorumlama 

yeteneklerini geliĢtirirken, kaynak kiĢilere yöneltilen soruların 

oluĢturulmasıyla gerçekleĢtirilen uygulamalarla da daha ilgi çeken bir 

duruma getirilebilir (KemertaĢ, 2001; Tan ve Erdoğan, 2004). 

Soru yanıt tekniğinin sınırlılıklarından bazıları; Bilginin 

paylaĢılmasında anlatım yöntemine göre daha sınırlı bir yöntemdir; bazı 

öğrenme türlerinde öğrenmeyi ölçebilecek soruların hazırlanması zordur; 

yanıtların sıklıkla yanlıĢ olduğu durumlarda ise zaman kaybı yaratabilir; 

soruların tam ve doğru yanıtlarını verememek öğrencilerin kendilerine 

olan güvenlerini azaltabilir; öğretmen, sorularıyla öğrencileri belli bir 

yöne sürükleyebilir, dolayısıyla öğrencilerin duygularını, düĢüncelerini 

bağımsız olarak ortaya koymasını engelleyebilir; sürekli soru sorulması 

ve yanıt istenmesi öğretimi sıkıcı kılabilir; grup üyelerinin tümünün ilgisi 

çekmek ve bu ilgiyi sürdürmek güç olabilir; soru-yanıt yöntemi diğer 

teknikler ile desteklenmezse konunun anlaĢılması güç olabilir (KemertaĢ, 

2001; Küçükahmet, 2005; Nas, 2000; Tan ve Erdoğan, 2004) biçiminde 

sıralanabilir.  

3.3. Hikâye Anlatma Tekniği 

Hikâye; gerçek bir olaydan alınmıĢ veya tasarlanmıĢ, kahramanı gerçek 

olan veya hayal gücüyle yaratılan folklor ürünler (Yılmaz, 1999) ya da 

bir ya da birkaç kiĢinin baĢından geçen kısa hayat olaylarını anlatan bir 

edebiyat türü olarak ifade edilebilir. Hikâyeler gerçek ya da gerçeğe 

yakın olan konuları ele alır, hikâyelerde olay belli bir zaman ve yerde 

geçer (akt. Tür ve Turla 1999; Oğuzkan, 1997). 

Okul öncesi dönem çocukları özellikle kendi yaĢantılarından 

alınmıĢ olayların renki ve bir anlatımla verildiği hikâyeleri zevkle 

dinlerler. Hikâye konularının genellikle çocuğun yakınındaki kiĢilere ve 

kendisine yöneliktir. Hikâyelerin bu özelliği çocuğun yakınındaki hayatı 

ve kendi varlığını daha iyi tanımasına yardım eder. Hikâyelerde gerçek 

olaylar ele alındığı için çocukların bilgi kazanma ve yaĢadıkları toplumun 
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kültürel yapısını öğrenmelerine yardımcı olur. Aktarılan hikâyeler ile 

çocuklar farklı bilgiler edinirler, güzel ve keyifli zaman geçirirler, empati 

kurarak düĢünürler ve hikâyeler çocukların hayal kurmalarına olanak 

tanır Ayrıca, hikâye anlatma çocukla anne-baba ya da öğretmen arasında 

iyi bir iliĢki kurulmasını sağlamakta ayrıca çocukların kitaplara olan 

ilgilerini geliĢtiren bir etkinlik olmaktadır. Hikâyeler anlatıldıkça 

çocuklar hikâye yapıları (serim-düğüm ve çözüm) hakkında fikir 

geliĢtirebilirler (Tür ve Turla 1999; Browne, 1996; akt. Girgin, 2003). 

Browne‟ a göre hikâye anlatımı etkileĢimsel bir faaliyettir. 

Hikâye anlatım tekniği; anlatan kiĢi ile dinleyen kiĢileri, çocukları bir 

araya getirir, anlatan kiĢiye de dinleyenlerden, çocuklardan aldığı geri 

dönütlere yanıt verme olanağı verir. Hikâye anlatım tekniğinde sesin 

biteviye kullanılmasının yanı sıra, doğru anlatım, düzgün ifadeler 

kullanma, vurgular ve ritm, konuĢma hızının yerine göre hızlı, yavaĢ veya 

normal olması, anlatım esnasında duraklamalar, kullanılan yüzdeki farklı 

ifadeler, jest ve mimikler çok önemlidir. Çocukların anlamaları hikâye 

dinlerken geliĢir, kendileri de farklı olayları karĢı tarafa nasıl 

aktarabileceklerine iliĢkin deneyimler kazanırlar (Browne, 1996; akt: 

Girgin, 2003). 

Hikâye anlatmanın önemi: 

 

● Hikâyenin yetiĢkinler ile birlikte etkileĢimli olarak okunması, 

çocukların okuma ve yazma deneyimlerini zenginleĢtirir, okuma 

ve yazmaya karĢı olumlu tutum geliĢtirmelerini sağlar, keyifli 

zaman geçirip duygusal yakınlaĢmaya neden olur. 

● Birlikte okunan hikayeler görsel hafızanın güçlenmesine, ses 

bilgisi düzeyinin artmasına ve empati becerilerinin geliĢmesine 

yardımcı olur (Campbel, 2001; akt. Küçükturan, 2004). 

● Hikâyenin çocuk tarafından anlatılması, çocuğun hikâyenin hangi 

kısımlarının dikkatini çektiğini ve hangi kısımlarından 

hoĢlandığını anlamamıza yardımcı olur.  

● Hikâyeler, çocuğun dinleme ve dili kullanma becerileri hakkında 

bilgi sahibi olmamıza yardımcı olur. 

● Hikâyeler çocukların farklı kavramları öğrenmesine ve bu 

kavramları yapılandırmasına katkıda bulunur. 

● Hikâyenin çocuğa aktarılması esnasında çocuğun kendi 

tecrübelerini de aktarması, çocuklar ve ebeveynleri hakkında 

bilgi edinmemizi sağlar (Küçükturan, 2004). 
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Hikâye seçimi: çocuğu olumlu yönde etkileyebilmek için seçilecek 

hikâyenin çocuğun seviyesine uygun olması gerekir. Kendisi ve yakın 

çevresi ile ilgili, hayvanların özelliklerini, yaĢam biçimlerini, vb. konu 

alan hikâyeler seçilebilir. Hikâyeyi anlayacak kiĢi; hikâyeyi iyi 

bildiğinden emin olmalıdır, gerekirse hikâyenin bazı bölümleri çocuklara 

uygun olarak düzeltmeli, hikâyede hangi bölümleri vurgulayacağına, 

nerelerde tekrarlar yapacağına önceden karar vermelidir (Tür ve Turla 

1999; Girgin, 2003). 

Hikâyeyi iki Ģekilde hikâye anlatılabilir. Hikâyenin tamamını 

baĢından sonuna kadar anlatılır. Böylece çocuklar akıcı bir Ģekilde 

dinleme, olayları takip etme, edebiyat zevki geliĢtirme, dil kurallarını ve 

kelimelerin anlamı ile kullanım yerlerini öğrenmelerine neden olur. Diğer 

bir anlatım Ģeklinde ise; hikâye anlatılırken çocuklara sorular sorularak 

hikâyedeki yer, kahramanlar, neden-sonuç iliĢkilerinin ve hikâyenin 

çocuklar tarafından oluĢturulması sağlanır (METGE, 2000). 

Hikâye anlatımında dikkat edilecek noktalardan bazıları:  

Hikâyeyi anlatmadan önce; 

 

● Öğretmen ön hazırlık yapmalı, hikâyeyi önceden birkaç kez 

okumalıdır.  

● Çocukların ilgisi hikâyenin kapağına çekilerek, hikâyenin adı ve 

yazarına iliĢkin bilgiler çocuklar ile paylaĢılmalıdır.  

● Öğretmen hikâyeyi anlatmadan önce hikâye öncesi etkinliklerden 

(tekerlemeler, parmak oyunları, Ģiirler, bilmeceler ve grup 

sohbetlerinden) uygun olanları kullanarak çocukları hikâyeyi 

dinlemeye hazır hale getirmelidir (Girgin, 2003; METGE, 2000). 

 

Hikâyeyi anlatırken dikkat edilmesi gerekenler; 

 

● Hikâye anlatımı, kolay, anlaĢılır ve gerçeğe uygun olmalı, 

çocuğun bildiği ve benimsediği konuları, kavramları 

destekleyecek nitelikler taĢımalıdır. 

● Çocuklara dil etkinlikleri sırasında hikâye okuma ve 

anlatmalarına olanak vermelidir. 

● Hikâyenin okunması sırasında resimleri gösterip, yorum 

yapmalarına olanak tanınmalıdır. 

● Hikâye anlatılırken daha sonra neler olacağını tahmin etmelerine 

yönelik sorular sorulabilir. 
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● Çocuklar hikâyeyi anlatırken çabuk bitirmeleri için acele 

edilmemeli, çok gerekli olmadıkça yardım edilmemeli ve kısa 

ipuçları verilerek çocukların baĢarmaları sağlanmalıdır (Girgin, 

2003; Küçükturan, 2004; Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1979). 

 

Hikâyeyi anlattıktan sonra;  

Hikâye ile ilgili olarak; taklit, pandomim, dramatizasyon, hikâye 

anlattırma, hikâyeye baĢlık buldurma, hikâyenin sonunu tamamlattırma, 

hikâyenin resminin yaptırılması, vb. gibi etkinlikler gerçekleĢtirilebilir. 

(Girgin, 2003; METGE, 2000). 

3.3.1. Hikâye Anlatma Teknikleri 

Hikâye okunmadan önce çocuklara uygulanacak farklı nitelikteki 

etkinlikler ile çocukların hikâye dinlemeye hazır hale gelmeleri sağlanır. 

Çocuklara aktarılacak hikâye, hikâyenin konusu, hikâye anlatılırken 

kullanılacak teknik, anlatım sürecinde kullanılan jestler ve mimikler 

öğretmen tarafından çocukların yaĢlarına ve geliĢimsel olarak 

bulundukları seviyeye uygun olarak belirlenir (METGE, 2000) 

Hikâye anlatmak için bazı teknikler kullanılabilir. Bu 

tekniklerden bazıları; düzanlatım yöntemi ile; resimli hikâye kitapları ile; 

pazen tahta ile; hikâye kartı ile; televizyon Ģeridi ile; slâyt ile; film ve 

film Ģeridi ile; televizyon-video ve bilgisayar kullanarak hikâye anlatma; 

kuklalarla hikâye anlatmadır (Oğuzkan, Tezcan, Tür ve Demiral, 1989; 

Tür ve Turla 1999). Bu teknikleri ait açıklamalar aĢağıda yer almaktadır.  

Anlatım (Düzanlatım) ile Hikâye Anlatma; Öğretmenin önceden 

belirlediği bir hikâyeyi jest ve mimikler yardımı ile sözel olarak 

anlatmasıdır. Özel bir araç-gereç kullanmaz. Genellikle masal türü eserler 

bu yöntem ile anlatılır. Düz anlatımda öğretmen sesini çok iyi 

kullanmalıdır. Hikâyede yer alan duyguları çocuklara hissettirmelidir. Bu 

yöntem çocukların sadece iĢitsel algılarını harekete geçirir. Bu yüzden de 

diğer tekniklere göre daha aza avantajlıdır (METGE, 2000) 

Resimli Hikâye Kitaplarından Hikâye Anlatma; Hikâye 

anlatımında en sık kullanılan tekniklerden bir tanesidir. Resimli kitaplar 

çocukların yaĢlarına göre farklılıklar gösterir. 1-2 yaĢ grubuna 

hazırlanmıĢ kitaplarda genellikle tek bir figür bulunur. Kitapta yer alan 

öykü ise çok basit cümleler ile anlatılır. Genellikle resimde yer alan 

nesnenin ismini söylemek yeterlidir. 3-6 yaĢ çocuklarının kitaplarında 

çocukların geliĢim seviyelerine uygun olarak; çevrelerini 
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tanıyabilecekleri, neden-sonuç iliĢkisi kurabilecekleri problem çözmeleri 

için hazırlanmıĢ hikâyeler vardır. Çocukların zihinsel özellikleri, görsel 

algı düzeyleri, iĢitsel algı ve psiko-motor becerileri doğrultusunda ilgi, 

istek ve yetenekleri göz önüne alınarak seçilen kitaplar çocuklar için 

uyarıcı olurlar (METGE, 2000) 

Hikâye kitabının içeriği; kısa ve ilgi çekici olmalı, bir ana olay 

etrafında diğer olaylar yer almalı, olayların akıĢında sürpriz öğeler 

bulunmalı, çocuklar hikâyeyi dinlerken daha sonra neler olacağını merak 

etmelidirler. Kitap yazım kurallarına uygun olarak yazılmalı ve sanatsal 

bir değere sahip olmalıdır (METGE, 2000) 

Hikâyede yer alan kahramanlar hayvanlar, bitkiler, doğada yer 

alan nesneler ve insanlar olabilir. Kahramanlar genellikle olumlu kiĢilik 

özelliklerine sahip olmalılar, olumsuz özelliklere sahip olan kahramanlar 

ise hiçbir zaman baĢarıya ulaĢmamalıdırlar. Kahramanlar, çocuklara 

olumlu kiĢilik özelliklerini kazandıracak nitelikte olmalıdırlar (METGE, 

2000). 

Hikâye kitabının biçimsel özellikleri; Kitabın boyutu çocukların 

rahatça tutabileceği büyüklüktedir. Kitabın kapak düzeni ve kapakta 

kullanılan resimde kitabın içeriği ile ilgili bu da çocuk kitaplarında 

bulunması gereken özelliklerden (Oğuzkan, 1989). Kapak genellikle 

karton veya mukavvadan hazırlanır. Çocuk kitaplarının kapağı sağlam, 

kullanılan kâğıtta en az ikinci hamur kâğıda basılmalı ve mat olmasına 

çalıĢılmalıdır (Oğuzkan, 1994). Ġri puntolar ile kitabın adı ve içeriğine 

uygun resim bulunur. Çocukların dikkatini çekmesi açısından resim ilgi 

çekici olmalıdır. Kapakta yazar, resimleyen, yayınevi gibi bilgilerde 

bulunur. Kapakta sonra boĢ bir sayfa ve iç kapak yer alır. Çocuk 

kitaplarında resmin rolü büyüktür. Çocuk kitaplarındaki resimler; 

süsleyici resimler, metni açıklayıcı resimler ve metni tamamlayıcı 

resimler olarak üç grupta toplanabilir. Okumaya yeni baĢlayan çocuklar 

için yayımlanan ve genellikle büyük boy olan bu kitaplarda her bir 

sayfanın dörtte üçünün resme ve dörtte birinin de yazıya ayrılması uygun 

olur. Kitap bol resimli olmalı, sayfanın dörtte üçü resim, dörtte biri yazı 

olacak Ģekilde düzenlenmelidir (Oğuzkan, 1994). Kitapta kullanılan dil 

ve yazım da çocukların yaĢ özelliklerine uygun olarak kullanılmalıdır. 

Satır aralarındaki boĢluk normal, hatta biraz daha fazla olmalıdır. Sayfa 

kenarlarında geniĢ boĢluklar bırakılmalıdır (Oğuzkan, 1994). Kullanılan 

harfler de çocukların yaĢ özelliklerine uygun olarak 12 puntodan büyük 

olarak kullanılmıĢtır (Oğuzkan, 1989). 

Öğretmen hikâye kitabından hikâyeyi anlatırken; kitabın 
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sayfalarını çocukların görebileceği biçimde yavaĢ yavaĢ sağa ve sola 

çevirir. Uzakta olan çocukların da görmesini sağlar. Kitabın sayfasını 

değiĢtirirken çocukların görüĢlerini engellememek için üst köĢeden 

çevirir ve çocuklara yalnızca anlattığı resimleri göstermeye özen gösterir. 

Böylece çocuklar hikâyede anlatılanlar ve resimler arasında daha kolay 

iliĢki kurabilirler (METGE, 2000). 

Pazen Tahta ile Hikâye Anlatma; Öğretmen tarafından 

hazırlanmıĢ olan pazen pano çocukların görebileceği biçimde sınıfa 

yerleĢtirilir. Öğretmen seçtiği hikâye için hazırladığı resimli kartları 

anlatma sırasına göre anlatarak panoya yerleĢtirir. Böylece hikâyenin 

anlatımı bitince resimli kartlar bir bütünü oluĢtururlar. Çocuklarda olayın 

oluĢum sırasını görmüĢ olurlar. Figürler ile hikâye anlatırken kartondan 

arka mekânda oluĢturulabilir. Çocukların oluĢturduğu resimler de 

kullanılabilir. Ayrıca pazen tahtanın çeĢitli figürleri kitap köĢesine 

yerleĢtirildiğinde çocuklar kendi kendilerine veya gruplar halinde de 

hikâyeler oluĢturabilirler. Pazen tahta ile hikâye anlatma tekniği 

çocukların aktif katılımlarına kolaylıkla olanak tanımaktadır. Fen-doğa 

etkinliklerinde de neden-sonuç iliĢkilerini ve oluĢumları göstermede 

pazen tahta rahatlıkla kullanılabilir.(METGE, 2000). 

Hikâye Kartı ile Hikâye Anlatma; Öğretmen hazırlamıĢ olduğu 

resimli kartlar ile hikâye anlatmasıdır. Resimli kartlar öğretmen 

tarafından önceden hazırlanmalıdır. Sanat etkinliğinde çocuklarla birlikte 

de hazırlanabilir. Hikâye anlatılmadan önce tüm çocuklar rahatça 

görebilecekleri biçimde oturmalıdırlar. Öğretmen hikâyeyi anlatırken 

kartları kendisine çevirmeden çocuklara göstererek hikâyeyi anlatır. 

Hikâye bittikten sonra öğretmen hikâyeyi anlatmadan kartları sıra ile bir 

kez daha gösterebilir veya resimli kartları çocuklara dağıtarak sıra ile 

anlatmaları sağlanabilir. Resimli kartlar daha sonra kitap köĢesine 

yerleĢtirilebilir böylece çocukların istedikleri zaman hikâyeler 

oluĢturmalarına olanak tanınmıĢ olur (METGE, 2000). 

Televizyon Şeridi ile Hikâye Anlatma; Televizyon Ģeridi ile 

hikâye anlatmak için öncelikle hikâyenin yer aldığı bir Ģerit ve bu Ģeridin 

gösterileceği bir televizyon kutusu hazırlanmalıdır. Televizyon kutusu 

çocukların rahatça görebilecekleri biçimde yerleĢtirilmelidir. Televizyon 

kutusunun yan tarafındaki çubukları yavaĢça çevirerek hikâyeyi anlatır. 

Televizyon kutusu daha sonra kitaplık köĢesine çocukların istedikleri 

zaman kullanabilmeleri için yerleĢtirilir ve çocukların kendi hikâyelerini 

oluĢturmalarına olanak tanınmıĢ olur (METGE, 2000). 

Televizyon-Video ve Bilgisayar Kullanarak Hikâye Anlatma; 
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Öğretmen tarafından çocukların geliĢim seviyelerini uygun olarak seçilen 

filmin televizyon-video aracılığı ile çocuklara izlettirilmesi ya da 

bilgisayardan projeksiyon makinesi ile yansıtılarak hikaye anlatılmasıdır. 

Yansıtılarak anlatılan hikâyeler çocuklar için ilgi çekici olmaktadırlar. 

(METGE, 2000; Tür ve Turla 1999). Öğretmen bilgisayarda hazırlamıĢ 

olduğu resimleri power point programı ile de çocuklara yansıtarak hikâye 

anlatabilir ve de çocukların hikâyeler oluĢturmasına olanak tanıyabilir. 

Kuklalarla Hikâye Anlatma; Öğretmenin çeĢitli özellikte 

kuklaları ve kukla sahnesini kullanarak hikâye anlatmasıdır. 

Kuklalar okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen tarafından 

yapılabileceği gibi, uygun eğitim ortamları hazırlanarak çocuklarla 

birlikte de yapılabilir. Kuklalar; kâğıt, hamur, kumaĢ, tahta, artık 

malzemeler, vb. birçok malzeme kullanılarak yapılabilir. Kuklalar 

oynatılıĢ biçimlerine göre sınıflandırılırlar. Bunlar; El kuklası: KumaĢtan 

el kuklası, çorap ve ağzı hareketli el kuklası, baĢ kalıbı hazırlanarak 

yapılan el kuklası; Parmak kukla: Hareketli parmak kukla; Yüzük kukla; 

Avuç kukla; Ġpli kukla (Marionette); Gölge kukla; Dolgu kukla; Çomak 

kukla; Tahta kaĢık ve spatula ile kukla; Utangaç kukla ve Artık 

materyaller ile yapılan kuklalar biçimdedir (Avcı ve Turla, 2003; 

Oğuzkan, Tezcan, Tür ve Demiral, 1989; Tür ve Turla 1999). 

Kuklalar okul öncesi dönem çocuklarının; yaratıcılıklarını ve 

hayal güçlerini geliĢtirir, sözcük dağarcıklarını geliĢtirir, öğrendikleri 

yeni sözcükleri uygun durumlarda kullanmalarına olanak tanır, karaktere 

ve duruma uygun sözcük seçebilmelerine yardımcı olur ve sosyal 

geliĢimlerine destekler (Avcı ve Turla, 2003). 

Öğretmen kuklalar ile hikâye anlatırken; 

 

● Kukla çeĢitlerinin yapılıĢını, oynatılıĢını ve sahne düzenini iyi 

bilmelidir. 

● Hikâyeye uygun kukla seçilmelidir. 

● Kuklayı oynatan kiĢinin sahneden görülmemesi önemlidir. 

● Hikâyede çok fazla kukla karakteri olmamalıdır. 

● Öğretmen karakterlere uygun ses değiĢikliği yapabilmelidir 

(Bainbridge, 1968; akt: Tür ve Turla 1999). 

 

Çocukların ilgi düzeylerine göre seçilen teknik öğretmen tarafından iyi 

bilinmeli ve çocuklara uygulamadan önce kullanılacak araç-gereçler 

hazırlanmalıdır (METGE, 2000). 
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Farklı hikâye anlatım tekniklerini kullanırken öğretmenin dikkat 

etmesi gerekenler; 

● Öğretmen seçtiği hikâyeyi ve tekniği çocuklara sunmadan önce

mutlaka birkaç kez denemelidir.

● Çocuklara hikâye anlatılacak yer; çocuk sayısı ve o gün

kullanılacak tekniğe uygun olmalıdır.

● Her çocuğa rahatça izleyebileceği, ıĢık ve sesin uygun olduğu bir

köĢe seçilmelidir.

● Hikâyeyi anlatırken öğretmen çocukları izlemeli ve ilgilerini

takip etmelidir.

● Öğretmen hikâye anlatırken, anlatımı kesintiye uğratmadan ve

olayla resimler arasında iliĢki kurmasını sağlayarak yeterli izleme

süresini öğrencilere tanımalıdır (Oğuzkan, Tezcan, Tür ve

Demiral, 1989,s.91; Tür, 1986; Davidson, 1996; akt. Tür ve Turla

1999).

Sonuç 
Öğrenme-öğretme sürecinde öğretmen; öğrenme-öğretme stratejilerini, 

yöntem ve teknikleri iyi bilmeli, eğitim materyallerini kullandığı yöntem 

ve tekniklerle birleĢtirebilmeli, bir baĢka deyiĢle, öğrenmenin kalıcı 

olabilmesi için eğitim materyallerini de kullanabilmelidir. Etkinliğin 

özelliğine göre yöntem-teknik, araç-gereçleri en etkili biçimde 

seçebilmeli ve kaynaĢtırabilmelidir. Gerekli durumlarda yöntem, teknik 

ve araç-gereçleri karma olarak kullanabilme becerisine sahip olmalıdır. 

Öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin etkili olarak 

uygulanabilmesinde kullanılan eğitim materyallerinin rolü büyüktür.  
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1. GiriĢ 

izik, doğa olaylarını ve bu olayları inceleyen, evrenin tüm sırlarını 

ve yasalarını bilimsel olarak ortaya koymaya çalıĢan bilimin bir 

parçasıdır. Tüm bu olaylar insanların etrafında gerçekleĢtiğinden 

zaman zaman bu olaylardan öğrenmeler gerçekleĢtirirler. Bu olaylardan 

ve bu olaylardan deney mlenerek öğren len en temel kavramlardan 

 k s d r ısı ve sıcaklık. Kev n‟e göre (2000); termal f z k kavramları olan 

ısı ve sıcaklık, çoğu  nsanın tanıyacağı b r f z k dalıdır. Ġnsanlar küçük 

yaĢlardan itibaren, gündelik hayattaki deneyimlerine bağlı olarak ısı ve 

sıcaklık kavramları hakkında çeĢitli bilgilere sahip olmaktadır. Bu 

deneyimler, bebeğin dünyaya gelmesiyle baĢlamakta okul çağlarında ısı 

ve sıcaklık kavramlarını öğrenmeye baĢlayana kadar devam etmektedir. 

Dolayısıyla bireyler, okul yıllarına kadar ısı ve sıcaklık kavramları  le 

 lg l  b rçok geçm Ģ  deney me sah p olmakta ve beraberler nde öneml  

kavram yanılgılarını getirmektedir (Carlton, 2000). Bu yüzden de 

neredeyse tüm çocukların ısı ve sıcaklık kavramlarıyla ilgili kendi 

yapılanmalarını ve tanımlamalarını kendilerinin oluĢturduğu söylenebilir. 

Yapılan araĢtırmalar, bu yapılanmaların genellikle yanlıĢ olduğunu 

temelinde yatan sebebin de soyut kavramları somutlaĢtırmaya 

F 

BÖLÜM 3 
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çalıĢtıklarından kaynaklandığı görülmektedir (Ericson, 1979). Örneğin, 

ısıyı hava gibi somut bir madde olduğunu düĢünmekte ve ısı ve sıcaklık 

kavramlarını birbirinin yerine değiĢtirilebilir bir Ģekilde 

kullanabileceklerini sanmaktadırlar.  

Kavram yanılgıları yanlıĢ anlamalardan kaynaklanan bir tür 

yanlıĢ anlama ve yanlıĢ yorumlamadır (Ojose, 2015). Buna ek olarak 

kavram yanılgıları, bireyin deneyimler ve yanlıĢ inançları sonucunda 

ortaya çıktığı belirtilmektedir (Baki, 1999). Her bireyin, anlam 

oluĢturmada ve dünyayı ifade etmede kullanılan benzersiz bir düĢünme 

sistemi vardır. Bu düĢünce sistemleri hatalı veya eksikse, yanlıĢ 

anlamaların temelini oluĢturur (Mestre, 1987). Öğrenci bir kavramı 

temelde bilimsel anlamında farklı olarak anlarsa, o zaman büyük 

olasılıkla yanlıĢ anlamalar oluĢturacaktır (Yağbasan, 2003). Diğer yandan 

Eryılmaz‟a göre (2002) kavram yanılgıları hataların alt kümesidir, yani 

tüm kavram yanılgıları hata olarak tanımlanabilir ancak tüm hatalar 

kavram yanılgısından olmayabilir. BaĢka bir deyiĢle, öğrenmenin 

oluĢamama durumu, kavram yanılgılarının sonucudur ve bu durum 

sistematik olarak tekrarlanarak öğrenmedeki bir algılama sorunudur 

(Smith ve diğ., 1993). Bu nedenle öğretmenlerin öğrenmenin önündeki 

bulunan engel olan bu kavram yanılgılarına odaklanması daha önemlidir 

(Eryılmaz ve Sürmeli 2002). 

Isı ve sıcaklık kavramları öğrenciler için olduğu kadar yetiĢkinler 

ve bilim insanları için de oldukça soyut ve zor kavramlardır. Bu yüzden 

de bu yapıların öğrenilmesi ve öğretilmesinde ciddi zorluklarla 

karĢılaĢılmaktadır. Öğrencilerin sahip olduğu fikirleri keĢfetmek ve 

onlara termal fizik kavramları üzerine dünya görüĢünün bu yeniden 

yapılanmasını sağlayan somut örnekler sunmak öğretmenin görevidir 

(Clough ve Driver, 1986). 

Ancak eski yaĢanmıĢlıklar ve deneyimler öğrenmenin önünde 

önemli bir engel oluĢturmaktadır. Isı ve sıcaklık kavramları çevresel bir 

olgu olduğundan yaĢanmıĢlıklar doğru öğrenmenin önüne geçerek bu 

anlamda kavram yanılgılarına sebep olmaktadır. Yapılan araĢtırmalar bu 

hipotezi onaylar niteliktedir. Sadece öğrencilerin değil yetiĢkin olan 

öğretmen adaylarında dahi bu sorunun çözülemediği ve ısı-sıcaklık 

kavramlarını kavrayamadıkları görülmektedir. (Aydoğan ve diğ.,2003).  

Alan yazında ilköğretim seviyesinden üniversite düzeyine kadar 

öğrencilerin ısı ve sıcaklık ilgili kavram yanılgılarını inceleyen birçok 

araĢtırma mevcuttur (Alwan, 2011; Aydoğan ve diğ.,2003; Aytekin, 

2010; BaĢer, 1996; Carlton, 2000; Erickson, 1970; Erickson, 1980; 
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Georgiou ve Sharma, 2010; Gönen ve Kocakaya, 2010; Harrison, 1999; 

Kaptan ve Korkmaz, 2001; Karakuyu, 2006; Keser, 2007; Kocakülah ve 

Kocakülah, 2002; Kruatong ve diğ, 2006; Ongun, 2006; ġenocak ve diğ., 

2003; Tanahoung ve diğ. 2006 a; Tanahoung ve diğ, 2006 b; Tanahoung 

2010; Thomaz ve diğ.,1995; Turgut ve Gürbüz,2011; YeĢilyurt, 2006; 

Warren, 1972). Yeo and Zadnik (2001) öğrencilerin, ısı ve sıcaklık 

kavramlarıyla ilgili sahip oldukları kavram yanılgılarını belirlemek için 

bir 26 maddelik bir ölçek geliĢtirmiĢtir. Bu ölçek geliĢtirilmeden önce 

araĢtırmacılar, alan yazındaki bulgulardan yararlanarak öğrencilerin ısı ve 

sıcaklık konusuyla ilgili kavram yanılgılarının, sahip oldukları alternatif 

kavramların ve inançlarının bir listesini hazırlamıĢlardır. Yeo ve Zadnik 

(2001) tarafından geliĢtirilen Termal Kavram Ölçeği öğrencilerin ısı ve 

sıcaklık konusunda ilgili alan yazındaki araĢtırma bulgularının ortaya 

koyduğu kavram yanılgılarını ve sahip oldukları alternatif kavramları 

ortaya çıkaracak sorular ve cevapları içermektedir. Bu çalıĢmada Yeo ve 

Zadnik (2001) tarafından geliĢtirilen ve öğrencilerin ısı ve sıcaklık  le 

 lg l  sah p oldukları alternat f kavramları ve kavram yanılgılarını oldukça 

baĢarılı b r Ģek lde bel rleyen (Chu ve d ğ., 2012; Adadan ve Yavuzkaya, 

2018) Termal Kavram Ölçeğ ‟n n Türkçeye uyarlanması amaçlanmıĢtır. 

TKÖ‟nün Türkçeye uyarlanması, gelecekte fen bilimleri ve fizik 

öğretmenleri ile çalıĢma yapacak araĢtırmacılara kavram yanılgılarını 

belirlemede ve dolayısıyla ilgili alana katkı sağlayacaktır.  

2. Yöntem 

Termal Kavram Ölçeği‟nin Türkçeye uyarlanmasının amaçlandığı bu 

çalıĢma, betimsel türde bir araĢtırmadır. Betimsel araĢtırmalarda mevcut 

durumun olduğu gibi ortaya konulması ve yorumlanması amaçlanır 

(Stangor, 2010). Betimsel araĢtırmalar, elde edilen veri ve veri toplama 

yaklaĢımına bağlı olarak nitel veya nicel olabilmektedir (Cohen, Manion 

ve Morrison, 2007). Ölçme araçlarının geliĢtirildiği, revize edildiği ve 

uyarlandığı çalıĢmalar, verilerin çoğunlukla ölçekler, çoktan seçmeli 

testler, anketler vb. aracılığıyla toplanması bakımından nicel yönelimli 

araĢtırmalardır. AraĢtırma bu yönüyle nicel yönelimli betimsel bir 

araĢtırmadır. 

2. 1 Çalışma Grubu 

Türkçeye uyarlanması hedeflenen ölçeğin verilerinin toplanmasında iki 
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çalıĢma grubuna baĢvurulmuĢtur. Birinci çalıĢma grubunda yer alan 

katılımcılar ile ön uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir. Ön uygulama ile çeviri 

süreci tamamlanan ölçeğin maddelerinin öğrenciler tarafından 

anlaĢılırlığı kontrol edilmiĢ, soruları cevaplamak için gereken 

belirlenmiĢtir. Ön uygulamadan elde edilen bulgular, yaklaĢık 40 

dakikanın yeterli olduğunu ve öğrencilerin ölçekte çevrilmiĢ terimleri 

anlamada zorluk çekmediklerini göstermiĢtir. Birinci çalıĢma grubunu 

oluĢturan katılımcılara ait bilgiler Tablo 1‟de yer almaktadır. 

 

Tablo 1: Birinci ÇalıĢma Grubunda  

Yer Alan Katılımcılara ĠliĢkin Bilgiler. 

 Cinsiyet  

Lise Sınıf 

Düzeyi 

Kadın Erkek Toplam 

9. Sınıf 20 11 31 

10. Sınıf 13 7 20 

Toplam 33 18 51 

 

AraĢtırmanın ikinci çalıĢma grubu ölçeğin geçerlik ve güvenirlik 

hesaplamalarının yapılması amacıyla uygulama yapılan gruptur. 

AraĢtırmada verilerin toplandığı grupların belirlenmesinde amaçlı 

örnekleme yoluna gidilmiĢ ve uygulama grupları Türkçeye uyarlaması 

yapılacak ölçeğin geliĢtirildiği gruplar göz önünde bulundurularak 

(ortaokul, lise ve üniversite) belirlenmiĢtir. Uygulama grubunda yer alan 

kiĢi sayısının belirlenmesinde için ölçekte yer alan madde sayısı ve 

yapılacak analizler göz önünde bulundurulmuĢtur. Uygulama grubunda 

yer alan katılımcılara iliĢkin bilgiler ise Tablo 2‟ de yer almaktadır.  

 

Tablo 2: Uygulama Grubunda Yer Alan Katılımcılara ĠliĢkin Bilgiler 

 Cinsiyet  

Eğitim Düzey Kadın Erkek Toplam 

8. Sınıf 75 54 129 

9. Sınıf 56 55 111 

10. Sınıf 

11. Sınıf 

Üniversite 

49 

4 

57 

35 

2 

13 

84 

6 

70 

Toplam 241 159 400 
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Uygulama grubunu oluĢturan ikinci çalıĢma grubunda 129‟u sekizinci 

sınıf, 271‟i lise öğrencisi ve 70‟i üniversite öğrencisi, 241‟i kadın, 159‟u 

erkek olmak üzere toplam 400 öğrenci yer almaktadır. Uygulama 

grubunda yer alan ortaokul ve lise öğrencileri, 2018-2019 öğretim yılında 

EskiĢehir ilinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden, üniversite 

öğrencileri ise 2018-2019 öğretim yılında ESOGÜ Fen Bilgisi 

Öğretmenliği Programı 1. sınıfında öğrenim gören fen bilgisi öğretmen 

adaylarından oluĢmaktadır. Ölçekte değerlendirilen temel termal 

kavramlar fen bilimleri ve fizik öğretim programları kazanımlarında yer 

aldığı için, çalıĢmaya katılan tüm öğrenciler, fen ve fizik derslerinin 

çeĢitli aĢamalarında bu kavramlarla karĢılaĢmıĢlardır. 

2.2 Veri Toplama Aracı  

AraĢtırmanın verileri, Yeo ve Zadnik (2001) tarafından öğrencilerin, 

temel termal kavramlar hakkında sahip oldukları kavram yanılgılarını 

belirlemek için geliĢtirilen ve çalıĢma kapsamında Türkçeye uyarlanması 

hedeflenen Termal Kavram Ölçeği (TKÖ) kullanılarak toplanmıĢtır. Yeo 

ve Zadnik (2001) temel ısı kavramlarını ısı, sıcaklık, ısı transferi ve 

sıcaklık değiĢimi ile malzemelerin termal özellikleri olarak dört ayrı 

grupta sınıflamıĢlardır. Alan yazından yararlanarak öğrencilerin bu 

sınıflamalara göre sahip oldukları inanıĢların, alternatif kavram ve 

kavram yanılgılarının bir envanterini çıkarmıĢlar ve bu kavram 

yanılgılarını belirleyecek bir ölçek hazırlamıĢlardır. Ölçek dört ve beĢ 

seçenekli toplam 26 çoktan seçmeli maddeden oluĢmaktadır. Ölçekte yer 

alan maddeler gündelik hayata sıkça karĢılaĢabilecekleri örneklerden 

senaryo Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. Ölçek maddelerinin cevap 

seçeneklerinde bir ya da birden fazla alternatif kavram ya da kavram 

yanılgısı yer almaktadır. Orijinal formunda dört boyutlu bir yapı temel 

alınan ölçeğin güvenirliği yarıya bölme (split half) yöntemine dayalı 

olarak belirlenmiĢ, güvenilirlik katsayısı Spearman-Brown düzeltmesiyle 

0.81 olarak verilmiĢtir. Ölçeğin içerik geçerliliği soru seçimlerinde 

öğrencilerin ısı kavramıyla ilgili sahip oldukları alternatif kavramların 

veya kavram yanılgılarının yeterli temsiliyle sağlanmıĢtır. GörünüĢ 

geçerliği bir grup fizikçinin ölçekteki maddelerin neyi ölçüyor olabileceği 

ve doğru cevapların uygun olup olmadığı yönündeki görüĢleri alınarak 

belirlenmiĢtir. Ölçeğin yapı geçerliliği ise, öğrencilerin alternatif 

seçimlerinin dağılımının dikkatli bir Ģekilde değerlendirilmesi ve 

öğrencilerle yapılan görüĢmeler yoluyla oluĢturulmuĢtur. 
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2.2.1 Ölçeğin Türkçeye Çeviri Süreci  

TKÖ Türkçeye uyarlanırken öncelikle, ölçeğin orijinal formunu geliĢtiren 

araĢtırmacılar ile iletiĢime geçilmiĢtir. Ölçeğin Türkçeye uyarlanmasına 

dair onayının istendiği bir elektronik posta gönderilmiĢtir. Marjan 

Zadnik‟ den ölçeğin Türkçeye uyarlanmasına onay verdiğini bildiren 

elektronik posta alınmıĢ ve böylece uyarlama sürecine baĢlanmıĢtır. 

Uyarlama sürecindeki birinci adım, ölçeğin Ġngilizceden 

Türkçeye çevrisinin yapılmasıdır. Ölçme aracını kaynak dilden hedef dile 

çevirirken baĢvurulabilecek birkaç yöntem vardır. Bu çalıĢmada; bir ya 

da birkaç çevirmenin ölçeği kaynak dilden hedef dile çevirmesi, daha 

sonra baĢka bir grubun orijinal form ile çeviri formu karĢılaĢtırıp iki 

formun dilsel açıdan denk olup olmadığına karar vermesi ve gerekli 

görmeleri halinde çeviri formda değiĢiklik yapmaları esasına dayanan 

(Hambleton & Kanjee, 1993) yargılayıcı tek çeviri yöntemi 

kullanılmıĢtır.  

Bu doğrultuda, ölçek maddeleri biri ölçme değerlendirme, bir 

diğeri Ġngiliz dili ve edebiyatı, ikisi fen eğitimi ve üçü fizik alanından 

olmak üzere toplam altı uzman tarafından Türkçeye çevrilmiĢtir. 

Uzmanların birbirlerinden bağımsız olarak yaptığı çeviriler bir araya 

getirilip her bir madde için ilgili maddeyi en iyi yansıtan Türkçe ifadeler 

kararlaĢtırılmıĢtır. OluĢturulan Türkçe form, ölçeğin orijinal formu ile 

birlikte incelenerek ve gerekli revizyonlar yapılarak iki formun birbirine 

denk olduğu yargısına ulaĢılmıĢtır. Ölçeğin Türkçe formu bir Türk dili 

uzmanına kontrol ettirildikten sonra çevirilerin anlaĢılırlığı hakkında geri 

bildirim almak için fen lisesinde eğitim gören 52 öğrenciye 

uygulanmıĢtır. Ölçek Maddelerinin öğrenciler için açık ve anlaĢılır 

olduğu kararı verilerek Termal Kavram Ölçeği (TKÖ)„nün Türkçe formu 

uygulamaya hazır hale gelmiĢtir. Ölçek maddelerin anlaĢılırlığını bu grup 

üzerinde test edildikten sonra esas uygulamaya baĢlanmıĢtır. 

2.3.Verilerin Analizi  

AraĢtırmada TKÖ‟ nün Türkçe formu ile toplanan verilerin psikometrik 

özellikleri kapsamında; yapı geçerliği, maddelerin güçlük ve ayırt 

ediciliği ve KR-20 yöntemi ile iç tutarlılık anlamında güvenirliği 

hesaplanmıĢtır. TKÖ‟nün yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi 

(AFA) yapılmıĢtır. Verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser Meyer 

Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett testi ile kontrol edilmiĢtir. Verilerin 

faktör analizine uygunluğu belirlendikten sonra 26 maddelik ölçeğin 
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madde güçlük (p-değeri) ve ayırıcılık indisleri (d-değeri) Lien'in (1971) 

kriterlerine göre incelenmiĢtir. Ölçeğin iç tutarlılık anlamında güvenirliği 

KR-20 yöntemi ile belirlenmiĢtir. Faktör sayısını belirlemede AFA 

sonuçlarını desteklemek amacıyla Horn‟un (1965) Paralel analiz 

yöntemine baĢvurulmuĢtur. Her iki analiz için de ölçek ikili puanlandığı 

için tetrakorik korelasyon matrisi üretilerek analizler gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Verilerin analizinde SPSS 20 paket programı kullanılmıĢtır. 

3. Bulgular 

Ölçeğin yapı geçerliği, madde güçlüğü, ayırt ediciliği ve güvenirliğine 

iliĢkin bulgular sırasıyla sunulmuĢtur. Faktör analizi yapılmadan önce 

verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve 

Barlett testiyle değerlendirilmiĢtir. 26 maddenin KMO değeri ve Barlett 

Küresellik testi sonuçları Tablo 3‟te verilmiĢtir.  

 

Tablo 3: KMO ve Bartlett Küresellik Testi Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Değeri 0,706 

Bartlett Küresellik Testi YaklaĢık Ki-Kare (c2) 835,878 

Serbestlik derecesi (df) 325 

Anlamlılık düzeyi (p) 0.000 

 

Verilerin faktör analizine uygunluğu için KMO değerinin .60‟dan yüksek 

ve Barlett testinin anlamlı çıkması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2010). 

KMO katsayısının .706 değeri ile .60 alt sınırını aĢtığı belirlenmiĢ ve 

Bartlett testi istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (χ2 = 835,878 , df = 

325, p < .001). Bu sonuçlar araĢtırma verilerinin faktör analizi için uygun 

olduğunu göstermektedir.  

3.1 Madde analizi 

Bir ölçme aracının geçerliğini yükseltmek için yapılan madde analizi 

(Tekin, 1977) bu çalıĢma kapsamında da gerçekleĢtirilmiĢ ve ölçekte yer 

alan maddelerin ayırt ediciliğine ve güçlüğüne iliĢkin bulgular Tablo 4‟te 

verilmiĢtir. 
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Tablo 4: Ölçek Maddelerinin Güçlük Ve Ayırtedicilik Ġndeksleri 

Madde Güçlük indisi 

p 

Ayırtedicilik indisi 

d 

Madde 1 .64 .27 

Madde 2 .48 .21 

Madde 3 .54 .38 

Madde 4 .40 .42 

Madde 5 .27 .45 

Madde 6  .21 .22 

Madde 7 .51 .44 

Madde 8 .34 .49 

Madde 9 .26 .32 

Madde 10 .45 .42 

Madde 11 .32 .29 

Madde 12 .65 .22 

Madde 13 .29 .46 

Madde 14 .15 .34 

Madde 15 .38 .49 

Madde 16 .32 .27 

Madde 17 .30 .36 

Madde 18 .12 .19 

Madde 19 .27 .41 

Madde 20 .23 .11 

Madde 21 .33 .18 

Madde 22 .51 .25 

Madde 23 .45 .38 

Madde 24 .17 .27 

Madde 25 .30 .33 

Madde 26 .35 .14 

 

26 maddelik ölçekteki verilerin madde güçlük (p-değeri) ve madde 

ayırıcılık indeksleri (d-değeri) Lien'in (1971) p değeri için 0.3-0.7 

değerleri arasında ve d-değeri için >0.2 Ģeklinde verdiği kriterlere göre 

incelenmiĢtir. Madde 18 ve Madde 20 güçlük ve ayırıcılık indisleri, Lien 

kriterlerine göre hem minimum p değerinin (.30) hem de minimum d 

değerinin (.20) altında kaldıklarından dolayı çıkartılmıĢ ve sonraki 

analizlerde hesaba katılmamıĢtır. Geride kalan 24 maddeden 6., 9., 14., ve 

24. maddelerin güçlük indisleri minimum güçlük değerinin altında 
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kalmasına rağmen hepsi kabul edilebilir ayırıcılık değerlerine sahip 

olduklarından sonraki analizlerde hesaba katılmıĢlardır. 21. ve 26. 

maddeler ayırıcılık indisleri minimum değeri karĢılamasa da güçlük 

indisleri minimum değerin üstünde olduğundan bir sonraki analizlerde 

hesaba katılmıĢlardır.  

3.2 Yapı geçerliği 

TKÖ'nün altında yatan kavramsal yapıyı araĢtırmak için geri kalan 24 

madde ile açımlayıcı faktör analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. SPSS yazılımı 

(sürüm 21.0) kullanılarak yapılan analizde fazla sayıdaki değiĢkeni daha 

küçük sayıda bileĢen altında toplamak için temel bileĢen analizi (PCA) ve 

ardından faktörlerin iliĢkilendirilmesi amacıyla eğik dönüĢ yöntemi (delta 

¼ 0) kullanılmıĢtır. Tutulacak faktörlerin sayısı Kaiser'in kriteri (1'in 

üstündeki özdeğerler), ekran görüntüsünün incelenmesi ve Watkins 

(2000) tarafından geliĢtirilen yazılım kullanılarak yapılan paralel analiz 

(Horn, 1965) olmak üzere üç karar kuralı ile yapılmıĢtır. Temel bileĢen 

analizinden elde edilen öz değerlerin boyutu, rastgele oluĢturulmuĢ bir 

örneklem büyüklüğündeki veri setinden elde edilenlerle grupların 

belirlenmesinde kullanılmıĢtır.  

Her bir temel bileĢen analizinden sonra maddeler, belirlenen 

kriterler kullanılarak faktör çözümünde yeniden değerlendirilmiĢtir. 

Örüntü matrisinin (Pattern matrix) incelenmesi, her bir öğenin açık faktör 

yüklerini gösterirken, yapı matrisinin (Structure matrix) analizi üç bileĢen 

arasında iyi bir ayrım olduğunu göstermiĢtir. Comrey ve Lee (1992) 0.45 

faktör yüküne sahip maddeleri orta ve 0.32 ile 0.45 arasındaki faktör 

yüklerini zayıf maddeler olarak kabul ederken, Hair ve diğ. (1998) ve 

Kline (1994) 0.3 faktör yükünü minimum yükleme kabul eder. Ayrıca 

Stevens (2002), faktör yükü 0.4 olan maddeleri en uygun, 0.3 faktör 

yükünü ise örneklem büyüklüğü 300'den büyük olduğunda da uygun 

olarak değerlendirmiĢtir. 24 maddenin AFA sonucunda 3 faktörlü bir yapı 

elde edilmiĢtir. 26. maddenin örüntü ve yapı matrisleri sırasıyla 0.193 ve 

0.161 olarak hesaplandığından dolayı testten çıkartılmıĢtır. 18, 20 ve 26. 

maddelerin çıkartılmasından sonra geride kalan 23 maddenin AFA dan 

elde edilen faktör yük matrisleri Tablo 5 te verilmiĢtir 
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Tablo 5: Güçlük ve Ayırtedicilik Ġndisleriyle 23 Sorunun Faktör Yük 

Matrisleri 

 Faktörler 

 

1 

 

2 

 

3 

    

Soru 

no 

P D Örüntü 

matriksi 

Yapı 

matriksi 

Örüntü 

matriksi 

Yapı 

matriksi 

Örüntü 

matriksi 

Yapı 

matriksi 

         

S1 ,64 ,27 ,422 ,425 -,141 -,123 ,046 ,128 

S7 ,51 ,44 ,368 ,428 -,068 -,056 ,308 ,376 

S9 ,26 ,32 ,276 ,320 -,318 -,309 ,219 ,259 

S10 ,45 ,42 ,557 ,553 ,075 ,066 -,123 -,008 

S13 ,29 ,46 ,518 ,531 ,021 ,022 ,071 ,172 

S17 ,30 ,36 ,460 ,465 -,098 -,099 ,025 ,110 

S21 ,33 ,18 ,538 ,542 -,079 -,068 ,071 ,080 

S22 ,51 ,25 ,378 ,373 ,298 ,315 -,096 -,024 

S23 ,45 ,38 ,312 ,322 ,257 ,300 ,151 ,199 

S14 ,15 ,34 -,064 -,067 ,445 ,442 -,018 ,065 

S15 ,38 ,49 ,248 ,247 ,508 ,516 ,050 ,159 

S16 ,32 ,27 -,307 -,303 ,262 ,287 ,121 ,159 

S24 ,17 ,34 -,168 -,173 ,375 ,360 -,083 -,018 

S25 ,30 ,33 ,218 ,292 ,377 ,415 -,111 -,095 

S2 ,48 ,21 -,140 -,051 -,063 -,042 ,457 ,428 

S3 ,54 ,38 ,031 ,141 ,092 ,124 ,538 ,530 

S4 ,40 ,42 ,306 ,320 ,087 ,169 ,528 ,531 

S5 ,27 ,45 -,038 ,078 ,327 ,323 ,523 ,514 

S6 ,21 2,2 -,134 -,076 ,012 ,005 ,296 ,270 

S8 ,34 ,46 ,113 ,116 ,116 ,218 ,504 ,526 

S11 ,32 ,29 -,107 ,001 ,101 ,126 ,561 ,545 

S12 ,65 ,22 ,103 ,082 -,097 -,057 ,462 ,457 

S19 ,27 ,41 ,237 ,305 ,051 ,060 ,337 ,382 

 

AraĢtırmamızda, örneklem büyüklüğümüz 400 olduğu için kesme yükü 

0.26 olarak alınmıĢtır ve 23 maddeden 19 ' nun faktör yükleri 0.30' dan 

büyük olarak hesaplanmıĢtır. 

Soruların ait olduğu kavramsal gruplar (1) ısı transferi ve termal 

denge (2) maddenin termal özellikleri (3) hal değiĢimi olup bu kavramsal 

gruplara ait olan maddeler ile çıkarılan maddeler madde ayırıcılık ve 

güçlük indisleriyle birlikte Tablo 6 da yer almaktadır. 
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Tablo 6: Ölçek Maddelerinin Kavram Grupları Ġçerisindeki  

Dağılımı, Tanımlamaları, Güçlük ve Ayırtedicilik Ġndisleri 

Konsept  

Grupları 

Soru  

Numarası 

Soru Tanımlaması Güçlük  

Ġndeksi 

Ayırtedicilik  

Ġndeksi 

1 

Isı transferi 

ve termal 

denge  

 S1 Dondurucuda saklanan buz 

bloklarının sıcaklığının 

tahmin etme 

,64 ,27 

 S7 Farklı sıcaklıklardaki 

suların karıĢım sıcaklığını 

tahmin etme 

,51 ,44 

S9 Gece boyunca derin 

dondurucuda kalan metal ve 

plastik kutular içindeki 

kolanın sıcaklığını tahmin 

etme. 

,26 ,32 

S10 Soğuk bir kutu kolanın 

sıcaklığını, kutunun 

altındaki tezgah sıcaklığı ile 

karĢılaĢtırma.  

,45 ,42 

S13 Isı enerjisinin sıcak 

haĢlanmıĢ yumurtalardan 

soğuk suya transferi 

,29 ,46 

S17 Islak ve kuru el bezleriyle 

sarılmıĢ ĢiĢelerin soğutma 

etkisine dayalı olarak oda 

sıcaklığının tahmin etme 

,30 ,36 

S21 Terin sizi neden 

serinlettiğini tahmin etmek 

,33 ,18 

S22 Bir bisiklet lastiğinin 

ĢiĢirilmesi sonucunda 

pompanın ısınması 

,51 ,25 

S23 Soğuk havada kazak 

giymek 

,45 ,38 

      

2 

Maddenin 

termal 

özellikleri 

 S14 Plastik ve metalin 

"sıcaklığını" ve 

soğukluğunu "karĢılaĢtırma 

,15 ,34 

S15 Bir hava tahmininde 

açıklanan sıcaklık 

düĢüĢünden kaynaklanan 

"soğukluk" büyüklüğünün 

karĢılaĢtırılması 

,38 ,49 

S16 Metal cetvelin neden ahĢap 

cetvelden daha soğuk 

hissettiğini açıklama 

,32 ,27 

S24 Buz Ģekerlemesinin tahta ve ,17 ,34 
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buz parçalarının 

sıcaklıklarının 

karĢılaĢtırılması 

S25 DüĢük sıcaklıklarda süper 

iletken mıknatıslar üretme 

,30 ,33 

    

3 

Hal 

değiĢimi 

 S2 Buz küplerinin erimesi 

durduğunda buzlu suyun 

sıcaklığının tahmin etme 

,48 ,21 

S3 Neredeyse eriyen ve bir su 

birikintisinde bulunan 

buzun sıcaklığını tahmin 

etme 

,54 ,38 

S4 Kaynamaya baĢlayan suyun 

baĢlangıç sıcaklığının 

tahmin edilmesi 

,40 ,42 

S5 Kaynamakta olan suyun 

sıcaklığının tahmin 

edilmesi 

,27 ,45 

S6 Kaynar su ile temas 

halindeki buharın 

sıcaklığının tahmin 

edilmesi 

,21 ,22 

S8 Yüksek irtifada çay 

hazırlamak 

,34 ,46 

S11 Bir dondurucuda °C'de eĢit 

buz ve buzlu su kütleleri ile 

ısı kaybının 

karĢılaĢtırılması 

,32 ,29 

S12 Kaynar suda oluĢan 

kabarcıkların içinde ne 

olduğunu tahmin etme 

,65 ,22 

S19 Düdüklü tencerede çorba 

piĢirmek 

,27 ,41 

    

Çıkartılan 

sorular  

S18 Neden buzdolabındaki süt 

kartonunun tezgahın 

üstündeki süt kartonundan 

daha soğuk hissettiğini 

açıklamak 

,12 ,19 

S20 Kekleri iyi piĢirmek için 

elektrikli fırında uygun rafı 

tahmin etme 

,23 ,11 

 S26 Battaniyeye sarılı oyuncak 

bebeğin sıcaklığını tahmin 

etmek 

,35 ,14 
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Faktör analizi ile madde zorluk ve ayırt edicilik indisleri dikkate alınarak 

madde 18 ve madde 20 ile birlikte 26. madde de ölçekten çıkarılmıĢtır. 

Ölçeğin üç boyutlu faktör yapısıyla 23 maddeden oluĢan Türkçe formu 

elde edilmiĢ ve çalıĢmaya katılan öğrencilerin termal kavramlara iliĢkin 

kavrama durumlarını açıklamak için kullanılmıĢtır. Ölçeğin çıkartılan 

maddeler ile birlikte 26 maddelik Türkçe formu Ek A da verilmiĢtir. 

3.3 Güvenirlik analizi 

Madde analizinden sonra ölçekte kalması uygun olan toplam 23 madde 

için güvenirlik analizi yapılmıĢ ve TKÖ „nün iç tutarlılığının bir ölçüsü 

olan Cronbach alfa katsayısı 0.669 olarak hesaplanmıĢtır.  

3.4 Öğrencilerin sorulara verdikleri doğru cevaplar 

Üç kavramsal grupta yer alan 23 maddenin her birine öğrencilerin verdiği 

doğru yanıtların yüzdeleri Tablo 7' de verilmiĢtir. 

 

Tablo 7: Öğrencilerin Okul Yıllarında 3 Kavramsal  

Gruptaki Maddelere Verilen Doğru Cevapların Yüzdesi 

 Doğru Cevapların Yüzdesi 

Soru 

no 

Doğru cevaplar Y8 Y9 Y10 Y11 Üniversite Toplam 

Isı transferi ve termal denge 

S1 Bir buzdolabının 

dondurucu bölmesinde 

saklanan buz 

bloklarının sıcaklığı en 

çok -10 oC olur (0 oC 

veya 5 oC değil) 

60 62 71 83 63 64 

S7 Her biri 40 oC' de iki 

fincan su, 10 oC' de bir 

fincan suya 

eklendiğinde, 

karıĢımın muhtemel 

sıcaklığı iki sıcaklık 

değerinin ortalaması 

değildir. 

38 63 39 67 70 51 

S9 Buzdolabından 

çıkarılan plastik 

ĢiĢedeki ve metal 

kutudaki kolaların 

sıcaklıkları aynıdır.  

22 25 31 33 27 26 
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S10 Tezgâhın üstünden 

soğuk bir kutu kola 

alındığında, teneke 

kutunun altındaki alan 

tezgâhın geri 

kalanından daha soğuk 

olacaktır çünkü 

tezgâhtan tenekeye bir 

miktar ısı enerjisi 

aktarılmıĢtır. 

25 63 37 50 60 45 

S13 HaĢlanmıĢ yumurta 

soğuk suya 

konulduğunda 

yumurtalardan suya 

enerji aktarılır. 

16 34 30 33 43 29 

S17 20 °C'de su içeren iki 

cam ĢiĢe ıslak ve kuru 

bir bezle ayrı ayrı 

sarılmıĢ, bir süre 

sonra, her bir ĢiĢedeki 

suyun sıcaklığı 

sırasıyla 18 °C ve 22 

°C olarak ölçülmüĢtür. 

Bu deney sırasında 

odanın en olası oda 

sıcaklığı 2 6 oC dir. 

(20 oC veya 21 oC 

veya 18 oC değil) 

22 37 27 17 36 30 

S21 Cilt üzerindeki ter 

buharlaĢmadan dolayı 

cilde göre daha 

serindir ve böylece ısı 

ciltten tere aktarılır ve 

cilt sıcaklığı düĢer. 

29 35 29 33 43 33 

S22 Bir bisiklet pompası, 

bir lastiği ĢiĢirmek için 

kullanıldığında ısınır 

çünkü enerji, basınçlı 

havadan pompaya 

aktarılır. 

39 51 50 67 70 51 

S23 Vücudumuzdan ısı 

kaybını azaltmak için 

soğuk havalarda kazak 

giyeriz 

35 53 43 33 51 45 

Maddenin Termal Özellikleri       

S14 Metal sandalyeler 

ahĢap olanlardan daha 

07 08 21 0 30 15 
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soğuk hisset de her iki 

sandalye de aynı 

sıcaklıktadır. 

S15 5 °C' lik bir sıcaklık, 

10 °C'lik bir sıcaklığın 

iki katı kadar soğuk 

değildir. 

13 39 51 33 64 38 

S16 Dokunduğumuzda 

metal, ahĢaba göre 

daha soğuktur çünkü 

metal enerjiyi ahĢaptan 

daha hızlı iletir. 

24 34 36 50 39 32 

S24 Dondurucudan 

çıkarılan çubuklu 

dondurmada çubuk ve 

dondurma aynı 

sıcaklıktadır çünkü her 

iki parça da birbiriyle 

temas halindedir. 

18 11 21 67 13 17 

S25 Süper iletken 

mıknatıslar en düĢük 

sıcaklığa (yani -273 
oC) yakın mümkün 

olan -260 oC' lik bir 

sıcaklıkta üretilebilir. 

20 40 26 50 37 30 

Hal DeğiĢimi       

S2 Buz eritilmesiyle 

üretilen suyun sıcaklığı 

buzlar tamamen eridiği 

anda büyük olasılıkla 0 
oC'dir. (-10 oC, 5 oC 

veya 10 oC değil) 

57 47 42 67 41 48 

S3 Tezgâhın üzerinde 

eriyerek küçülmüĢ ve 

etrafında su birikintisi 

oluĢmuĢ buz 

küplerinin muhtemel 

sıcaklığı 0 oC'dir. (-10 
oC, 5 oC veya 10 oC 

değil) 

47 62 52 50 57 54 

S4 Bir su ısıtıcısında 

kaynayan suyun en 

olası sıcaklığı 98 

°C'dir (88 °C veya 110 

°C değil). 

22 07 01 0 0 04 

S5 Su ısıtıcısında 

kaynamakta olan 

14 35 26 50 39 27 
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suyun en olası 

sıcaklığı 98 °C'dir. 

S6 Su ısıtıcısında 

kaynamakta olan 

suyun üzerindeki 

buharın en olası 

sıcaklığı 98 °C'dir. 

16 21 23 17 29 21 

S8 Yüksek bir dağda yani 

düĢük atmosfer 

basıncında suyun 

kaynama sıcaklığı 

düĢer.  

19 43 32 50 47 34 

S11 0 oC'de 100 g buz ve 0 
oC'de 100 g su bir 

dondurucuya 

konulduğunda, su daha 

fazla miktarda ısı 

enerjisini kaybeder. 

27 41 26 50 31 32 

S12 Kaynamakta olan suda 

oluĢan baloncukların 

içinde su buharı vardır. 

67 64 57 83 73 65 

S19 Düdüklü tencerede 

piĢirilen yiyeceklerin 

hızlı piĢmesinin nedeni 

tencere içindeki 

yüksek basınçtan 

dolayı suyun kaynama 

sıcaklığının 

yükselmesi 100 oC‟nin 

üzerinde olmasıdır. 

18 31 29 50 34 27 

 

Tablo 7 incelendiğinde, “maddenin termal özellikleri” kavramsal 

grubundaki gündelik hayatta karĢılaĢılabilen olaylar ile ilgili maddelere 

verilen cevap sayılarının diğer iki kavramsal gruba göre daha düĢük 

olduğu görülmektedir.  

3.5 Öğrencileri sahip oldukları alternatif kavramlar  

Öğrencilerin okul yıllarındaki alternatif kavramları Tablo 8'de 

özetlenmiĢtir. Bu araĢtırmada dört yanıtı olan çoktan seçmeli maddeler 

için, ankete katılanların %25'inden, beĢ yanıtı olan çoktan seçmeli 

maddeler için (Madde 11‟de olduğu gibi), ankete katılanların %20‟sinden 

fazlası tarafından seçilen bilimsel olarak uygun olmayan yanıtlar 

alternatif kavramlar olarak kabul edilmiĢtir. Tablo 8‟de parantez içinde 
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verilen değerler öğrencilerin alternatif kavramlara verdikleri cevapların 

yüzdesini göstermektedir. 

 

Tablo.8: Öğrencilerin Okul  

Yıllarında Alternatif AnlayıĢlarının Frekansları 

Öğrencilerin 

kavram 

yanılgıları 

Okul yılı 

Madde No 

(Seçenekler) 

Y8 

(N=129) 

Y9 

(N=111) 

Y10 

(N=84) 

Y11 

(N=6) 

Üniversite 

(N=70) 

1. Isı Transferi 

Buz daima 0 
0
C 

dedir. 

S1(b) 34(27) 33(30) 18(21) 1(17) 20(29) 

Ġki farklı 

sıcaklıkta 

değiĢik miktarda 

sıvı karıĢtırılıĢa 

son karıĢım 

sıcaklığı iki 

sıcaklığın 

ortalamasıdır. 

S7(b) 51(40) 35(32) 42(50) 1(17) 19(27) 

Buzdolabından 

çıkartılan plastik 

ĢiĢenin sıcaklığı 

içindeki koladan 

farklıdır. 

S9(d) 34(27) 26(23) 21(25) 3(50) 22(31) 

Soğukluk bir 

cisimden 

diğerine iletilir. 

S10(a) 67(52) 26(23) 34(40) 2(33) 19(27) 

Sıcaklık bir 

cisimden 

diğerine iletilir. 

S13(a) 57(45) 55(50) 28(33) 2(33) 30(43) 

Soğukluk bir 

cisimden 

diğerine iletilir. 

S13(b) 45(35) 14(13) 26(31) 2(33) 10(14) 

Bazı malzemeler 

bir Ģeyleri ısıtma 

özelliğine 

sahiptir. 

S17(b) 19(15) 18(16) 19(23) 1(17) 13(19) 

Birbirleriyle 

temas halinde 

olan farklı 

sıcaklıklardaki 

nesneler 

mutlaka aynı 

sıcaklığa doğru 

hareket etmez. 

S17(c) 59(46) 39(35) 31(37) 2(33) 27(39) 

Terleme 

sırasında ter 

damlacıkları 

S21(c) 46(36) 53(48) 36(43) 3(50) 37(53) 
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ciltle aynı 

sıcaklıktadır. 

Sıcaklık bir 

cisimden 

diğerine iletilir. 

S22(b) 25(20) 18(16) 16(19) 0 3(04) 

Yün gibi 

malzemeler 

cisimleri ısıtma 

özelliğine 

sahiptir. 

S23(d) 51(40) 39(35) 34(40) 4(67) 31(44) 

2. Maddenin termal özellikleri 

Bir nesnedeki ısı 

miktarı, 

nesnenin 

yapıldığı 

malzemeye 

bağlıdır. 

S14(d) 85(66) 67(60) 41(49) 5(83) 38(54) 

Isı, sıcaklıkla 

orantılıdır. 

S15(a) 40(31) 32(29) 18(21) 2(33) 12(17) 

Metal cetvel 

ahĢap olandan 

daha serin 

hissettirir çünkü 

metal iyi bir ısı 

yayıcıdır. 

 

S16(d) 

20(16) 25(23) 18(21) 1(17) 27(39) 

AhĢap 

malzemeler buz 

kadar soğumaz. 

S24(a) 41(32) 41(37) 22(26) 0 23(33) 

Bir nesnedeki ısı 

miktarı, 

nesnenin 

yapıldığı 

malzemeye 

bağlıdır. 

S24(c) 29(23) 36(32) 29(35) 2(33) 32(46) 

UlaĢılabilecek 

en düĢük 

sıcaklığın sınırı 

yoktur. 

S25(b) 52(41) 22(20) 27(32) 0 6(9) 

3.Hal DeğiĢimi 

Su 0 
0
C de 

olamaz  

S2(c) 37(29) 45(41) 37(44) 2(33) 31(44) 

Erime devam 

ediyorsa sıcaklık 

0 
0
C nin 

üzerindedir. 

S3(c) 52(41) 32(29) 26(31) 2(33) 23(33) 

Isıtma her 

zaman sıcaklıkta 

bir artıĢa neden 

olur. 

S4(c) 25(20) 6(5) 16(19) 1(17) 12(17) 
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Suyun kaynama 

noktası her 

koĢulda 100 
0
C 

dir. 

S4(d) 70(55) 39(35) 35(42) 2(33) 19(27) 

Kaynama 

anındaki 

sıcaklık sabit 

kalmaz. 

S5(c) 79(62) 59(53) 46(55) 3(50) 38(54) 

Bir su 

ısıtıcısında 

kaynar suyun 

üzerindeki 

buharın sıcaklığı 

100 
0
C' den 

yüksektir. 

S6(c) 50(39) 55(50) 39(46) 2(33) 36(51) 

Suyun kaynama 

noktası daima 

100 
0
C' dir.  

S8(b) 58(45) 37(33) 21(25) 1(17) 5(7) 

Yüksek rakımda 

suyun kaynama 

sıcaklığı düĢse 

de suyun 

sıcaklığı yine 

100 
o
C dir. 

S8(c) 23(18) 21(19) 30(36) 2(33) 31(44) 

Isı, sıcaklıkla 

orantılıdır. 

S11(c) 42(33) 20(18) 25(30) 2(33) 21(30) 

Kaynayan 

sudaki 

baloncuklar 

içinde Oksijen 

ve Hidrojen gazı 

vardır. 

S12(b) 15(12) 16(14) 19(17) 0 10(14) 

Düdüklü 

tenceredeki 

yüksek basınç 

ısının artıĢına 

neden olur. 

S19(b) 59(46) 46(41) 32(38) 1(17) 33(47) 

 

Tablo 8 incelendiğinde 8. sınıf öğrencilerinin 4., 8., 12., 16. ve 22. 

sorularda, 9. Sınıf öğrencilerinin 4., 9., 10., 11., 16., 22. ve 25. sorulara da 

10. sınıf öğrencilerinin 1., 4., 12., 15., 16. ve 22. sorularda ve üniversite 

öğrencilerinin ise 4., 12., 15., 22. ve 25. sorularda %25 ve daha üstü 

alternatif kavramlara sahip oldukları görülmektedir.  

Tüm öğrenci gruplarının sahip oldukları alternatif kavramlar 

ve/veya kavram yanılgıları arasında Isı transferi ile ilgili olanlar “Sıcaklık 

bir cisimden diğerine iletilir”, “Birbirleriyle temas halinde olan farklı 

sıcaklıklardaki nesneler mutlaka aynı sıcaklığa doğru hareket etmez”, 
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“Terleme sırasında ter damlacıkları ciltle aynı sıcaklıktadır”, “Yün gibi 

malzemeler cisimleri ısıtma özelliğine sahiptir”, Maddenin termal 

özellikleri ile ilgili olanlar “Bir nesnedeki ısı miktarı, nesnenin yapıldığı 

malzemeye bağlıdır”, ve Hal değiĢimi ile ilgili olanlar “Su 0 0C de 

olamaz “, “Erime devam ediyorsa sıcaklık 0 0C nin üzerindedir”, “Suyun 

kaynama noktası her koĢulda 100 0C dir”, “Kaynama anındaki sıcaklık 

sabit kalmaz”, “Bir su ısıtıcısında kaynar suyun üzerindeki buharın 

sıcaklığı 100 0C' den yüksektir”, “Düdüklü tenceredeki yüksek basınç 

ısının artıĢına neden olur” belirlenmiĢtir. 

4. TartıĢma ve sonuç 

Bu çalıĢmada, ilk olarak 2001 yılında Yeo ve Zadn ck (2001) tarafından 

gel Ģt r len Termal Kavram Ölçeğ  (TKÖ) Türkçeye çevr ld kten sonra, 

ısı ve sıcaklık konularına  l Ģk n geçm Ģ  deney me sah p öğrenc ler nden 

toplanan ver lerle ölçeğ n geçerl k ve güven rl ğ   ncelenm Ģt r. TKÖ‟nün 

yapı geçerl l ğ   ç n yapılan AFA sonucunda, ölçeğ n 3 faktörlü ve 23 

maddeden oluĢan bir yapıda olduğu belirlenmiĢtir. 2001 yılında Yeo ve 

Zadnick (2001) tarafından geliĢtirilen ölçek Chu ve arkadaĢları (2012) 

tarafından Kore dil ne uyarlanmıĢ ve ölçeğ n 4 faktörlü b r yapıda olup 19 

maddeden oluĢtuğu bel rlenm Ģt r. Bu durumun neden  olarak 

kültürlerarası farklılık ve ölçeğ n farklı eğ t m ortamlarında uygulanmıĢ  

olması düĢünülmekted r.  

Ölçeğ n güven rl k çalıĢmalarından elde ed len puanlar 

 ncelend ğ nde ölçeğ n tamamının güven rl k düzey n n yüksek (=.669) 

olduğu söylenebilir. Nunally ve Bernstein (1994) 'e göre, 0.7'den büyük 

bir Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı yüksek bir güvenilirliği 

gösterirken, 0.5-0.7 aralığındaki değerler orta düzeyde güvenilirliği 

gösterir ve biliĢsel nitelikteki çalıĢmalarda kabul edilebilir. Bu anlamda 

ölçekte yer alan maddelerin birbirleriyle tutarlı bir o kadar da aynı 

özelliği ölçen maddelerden meydana geldiği yorumu yapılabilir. 

Öğrencilerin ölçeğe verdikleri cevaplar incelendiğinde en az 

doğru cevap verilen soruların maddenin termal özellikleri grubunda yer 

alan sorular olduğu görülmekte ve bunu hal değiĢimi grubuna ait sorular 

izlemektedir. Tüm okul yıllarından öğrenciler arasında ortak bir alternatif 

anlayıĢ, kaynama, donma ve erime noktaları kavramları ile ilgilidir. 

Öğrenciler bu sıcaklıkları, değerlerini etkileyebilecek faz değiĢimleriyle 

iliĢkilendirememektedir. Tüm okul yıllarından öğrencilerin sahip olduğu 
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diğer alternatif kavramlar ise, ısı ('sıcak' ve 'soğuk') ve sıcaklık arasında 

ayrım yapamama ve farklı sıcaklıklarda nesneler arasında ısı enerjisi 

transferini gözden kaçırmadır. Bu bulgular aynı ölçeği uygulayan alan 

yazınla belirleyen (Chu ve diğ., 2012; Adadan ve Yavuzkaya, 2018) 

uyumludur. 

Bu uyarlama çalıĢmasından elde ed len bulgu ve sonuçlar, 

Türkçeye uyarlanmıĢ  ölçeğ n geçerl  ve güven l r b r ölçek olarak 

kullanılabileceğini ve öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusundaki kavram 

yanılgılarını oldukça baĢarılı bir Ģekilde belirlediğini göstermektedir. 
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EK A: Termal Kavram Ölçeği 

Size verilen soru kâğıdı sizin ısı ve sıcaklık konusunu kavrayıĢınızı 

belirlemeye yöneliktir.  

Her bir durumu canlandırmanız için, bir grup arkadaĢınızın bir 

mutfak ya da kafeteryada olduğunu düĢünün. Temel olguları anlamak için 

ilgi duyduklarını ve gözlemci olduklarını ve fikirlerini birbirlerine 

açıkladıklarını hayal edin. 

Her bir soru için, durumu kavrama derecenize en yakın cevabı 

seçin. 

Seçmek istediğiniz seçeneği iĢaretlediğinize ve bazı soruların beĢ 

seçenekli olduğuna dikkat edin. 

 

1. Bir buzdolabının dondurucu bölümünde bulunan buz küplerinin 

muhtemel sıcaklığı nedir? 
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a. -10°C 

b. 0°C 

c. 5°C 

d. Buz küplerinin büyüklüğüne göre değiĢir. 

2.  Kenan, dondurucudan altı buz küpünü alıyor ve dördünü bir 

bardak suya koyuyor. Ġki tanesini ise tezgâh üstünde bırakıyor. 

Bardağı buz küpleri iyice küçülünceye ve erimeleri duruncaya 

kadar karıĢtırıyor. Bu aĢamada suyun en muhtemel sıcaklığı 

nedir? 

a. -10°C 

b. 0°C 

c. 5°C 

d. 10°C 

3.  Kenan‟ın tezgâh üzerinde bıraktığı buz küpleri neredeyse eridi ve 

etraflarında bir su birikintisi oluĢtu. KüçülmüĢ buz küplerinin 

muhtemel sıcaklığı nedir? 

a. -10°C 

b. 0°C 

c. 5°C 

d. 10°C 

4.  Tamamı suyla dolu olan bir çaydanlık, yanan ocağın üzerinde 

duruyor. Çaydanlıktaki suyun fokurdamaya baĢladığı anda, suyun 

sıcaklığı yaklaĢık olarak: 

a. 88°C‟dir. 

b. 98°C‟dir. 

c. 110°C‟dir. 

d. Yukarıdaki cevaplardan hiçbiri doğru olamaz. 

5.  BeĢ dakika sonra, çaydanlıktaki su hala kaynamaktadır. ġimdi 

suyun olası sıcaklığı yaklaĢık olarak: 

a. 88°C‟dir. 

b. 98°C‟dir. 

c. 110°C‟dir. 

d. 120°C‟dir. 

6. Çaydanlıkta kaynayan suyun üstündeki buharın sıcaklığı sizce 

nedir? 

a. 88°C 

b. 98°C 
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c. 110°C 

d. 120°C 

7.  Lale 40°C‟deki iki fincan suyu alıp, 10°C‟deki bir fincan su ile 

karıĢtırıyor. KarıĢımın muhtemel sıcaklığı nedir? 

a. 20°C 

b. 25°C 

c. 30°C 

d. 50°C 

8. Cem, bir fincan çay yapmak için kaynar su kullanması gerektiğini 

biliyor ve arkadaĢlarına Ģöyle diyor: “Eğer yüksek bir dağda 

kamp yapıyor olsaydım çay yapamazdım; çünkü su yüksek 

rakımlarda kaynamaz.” 

a. Jale: “Hayır kaynar, ama kaynayan su sadece buradaki kadar 

sıcak olmaz.” 

b. Taylan: “Bu doğru değil. Su daima aynı sıcaklıkta kaynar.” 

c. Lale: “Suyun kaynama sıcaklığı düĢer, ama suyun kendisi 

hala 100 derecede olur.” 

d. Melek: “Ben Cem‟e katılıyorum. Su asla kaynama noktasına 

çıkmaz.” 

Siz kime katılıyorsunuz? 

9. Sami bir kutu kola ve bir plastik ĢiĢe kolayı, tüm gece durduğu 

buzdolabından alıyor ve kutu kolanın içine hemen bir termometre 

daldırıp sıcaklığın 7°C olduğunu görüyor. Plastik ĢiĢenin ve 

içindeki kolanın muhtemel sıcaklığı nedir? 

a. Ġkisi de 7°C‟den azdır. 

b. Ġkisi de 7°C‟dedir. 

c. Ġkisi de 7°C‟den fazladır. 

d. Kola 7°C‟dedir ancak ĢiĢe 7°C‟den fazladır. 

e. Kolanın miktarına ve ya ĢiĢenin büyüklüğüne bağlıdır. 

10. Birkaç dakika sonra, Nida kutu kolayı alıyor ve arkadaĢlarına 

tezgâhın, kutunun altında kalan kısmının tezgahın diğer 

kısımlarına göre daha soğuk hissedildiğini söylüyor. 

a. Can: “Soğuk kutu koladan tezgâha geçmiĢtir.” 

b. Refik: “Kutunun altındaki tezgâhta enerji kalmamıĢtır.” 

c. Sema: “Biraz ısı tezgâhtan kolaya geçmiĢtir.” 

d. Elif: “Kutu kola altındaki ısının tezgâhtan uzaklaĢmasına 

sebep olmuĢtur.” 
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Sizce en iyi açıklama kimindir? 

11.  Deniz bir grup arkadaĢına sorar: “Eğer 0°C‟deki 100 gram buzu 

ve 0°C‟deki 100 gram suyu dondurucuya koyarsam, hangisi 

eninde sonunda daha büyük miktarda ısı kaybeder? 

a. Kaya: “100 gram buz.” 

b. Beray: “100 gram su” 

c. Naci: “ Ġkisi de değil çünkü ikiside eĢit miktarda ısı içerir.” 

d. Mete: “Cevabı yoktur, çünkü buz hiç ısı içermez.” 

e. Cahit: “Cevabı yoktur, çünkü 0°C‟de su bulamazsın.” 

En çok kimin ifadesine katılıyorsunuz? 

12. Melis, ocak üstündeki tencerenin içinde su kaynatmaktadır. 

Kaynayan suda oluĢan baloncukların içerisinde sizce ne vardır? 

Çoğunlukla: 

a. Hava 

b. Oksijen ve Hidrojen Gazı 

c. Su Buharı 

d. Baloncukların içerisinde hiçbir Ģey yoktur. 

13. Melis, kaynayan suda birkaç yumurta haĢladıktan sonra, 

yumurtaları bir kâse soğuk suya koyarak soğutur. 

AĢağıdakilerden hangisi soğutma iĢlemini açıklar? 

a. Sıcaklık yumurtalardan suya iletilmiĢtir. 

b. Soğuk, sudan yumurtalara geçmiĢtir. 

c. Sıcak cisimler kendiliğinden soğurlar. 

d. Enerji yumurtalardan suya iletilmiĢtir. 

14. Can, odadaki metal sandalyelere oturmaktan hoĢlanmadığını 

çünkü metal olanların plastik olanlardan daha soğuk olduğunu 

söyler: 

a. Cem hak verir ve der ki : ”Onlar daha soğuk çünkü metal 

doğal olarak plastikten daha soğuktur.” 

b. Kemal: “Onlar daha soğuk değil, aynı sıcaklıktadır.” 

c. Lale: “Onlar daha soğuk değil, sadece metal olanlar daha 

soğuk hissettiriyor çünkü daha ağırlar.” 

d. Melek: “Onlar daha soğuk çünkü metal, plastikten daha az 

kaybedecek ısıya sahiptir.” 

Sizce kim haklıdır? 

15. Bir grup insan radyodan hava tahminini dinlemektedir. 

Duyduklarına göre: “Bu gece hava 5°C ile oldukça serin olacak, 
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dünkü 10°C‟lik sıcaklıktan daha soğuk,” 

a. Janset: “Bu demektir ki geçen gecekinden iki kat daha soğuk 

olacak.” 

b. Ali: “Bu doğru değil. 5°C, 10°C‟den iki kat daha soğuk 

değil.” 

c. Kayra: “Kısmen doğru, ama 10°C, 5°C‟den iki kat daha sıcak 

demeliydi.” 

d. Gürol: “Kısmen doğru, ama 5°C, 10°C‟nin yarısı kadar soğuk 

demeliydi.” 

En çok kimin ifadesine katılıyorsunuz? 

16. Kerim kalem kutusundan bir metal cetvel ve bir tahta cetvel alır 

ve metal cetvelin tahta cetvele göre daha soğuk hissettirdiğini 

söyler. Hangisi sizin tercih ettiğiniz açıklama olur? 

a. Metal tahtaya göre, enerjiyi elinden daha hızlı ileterek 

uzaklaĢtırır. 

b. Tahta, doğal olarak metale göre daha sıcak bir maddedir. 

c. Tahta cetvel, metal cetvele göre daha fazla ısı içerir. 

d. Metaller, tahtalardan daha iyi ısı yayıcıdırlar. 

e. Soğuk, metalden daha hızlıca akar. 

17. Emine 20°C‟de bulunan iki su dolu cam ĢiĢeyi alıp biri ıslak 

diğeri kuru olan iki ayrı beze sardı. Emine, 20 dakika sonra 

ĢiĢelerdeki suların sıcaklığını ölçtü ve ıslak beze sarılı ĢiĢedeki 

suyun sıcaklığının 18°C, kuru beze sarılı ĢiĢedeki suyun 

sıcaklığının ise 22°C olduğunu gördü. Bu deney sırasındaki 

muhtemel oda sıcaklığı: 

a. 26°C‟dir. 

b. 21°C‟dir. 

c. 20°C‟dir. 

d. 18°C‟dir. 

18. Serdar, annesinin çorbayı düdüklü tencerede piĢirdiğini fark eder; 

çünkü normal bir tencereye göre daha hızlı piĢirmektedir; ancak 

Serdar sebebini bilmemektedir. [Düdüklü tencerelerin yalıtımlı 

kapakları vardır. Böylece tencere içindeki basınç atmosferik 

basınca göre çok daha fazla olabilir. 

a. Emine: “Çünkü basınç suyun 100°C‟nin üzerinde 

kaynamasına sebep oluyor.” 

b. Cemre: “Çünkü yüksek basınç fazladan ısı oluĢturuyor.” 
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c. Fazıl: “Çünkü buhar, kaynayan çorbaya göre daha fazla 

sıcaklıktadır.” 

d. Tomris: “Çünkü düdüklü tencereler ısıyı daha eĢit bir Ģekilde 

yemeğe yayıyorlar.” 

En çok kime katılıyorsunuz?  

19. Biyçe, ders kitabından çoktan seçmeli soruyu okuyor: “Terlemek 

sizi serinletir çünkü cildinizin üzerindeki ter: 

a. Yüzeyi ıslatır ve ıslak yüzeyler kuru yüzeylere göre daha 

fazla ısı çekerler.” 

b. Gözeneklerden daha fazla ısı emerler ve cildin yüzeyine 

yayarlar.” 

c. Cildinizle aynı sıcaklıktadır; ancak buharlaĢır ve böylece 

ısıyı uzaklaĢtırır.” 

d. Cildinize göre buharlaĢmadan dolayı nispeten daha serindir 

ve böylece ısı cildinizden tere aktarılır. 

Hangi yanıtı seçmesini söylersiniz? 

22. Zehra, bisiklet pompasını, bisikletinin lastiklerini ĢiĢirmek için 

kullandığında, pompanın baya ısındığını fark eder. AĢağıdaki 

açıklamalardan hangisi en doğru gözükmektedir? 

a. Enerji pompaya iletilmiĢtir. 

b. Sıcaklık pompaya iletilmiĢtir. 

c. Isı ellerinden pompaya akmıĢtır. 

d. Pompanın içerisindeki metal sıcaklığın yükselmesine sebep 

olmuĢtur. 

23. Soğuk havalarda neden kazak giyeriz? 

a. Soğuğu dıĢarıda tutmak için. 

b. Isı oluĢturmak için. 

c. Isı kaybını azaltmak için. 

d. Yukarıdaki üç sebep de doğrudur. 

24. Veli, bir gün önce buzluğa koyduğu çubuklu dondurmalardan alır 

ve arkadaĢlarına tahta çubukların buzdan daha sıcak olduğunu 

söyler. 

a. Defne: “Haklısın; çünkü tahta çubuklar buz kadar soğumaz.” 

b. Can: Haklısın; çünkü buz, tahtadan daha fazla soğuk içerir.” 

c. Pınar: “Haksızsın; sadece daha farklı hissettirir; çünkü 

çubuklar daha çok ısı içerir.” 

d. Aslı: “Bence aynı sıcaklıktalar çünkü birleĢikler.” 
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En çok kime hak veriyorsunuz? 

25. Gaye, bir gece önce gördüğü TV bölümünü anlatıyor: 

“Fizikçilerin -260°C sıcaklıkta olan süperiletken mıknatıs 

yaptıklarını gördüm.” 

a. SavaĢ, Ģüpheyle yaklaĢır: “KarıĢtırıyor olmalısın. O kadar 

düĢük sıcaklığa inemezsin.” 

b. Kaya, katılmayarak: “Evet, haklısın. En düĢük sıcaklık diye 

bir sınır yok.” 

c. Levent, Gaye‟nin haklı olduğuna inanarak: “Bence mümkün 

olan en düĢük sıcaklıkta bir mıknatıs olabilir.” 

d. Gaye, emin değildir. “Bence süperiletkenler çok iyi ısı 

iletkenleridirler ve bu sebeple onları o kadar düĢük 

sıcaklıklara soğutamazsın.” 

Sizce kim haklıdır? 
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1. GiriĢ 

aĢamın en önemli parçalarından birisi sudur. Sağlıklı bir yaĢam 

için hayati bir öneme sahiptir. Prokaryotik canlılardan en geliĢmiĢ 

canlı olan insana kadar bütün biyolojik yaĢamı ayakta tutan sudur. 

YaĢam suda baĢlamıĢtır ve milyarlarca yıl sonra karaya çıkmadan önce 

yaĢam suda geliĢmiĢtir. Su moleküllerinin polar yapısı, onların hidrojen 

bağı ağlarını oluĢturmasını sağlar. Bu özel yetenek suyun, yaĢamı 

destekleyici pek çok özelliğe sahip olmasına imkan tanır (Simon, 2015). 

YaĢamın devam etmesi için suyun sürdürülebilirliği oldukça önemlidir. 

Canlı küredeki su miktarı toplam1,4 milyar km3 dür. Bu suyun % 97,5‟u 

tuzlu su olarak denizlerde ve okyanuslarda bulunurken, % 2,5‟u ise tatlı 

su olarak göl ve nehirlerde yer almaktadır. %2,5 lik tatlı su 

kaynaklarımızın da % 90‟ının yeraltında ve kutuplarda bulunmasından 

dolayı insanların faydalanabileceği tatlı su miktarının çok az olduğu 

görülmektedir (Ergin vd, 2009,Yıldız Fevzioğlu vd.,2010). Kısaca su 

sınırlı bir kaynaktır ve günümüzde su kaynakları önemli sorunlarla karĢı 
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karĢıyadır. YaĢadığımız yüzyılda dünya nüfusu bir önceki yüzyıla kıyasla 

üç kat artarken, su kaynaklarının kullanımının ise altı kat arttığı 

belirlenmiĢtir (WSSD, 2002). Dünya nüfusunun 1/3 ü temiz ve yeterli su 

kaynaklarına eriĢemediklerinden su sıkıntısı yaĢamaktadırlar. Afrika‟da 

her yıl sağlıklı suya ulaĢamayan çocuklar ölmektedir (Kabakçı, 2007) 

Sürdürülebilir su, suyu israf etmeden gelecek nesillerin 

ihtiyaçlarını karĢılayabilme imkanlarını tehlikeye sokmadan bugünün 

gereksinimlerini gidermektir (YaĢar vd, 2008; Cankaya ve Iscen, 2015; 

Kırtorun ve Karaer, 2018 ). Su kullanımında tutum, kiĢinin kendisine 

veya baĢkalarına yönelik algılamalarını değerlendirmesi istendiğinde 

verdiği cevap olarak açıklanmaktadır (Randolph ve Troy, 2008; Yıldız 

Fevzioğlu vd.,2010). Bu kapsamda, suyun sürdürülebilirliğini sağlamak 

amacıyla suya yönelik olumlu tutum becerileri olan, su tüketim bilincine 

sahip bireyler yetiĢtirilmelidir.  

Öğretmen yetiĢtiren eğitim fakültelerinde, adayların suya yönelik 

tutumlarının belirlenmesi oldukça önemlidir Fen Bilgisi öğretmen 

adaylarının suya yönelik tutumlarını ortaya çıkarmak için geliĢtirilen 

ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalıĢma sonuçlarını sunmak bu bölümün 

temel amacıdır. 

2. Deneysel ÇalıĢma 

2.1. Çalışma Grubu 

AraĢtırmanın verileri üç farklı üniversitede eğitim gören 201 dördüncü 

sınıf fen bilgisi öğretmenliği öğretmen adayından elde edilmiĢtir. 

ÇalıĢmaya dahil olan üniversiteler ve katılımcılar Tablo 1‟de verilmiĢtir 

(Çankaya, 2014). 

Tablo 1: Katılımcıların Üniversitelere Göre Dağılımı 

Okul Adı 
Su Tutum Ölçeği 

N % 

Pamukkale Üniversitesi  74 37 

Muğla Üniversitesi 75 37 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi 52 26 

Toplam 201 1.00 

2.2.Ölçek Geliştirme Süreci 

Su tutum ölçeği, Tablo 1 de verilen katılımcıların suya olan tutumlarını 

saptamak için araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilmiĢtir. Veriler SPSS 18 
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(Statistical Package for the Social Science) paket programı kullanılarak 

analiz edilmiĢtir. Ölçeğin geliĢtirilmesinde aĢağıda verilen aĢamalar takip 

edilmiĢtir.  

2.2.1.Ölçek Maddelerini Oluşturma Aşaması 

Ġlgili alan yazın incelenerek var olan tutum ölçeklerinde yer alan ifadeler 

ve ölçek hazırlama aĢamalarına yönelik bilgi toplanmıĢtır. 17 maddeden 

oluĢan taslak derlenmiĢtir. 

2.2.2. İçerik Geçerliği Aşaması 

Ölçek dilbilgisi kuralları ve anlaĢılırlık açısından dil uzmanı tarafından 

incelenmiĢtir. Taslak ölçek içerik geçerliği çalıĢması için; fen bilgisi ve 

ölçme-değerlendirme alanında çalıĢan 10 gönüllü uzman tarafından 

incelenmiĢtir. 

Tablo 2‟de örneği verilen 10 dereceli Ġçerik Geçerliği Uygunluk 

Derecesi kullanılmıĢtır. Uzmanlardan; su tutum ölçeğindeki maddeleri 

okumaları ve her maddenin araĢtırma grubunun günlük yaĢamda suyla 

ilgili tutumlarını belirleyebilme derecesini değerlendirmeleri istenmiĢtir.  

 

Tablo 2: Su Tutum Ölçeğinde Kullanılan Uygunluk Derecesi Formu  

 

Ölçeğin kapsam geçerliğinin belirlemek için aĢağıda verilen formül 

kullanılmıĢtır.  

ĠGO=
   
 

 

   

 

Lawshe Ġçerik Geçerliği Formülü 

Formüldeki NG, madde için “Gerekli” ifadesini kullanan uzman 

sayısını ve N ise madde için görüĢ bildiren toplam uzman sayısını 

vermektedir. 7‟den az puan alan maddenin uygun olmadığı düĢünülerek, 

Maddeler 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Denizlerdeki ve akarsulardaki kirlilikten dolayı 

gelecek nesillerin sudan benim kadar 

faydalanamayacak olması beni üzer. 

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  

Su ile çalıĢan aletleri satın alırken tasarruflu 

olanlar için fazla para ödemekten hoĢlanmam. 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  

Ġnsanların su kaynaklarını bilinçsizce kirletmesi 

beni üzer. 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
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her madde için Lawshe Ġçerik Geçerlik Oranı (ĠGO) hesaplanmıĢtır 

(Aypay ve Kahveci, 2012, Çankaya ve Filik ĠĢçen, 2014). Lawshe (1975) 

tarafından verilen; 10 uzmanın katıldığı çalıĢma için p=.05 güven 

aralığında minimum Lawshe içerik geçerliği oranı .62‟dir. Maddenin 

oranı .62‟den küçük olduğunda ölçekten çıkarılması gerektiği anlamına 

gelmektedir. 

2.2.3. Pilot Uygulama  

Ġçerik geçerliğini elde eden ölçeğin pilot uygulaması Tablo 1‟ de 

detayları verilmiĢ olan 201 fen bilgisi son sınıf öğretmen adayı ile 

yapılmıĢtır.  

2.2.4. Madde Toplam Korelasyonu Hesaplanması 

Ġçerik geçerliği tamamlanan ölçekte bulunan maddelerin özellikler 

yönünden kiĢileri ayırt etmede yeterliliğinin belirlenmesi için 201 

öğrenciden toplanan verilerle madde-toplam korelasyonları bulunmuĢtur.  

2.2.5. Yapı Geçerliği Çalışması  

Açımlayıcı faktör analizi ile ölçeğin yapı geçerliği belirlenmiĢtir. Yapılan 

test sonucunda ölçeğin tek boyutlu olduğu belirlendiğinden doğrulayıcı 

faktör analizi yapılmamıĢtır. 

2.2.6. İç Tutarlık Güvenirliği 

Ölçeğin iç güvenirlik düzeyini Cronbach Alpha kat sayısı belirlenerek 

bulunmuĢtur.  

3. Bulgular 

3.1.İçerik Geçerliğine İlişkin Bulgular  

Tablo 4‟de geliĢtirilen Su Tutum Ölçeğinin içerik geçerliği bulguları 

verilmiĢtir. Ölçeğin puanları 7.80 ile 9.70 aralığındadır. 17 maddeden 

oluĢan ölçeğin Ġçerik Geçerlik Oranları .60 ile 1 arasında olduğu 

görülmektedir. 5. maddenin ĠGO<.62 olduğu için suya yönelik tutum 

düzeylerini ölçmede yeterli olmadığı ortaya çıkmıĢtır.  
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Tablo 4: Su Tutum Ölçeği Ġçerik Geçerlik Oranları 

Madde   Ss İGO  Madde   ss İGO 

1 9.00 2.49 0.8   10 8.60 3.13 0.8 

2 9.10 1.72 0.8   11 8.60 3.16 0.8 

3 9.00 2.49 0.8   12 9.70 0.67 1 

4 9.40 1.34 0.8   13 8.60 3.09 0.8 

5 8.40 3.06 0.6   14 8.60 3.09 0.8 

6 8.60 3.16 0.8   15 8.40 3.13 0.8 

7 8.60 3.13 0.8   16 8.60 3.13 0.8 

8 8.40 3.13 0.8   17 7.80 3.01 0.8 

9 8.60 3.13 0.8       

Not. ĠGO= Lawshe Ġçerik Geçerlik Oranı 

3.2. Madde Toplam Korelasyonu  

Ölçeğin korelasyon katsayıları .332 ile .760 değiĢmektedir ve tüm 

maddeler istatistiksel olarak anlamlıdır. Tablo 6‟da sonuçlar 

görülmektedir.  

 

Tablo 6. Su Tutum Ölçeğinin Pearson Çarpım Moment Korelâsyon 

Sonuçları 

Madde  

Madde-Toplam 
 

Madde 

Madde-Toplam 

R  R 

1 0.688**  
9 0.754** 

2 0.332**  
10 0.735** 

3 0.612**  
11 0.689** 

4 0.669**  
12 0.686** 

5 0.397**  
13 0.632** 

6 0.740**  
14 0.501** 

7 0.368**  
15 0.760** 

8 0.683**  
16 0.514** 

3.3.Yapı Geçerliği Çalışması  

3.3.1.Açımlayıcı faktör analizi 

Kaiser-Meyer Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi ile 

verilerin faktör analizine uygunluğu incelenmiĢtir. Analiz sonucunda 
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KMO değeri 0,923 ve Barlett Sphericity testi ise anlamlı bulunmuĢtur  

(
2χ =1288,384; p<0,05). Ortaya konulan bu sonuçlar verilerin faktör 

analizine uygun olduğunu göstermiĢtir. Yıldız Fevzioğlu ve ark (2010)‟ı 

yetiĢkinliklere yönelik geliĢtirdikleri tutum alt ölçeğinin KMO değerinin 

0,75 ve Barlett testinin ise anlamlı (p=0,000) olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Temel BileĢenler Analizi (Principle Component Analysis) ile Su 

Tutum Ölçeği faktör analizi çalıĢması yapılmıĢtır. Scree sınaması grafiği 

de incelenerek faktör sayısı değerlendirmeler yapılmıĢtır. ġekil 1 

incelendiğinde ölçeğin yapısının tek faktörde toplandığı bulunmuĢtur.  

 
ġekil 1: Su Tutum Ölçeği Scree Sınaması Grafiği 

 

Varimax Dik Döndürmede ölçeğin tek boyutlu olduğunu göstermiĢtir. 

Tablo 7 de ölçeğin faktör analizi sonuçları verilmiĢtir. Faktör yükleri 

0.35-0.79 arasında değiĢmektedir. 14 maddeden oluĢan ölçeğin faktör 

varyans oranının % 46.325‟ini açıklamaktadır. 
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Tablo 7. Su Tutum Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

Madde No Faktör yükü 

15 .798 

10 .795 

9 .776 

11 .765 

6 .763 

1 .720 

12 .707 

4 .700 

8 .682 

13 .669 

3 .612 

16 .559 

14 .514 

7 .354 

AÇIKLANAN VARYANS 46.325 

3.4. İç Tutarlık Güvenirliği 

Toplam 14 maddeye indirgenen ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı α=0,897 olarak belirlenmiĢtir. 

4. Sonuç 

KiĢi baĢına yılda ortalama kullanılabilir su miktarı 1700-5000 m3 olan 

ülkeler “su sıkıntısı olan ülkeler” olarak kategorilendirilmektedir. Yılda 

kiĢi baĢına 1735 m3 kullanılabilir su miktarı ile Türkiye “su sıkıntısı olan 

ülkeler” sınıfındadır (Türkyılmaz, 2010). 2030 yılında kiĢi baĢı 

kullanılabilir su miktarının 1120 m3/yıla düĢeceği Devlet Ġstatistik 

Enstitüsü verilerinde görülmektedir. Gelecek nesillere temiz ve 

kullanılabilir su bırakılabilmesi için kaynakların iyi korunup, akılcı 

kullanılması gerekmektedir (DSĠ, 2010). Dünyada artan nüfusla birlikte 

iklim değiĢiminin su kaynakları üzerine olumsuz etkileri görülmektedir. 

Bu yüzden su kaynaklarının çok dikkatli bir Ģekilde kullanılması ve suya 

yönelik tutum ve tüketim davranıĢlarımızın değiĢmesi gerekmektedir 

(Pamuk Mengü ve Akkuzu, 2008). Suya yönelik davranıĢ 

değiĢikliklerinin görülmesi için su eğitimi kavramı önem kazanmıĢtır. Bu 
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araĢtırmada öğretmen adaylarının suya yönelik tutumlarını ortaya 

çıkarmak amacıyla geliĢtirilen Su Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik 

çalıĢmaları sunulmuĢtur. GeliĢtirilen ölçeğin günümüzde daha da önemi 

artan su eğitimine yönelik çalıĢmalara destek olabileceği 

düĢünülmektedir. Ölçeğin farklı örneklem grupları üzerinde denenmesi 

ölçme gücünü artıracak yönde katkılar sağlayacaktır.  
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Ek-1: Ölçeğin Son Hali 

1. Dünyada temiz ve sağlıklı suya eriĢemeyen insanları düĢündüğümde

üzüntü duyarım.

Hiç üzüntü duymam Çok üzüntü duyarım

1 2 3 4 5 

2. Suyu israf eden birini gördüğümde üzüntü duyarım.

    Hiç üzüntü duymam     Çok üzüntü duyarım

1 2 3 4 5 

3. Gelecekte temiz ve sağlıklı suya eriĢememe ihtimalim beni

kaygılandırır.

    Hiç kaygılanmam          Çok kaygılanırım

1 2 3 4 5 

4. Denizlerdeki ve akarsulardaki kirlilikten dolayı gelecek nesillerin

sudan benim kadar faydalanamayacak olması beni üzer.    

    Hiç üzmez            Çok üzer

1 2 3 4 5 

5. Su ile çalıĢan aletleri satın alırken tasarruflu olanlar için fazla para

ödemekten hoĢlanmam.

    Hiç hoĢlanmam              Çok hoĢlanırım

1 2 3 4 5 

http://www.johannesburgsummit.org/
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6. Tasarruf yapmadığım su kullanımlarım yüzümden, gelecek nesillerin

su sıkıntısı çekebilecek olmasından suçluluk duyarım. 

    Hiç duymam                  Çok duyarım

1 2 3 4 5 

7. Ġnsanların su kaynaklarını bilinçsizce kirletmesi beni üzer.

    Hiç üzmez             Çok üzer

1 2 3 4 5 

8. Gelecekte yaĢanabilecek su kıtlığı sorununun, bugünkü su

kullanımlarımdan etkilendiğini düĢününce üzüntü duyarım. 

    Hiç üzüntü duymam     Çok üzüntü duyarım

1 2 3 4 5 

9. KentleĢmenin su kaynaklarındaki kirliliği artıracak olmasından

endiĢe ederim.

    Hiç endiĢe etmem        Çok endiĢe ederim

1 2 3 4 5 

10. Zirai mücadele ilaçlarının kontrolsüzce kullanımı bende kızgınlık

yaratır.

    Hiç kızgınlık              Çok kızgınlık

1 2 3 4 5 

11. Kimyasal gübre kullanımının sulara karıĢmasından rahatsızlık

duyarım.

   Hiç rahatsızlık duymam            Çok kızgınlık duyarım

1 2 3 4 5 

12. Temiz suya eriĢmek için kilometrelerce yol yürüyen insanları

düĢündüğümde kendimi Ģanslı bulurum. 

     Hiç Ģanslı bulmam                                              Çok Ģanslı bulurum

1 2 3 4 5 
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13. Küresel iklim değiĢiklikleri sonucu kuruyan su kaynaklarını

düĢündüğümde üzüntü duyarım.

     Hiç üzüntü duymam                                         Çok üzüntü duyarım

1 2 3 4 5 

14. Evimin bir su kanalına yakın bulunması durumunda, kullanma

suyuma bu sulardan karıĢma ihtimali beni endiĢelendirir. 

    Hiç endiĢelendirmez                                             Çok endiĢelendirir

1 2 3 4 5 
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1. GiriĢ 

ünümüzde çevre sorunları gün geçtikçe artmakla birlikte, son 

yıllarda çevreye yapılan tahribatların boyutları durumun daha da 

ciddiye alınmasını zorunlu kılmaktadır. Devletlerin geliĢtirdikleri 

çözüm yolları anı kurtarmaktan öteye gidememekte ve birçok insan hala 

çevreye karĢı duyarsız yaĢamaya, çevre sorunlarına karĢı gerekli kiĢisel 

önlemlerini almamaya devam etmektedir. 

Ġnsanoğlu var olduğu günden beri çevreyle etkileĢim halindedir. 

Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte çeĢitli ihtiyaçlar gündeme gelmiĢ ve 

dolayısıyla insanların çevre üzerinde yaptıkları olumsuz değiĢimler de 

kaçınılmaz olmuĢtur. Söz konusu değiĢimler çevredeki hem diğer 

canlıları hem de cansızları ne yazık ki yok edecek etkilere sahiptir. Bu 

bağlamda öncelikle devletlerin vatandaĢlarını gerekli düzenlemeler 

çerçevesinde bilinçli hale getirmesi ve uzun soluklu çözüm önerileri 

geliĢtirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde insanlar alıĢkanlıklarına devam 

ederlerse, fosil yakıtları ve bunlardan elde edilen petrokimya ürünlerini, 

pestisitleri istedikleri gibi kullanırlarsa; orman katliamına devam 

G 

BÖLÜM 5 
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ederlerse; tahrip edilen ormanların yerine daha fazlasını yetiĢtirmezlerse; 

teknolojik geliĢmelerde çevreyi ön planda tutmazlarsa; küresel ısınma 

devam eder, ozon deliği daha da büyürse, dünyamız yakın gelecekte çok 

büyük felaketlerle yüz yüze gelebilir (Balcı, 2012). Cappellaro, Çoban, 

Akpınar, Yıldız, Ergin (2011) ise çevre sorunlarının neler olduğuna ve 

nasıl çözülebileceğine iliĢkin çeĢitli önerilerde bulunmuĢlardır ve 

insanların çevreyi korumak adına gerekli olan davranıĢları 

göstermelerinin ve değer yargılarına sahip olmalarının altını çizmiĢlerdir. 

Çevre sorunlarının neler olduğu gayet açıkken insanoğlunun acil bir 

eylem planı ile bu sorunlara dur demesi kaçınılmaz olmuĢtur. 

Çevre sorunlarının en baĢında belki de doğal kaynakların 

bilinçsizce tüketilmesi gelmektedir. Var olan kaynakların hiç 

tükenmeyecekmiĢ gibi kullanılması ve bunun farkında olunmaması 

gelecekte önü alınamaz büyük bir probleme dönüĢecektir. Doğal 

kaynakların içerisinde yaĢamımız için olmazsa olmaz değerde olan 

Ģüphesiz ki sudur. Su, moleküler seviyeden küresel boyuta, canlı ve 

cansız yaĢam arasındaki bağlantıyı sağlayan ve dünyayı eĢsiz, benzersiz 

kılan tek moleküldür. Bu yüzden tüm canlıların suya olan ihtiyaçları diğer 

maddelere göre çok daha hayatidir. Dünyamız var olan suyun bol olması 

nedeniyle mavi gezegen olarak isimlendirilmiĢtir. Ancak mevcut suyun 

%97,5‟i okyanuslarda ve den zlerde tuzlu su olarak, ger  kalan %2,5‟l k 

kısım  se neh r, göl, yer altı ve buzullarda tatlı su olarak bulunmaktadır 

(UrsavaĢ ve Aytar, 2018). Tatlı suların %30,1‟  yeraltı suyu, kalan 

%0,4‟lük bölümü  se yüzey ve atmosfer sularını oluĢturduğundan, 

kolayca ulaĢılab lecek ve kullanılab lecek su oranı toplam suyun yalnızca 

%0,4‟üdür (Kılıç, 2017). Bu ver lerden de anlaĢılacağı üzere  ç leb l r su 

kaynaklarımız oldukça sınırlıdır ve dikkatli kullanmak her bireyin 

sorumluluğudur. Son zamanlarda var olan su kaynaklarının nasıl bilinçli 

tüketileceğine dair ülkeler çeĢitli çözüm yolları aramaya baĢlamıĢtır. Bu 

Ģekilde arttırılacak bilinç düzeyi hem ülkelerin kendi yararlarına hem de 

dünyanın geleceği adına global düzeyde faydalı olacaktır. (Gündüz ve 

Bilir, 2012). 

Son zamanlarda dünya genelinde su tüketiminin arttığı çeĢitli 

kaynaklarda rapor edilmekle birlikte içilebilir su kaynaklarına ulaĢımın 

her ülke vatandaĢı adına eĢit ve homojen olmadığı da belirtilmektedir. 

Ülkemizde 2020 yılında yaklaĢık 30 milyon kiĢinin su sorunlarından 

etkilendiği, 2050 yılında ise bu artıĢın en az üç katına ulaĢacağı 

öngörülmektedir. Bununla birlikte yaklaĢık yirmi beĢ sene sonra dünyada 

1,8 milyar insanın daimi su kıtlığı olan bölgelerde yaĢayacağı tahmin 
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edilmektedir (Gezer ve Erdem, 2018). Bu problemin altında yatan 

sebepler öncelikle çevre kirliliği ve kontrolsüz nüfus artıĢı Ģeklinde 

gösterilebilir. Var olan alıĢkanlıkların devamı, hayat standardının 

yükselmesi, nüfus artıĢının devam etmesi ve modern sanayinin geliĢmesi 

ile beraber yaĢanan küresel ısınma ile kiĢi baĢına düĢen su ihtiyacı 

artmakta, dolayısıyla ülkemizdeki içme ve kullanma suyu ihtiyacı da 

büyük ölçüde artmaktadır (Ergin, 2008). Bu da su kaynaklarımızın daha 

etkili ve sürdürülebilir bir zeminde geliĢtirilmesini ve yönetilmesini, su 

tasarrufu konusunda toplumsal bilincin oluĢturulmasını zorunlu hale 

getirmiĢtir (Gündüz ve Bilir, 2012). Sürdürülebilir kalkınma konusuna 

verdiğimiz önem gelecek kuĢakların da rahat bir Ģekilde hayatlarına 

devam etmelerine yardımcı olacaktır. Bu sebeple kaynakların 

sürdürülebilirliği açısından toplumdaki her bir bireye sorumluluk 

düĢmektedir. Çankaya ve ĠĢçen de (2014) sürdürülebilirlik için tek 

koĢulun doğal kaynakların bilinçli kullanılması ve gelecekte yaĢanılması 

olası sorunların oluĢmaması adına gelecek nesilleri düĢünerek hareket 

edilmesi gerektiğine vurgu yapmıĢlardır. Bu anlamda yapılan çalıĢmalara 

bakıldığında, gerekli bilincin kazandırılmasının önemi ve küçük yaĢtaki 

bireylerden yetiĢkinlere kadar birçok insanın içilebilir su kaynakları ile 

ilgili gerekli bilgiye sahip olmadıkları belirtilmiĢtir.  

Buradan yola çıkılarak su okuryazarlığı kavramı ortaya atılmıĢ ve 

öğrencilerin gerekli bilgilere sahip olmaları adına ilgili derslerde su 

kavramının üzerinde durulması gerektiği böylece bilinçli bir nesil 

yetiĢtirmenin mümkün olacağı ifade edilmiĢtir (UrsavaĢ ve Aytar, 2018). 

Ġnsanlarda küçük yaĢlardan itibaren su okuryazarlığı, su farkındalığı, 

suyu doğru tüketme oluĢturulmazsa, daha sonra olumsuz davranıĢların 

değiĢtirilmesi daha zor olacaktır. Bu nedenle öğrencilere erken yaĢlarda 

çevre ve çevre sorunlarına iliĢkin eğitim vermek ve yaĢam boyu 

devamlılığını sağlayabilmek önemlidir (Akpınar ve diğ., 2011). Çevre 

sorunlarıyla baĢ edebilmek için bilinçli ve duyarlı bireyler yetiĢtirmek 

Ģüphesiz etkili ve sorunlarının çözümü için son derece yararlı olacaktır. 

Bu anlamda yapılan çalıĢmalar çoğunlukla yetiĢkinler, öğretmenler, 

öğretmen adayları gibi yaĢça yüksek gruplarda yoğunlaĢtırılmıĢtır. 

Bununla beraber alt yaĢ grubu öğrencilerle bu alandaki çalıĢmalar kısıtlı 

denilebilir. Özellikle ortaokul öğrencileriyle yapılan su farkındalığı 

konusunda alan yazında çok az araĢtırma ile karĢılaĢılmıĢtır. Gelecekte 

hayatımızı tehdit eden susuzluk probleminin çözümünde söz konusu 

bilincin kazandırılması Ģüphesiz daha küçük yaĢlardan baĢlatılmalı ve 

hayat felsefesi haline getirilmelidir. Bu nedenle bu araĢtırmanın 8. Sınıf 



ORTAOKUL 8 .  SINIF ÖĞRENCILERININ SU FARKINDALIKLARI …  

107 

öğrencileriyle yapılacak olmasının alan yazındaki bu boĢluğu dolduracağı 

ve toplumdaki bilinç düzeyinin artmasında son derece etkili olacağı 

düĢünülmektedir. Bu bağlamda, ortaokul öğrencilerinin su tüketim 

alıĢkanlıklarının nasıl olduğu ve su farkındalıklarının belirlenmesi 

oldukça önemlidir.  

Bu araĢtırmada, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin “25 litre” isimli 

azalan su kaynaklarının bilinçli tüketimi ile ilgili bir belgesel aracılığı ile 

su farkındalıklarının incelenmesi ve su tüketim alıĢkanlıklarına dair 

görüĢlerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu temel amaç doğrultusunda 

aĢağıdaki sorulara yanıt aranmıĢtır. Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin; 

 

1.  Su konusundaki genel düĢünceleri ve bilinçli su tüketimine iliĢkin 

görüĢleri nelerdir? 

2.  Susuzluk problemine iliĢkin görüĢleri nelerdir? 

3.  Türkiye‟deki ve dünyadaki su dağılımı ve dengesi konusundaki 

görüĢleri nelerdir?  

4.  Ġlk üç alt probleme iliĢkin görüĢleri “25 litre su” belgeseli 

bağlamında değiĢmekte midir? 

2. Yöntem 

2.1. Araştırma Deseni 

Bu çalıĢma nitel bir araĢtırmadır. Nitel araĢtırma yöntemlerinden amaca 

uygun olacak Ģekilde olgu bilim (fenomenoloji) olarak desenlemiĢtir. 

Olgu bilim çalıĢmalarında genellikle bir olgu karĢısında bireysel algıların 

ortaya çıkarılarak yorumlanması amaçlanır (Yıldırım ve ġimĢek, 2011). 

Olgu bilimde, genellikle insanların benzer olayları nasıl algılayıp, 

yorumladıkları ve buna iliĢkin bazı ortak noktaların açıklaması 

gerçekleĢtirilir. Bu bağlamda ortaokul öğrencilerinin bilinçli su tüketimi 

ve su farkındalıklarının “25 litre” isimli belgesel aracılığı ile belirlenmesi 

amaçlanmıĢtır.  

2.2. Çalışma Grubu 

AraĢtırmanın katılımcıları Kütahya il merkezinde bir özel okulun 

8.sınıflarında öğrenim gören öğrencilerdir. ÇalıĢma grubu kolay 

ulaĢılabilir örneklem yöntemine göre belirlenmiĢtir. AraĢtırmaya katılan 

öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 1 de verilmiĢtir. 
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Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler Frekans (f) 

Cinsiyet Kadın 17 

Erkek 18 

 

YaĢ 

12 2 

13 28 

14 5 

 

Anne 

Öğrenim 

Düzeyi 

Ġlkokul 5 

Ortaokul 2 

Lise 5 

Lisans 20 

Yüksek Lisans 3 

Baba 

Öğrenim 

Düzeyi 

Ġlkokul - 

Ortaokul 3 

Lise 4 

Lisans 24 

Yüksek Lisans 4 

 Gelir Düzeyi 0-3 Bin TL ve Altı 0 

3-6 Bin TL 17 

6-9 Bin TL 10 

9 Bin TL ve Üstü 8 

Toplam 35 

 

ÇalıĢma grubunu 17‟si kız 18‟i erkek olmak üzere 35 öğrenci 

oluĢturmaktadır. Öğrencilerin yaĢları 12, 13 ve 14 arasında değiĢmekte 

olup çoğu öğrencinin hem anne hem de babasının öğrenim durumlarının 

lisans düzeyinde olduğu görülmektedir. ÇalıĢma grubundaki öğrencilerin 

büyük bir çoğunluğunun aylık gelir düzeylerinin ise 3-6 bin TL civarında 

olduğu söylenebilir. 

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Bu kapsamda çalıĢmaya katılan öğrencilere “25litre” isimli belgesel 

izletilmeden önce ve izlettikten sonra su farkındalıklarını belirlemeye 

dönük açık uçlu anket formu uygulanmıĢtır. Açık uçlu anket formu 

uzman görüĢlerine baĢvurularak araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilmiĢtir 

ve iki bölümden oluĢmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde 

katılımcı öğrencilerin kiĢisel özelliklerini betimleyen sorular; ikinci 
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bölümünde ise bilinçli su kullanımını ve su farkındalığını belirlemeye 

yönelik 12 tane açık uçlu soru yer almaktadır. Verilerin toplanması 

aĢamasında çalıĢma grubuna görüĢme soruları dağıtılmıĢ ve öğrencilerden 

detaylı cevaplar alınmaya çalıĢılmıĢtır. 3 hafta sonra öğrenci grubuna “25 

litre” isimli azalan su kaynaklarının bilinçli tüketimi ile ilgili belgesel 

izlettirilmiĢtir. Ardından görüĢme formunda yer alan soruların aynı 

öğrenciler tarafından bir kez daha doldurulması istenmiĢtir. Sonuçta 

belgeseli izlemeden önce ve izledikten sonra araĢtırma problemlerine 

iliĢkin öğrenci görüĢlerinin “25 litre” su belgeseli bağlamında 

değerlendirilmesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen veriler betimsel analiz 

yöntemiyle incelenmiĢtir. Betimsel analiz, çalıĢmada gözlem ve görüĢme 

süreçleri sonucunda elde edilen verilerin araĢtırılması amaçlanan temalara 

göre özetlenip, yorumlanmasına imkân verebilmektedir. Böylelikle 

çalıĢmanın bulguları düzenlenerek ve yorumlanarak okuyucuya 

sunulabilir (Yıldırım ve ġimĢek, 2011).  

3. Bulgular 

Bu çalıĢmada Kütahya il merkezinde bir özel okulun 8.sınıflarında 

öğrenim gören öğrencilerin su farkındalıklarının bir belgesel film 

yardımıyla belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Ortaokul sekizinci sınıf 

öğrencilerinin “25 litre” su belgeseli öncesi ve sonrasındaki görüĢleri “su, 

su dağılımı ve dengesi, susuzluk problemi” olmak üzere araĢtırma 

problemleri ve görüĢme soruları dikkate alınarak 3 ana tema altında 

toplanmıĢtır. “25 litre” su belgeseline iliĢkin öğrenci görüĢlerinin ele 

alındığı ana tema ve alt temalar ġekil 1‟ de verilmiĢtir. Belgeseli 

izlemeden önce ve izledikten belirli bir süre geçtikten sonraki görüĢleri 

belirlenen temalar ve alt temalar altında öğrenci ifadelerine yer verilerek 

ele alınmıĢtır. 
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ġekil 1. Bilinçli su kullanımı ve farkındalığına iliĢkin belirlenen tema ve 

alt temalar 

“Su” Teması 

“Su” ana teması altında öğrencilerin suyun kendileri için ne 

anlam ifade ettiği, bilinçli su tüketimine ve dünyada yer alan tatlı su 

kaynaklarının yüzde kaçının içilebilir su kaynağı olduğuna iliĢkin 

görüĢlerine dair 3 alt tema belirlenmiĢtir.  

 

 
ġekil 2. Su temasına iliĢkin belirlenen alt temalar 

Suyun tanımı  

25 litre su belgeselini izlemeden önce öğrenciler suyu; Ö11 “Hayatımızın 

olmazsa olmazıdır. Tüm canlıların yaĢaması için gereklidir.”, Ö29 “Su 
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bana göre berraklığı ve masumiyeti temsil ediyor.”, Ö15 “Su benim için 

her Ģeyi ifade ediyor. Çünkü su yaĢamamızı sağlar.” Ģeklinde tanımlarken 

Ö22 ise Ģöyle tanımlamıĢtır ”Su hayattır. Su olmazsa yaĢayamayız”. Ö24 

ise “Su, Dünya üzerindeki her canlının ihtiyaç duyduğu temel 

gereksinimdir. Birçok enerji sentezinde kullanılır. Ġnsan için en önemli 

kaynaktır.” demiĢtir. 

Belgesel izledikten sonra öğrencilerin tanımlarında belirgin 

farklılıklar olduğu görülmektedir. Ö15 ―Gittikçe tükenen en değerli şey.‖, 

Ö6 ―Su insanın yaşamı için çok önemlidir. Su olmazsa insan 

temizlenemez ve susuzluğunu gideremez. Ayrıca su sadece insanların 

yaşamı için önemli değildir. Suda yaşayan çoğu canlı su olmadan 

yaşayamaz. Bu yüzden su benim için yaşamı ifade ediyor.‖ Ģeklinde 

tanımlarken, Ö13 ―İnsanın rahat olamaması ve bir süre sonra ölmesi.‖, 

Ö26 ―Su, hayatımızdaki çoğu şeyi hatta her şeyi yapabilmemizi sağlayan 

bir madde.‖ olarak tanımlamıĢtır.  

Öğrencilerin büyük çoğunluğu suyu hayatımızın bir parçası, 

yaĢamın kaynağı olarak tanımlarken belgeseli izledikten sonra 

yaĢamamız için vazgeçilemeyecek değerde olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Belgeseli izledikten sonra öğrencilerin ifadelerinden suya atfettikleri 

değerin daha da arttığı, suyun olmazsa olmazımız olduğuna yönelik 

düĢüncelerinin daha da derinleĢtiği görülmektedir. Ġzlenilen belgeselde 

insanların susuzluk sorunundan dolayı sağlıklarını kaybetmeleri ve hatta 

yaĢamlarını yitirdiklerine değinilmiĢtir. Öğrencilerin belgesel sonrası 

suyun tanımına iliĢkin yükledikleri anlamın farklılaĢmasına iliĢkin 

nedenlerden biri olarak belgeselde suyun önemine iliĢkin çarpıcı 

örneklerin yer alması olabilir.  

Bilinçli su tüketimi 

Bilinçli su tüketimine iliĢkin, belgeseli izlemeden önce Ö1 ―Su 

tüketirken bilinçli olduğumu düşünüyorum. Çünkü israf etmiyorum.‖, 

Ö12 ―Bilinçli olduğumu düşünüyorum çünkü boşa akan her şeyi 

kapatırım.‖ diye ifade ederken Ö21 ―Çok fazla düşünmüyorum çünkü 

bazen uzun süre açık bırakabiliyorum.‖, Ö29 ―Hayır, düşünmüyorum. 

İnsanlık olarak aç ve benciliz. Suyun hiçbir zaman tükenmeyeceğini 

düşünerek israf ediyoruz.‖ demiştir.  

Belgeseli izledikten sonra öğrencilerden Ö1 ―Yeterince bilinçli 

olmadığımı düşünüyorum. Çünkü günlük bile insanın tüketmesi gereken 

sudan fazla su tüketiyorum.‖, Ö12 ―İzlediğim belgeselden sonra çokta 

bilinçli olmadığımı gördüm. Nedeni ise bazı şeylerde gereğinden fazla su 

kullanmam, örneğin duş süremi uzatıyorum.‖, Ö19 ―Genel olarak bilinçli 
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olduğumu düşünüyorum. Ancak anladığım kadarıyla su sadece temel 

ihtiyaçlara kullanılmıyor. Bu nedenle daha da bilinçli olabilirim.‖ ve 

Ö33 ―Videoyu izledikten sonra daha çok bilinçli kullanacağıma 

inanıyorum.‖ demiĢtir.  

Öğrencilerin büyük çoğunluğu belgeseli izledikten sonra su 

tüketimi konusunda daha bilinçli davranmaları gerektiğini anlamıĢlar ve 

bunu ifade etmiĢlerdir. Öncesinde suyu bilinçli kullandıklarını 

düĢünürlerken belgeseli izlediklerinde suyu daha dikkatli kullanmak 

gerektiğini, günlük tükettikleri su miktarının israf boyutunda olabildiği 

öğrenciler tarafından anlatılmaya çalıĢılmıĢtır. Belgeselde aslında gün 

içerisinde sandığımızdan daha fazla su tükettiğimiz hatta farkında 

olmadan bile tekstil, giyim, gıda vb. sektörlerden edinilen ürünlerin 

neticesinde sanal su kullanımının da söz konusu olması öğrencileri su 

tüketimi konusunda bilinçli olmak gerektiği konusunda farkındalıklarını 

arttırdığı söylenebilir. 

İçilebilir su kaynakları 

Öğrencilerin belgeseli izlemeden önce dünyada var olan tatlı su 

kaynaklarının yüzde kaçının içilebilir olduğuna dair düĢünceleri 

değiĢkenlik göstermektedir. Ö1 ―%10‖, Ö2 ―%60‖, Ö4 ―%3‖, Ö7 

―%100‖, Ö8 ―%20‖, Ö17 ―Hiçbir fikrim yok.‖ demiştir. Ö20 ―Yarısının 

içilebilir olduğunu düşünüyorum.‖ derken Ö24 ―%70‘e yakın olan 

toplam su oranının %1‘i tatlı sudur. Bu tatlı suyun %60‘ı ekipmansız, bir 

insanın içemeyeceği sudur. Bu %60‘ın %60‘ı modern ekipman kullanarak 

kullanılabilir hale getirilebilir. Gelecekte daha yeni ekipmanlar 

kullanılarak bu oran artırılabilir yani toplamda tatlı suyun 

%40+%36=%76‘sı yaklaşık içilebilir (Bu oranların hiçbiri bilimsel 

araştırmalara dayanmaz).‖ ve Ö29 ―Bence hepsi içilebilir.‖ Ģeklinde 

tahminlerde bulunmuĢlardır.  

Belgeseli izledikten sonra öğrencilerden Ö8 ―%2.5‘u tatlı su ama 

biz sadece %1‘ini kullanabiliyoruz.‖, Ö17 ―Okyanus ve deniz sularının 

içilemeyeceğini biliyorum. Tatlı su kaynağımızın sadece %2.5‘u 

içilebilir.‖, Ö19 ―Hatırladığım kadarıyla %2.5.‖ Ģeklinde düĢüncelerini 

ifade etmiĢlerdir. 

Öğrencilerin neredeyse tamamında belgeseli izledikten sonra ilk 

tahminlerinin sayısal değer bakımından düĢtüğü görülür. Öğrencilerin son 

görüĢmede aynı soruya verdikleri cevaplar gerçeğe daha yakındır. Burada 

belgeselde geçen konuĢmalarda tatlı su kaynaklarının sayısal olarak sık 

sık tekrar edilmiĢ olması öğrencilerin bu konudaki farkındalığını sağlamıĢ 

olabilir.  
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“Susuzluk Problemi” Teması 

Bu tema altında öğrencilerin susuzluk problemini etkileyen 

sorunların neler olduğu, susuzluk probleminin çevre ve toplum üzerindeki 

etkileri, gelecekte susuzluk probleminin olup olmayacağı ve bu probleme 

dair alınabilecek bireysel çözümlerin neler olduğu konusundaki ifadeleri, 

oluĢturulan 4 alt tema içinde incelenmiĢtir. 

 
ġekil 3. Susuzluk problemi temasına iliĢkin belirlenen alt temalar 

Etkileyen sorunlar  

Susuzluk problemini etkileyen sorunlar, ön görüĢmede belgesel 

izletilmeden öğrencilere sorulduğunda Ģu ifadelerle karĢılaĢılmıĢtır: Ö3 

―Bilinçsiz kitlesel kullanım olduğunu düşünüyorum. Çünkü bireylerin 

tükettiği sudan ziyade, şirketler veya organizasyonlar tarafından tüketilen 

su daha fazla olmalı.‖, Ö5 ―Bence susuzluğun en büyük sebebi gereksiz 

su kullanmak.‖, Ö11 ise insanların verdiği zararlar neticesinde susuzluk 

yaşandığını ―İnsanlar sulara fabrika atıkları, kimyasal maddeler 

karıştırınca su kirliliği ortaya çıkar. Fakat su israfları da susuzluğa 

neden olur.‖ Ģeklinde belirtmiĢtir.  

Belgeseli izledikten sonra öğrencilerin susuzluk problemini 

etkileyen sebeplerin neler olduğuna iliĢkin Ö12 ―İsraf, iklim koşullarının 

değişmesi, suyun toplanabileceği sistemleri yapmamak, suyu sonsuz 

sanmak, geleceği düşünmemek. En önemlisi ise bence israf etmek.‖, 

Ö14‖küresel ısınma ve hızlı nüfus artışı.‖, Ö16 ―Suyu sonsuzmuş gibi 

düşünerek tüketmek.‖, Ö32 ―Susuzluğun ana sebebi insanlardır, çok 

bilinçsiziz. Doğal dengenin bozulması beraberinde susuzluğu 

getirmiştir.‖ demiĢlerdir. 

Belgesel izlenmeden önce genel olarak susuzluk probleminin 

ortaya çıkmasındaki en büyük sebebin suyu israf ederek gereksiz 

SUSUZLUK PROBLEMĠ 

gelecekte 

çevre ve 
toplum 

üzerindeki 
etkileri 

etkileyen 
sorunlar Bireysel  

çözümler 
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kullanmak olduğu birçok öğrenci tarafından söylenmiĢtir. Belgesel 

izlendikten sonra ise öğrencilerin fikirleri insanların su tüketirken 

bilinçsizce hareket etmeleri yönünde değiĢmiĢtir. Ayrıca belgeselde 

susuzluk probleminin baĢlıca sebepleri küresel ısınma ve hızlı nüfus artıĢı 

olarak sayılmıĢtır. Tüm bu etkenlerden belgeselde defalarca bahsedilmiĢ 

olması öğrencilerin konuya daha geniĢ bakıĢ açısıyla yaklaĢmalarını 

sağlamıĢ olabilir. 

Çevre ve toplum üzerindeki etkileri 

Suyun yeterli olmadığı dikkate alındığında bu durumun çevre ve toplum 

açısından ne gibi etkiler oluĢturacağı öğrencilere ön görüĢmede 

sorulduğunda bu konuda sahip oldukları düĢünceleri değiĢik açılardan ele 

aldıkları görülmektedir. Ö18 ―Kıtlık, hastalık, açlık, ölüm gibi etkiler 

yaratacağını düşünüyorum.‖, Ö32 ―Suyumuz azaldığında kitlesel 

ölümler, azalan yaşam süreleri ve kısıtlı sağlık imkanları ile karşı karşıya 

kalabiliriz.‖ Ģeklinde ifade de bulunurlarken, Ö27 ―Bazı insanların 

bunların kendi hatası olduğunu kabul etmeyeceğini bazılarının da çok 

daha bilinçli olacağını düşünüyorum.‖ diye duruma farklı bakıĢ açısı 

getirmiĢlerdir.  

Belgesel izletildikten sonra ise öğrencilerin bu olumsuzluktan 

epey etkilendikleri ifadelerinden anlaĢılmaktadır. Ö3 ―…Çevre zamanla 

iyi etkilenir demek isterdim ama su üstünde çıkacak kavgaların cinayet 

oranlarından tutun da organize suçlara kadar her türlü düzen bozan 

eylemlerin oranlarını fırlatacağını düşünüyorum. Çıkacak arbedelerde 

çevre çok ciddi zarar görecektir.‖, Ö19 ―Bana kalırsa en önemli etkileri 

toplumsal ilişkilerde olacak. Özelden genele doğru gidelim. Ailemizde 

zamanla herkesin ihtiyacı artacak ve fiziksel olarak güçsüz olan bir birey 

yenik düşecek böylece ailedeki herkes hem psikolojik hem de fiziksel 

sıkıntı içinde olacak. Bulunduğumuz apartmanda komşularımız bir süre 

sonra zaten kendilerine yetmeyen suyu bizle de paylaşmayacak duruma 

gelecek. Sokağa bakalım insanlar artık insanlardan zorla su alacak belki 

de. Sonuçta böyle böyle dünyamızda yaşanmayacak bir yer haline 

gelecek.‖ Ģeklinde ifade ederken Ö31 ―Çevreyi çok kötü etkileyecek, su 

olmazsa insanlar tarım faaliyetlerini yapamayacağı için beslenme 

sıkıntısı yaşanır ve aynı zamanda temizlik ihtiyaçlarını 

karşılayamayacakları için salgın hastalıklar ortaya çıkabilir.‖ ifadesinde 

salgın hastalıklara vurgu yapmıĢtır. 

Belgesel izlemeden önce öğrencilerin susuzluk probleminin 
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bırakacağı etkileri savaĢların olması, kıtlık yaĢanması vb. Ģeklinde 

belirttikleri, belgeseli izledikten sonra ise bu sorunun psikolojik ve 

toplumsal iliĢkiler yönünden de ciddi olumsuzluklar oluĢturacağını fark 

ettikleri anlaĢılmıĢtır. Belgeselde geçen suyu kalmayan kiĢiye 

komĢusunun yardımcı olmaması, doktorların hasta seçerek tedavi etmesi, 

insanların birbirlerinin sularını çalmaları gibi konular aslında susuzluğun 

çok daha ciddi sorunlara neden olabileceğini öğrencilerin fark etmesini 

sağlamıĢtır. 

Gelecekte 

Öğrencilerin Dünya üzerinde bulunan su miktarı dikkate alındığında 

gelecekte susuzluk problemi yaĢanıp yaĢanmayacağı konusundaki 

fikirleri ön görüĢmede sorulmuĢtur. Bu noktada Ö13 ―Bence olmayabilir 

denizlerdeki suyu arıtabiliriz ama insan sağlığı ve bünyesinin buna 

alışması yüzyıllar sürer bence.‖, Ö11 ―Mümkün değildir. Çünkü su 

sirkülasyon yapar ve başka bir neden küresel ısınmadır. Buzullar eriyince 

büyük buz kütleleri de suya dönüşür.‖ demiĢtir. Ö14 ―Evet mümkün 

çünkü bilinçsiz tüketim ve küresel ısınma artarsa susuzlukta olacaktır.‖ 

Ġfadelerinde, susuzluk probleminin içilebilir su kaynakları üzerinden 

düĢünülmesi gerektiği, deniz sularının bu anlamda arıtılma iĢlemi 

yapılmadıkça iĢe yarar olmadıkları bazı öğrenciler tarafından göz ardı 

edildiği anlaĢılmaktadır. 

Belgesel izledikten sonra öğrencilerin aynı soruya iliĢkin 

ifadeleri; Ö3 ―Mümkün, şu anda yaşıyoruz zaten. Çünkü her su içilebilir 

değil ve bu suları içilebilir hale getirmek çok pahalı. Ve ben ırkıma 

güveniyorum dünyayı çöle çeviririz biz.‖, ―Ö5 ―Bence mümkün çünkü 

Dünya‘da bulunan tüm su kaynakları içilebilir değil. İçilebilir su ise 

tükenebilir.‖, Ö19 ―Kesinlikle mümkündür. Önemli olan su kaynaklarının 

çokluğu değil. Hem su kaynaklarının çoğu şu anda bizim kullanımımıza 

uygun değil. Ancak kullanıma uygun olsaydı da böyle bir sorun yine de 

olacaktı. Bu sorunun olmamasının tek çaresi suyu bencil bir şekilde değil 

de tasarruflu kullanmaktır.‖ derken yine benzer Ģekilde Ö26 ―Mümkün. 

Çünkü Dünya‘nın çok az bir bölümü içilebilir su kaynağı ve çoğu insan 

suyu gereksiz kullanıyor. Bu yüzden gelecekte susuzluk gibi bir problemin 

var olması çok normal.‖ ifadelerine göre ile öğrencilerin Dünya‟da var 

olan su kaynaklarının hepsinin içilebilir olmadığını fark etmeleri ve 

izletilen belgesel ile mevcut su miktarının tasarruflu kullanılmasına 

yönelik bilincin farklılaĢtığı görülmektedir. 
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Belgeselde geçen sayısal değerlerin öğrencileri suyun kısıtlı ve 

bir gün tükenebileceği noktasında ikna etmiĢ olabilir. Ayrıca Ģirketlerin 

veya tarım sektöründeki tüketimin ĢaĢırtıcı derecede fazla su tüketiyor 

olması da öğrencileri, susuzluğun gelecekte bir problem haline geleceği 

noktasında bir anlayıĢa sürüklemiĢ olabilir. 

Bireysel çözümler 

Gelecekte susuzluk ile ilgili yaĢanabilecek sorunları en aza indirebilmek 

için neler yapılabilir diye öğrencilere sorulduğunda ön görüĢmede Ģu 

ifadelere rastlanmıĢtır. Ö10 ―Su tüketimini bilinçli olarak yaparım misal 

diş fırçalarken suyu kapatırım.‖, Ö11 ―Suyu boşa akıtmayı engelleyip, 

temiz sularımıza atıkların girişini engelleyebiliriz.‖, Ö13 ―Bunun başka 

bir ülkede olduğunu duydum suyu tekrar kullanabilme mesela ellerimizi 

yıkadığımız su ile sifon çekme gibi.‖, Ö24 ―Daha az su kullanabilirim. 

Fakat artık makro önlemler gereklidir. Mikro önlemlerle çok fazla yol kat 

edilemez.‖ demiĢtir.  

Belgesel izlendikten sonra ise öğrencilerin kendi hayatlarında 

nasıl değiĢikliklere gidecekleri aĢağıdaki ifadelerden anlaĢılabilir. Ö19 

―Öncelikle kendimizi sıfır gününe oldukça hazırlamalıyız. Hazırlamaktan 

kastettiğim evde su depolamak değil. Çünkü bu da geçici bir önlem. Asıl 

önlem sadece kendimizi değil bütün insanlığı ve gelecek bütün nesilleri 

korumak düşüncesiyle alınan bazı önlemler. Bunlara basit olarak duşta 

uzun zaman geçirmemek, dişlerimizi fırçalarken suyu gereksiz açmamak 

örnekleri verilebilir.‖, Ö32 ―Kişisel olarak suyu doğru kullanmak, 

toplumsal olarak da barajlar yapmak ve içilebilir su kaynaklarını 

korumak olabilir.‖, Ö33 ―Anneme, babama ve aileme gereksiz yere suyu 

boşa akıtmamaları gerektiği, tasarruflu kullanmamız gerektiği konusunda 

uyarılarda bulunacağım, tabi bende uyacağım.‖ 

Yukarıdaki öğrencilerin ifadelerinden de görüleceği üzere 

belgesel izlemeden önce suyu doğru kullanmamak veya boĢa harcamak 

noktasında var olan düĢüncelerinin belgeselin izletilmesinden sonra 

çevreyi bilinçlendirmek gerektiği yönünde daha da geliĢtirildiği 

anlaĢılmaktadır. Ayrıca genel olarak öğrencilerin günlük tüketilen su 

miktarında da azalmaya gidilmesi konusuna ifadelerinde değinmiĢlerdir. 

Çünkü belgeselde sıfır gününe dikkat çekilerek verilen 25 litre ile 

yaĢamın ne kadar da zorlaĢacağı anlatılmak istenmiĢtir. Ayrıca yine 

belgeselde susuzluk problemi yaĢamamamız için alınabilecek bireysel 

önlemlere ek olarak çevremizi bilinçlendirmek gerektiği de 
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vurgulanmıĢtır. Bu yapılan vurguların öğrencilerin konu hakkındaki 

ciddiyetin farkına varmaları konusunda etkili olduğu söylenebilir. 

“Su Dağılımı ve Dengesi” Teması 

Bu tema altında öğrencilere Türkiye‟de yer alan tatlı su 

kaynaklarının yeterliliği, dağılımı ve devamlılığı konusundaki fikirleri, 

günlük tükettikleri su miktarı, 25 litre su ile bir gün içinde neler 

yapabilecekleri ve 1 bardak su için nelerden vazgeçebilecekleri sorularak 

4 alt tema oluĢturulmuĢtur. 

 

 
ġekil 4. Su dağılımı ve dengesi temasına iliĢkin belirlenen alt temalar 

Yeterliliği ve kullanılabilirliği 

Öğrencilerin Türkiye‟de var olan tatlı su kaynaklarının yeterliliği, 

dağılımı ve kullanılabilirliği konusunda genel anlamda olumsuz 

düĢüncelere sahip oldukları söylenebilir. Öğrencilerin ifadelerinden Ö11 

―Türkiye‘de nüfus dağılımından dolayı insanların suya ulaşabilirlikleri 

birbirinden farklıdır. Ama Türkiye genel olarak su fakiridir diyebiliriz.‖, 

Ö14 ―Yeterliliğinin son zamanlarda azaldığını söyleyebilirim. Dağılımı 

ve kullanılabilirliği hakkında bir fikrim yok.‖, Ö16 ―Türkiye‘de yer altı 

tatlı su kaynakları yeterli değil, dağılımı ve kullanılabilirliği az.‖, Ö23 

―Su kaynaklarının yetersiz olduğunu düşünmekteyim. Dağılımda ulaşımı 

zor yerler konusunda zorluk yaşanıyor olabilir. Yine aynı şekilde 

kullanılabilirliği konusunda birtakım sıkıntılar vardır.‖ Ģeklinde 

belirtmiĢlerdir.  

Belgesel izletildikten sonra da öğrenciler suyun yeterliliği ve 

dağılımına iliĢkin olarak benzer ifadeler kullandıkları görülmektedir. 

SU DAĞILIMI VE 
DENGESĠ 

25lt ile 
bir gün 

günlük 
su 

tüketimi 

yeterliliği 
ve 

kullanılabil
irliği  

      Su için  
vazgeçilecekler 
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Öğrenci ifadeleri; Ö1 ―Erişilebilir tatlı su kaynağının yeterli olmadığını 

düşünüyorum.‖, Ö11 ―Özellikle İstanbul gibi çok nüfuslu şehirlerde su 

kaynakları yetersizdir. Dağılımı düzensizdir.‖,Ö26 ―Eğer insanlar 

bilinçli su kullanırlarsa su gelecekte yeterli olabilir.‖,Ö28 ―Bazı ülkelere 

göre fazla ama gereksiz su tüketimi ve hızlı nüfus artışı yüzünden hızla 

tükenmekte.‖ ve Ö31 ―Günümüz haberlerine bakarsak ve derste 

izlediğimiz şeylere bakarsak barajlardaki su oranları az bence.‖ Ģeklinde 

öğrenci görüĢleri dikkate alındığında tatlı su kaynaklarının Türkiye 

sınırlarında yeterli olmadığı ve eğer bu Ģekilde bilinçsizce kullanımı 

devam ederse yakın gelecekte büyük sorunlara yol açacağı hem ön hem 

de son görüĢmede belirtilmiĢtir. Öğrencilerin su kaynaklarının yetersizliği 

ve kullanılabilirliği açısından sıkıntı yaĢandığının farkında olmalarıyla 

birlikte bu farkındalığı eyleme dönüĢtürme konusunda yetersiz oldukları 

görülmektedir. 

Günlük su tüketimi 

Bu alt temada öğrencilerin günlük ne kadar su tükettikleri ve bu 

tüketimlerinin diğer canlılar açısından adil olup olmadığı konusunda ne 

düĢündükleri anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Ön görüĢmedeki öğrenci 

ifadelerinden bazıları Ģöyledir: Ö1 ―15-20 litre tükettiğimi düşünüyorum. 

Diğer canlıları düşününce elbette adil değil.‖, Ö5 ―Günlük en fazla 1-2 

L. Bazı canlılar çok zor su bulabiliyor. Bazı canlılar ise suları gereksiz 

bir şekilde tüketiyor. Bence bu hiç adil değil.‖, Ö15 ―Günde yaklaşık 2 

litre su tüketiyorum. Ama bu diğer canlılar için adil değil. Bizim 

bilinçsizliğimiz diğer canlıların yaşamına etki ediyor.‖, Ö19 ―Bence ben 

günde ortalama 3 litre su tüketiyorumdur. Diğer canlılar açısından her 

canlı su tüketmek zorundadır. Ve şu an ki koşullarla özellikle Afrika‘daki 

insanların birçoğu susuzluk ve kuraklık ile mücadele ediyor. Ve kabul 

ediyorum ki bu hiç de adil değil.‖ Öğrenci cevaplarının geneline 

bakıldığında günlük su tüketimlerinin genel olarak 20 litrenin çok altında 

olduğu ve bu tüketimlerinin diğer canlılar açısından bakıldığında adil 

olmadığını belirtmiĢlerdir.  

Belgesel izledikten sonra ise günlük su tüketimleri ve adil olup 

olmadığı ile ilgili düĢüncelerinde fark edilebilir nicel bir değiĢiklik 

yaĢandığı öğrencilerin örnek ifadelerinden anlaĢılmaktadır. Ö1―100 

litreden fazla olduğunu düşünüyorum. Diğer canlılar için elbette adil 

değil.‖, Ö6 ―Günlük 300 ila 400 litre tüketiyorumdur. Adil olmadığını 

düşünüyorum çünkü ben şu anda 300 L su tüketebiliyorken bazı insanlar 
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susuz yaşıyor‖, Ö23 ―Günlük 80 litre ve üstü. Adil olduğunu 

düşünmüyorum ama elimden geldiğince su tüketimini azaltmaya 

çalışıyorum.‖ 

Öğrencilerin belgesel izlemeden önce günlük olarak tükettikleri 

su miktarlarını sayısal değerinin oldukça az olduğu görülürken aslında 

gün içinde basit ihtiyaçlarımızı karĢılamak için dahi çok daha fazlasına 

ihtiyaç duyduğumuzu belgeseli izledikten sonra fark etmiĢlerdir. 

Öğrenciler günlük su tüketimini sadece içme suyu ile bağdaĢtırarak 

değerlendirmiĢ olabilir. Aynı zamanda öğrencilerin günlük su tüketimi 

dendiğinde bunun içine yemek, içmek, kiĢisel temizlik vb. gibi 

ihtiyaçların yanında gıdaların, kıyafetlerin üretim aĢamaları gibi farklı 

birçok alanda da dolaylı olarak su tükettiğimizi fark etmeleri 

sağlanmıĢtır. Dolayısıyla yaĢadıkları düĢünce değiĢiminde belgeselde 

öğrendikleri ―sanal su‖ kavramı da etki etmiĢ olabilir. 

25 litre ile bir gün 

Bu alt temada öğrencilere bir gün içinde sadece 25 litre su ile neler 

yapabilecekleri sorulmuĢtur. Ön görüĢmede Ö1―Öncelikle kişisel 

ihtiyaçlarımı karşılayıp sonrasında doğadaki diğer canlılarla 

paylaşırdım.‖, Ö5 ―25 litre suyu hemen tüketmem. Diğer günlere 

bırakırım.‖, Ö6 ―En az 1 litresini içmek için ayırırım, 2 litresini 

temizleme için, birazını evdeki bitkiler için, birazını dışarıdaki hayvanlar 

için kullanıp kalanını mümkünse ihtiyaç sahiplerine veririm.‖, Ö9 ―Bu su 

ile aylık bütün ihtiyaçlarımı karşılayabilirim.‖, Ö16 ―Tüm suyu bir 

günde harcamam.‖, Ö20 ―Hepsini kullanamam, kalır.‖, Ö26 ―İçerim, 

kişisel temizliğim için kullanırım. Ama bu suyun tamamını 

bitirebileceğimi düşünmüyorum.‖ diyerek 25 litre suyun oldukça fazla 

miktar olduğunu anlatmak istemiĢler ve bu miktarın kiĢisel ihtiyaçları 

karĢılamanın dıĢında baĢka canlılar ile de paylaĢmaya yeterli olacağını 

söylemiĢlerdir.  

Ancak belgeseli izledikten sonra aslında 25 litre suyun 

sanıldığının aksine çok büyük miktar olmadığı hatta çoğu günlük 

ihtiyacımızı karĢılamada yetersiz miktar olduğu öğrenciler tarafından fark 

edilmiĢtir. Öğrenci ifadeleri, Ö1 ―Çoğu ihtiyacımı karşılayamam.‖, Ö8 

―Yaklaşık 2-3 litre içiyorum, sifona 15 litre gittiğini düşünürsek kaldı 

geriye 7 litre. Bunun 3 litresini el yüz yıkama için kullanırım. Kalan 4 

litreyi de yemeklerimin içine katarım. Ama bu suyun bana yeteceğini 

düşünmüyorum çünkü banyo vs. yapamam.‖, Ö9 ―Bu su ile bir günlük 
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yaptığımız şeyleri bile yapamayız.‖, Ö19 ―Muhtemelen çok az şey 

yaparım. Su içmeyi aksatmazsam temizlikten aksatmam gerekecek. O 

yüzden hayal etmesi bile korkunç.‖, Ö28 ―Büyük bir ihtimal yetiremem 

yani öğleden sonrayı susuz geçirim.‖ Ģeklindedir. Verilen cevaplardan da 

anlaĢılacağı üzere öğrenciler belgeseli izledikten sonra aslında günlük 

ihtiyaçlarını tam manasıyla karĢılayabilmek için 25 litre suyun yetersiz 

olduğunu anlamıĢlar ve bu durumun gelecekte gerçekleĢmesi durumunda 

çok büyük sıkıntılar oluĢturacağını belirtmiĢlerdir. Bu anlamda 

belgeselde, 25 litreyle bir günün nasıl geçirilebileceğini deneyimleyen 

kiĢiyi izledikleri için öğrencilerin büyük çoğunluğunda farkındalık 

oluĢturması belgeselin amacına ulaĢtığı anlamına geldiği Ģeklinde 

yorumlanabilir.  

Su için vazgeçilecekler 

Öğrencilerin bir bardak suya muhtaç kalmaları söz konusu olsa nelerden 

vazgeçebilecekleri sorularak bu alt temada suya verdikleri değerin ne 

olduğu anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Belgesel izlemeden önce Ö13 ―Ailem 

hariç her şeyden.‖, Ö23 ―Paradan vazgeçebilirim.‖, Ö31 ―Su hayatımız 

için temel ihtiyaç olduğundan dolayı elimdeki tüm maddi şeylerden 

vazgeçerdim.‖, Ö19 ―Elde edemediğim taktirde ölebileceğim bir şey için 

her şeyimi verebilirdim.‖ diyerek suyun hayatları için ne kadar önemli 

olduğunu vurgulamıĢlardır.  

Öğrencilerin belgeseli izledikten sonra da düĢüncelerinin su için 

her Ģeyden vazgeçmek noktasında önemli olduğunu Ģu ifadelerden 

anlayabiliriz. Ö16 ―Sevdiğim şeylerden vazgeçebilirim (Sevdiğim 

eşyalarım, sevdiğim yiyecek vb.).‖, Ö25 ―Ailem ve canlılar dışında her 

şeyden.‖, Ö30 ―Maddi olarak elimde ne varsa ondan vazgeçerim. Çünkü 

hayatta kalabilmem için suya ihtiyacım var.‖, Ö32 ―Su insanlar için en 

önemli kaynaklardan biridir. 3 gün boyunca susuz yaşamaya 

dayanamayız. Hayatımız söz konusu olduğunda her şeyden vazgeçebilir 

insan.‖ 

Belgeseli izlemeden önce de izledikten sonra da öğrencilerin 

genel olarak ellerinde olacak suya verdikleri değerin üst düzeyde olduğu 

anlaĢılmaktadır. Bu duyguların belgesel izledikten sonra da önemini 

koruduğu görülmektedir. Bu bağlamda, belgeselde eğer su olmazsa bir 

doktorun, bir annenin nasıl çaresiz kalabileceği etkili bir Ģekilde 

anlatılmıĢtır ve insanların suyu elde edebilmek için gözlerinin hiçbir Ģeyi 

görmemesi konunun ne derece önemli olduğunu göstermekle birlikte her 
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ne kadar öğrenciler suyun önemini bilseler de etkili kullanımına iliĢkin 

farkındalık anlamında belgeselin katkı sağladığı düĢünülmektedir. 

Belgeseldeki En Etkileyici Kısım  

Bu aĢamaya kadar betimsel olarak analiz edilen bulgular önceden 

belirlenen temalar doğrultusunda sunulmuĢtur. Öğrencilere bu temalar 

dıĢında belgeseli izlediklerinde onları en çok neyin etkilediği sorusu 

sorulmuĢtur. Öğrencilerin ifadelerinden örnekler aĢağıda verilmiĢtir.  

Ö1 ―Sıfır gününden. Çünkü insanların ne kadar zor durumda 

olduğunu gördüm ve günlük su tüketimimizden etkilendim. Çünkü insan o 

kadar su tüketince geleceğiyle ilgili endişe duyuyor.‖ 

Ö6 ―Bazı insanların günlük ortalama ne kadar su 

tükettiklerinden etkilendim. Çünkü ben günlük ortalama bu kadar çok 

suyun tüketildiğini sanmamıştım.‖ 

Ö9 ―İzlediğim belgesel bana suyun önemini hatırlattı. 25 litre su 

ile hiçbir şey yapılamayacağı beni çok şaşırttı ve etkiledi.‖ 

Ö13 ―İnsanlara su verilememesi, insana temel ihtiyaçlarının 

başında gelen suyun hastanelerde bile verilememesi.‖ 

Ö15 ―Bilinçli su tüketmezsek doktorlarımız hasta seçmek zorunda 

kalabilir. Belgeselde de beni en çok etkileyen şey o oldu.‖ 

Ö21 ―Sıfır günündeki kadının bir adamdan su almak için yüzük 

ve saatini vermesi beni en çok etkileyen kısımdı çünkü en temel 

kaynağımız olan suyun ileriki zamanlarda karaborsaya düşmesi ve şu an 

çok rahatça ulaşabildiğimiz suyun ilerleyen zamanlarda çok değerli 

eşyalarla bile zor ve az miktarda alınabilmesi çok ürkütücü.‖ 

Ö22 ―Suyun bittiği zaman, sıfırıncı gün. Su her zaman 

hayatımızda olduğu için bitmesi garip geldi.‖ 

Ö26 ―Gelecekteki susuzluk probleminin düşündüğümden daha 

büyük bir problem olduğunu ve eğer böyle devam ederse gelecekte çok 

kötü şeylerin olacağını anladım ve bununla ilgili tedbirler almaya karar 

verdim.‖ 

Ö31 ―25 litre ne kadar fazla gözükse de aslında çok az bir su ve 

bu suyu bilinçli kullanmazsak yakında o belgeseldeki gibi olmamız 

mümkün.‖ 

Öğrencilerin genel olarak belgeselde, suyun tükendiği bittiği 

zaman olan sıfırıncı günü, su bulmak için insanların nelerden 

vazgeçtikleri, hastanelerde bile suyun azlığı, doktorların hasta seçmek 

durumunda kalmalarından etkilendiklerini belirtmiĢlerdir. Ayrıca 
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belgeselin geneli anlamında öğrenciler, bir kiĢinin günlük su tüketiminin 

bu kadar fazla olabileceğini düĢünmediklerini, susuzluk probleminin 

düĢünüldüğünden daha büyük bir problem olduğunu, gelecekte yaĢanacak 

susuzluk probleminin etkileri ve önemini fark etmeleri, gerekli önlemleri 

alma konusunda adım atma adına 25 L su belgeselinin etkili olduğunu 

belirtmiĢlerdir.  

4. Sonuç 

Bu çalıĢma ile öğrencilerin su tüketim alıĢkanlıklarını gözden geçirmek, 

suyun yaĢamlarındaki değerini daha iyi anlamalarına ve susuzluk 

problemiyle karĢı karĢıya kalınması halinde nelerin insanları beklediğinin 

farkına varmaları ve bundan ders çıkarabilmek adına 25 litre belgeselinin 

öğrenciler üzerindeki etkileri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu belgesel 

aracılığıyla ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin belgeseli izlemeden önce ve 

sonrasındaki su farkındalıkları ve su tüketim alıĢkanlıklarına iliĢkin 

görüĢleri değerlendirilmiĢtir. 

Veri toplama aracı olarak 12 açık uçlu sorudan oluĢan anket 

formundaki sorular dikkate alınarak 11 açık uçlu soruyu içeren “su”, 

“susuzluk problemi” ve “su dağılımı ve dengesi” Ģeklinde 3 ana tema 

altında ve bu 3 ana tema altında öğrenci ifadelerinden yola çıkarak alt 

temalar belirlenmiĢtir. Son açık uçlu soruda ise öğrencilere belgeseldeki 

en etkileyici kısım sorulmuĢ ve örnek öğrenci ifadeleri ile açıklanmıĢtır.  

“Su” teması altında, öğrencilerin belgesel izledikten sonra suyun 

tanımına iliĢkin yükledikleri anlamın farklılaĢtığı, suyun önemini 

bildiklerini fakat belgeselde verilen dikkat çekici örnekler sonrası 

farkındalıklarının arttığı söylenebilir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu 

belgeseli izledikten sonra su tüketimi konusunda daha bilinçli 

davranmaları gerektiğini anlamıĢlar. Belgeselde aslında gün içerisinde 

sandığımızdan daha fazla su tükettiğimiz hatta farkında olmadan bile 

tekstil, giyim, gıda vb. sektörlerden edinilen ürünlerin neticesinde sanal 

su kullanımının da söz konusu olması öğrencileri su tüketimi konusunda 

bilinçli olmak gerektiği konusunda farkındalıklarını arttırmıĢtır. 

Öğrencilerin belgeseli izlemeden önce dünyada var olan tatlı su 

kaynaklarının yüzde kaçının içilebilir olduğuna dair düĢünceleri 

değiĢkenlik gösterirken ve yüksek değerler belirtilirken belgeseli 

izledikten sonra aslında kullanılabilir su kaynaklarının dedikleri gibi çok 

yüksek değerlerde olmadığını fark ettikleri görülmektedir.  
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“Susuzluk problemi” teması altında, öğrenciler belgeseli 

izlemeden önce genellikle suyun israf edilmesi gibi genel ifadeler 

doğrultusunda açıklama yaparken, belgeseli izledikten sonra bilinçsiz su 

tüketimi ile birlikte küresel ısınma, hızlı nüfus artıĢı gibi benzer pek çok 

nedenin su problemlerine yol açacağını belirtmiĢlerdir. Suyun yetersizliği 

durumunda, çevre toplum üzerinde sadece kıtlık yaĢanması, savaĢların 

çıkabileceği yönünde değerlendirirken belgesel sonrasında toplumsal 

olarak ve psikolojik açıdan da pek çok sorun yaratacağını, belgeselden 

verdikleri çarpıcı örnekler ile açıklamıĢlardır. Gelecekte susuzluk 

probleminin yaĢanıp yaĢanmayacağına iliĢkin öğrenciler tam anlamıyla 

dünyadaki içilebilir su kaynaklarının farkında olmadıkları için çeliĢkili 

açıklamalarda bulunmuĢ, belgeseli izledikten sonra farkındalıklarının 

arttığı ve suyun tükenmez değil bir gün tükenebileceğinin farkına 

vardıkları görülmektedir. Ayrıca sadece bireysel olarak değil ülkelerde 

farklı alanlarda gerçekleĢen pek çok geliĢmelerin de çok fazla su 

tüketimine neden olduğunun farkına vardıklarını belirtmiĢlerdir. 

“Su dağılım ve dengesi” teması altında ise öğrencilerin su 

kaynaklarının yetersizliği ve kullanılabilirliği açısından sıkıntı 

yaĢandığının farkında olmakla birlikte bu farkındalığı eyleme dönüĢtürme 

konusunda yetersiz olduğu belirlenmiĢtir. Öğrencilerin belgesel 

izlemeden önce günlük olarak tükettikleri su miktarlarını sayısal 

değerinin oldukça az olduğu görülürken aslında gün içinde basit 

ihtiyaçlarımızı karĢılamak için dahi çok daha fazlasına ihtiyaç 

duyduğumuzu belgeseli izledikten sonra fark ettikleri görülmektedir. 

Aynı zamanda günlük su tüketimi dendiğinde bunun içine yemek, içmek, 

kiĢisel temizlik vb. gibi ihtiyaçların yanında gıdaların, kıyafetlerin üretim 

aĢamaları gibi farklı birçok alanda da dolaylı olarak su tükettiğimizi 

söylemiĢlerdir. Belgeseli izlemeden önce öğrenciler bir gün içinde 25 

litre suyun oldukça fazla bir miktar olduğunu hatta bu suyu baĢkaları ile 

paylaĢabileceklerini belirtirken, belgeseli izledikten sonra bu miktarın 

sanıldığı kadar fazla olmadığı, günlük olarak bir bireyin gün içinde çok 

daha fazla su tükettiğini ve gereksiz kullanımlarımla bu miktarında 

gittikçe arttığının farkına varmıĢlardır. Bu tema altında öğrencilerin bir 

bardak suya muhtaç kaldıklarında, belgeseli izlemeden önce de izledikten 

sonra da öğrencilerin genel olarak ellerinde olacak suya verdikleri 

değerin üst düzeyde olduğu anlaĢılmaktadır. Bu duyguların belgesel 

izledikten sonra da önemini koruduğu yalnız belgeselde verilen örnekler 

ile öğrenciler suyun önemini bilseler de etkili kullanımına iliĢkin 

farkındalık anlamında katkı sağladığı düĢünülmektedir. 
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Belgesel izlendikten sonra öğrencilere bu temalar dıĢında 

belgeseldeki en etkileyici kısım sorulmuĢ ve öğrencilerin genel olarak 

belgeselde, suyun tükendiği bittiği zaman olan sıfırıncı günü, su bulmak 

için insanların nelerden vazgeçtikleri, hastanelerde bile suyun azlığı, 

doktorların hasta seçmek durumunda kalmalarından etkilendiklerini 

belirtmiĢlerdir. Ayrıca belgeselin geneli anlamında öğrenciler, bir kiĢinin 

günlük su tüketiminin bu kadar fazla olabileceğini düĢünmediklerini, 

susuzluk probleminin düĢünüldüğünden daha büyük bir problem 

olduğunu, gelecekte yaĢanacak susuzluk probleminin etkileri ve önemini 

fark etmeleri, gerekli önlemleri alma konusunda adım atma adına 25 L su 

belgeselinin etkili olduğunu belirtmiĢlerdir.  

Öğrencilerin söz konusu belgeseli izlemeden önce günlük olarak 

tükettikleri su miktarının fazla olmadığını söylemeleri ve hatta bu konuda 

bir kısmının tasarruflu davrandığını belirtmesine karĢın bir kısmı da 

bilinçsizce davrandığını söylemiĢtir. Bu bağlamda alan yazında Demir 

(2009), tarafından yürütülen araĢtırmada ilköğretim ikinci kademe 

öğrencilerinin su kullanım tasarruf ve koruma konularında bilinç 

düzeylerini belirlemek amaçlanmıĢtır. AraĢtırma örnekleminde ele alınan 

okulların su kullanım farklılıkları, araĢtırmaya dahil edilen sınıflar; 

araĢtırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri, ikametgahlarda su deposu 

olup olmaması; aile gelir durumu gibi değiĢkenler ele alınmıĢtır. Sonuçta 

su kullanım tasarrufu ve koruma konularında öğrenciler arasında anlamlı 

bir fark olmadığı gözlenmiĢtir. Bununla birlikte bir baĢka çalıĢmada 

öğrencilerin su ile ilgili bilgi, bilinç ve davranıĢları arasında tutarsızlıklar 

olduğu görülmüĢtür (Çankaya ve ĠĢçen, 2014). Belgeseli izlemeden önce 

bu çalıĢmada yer alan öğrenciler arasında da çeĢitli çeliĢkili ifadelere 

rastlanmıĢtır fakat belgeseli izledikten sonra öğrencilerin genelinde suyu 

tasarruflu kullanmak gerektiği konusunda var olan alıĢkanlıklarımızı 

gözden geçirmek gerektiği yönünde görüĢ birliğine varıldığı söylenebilir. 

Suyu bilinçli ve tasarruflu kullanma konusunda küçük yaĢta 

çocuklarımıza kazandırdığımız davranıĢlar gelecek kuĢakların da doğal 

kaynaklardan verimli Ģekilde faydalanmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda 

gerekli eğitimlerin küçük yaĢtaki öğrencilere verilmesinin yararlı 

olacağına dair alan yazında yapılan çalıĢmalara da bakıldığında benzer 

sonuçlara varıldığı görülür. Akpınar ve diğ. (2011) yaptıkları çalıĢmada 

Türkiye‟nin yakın gelecekte su kıtlığı yaĢayacak ülkelerden biri olacağını 

belirterek söz konusu bilincin öğrencilere kazandırılması noktasında 

öğretmenlere önemli görevlerin düĢtüğünü ifade etmiĢlerdir. Su 

farkındalığı eğitimlerinin öncelikle aile ortamında ve okul öncesi 



ORTAOKUL 8 .  SINIF ÖĞRENCILERININ SU FARKINDALIKLARI …  

125 

dönemde baĢlaması, insanlarda ileriki yıllarda oluĢacak kalıplaĢmıĢ 

alıĢkanlıkların değiĢtirilmesindeki zorlukları da gidermek adına 

önemlidir. Bu sayede erken yaĢlarda kazanılan olumlu davranıĢlar yaĢam 

boyu devam edecek ve sürdürülebilir çevre bilinci ile çevre farkındalığına 

sahip nesiller yetiĢecektir. (Ergin, 2008)  

Su tüketimi konusunda öğrencilerde farkındalık oluĢturmak adına 

yapılan bu çalıĢmada elde edilen “bireysel çözümler” kategorisindeki 

ifadelerle öğrencilerde bu sorunun çözümü için toplumsal olarak 

bilinçlenmenin yanında kiĢisel olarak var olan alıĢkanlıklarımızın gözden 

geçirilmesi gerektiği ifade edilmiĢtir. UrsavaĢ ve Aytar‟a göre (2018) Ģu 

anda kolaylıkla ulaĢabildiğimiz suyun gelecekteki nesillere de 

yetebilmesi için bilinçli tüketim, tasarruflu kullanım ve su kirliliğini 

önlemek üzere atılan küçük bir adım bile önem arz etmektedir. Bu 

hedeflere ulaĢabilmenin yolu, problem çözme becerisine sahip, bir sorun 

karĢısında alternatif çözüm yolları geliĢtirebilen, sürdürülebilir 

kalkınmanın yararlarının farkında olan ve en önemlisi sorumluluk sahibi 

fen okuryazar bireyler ile mümkündür. 

YaĢadığımız çağda teknolojik geliĢmeler ve nüfusun hızlı artması 

göz önünde bulundurulduğunda doğal kaynakların insanların ihtiyaçlarını 

karĢılama noktasında yetersiz kalabileceği kuvvetli bir ihtimaldir. Gerekli 

önlemlerin alınmaması durumunda yakın gelecekte çeĢitli salgın 

hastalıklar, toplumdaki olumsuz ahlaki davranıĢların yayılması, insanların 

bu durumdan psikolojik olarak etkilenmesi vb. birçok sorun karĢımıza 

çıkacaktır. Söz konusu su olduğunda onun yokluğundan sadece insanlar 

değil diğer canlıların da ciddi olarak etkilenebilecekleri, nesillerin 

tükenebileceği ve sonucunda doğal dengenin bozulabileceği göz ardı 

edilmemelidir. Bu kadar önem arz eden bir konuda gerekli bilincin 

aĢılanmasına erken yaĢta baĢlanılması gerektiği düĢünüldüğünden bu 

çalıĢma alan yazında yapılan diğer çalıĢmalardan ayrılmaktadır. Bu 

yönüyle de oluĢturulabilecek farklı örneklemler ve materyaller ile 

gelecekteki çalıĢmalara ilham olacağı düĢünülmektedir. 
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1. GiriĢ 

en bilimleri, temelini doğadan alan bilginin anlamlandırılmasını, 

yeniden üretilmesini sağlayan bir süreci temsil etmektedir. Fen 

bilimleri; doğa üzerine düĢünebilme becerisini geliĢtiren, doğanın 

bilinmeyen yönlerinin keĢfedilmesini teĢvik eden, yaĢanılan çevrenin 

anlaĢılmasını sağlayan bilgilerin bütünüdür (Hançer vd., 2003). Diğer bir 

deyiĢle fen bilimi insanın içerisinde yaĢadığı çevrenin tanınmasına 

yönelik eylemleri de içeren giriĢimlerin hayata geçirilmesini sağlar. Fen 

bilgisi eğitiminde bilimin ötesinde gerçekleĢen geliĢimlerin olumlu ve 

olumsuz etkilerini değerlendirerek olumsuz etkilerin çözümüne yönelik 

teknikler geliĢtirilmesini sağlamak amaçlanır (Solbes ve Vilches, 1997). 

Fen bilgisi eğitiminin amacı doğrultusunda çevre duyarlılığına sahip 

bireyler yetiĢtirmeye yönelik faaliyetlerin kavramsal olarak anlatıldığı bu 

bölümde çevre ve sorunları, çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihçesi, 

ikinci kademe ve yükseköğretimde çevre eğitiminin içerikleri ve 

kazanımlarına ait bilgilere değinilmiĢtir. 

2.Çevre ve Sorunları 

Çevre; canlıların etkileĢimde bulunduğu ve yaĢamlarını sürdürdüğü ortam 

olarak tanımlanabilir (Doğan ve Akaydın, 2000). Çevre; “insan 

faaliyetlerinin gerçekleĢtirildiği biyolojik, fiziksel, kimyasal ve sosyal 

bağlamda canlıların doğrudan veya dolaylı olarak etkileĢim içerisinde 

bulundukları bir sistemdir” (Erer, 1992). 

F 

BÖLÜM 6 
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Ġnsanlık var oluĢundan itibaren etkileĢimde olduğu çevresini 

etkilemekte aynı zamanda da çevresinden etkilenmektedir. Özellikle 

Sanayi Devriminin etkisiyle makine kullanım ve fabrikalaĢma sayısındaki 

artıĢın çevreyi olumsuz bir Ģekilde etkilediği fark edilmiĢtir (ġahin vd., 

2016). Sanayi devriminden günümüze kadar insanoğlunun endüstri yoğun 

faaliyetleri doğanın dengesini bozarken çevreye dair sorunlar kendini hiç 

olmadığı kadar çok hissettirmiĢtir. EndüstrileĢme tarım nüfusunda azalma 

yaratırken, kontrolsüz kentleĢmeye neden olmuĢtur. Böylelikle tarım ve 

kent nüfusu arasında büyük bir uçurum açılmıĢ, kentlerde hızlı nüfus 

artıĢı meydana gelmiĢtir. Bu dengesizlik hava ve su kirliliğine hatta su 

kıtlığına, doğada bulunan mevcut yaĢamın neslinin tükenmesine, 

karbondioksit miktarındaki artıĢın sera etkisi yaratmasına ve küresel 

ısınmanın çok ciddi bir çevresel sorun olarak kabul edilmesine neden 

olmuĢtur. KentleĢmenin betonlaĢmayı artırması ve yeĢil alanların sayısını 

azaltması da çevre sorunları listesinde yerini almıĢtır (Kahyaoğlu vd., 

2008). Çevre sorunlarının insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği de 

çeĢitli araĢtırmalar kanıtlanmıĢtır (Kuvaç, 2018). Çevre sorunları, 

sebepleri ve sonuçlarına iliĢkin tablo aĢağıda gösterilmiĢtir: 
 

Tablo 1: Çevre Sorunları, Sebepleri ve Sonuçları 

Sorun Sebep Sonuç 

Hava kirliliği Fosil yakıtlar, çöp yakma, 

radyoaktif ısınlar 

Asit yağmurları, küresel 

ısınma, ozon 

tabakasının zarara 

uğraması, sis oluĢumu 

Su kirliliği AĢırı gübreleme, 

temizlenmeyen atık sular, 

kazalar, kimyasallar 

Akarsu ve içme 

suyunun kirlenmesi, 

denizde yasayan 

canlıların toplu 

ölümleri, salgın 

hastalıkların artması 

Toprak kirliliği Çöpler, asit yağmurları, 

gübreleme ve pestisitler 

Ağır metal 

yoğunluğunun artması, 

değerinin değiĢmesi, 

hastalık yapıcıların 

kaynağını oluĢturması, 

Hayvan ve bitki 

türlerinin yok olması 

Ormanlarının talan 

edilmesi, ziraat ve 

ormancılıkta yanlıĢ 

uygulamalar, oluĢan asit 

yağmurları, pestisitler 

Ormanların ve bitki 

örtüsünün yok olması, 

doğal afetlerin artması 
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Ġklim değiĢikliği Tropik yağmur ormanlarının 

yok oluĢu, FKC gazlarının 

kullanılması, fosil 

yakıtlarının tüketilmesi, 

Sera etkisi, ozon 

tabakasının incelmesi ve 

ultraviyole ısınlar 

Çöp Sorunları Eğitim eksikliği, bilinçsiz 

tüketim, atıkların 

değerlendirilememesi, 

Doğal kaynakların 

tükenme noktasına 

gelmesi, yeraltı ve 

yerüstü sularının 

kirlenmesi, toprak 

verimsizliği, 

zehirlenmesi ve hatta 

ölümü, salgın hastalıklar 

Kaynak: Erten, 2003. 

 

Belirtilen bu sorunların yanı sıra endüstriyel alanda kullanılan radyoaktif 

maddelerin zararlarının göz ardı edilebileceği ancak nükleer santrale veya 

askeri amaçlı kullanımdan dolayı meydana gelebilecek kazalardan dolayı 

radyoaktif maddelerin yarattığı zararın canlı yaĢamı için büyük bir tehlike 

oluĢturduğuna dair göz ardı edilemeyecek derecede kanıtlar mevcuttur 

(Önder, 2015).  

Hızlı nüfus artıĢına, iklim değiĢikliğine, doğal kaynakların 

tükenmesine, bazı canlı türlerinin sayısındaki dramatik düĢüĢe dikkat 

çekmeyen çevre odaklı rapor olmadığı öne sürülmektedir (Smith, 1974). 

Bu noktada çevre eğitiminin gereği ve önemi kendini göstermektedir. 

Çevre kirliliğini önlemek adına çevre eğitiminin faydalı 

olabilmesi için insanların istekli olması gerekmektedir. Bu anlamda 

atılabilecek basit adımları Ģu Ģekilde saymak mümkündür (Bakar ve 

Aydınlı, 2012): Çöplerin geri dönüĢüme uygun Ģekilde ayrı olarak 

biriktirmek, biriktirilen atıkların belediyelerce toplanması. Geri dönüĢüm 

hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması açısından 

toplumdaki bütün bireyler tarafından kolayca uygulanabilir bir süreçtir. 

Unutulmamalıdır ki bireylere ne kadar eğitim verilirse verilsin bireylerin 

çevre farkındalığı kazanması ve öğrendiklerini uygulamaya geçirmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda çevre eğitimi ve çevre okuryazarlığından 

bahsetmek yerinde olacaktır. 

3. Çevre Eğitimi ve Çevre Okuryazarlığı  

Çevre bir noktaya kadar kendini onarabilme yeteneğine sahiptir (Harman 

ve Çelikler, 2016). Ancak insanoğlunun çevre üzerinde yarattığı yoğun 
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deformasyon nedeniyle bu yetenek yeterli olmayıp sağlıklı bir dünya için 

yetersiz kalmaktadır (Yıldız, 2011). 

Çevre sorunları bilgisizlik, umursamazlık anlayıĢının bir ürünü 

olarak kabul edilebilir. Bu tarz bakıĢ açısı dünyanın bir ucundaki hava 

kirliliğinin bana ne zararı olacak ya da okyanuslardaki balina sayısındaki 

düĢüĢün benimle ne ilgisi var gibi düĢünceleri yansıtmaktadır. Oysaki 

çevresel sorunlar tüm ekosistemi etkilemektedir. Bu sebepten dolayı 

bireylerin çevre sorunları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir 

(Özmen vd., 2005), bilgi sahibi olmak ve kazanılan bilgilerin davranıĢa 

dönüĢtürülmesi ise eğitimle sağlanabilmektedir. Eğitim; istenilen 

davranıĢ değiĢikliğinin yanı sıra karĢılaĢılan sorunlarla baĢa çıkabilme ve 

çözüm üretebilme yetisini kazandırır (Türksoy, 1991; Yücel ve Morgil, 

1999). 

Çevre sorunlarının önüne geçilmesi ve çözümü için insanlara yol 

gösterici bir araç olarak çevre eğitimi devreye girmektedir. Çevre eğitimi; 

doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik bireylere bilgi, beceri 

kazandırırken onların tutum ve davranıĢlarında olumlu yönde değiĢiklik 

yaratmada etkili (Brause ve Wood, 1993) çevre sorunlarının da farkında 

olup onu çözebilmeyi amaçlayan bir süreçtir (Vaughan vd., 2003). Çevre 

eğitimi, doğal kaynakların bilinçli bir Ģekilde kullanılmasını sağlayan 

çevreye karĢı hassasiyet gösteren çevre sorunlarını kendi sorunu olarak ve 

doğayı emanetçisi gibi gören bireyler yetiĢtirmeyi amaçlarken (Öztürk, 

2013), çevresel sorunların çözümüne yönelik tutum ve davranıĢ geliĢtiren 

çevre okuryazarı bireyleri de yetiĢtirmeyi (Hungerford ve Peyton, 1976) 

hedeflemektedir. Bu doğrultuda sürdürülebilir çevrenin sağlanması söz 

konusudur (Hsu, 2004).  

Bu çerçevede; çevre eğitimiyle ilgili temel ifadeler ise Ģu Ģekilde 

özetlenebilir (Hungerford, 1998) : 

● Farkındalık kazandırmak; çevre ve çevre sorunlarına yönelik 

duyarlılığın kazandırılmasında yardımcı olmayı ifade etmektedir.  

● Bilgi kazandırmak; çevre ve çevre sorunlarıyla ilgili bilgilerin 

bireylere kazandırılmasına yönelik deneyimler yaĢatılmasına 

yardımcı olur.  

● Tutum; çevre sorunlarının fark edilmesini ve çevre ile ilgili 

duygu ve değerlerin geliĢtirilmesini sağlar.  

● Yetenek geliĢtirme; bireylere çevre sorunlarına yönelik sorun 

çözme becerisini kazandırmayı amaçlar. 

● Katılım; çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik 

faaliyetlere katılmaya fırsat yaratır. 
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Özetle; çevre eğitimi çevre sorunlarına karĢı duyarlılık kazandırırken bu 

sorunları analiz etme, çözme ve çözümlere yönelik davranıĢların hayata 

geçirilmesini sağlayan yetenekleri geliĢtirmeye çalıĢır. Bu bağlamda 

çevre eğitimi biliĢsel, duyusal ve davranıĢsal olarak amaçlara sahip 

disiplinler arası çalıĢma sahasıdır. BiliĢsel amaç; bireyin çevre okuryazarı 

olmasını sağlarken, duyusal amaç da bireyin çevreye karĢı olan değer ve 

tutumlarını geliĢtirir (Erdoğan, 2007). Son olarak davranıĢsal amaç ise 

psikomotor becerilerin diğer bir deyiĢle davranıĢsal becerilere 

dönüĢmesine yardımcı olurken; çevre sorunlarının farkında olarak bu 

sorunların çözümüne yönelik cevapları aktif bir Ģekilde arayan ve bulan 

bireyler yetiĢtirilmesini kapsar (Howe ve Disinger, 1988). 

Çevre okuryazarlığı; bireyin çevresi hakkında edindiği bilgileri 

davranıĢlarına aktarabilmesidir. Bu bağlamda çevre okuryazarlığı çevre 

eğitimi ile elde edilen kalıcı davranıĢların gözlenebilir hale gelmesidir 

(Roth, 1992). Roth (1992) çevre okuryazarlığını üç boyuta ayırmaktadır: 

 

● Sözde çevre okuryazarlığı: Birinci boyut olarak sözde çevre 

okuryazarlığı, çevre okuryazarlığının ilk adımını temsil 

etmektedir. Bu adımda bireyler çevreye ait kavramları 

kullanabilme becerisine sahiptir ve bu kavramları 

kullanabilmektedir. Hatta çevreye ait kavramların tanımını basit 

düzeyde olsa da yapabilmektedir. Sözde çevre okuryazarı 

bireylerin çevreye karĢı olan tutumlarının geliĢtirilmesi söz 

konusu olabilmektedir. Fakat bireyler kendisiyle doğa arasındaki 

mevcut durumu çözebilecek anlayıĢa sahip değildir (Fettahlıoğlu, 

2018). 

● ĠĢlevsel çevre okuryazarlığı: Çevre okuryazarlığının ikinci 

boyutudur. Bu adımda birey doğa ile kendisi arasında olan 

etkileĢimin farkındadır ve yeterli düzeyde bilgiye sahip olduğu 

kadar çevreye karĢı duyarlılığı da geliĢmiĢtir. ĠĢlevsel çevre 

okuryazarı çevre sorunlarıyla ilgili olarak birincil ve ikincil 

kaynakları kullanarak veri toplayabilmekte, bu verileri analiz 

ederek bilgiye ulaĢabilmekte ve çıkarımlarda bulunabilmektedir. 

Elde ettiği sonuçları değerlendirerek kendi görüĢleri 

doğrultusunda ve etik değerleri de göz önünde bulundurarak 

baĢkalarıyla paylaĢabilmektedir (Roth, 1992). 

● Eylemsel çevre okuryazarlığı: Çevre okuryazarlığının son 

boyutudur ve elde edilen bilgilerin eyleme geçirildiği boyuttur. 

Bu boyutta bireyler çevrelerine karĢı sorumluluklarını davranıĢsal 
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olarak hayata geçirmektedir. Çünkü çevre hakkında yeterli 

bilgiye sahiptirler ve bilgilerine bilgi katmaya devam 

etmektedirler. Ayrıca bireyler sürdürülebilir çevre için elde ettiği 

bilgileri davranıĢa dönüĢtürebilmektedir. DavranıĢa dönüĢen 

eylemleri izler, sonuçlarını yorumlarlar. Hatta bu süreçte çevre 

okuryazarlığı bireyler için normal bir yaĢam aktivitesi haline 

gelmiĢtir ayrıca çevreye karĢı yüksek düzeyde hissedilen 

sorumluluk kendisini küresel faaliyetlerde bulunmak için teĢvik 

edebilmektedir (Roth, 1992; Fettahlıoğlu, 2018). 

 

Bu noktada çevre eğitiminin, çevre okuryazarlığını harekete geçiren onu 

tetikleyen faaliyetleri kapsadığını belirtmek mümkündür. Eğitimin temel 

amacı kalıcı davranıĢ değiĢikliklerini sağlamak ise çevre okuryazarlığı 

davranıĢsal sonuçların görüldüğü aĢamayı vurgulamaktadır (Ok ve 

BaĢlar, 2015). 

4.Çevre Eğitiminin Tarihçesi 

1972 yılında Ġsviçre‟nin Stockholm kentinde BirleĢmiĢ Milletler 

tarafından gerçekleĢtirilen konferans, doğanın dengesi ve çevreye iliĢkin 

sorunlarının gerçek anlamda ele almaya baĢlayan çalıĢmaların ilk adımı 

olmuĢtur. Bu anlamda konferansın düzenlendiği 5 Haziran günü “Dünya 

Çevre Günü” olarak kabul edilmiĢtir (Çimen, 2008). Daha sonra 

UNESCO (BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)‟ nun 

çevre eğitimi programı 1975 yılında kamuoyuna duyurulmuĢtur. Bu 

tarihten sonra çevre eğitiminin önemi artarak üzerinde daha çok tartıĢılan 

bir kavram halini almıĢtır (Gökmen, 2008). Bu tarihten sonra Tiflis 

Raporu‟yla çevre eğitiminin basamakları çıkılmaya baĢlanmıĢtır. 

Çevre eğitiminin temel adımları 1977 yılında Tiflis Raporu‟nda 

belirtilmiĢtir. Tiflis Raporu‟nun çevre eğitimin biliĢsel, duyusal ve 

davranıĢsal üç ana amacı doğrultusunda hazırlandığı görülmektedir 

(Yılmaz, 2016). Raporda alınan kararlar Ģu Ģekilde özetlenebilmektedir 

(Çimen, 2008):  

Çevre eğitimi:  

 

● YaĢam boyu devam eden bir süreçtir.  

● Doğa temelli ve uygulamada bütünselliğe; ayrıca disiplinler arası 

bir özelliğe sahiptir. 
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● Sadece konu kapsamında ele alınmaması gereken bir eğitim 

yaklaĢımını temsil eder. 

● Doğa ile insan arasındaki bağıntı ve iliĢki ilgi alanını oluĢturur.  

● Çevreyi sosyal, ekonomik, politik, teknolojik, estetik bir 

bütünlük içerisinde inceler.  

● Bireylerin aktif olarak sorumluluk alma gerekliliğine vurgu 

yapar. 

● Öğrenme deneyiminin aktif olarak gerçekleĢtirilmesini sağlar.  

● Doğal kaynakların ve enerjinin kıt kaynaklar olduğunu vurgular.  

● Çevre etiği kavramının geliĢtirilmesine katkıda bulunur. 

● Çevreye karĢı olumlu tutumlar ve davranıĢlar geliĢtirilmesine 

yardımcı olur.  

● Hem öğrenme ve öğretim yöntemlerini, uygulamalı bir süreç 

olarak günlük yaĢam becerisi haline gelmesini sağlayacak Ģekilde 

kullanılır (Palmer ve Neal, 1996). 

 

Çevre eğitimine iliĢkin kararların sürdürülebilirliğinin sağlanması 

UNESCO tarafından “Uluslararası Çevre Eğitim Programı” ile devam 

etmiĢtir. UNESCO‟nun bu programı daha sonra “Sürdürülebilir Gelecek 

Ġçin Eğitim” programı adıyla devam etmiĢtir (UNESCO, 1997).  

Elgin (2012), BirleĢmiĢ Milletlerin önümüzdeki on yıllık eğitim 

hedeflerinin (DESD) ana bileĢen noktalarını aĢağıdaki Ģekilde ifade 

etmektedir:  

 

● Eğitim ve öğrenme sürecinin ağırlık kazanması,  

● Faaliyetler ve ortaklıklar arası iletiĢim ve bilgi paylaĢımlarını 

kolaylaĢtırarak paydaĢların paylaĢımlarının daha yüksek seviyeye 

çıkarılması, 

● Eğitim ve öğretim tekniklerinin sürdürülebilir kalkınmayı 

sağlayacak Ģekilde yeni bir vizyon ile temsil edilmesi,  

● Eğitim ve öğretim kalitesini artırmak, 

● Bu amaçlar doğrultusunda istenen seviyeye gelinmesi ve hatta 

belirlenen hedeflerin geçilmesini sağlayan yeni stratejiler 

geliĢtirilmesi. 

 

Görüldüğü üzere eğitim ve çevre eğitiminin kesiĢim noktası 

sürdürülebilir kalkınmaya yöneliktir. Belirlenen hedeflere ulaĢıldıkça 

süreç planları geleceğe yönelik olarak yeniden Ģekillenmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınmanın kilit noktasını çevre eğitiminin oluĢturduğunu 
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belirtmek mümkün görünmektedir. Bu noktada çevre eğitiminin 

kazanımlarından söz etmek yerinde olacaktır. 

5. Çevre Eğitiminin Kazanımları 

Çevre eğitimi daha öncede belirtildiği gibi çevre ve çevresel sorunları 

kapsamına alan çevreye karĢı duyarlı ve sorumlu bireyler yetiĢtirmeyi 

amaçlar. Bu açıdan çevre eğitimi okul öncesi eğitimden yüksek eğitime 

kadar dayanır (Güven, 2013).  

Çepni ve Çil (2009) fen bilgisi eğitiminde öğrencilere fen 

hakkındaki temel kavram ve bilgilerin kazandırılmasının “Canlılar ve 

Hayat”, “Madde ve DeğiĢim”, “Fiziksel Olaylar”, “Dünya ve Evren” 

konularıyla sağlandığını ve bu konuların “konu içeriği öğrenme alanı” 

olarak isimlendirilebileceğini belirtmiĢlerdir. Bu kapsamda elde edilen 

bilgi kazanımları fen ve teknoloji okuryazarlığının gerçekleĢtirilmesinde 

önemli rol oynamaktadır. Çepni vd. (2006). Fen-Teknoloji-Toplum (FTT) 

olarak adlandırdığı eğitime “çevre” kavramı da eklenerek Fen Teknoloji-

Toplum-Çevre (FTTÇ) eğitimi meydana gelmiĢtir (Afacan, 2008). Hatta 

Tsai (1999) Fen Teknoloji-Toplum-Çevre eğitiminin toplumsal geliĢme 

ve kültürel zenginleĢme üzerindeki etkisinin önemli bir unsur olduğunu 

bilimsel çevrelerce tartıĢılarak kabul edildiğini belirtmiĢtir. Çünkü FTTÇ 

fen biliminin doğasını, teknoloji, çevre ve toplum iliĢkisinin ortaya 

konarak anlaĢılmasında öğrencilere çevreye iliĢkin çeĢitli kazanımlar 

vermektedir. AĢağıdaki tabloda Fen-Teknoloji programına iliĢkin çevre 

ile ilgili olan kazanımlara yer verilmiĢtir: 

 

Tablo 2. Ġlköğretim II. Kademe Fen ve Teknoloji Programında Yer Alan 

ve Doğrudan Çevre ile ĠliĢkisi olan Kazanımlar 

Atıkların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla nasıl bir Ģekilde geri 

dönüĢtürülebileceğini veya imha edileceğini; teknolojinin yarattığı 

atıkların nasıl yönetilmesi gerektiğini ve bu durumun toplumsal bir sorun 

olduğunu anlar. 

Doğal kaynakların, canlıların ve habitatların teknolojik sistemleri 

kullanarak nasıl korunması gerektiğini; modern sistemlerin ortaya 

çıkardığı atıkların nasıl azaltılması gerektiğini açıklayabilir. 

Teknoloji ile küresel çevre sorunları arasındaki bağlantıları kurar ve çevre 

sorunlarını çözmek için önerilerde bulunabilir. 

Ġster bölgesel ister ulusal ister küresel çevre problemlerini bilir ve 
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muhtemel çözüm yolları üretebilir ve sonuçlarını tartıĢabilir. 

Çevre ve yaban hayatını koruma tekniklerini bilerek, bu teknikler 

üzerinde tartıĢabilir. 

Çevre ve yaban hayatını korumanın birey sorumluğu ve aynı zamanda 

toplumsal sorumluluk olduğunu bilir. 

Doğal kaynakların korunarak geliĢtirildiği bilir. 

Suni ürünler kadar aĢırılık karĢısında doğal ürünlerin de çevre için 

olumsuz etki yaratabileceğini bilir. 

Çevrenin insanlar ve toplumdan nasıl etkilediğini bilir.  

Çevre koruma amaçlı faaliyetlerin önemini bilir ve bu faaliyetlerin 

katılımcısı olur.  

Bilim ya da teknoloji uygulamalarının bireyin, toplumun ve çevrenin 

üzerinde olumlu veya olumsuz etki yaratabileceğini anlar.  

Teknolojinin olumsuz etkilerini fen ve teknolojideki geliĢmeler sayesinde 

önlenebileceğini veya mevcut etkilerin nasıl azaltılıp, giderilebileceğini 

anlar.  

Bilim ve teknolojinin geliĢiminin arkasında yatan gücün bireysel, 

toplumsal ve çevresel ihtiyaçlar olduğunu anlar.  

Teknolojik geliĢimlerin geçmiĢten günümüze birey ve toplum yaĢamını, 

çalıĢma tarzını ve çevre etkileĢimini nasıl değiĢtirdiğini örneklendirerek 

açıklayabilir.  

Bilimsel veya teknolojik geliĢimlerin bireylere, toplumlara veya çevreye 

olumlu-olumsuz yönde tahmin edilen veya tahmin edilemeyen etkilerini 

örneklendirebilir. 

Bireylerin teknolojiyi geliĢtirirken ya da kullanırken ne gibi sonuçları 

olabileceği hakkında topluma, çevreye, yasalara karĢı sorumlu olduğunu 

bilir.  

Fen ve teknoloji temelli mesleklerin ve bu meslek erbaplarından (kadın 

ve erkek), varsa kendi yakınları arasından seçerek, örneklendirebilir. 

Ġster kadın ister erkek olsun çeĢitli kültürlerden insanların fen ve 

teknolojiye geçmiĢten günümüze kadar nasıl katkıda bulunduğunu ve 

bulunacağını anlar.  

Teknoloji tek baĢına ne iyi ne de kötüdür ifadesinin ne anlama geldiğini 

bilir; ürün ve sistem kullanımının istenmedik sonuçları olabileceğini anlar 

ve örneklendirebilir. 

Kaynak: Avcı ve Önal, 2013. 

 



ALAN EĞĠT ĠM Ġ  ÇALIġMALARI 

136 

Üniversitelerde çevre bilimiyle ilgili ders içeriklerinin “çevre, insan ve 

çevre, nüfus ve çevre, yerel ve bölgesel çevre sorunları, su, hava, toprak, 

radyoaktif kirlilik ve kirliliğe neden olan diğer kaynaklar, biyolojik 

çeĢitlilik ve Türkiye‟deki durum, flora ve fauna, Türkiye‟deki endemik 

hayvan ve bitki türleri, tehlike altındaki canlı türleri, çevre ile ilgili 

kuruluĢlar ve etkinlikleri, çevre eğitimi, sürdürülebilir kalkınma” 

konularını kapsadığı görülmüĢtür (Öztürk ve Erten, 2020). Ancak 

üniversite öğrencileri eğitimdeki son basamağı temsil etmektedir ve bu 

seviyedeki öğrencilerin tutum ve davranıĢlarını yerleĢik bir karakter 

kazanmıĢtır. “Ağaç yaĢken eğilir” atasözünden yola çıkarak çevre 

eğitiminin daha küçük yaĢlarda kazandırılması gerektiği açıkça ortadadır.  

Çevre eğitiminin temel amaçlarına ulaĢmasında öğretmenlerin 

büyük sorumlulukları vardır. Bu bağlamda öğretmen yetiĢtiren 

programların amacını; çevre ve sürdürülebilir refah arasındaki bütünsel 

iliĢkiyi kurgulamalarını, yerelden küresele kadar geniĢ bir perspektifte 

ekonomik büyümenin yaratacağı çevresel sorunların neler olabileceğini 

düĢünmelerini sağlayan bir yapı içerisinde konumlandırmak 

oluĢturmaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarının çevrenin korunmasına, 

iyileĢtirilmesine yönelik sorumluluk duygusunu, çevre ve sorunlarına 

iliĢkin yeterli bilgiyle donatmak, çevre sorunlarını ortadan kaldırmak 

veya azaltmak için yeni teknikler denemelerini sağlayan özgüveni 

kazandırmak Ģeklindedir. Öğretmen adayları çevre eğitimiyle ilgili olan 

bütün çalıĢmalarını sadece öğrenciler için değil her çeĢit insan için hayat 

boyu öğrenme süreci içerisinde gerçekleĢtirebilmelidir (Kahyaoğlu, 

2011). 

Tutumların ve davranıĢların istenen yönde değiĢtirilmesi zor bir 

süreçtir. Öğrencilerin çevrede bulunmadan çevre eğitimi almaları doğal 

çevreyi tam olarak tanıyamamalarına ve yeterli düzeyde çevre bilinci 

geliĢtirememelerine neden olmaktadır (Ok ve BaĢlar, 2015). AraĢtırmalar 

sınıf dıĢı aktiviteler çevre kavramına iliĢkin tutum değiĢikliğinin istenen 

yönde geliĢmesinde etkili olduğunu göstermiĢtir (Yerkes ve Haras, 1997). 

Bu sebeple de öğrencilerin çevre eğitim çalıĢmalarının okul dıĢında 

outdoor çalıĢmalarıyla desteklenmesi önemlidir (Özlü, 2012). 

Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik boyutunun Bilim-

Teknoloji-Mühendislik-Matematik eğitim konsepti içerisinde ele alındığı 

günümüzde STEM kavramının da çevre eğitimi odağında yer aldığını 

belirtmek mümkündür. STEM, gerçek yaĢamla paralellik gösteren 

uygulamalarla gerçekleĢtirilen öğrenme tekniğidir (Hom, 2014; Öztürk 
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Sivrikaya, 2019). AĢağıdaki tabloda STEM odaklı çevre eğitiminin 

tasarım ve kazanımları verilmiĢtir: 

 

Tablo 3: STEM Odaklı Çevre Eğitimi ve Öğretim Kazanımları 

Ekolojik organizasyon düzeyleri (ör. organizma, popülasyon, komünite, 

ekosistem, biyosfer) arasındaki iliĢkiyi örneklerle açıklar 

Ekosistemlerin biyotik ve abiyotik bileĢenlerinin özelliklerini açıklar. 

Doğada var olan canlı ve cansız varlıkların birbiriyle etkileĢim içerisinde 

olduğunu tartıĢabilir.  

Dünyanın kendine has doğal bir dengeye sahip olduğunu bilir. 

Besin zinciri, besin ağı, ekolojik piramitler, biyolojik birikim ve enerji 

akıĢı vb. temel ekolojik kavramları örneklerle açıklar. 

Ġnsan faaliyetlerinin doğal denge üzerindeki etkisini sorgular. 

Madde döngüsünün bozulmasının canlılar üzerindeki etkisini tartıĢır 

Biyolojik çeĢitliliğin azalmasının doğal dengeyi nasıl etkileyeceğini 

verilerine dayalı olarak tartıĢır. 

Biyolojik çeĢitliliğin ekosistemdeki önemini analiz eder. 

Dünyada ve ülkemizde nesli tükenme noktasında olan türlere örnek 

verebilir. 

Biyolojik çeĢitliliğin nasıl korunabileceğine iliĢkin öneriler sunar. 

Havanın bileĢenlerini ve insan yaĢamı için önemini açıklar. 

Hava kirliliği, sera etkisi, küresel ısınma, iklim değiĢikliği, ozon 

tabakasında incelme ve asit yağmurları gibi güncel çevre sorunlarının 

nedenlerini ve sonuçlarını analiz eder. 

Ġnsan faaliyetlerinin hava kalitesi üzerindeki etkisini analiz eder. 

Ġç hava kirliliğinin kaynakları ve olası etkileri hakkında kestirimler yapar. 

Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan çözüm önerileri sunar. 

Çevre sorunlarının ortaya çıkmasında nüfus artıĢının, üretim ve tüketim 

faaliyetlerinin etkisi olduğunu tartıĢabilir. 

Suyun insan yaĢamı için önemini sorgular. 

Su kirliliğinin kaynaklarını ve etkilerini açıklar. 

Ġnsan faaliyetlerinin su kalitesi üzerindeki etkisini analiz eder. 

Su kirliliğini azaltmayı amaçlayan çözüm önerileri sunar. 

Su arıtımına yönelik çözüm önerileri geliĢtirir. 

Su kaynaklarındaki azalmanın veya kirlenmenin canlılar üzerinde 

yarattığı etkileri tartıĢır. 

Toprağın insan yaĢamı için önemini sorgular. 

Toprak çeĢitlerini, özelliklerini ve nasıl oluĢtuklarını açıklar. 
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Erozyonun oluĢumunu ve sonuçlarını analiz eder. 

Toprağın erozyona karĢı direncini etkileyen faktörleri ve nasıl etkilediğini 

analiz eder. 

Toprak kirliliği kaynaklarını ve etkilerini açıklar. 

Toprak kirliliğini azaltmayı amaçlayan çözüm önerileri sunar. 

Ġnsan faaliyetlerinin toprak verimliliği üzerindeki etkisini analiz eder. 

Topraktaki zararlı organizmaların yönetimini değerlendirir. 

Sürdürülebilir tarım kavramını açıklar. 

Sürdürülebilir tarım uygulamalarının etkililiğini test eder. 

Yenilenebilir ve yenilemez enerji kaynakları kullanmanın avantaj ve 

dezavantajlarını değerlendirir. 

Doğal kaynak kullanımının sürdürülebilir yaĢam ve refaha etkisini 

tartıĢır. 

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının çevreyi nasıl 

etkilediğini tartıĢır. 

Ekolojik ayak izi kavramını açıklar. 

Kendi ekolojik ayak izini hesaplayıp doğal kaynak tüketimine etkisini 

yorumlayabilir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek teĢkil eden tasarım yapabilir. 

Kaynak: Kuvaç, 2018. 

 

Çevre odaklı kavramlar ve öğrenme temelli yaklaĢımlar çerçevesinde 

elde edilen kazanımlar sonucunda orta öğretim öğrencilerinin 

cevaplandırabileceği sorular için aĢağıda örnekler verilmiĢtir: 

 

Değerlendirme Soruları 

1. AĢağıdakilerden hangisi geri dönüĢtürülebilir atıktır? 

a) Karton paket 

b) Gıda atıkları 

c) Petrol atıkları 

d) Tıbbi atıklar 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi çevre sorunlardan biri değildir? 

a) Kuraklık 

b) Ġklim değiĢikliği 

c) Canlı türlerinin yok olması 

d) Yinelenebilir enerji 

3. AĢağıdakilerden hangisi geri dönüĢtürülemez atıktır? 
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a) KullanılmıĢ Ģırınga 

b) Kağıt 

c) Pet ĢiĢe 

d) Kırık bardak 
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1. GiriĢ 

yun, insanların sosyal uyumunu, fiziksel ve zihinsel 

yeteneklerini geliĢtirmek amacıyla, belirli bir yer ve zaman 

içerisinde gerçekleĢtirilen, hesap, dikkat ve beceriye 

dayanan, belirli kuralları olan, çoğu kez oyalanmak için oynanan aynı 

zamanda haz veren bir tür yarıĢmadır” (Akandere, 2003; Çoban ve Nacar, 

2006). “Oyunun tarihi de insanlık tarihi kadar eskidir. Tapınaklarda 

toplanıp müziğe uyarak dans eden insanların hareketleri oyunu 

çağrıĢtırmaktadır. Anadolu topraklarında, Mısır, Ġran ve Girit 

uygarlıklarının kalıntılarında oyuncaklara rastlanmıĢtır” (Çoban ve Nacar, 

2006). Tarih boyunca çocuklar büyükleri ve etraflarında olup biten her 

Ģeyi taklit ederek oyunlar oynamıĢlardır. Dolayısıyla çocukların 

oyunlarında öğrendiklerini kullandıkları söylenebilir. Oyun ile öğrenme 

iç içedir. GeçmiĢe bakıldığında Eflatun aritmetiği öğrencilerine öğretmek 

için onlara elma dağıtmıĢ ve küçük oyuncaklar vermiĢtir. Aristo, 

Comenius, Rousseau, Pestalozzi ve Frübel çocukların oyuna teĢvik 

edilmeleri gerektiği üzerinde durmuĢtur (Ormanlıoğlu Uluğ, 1997). 

                                                            
4 Bu çalıĢma, Dr. Öğr. Üyesi Asiye Berber danıĢmanlığında yürütülen Özlem Eltem‟in 

“Fen Bilimlerinde Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesinin Öğretiminde Eğitsel 

Oyunların Kullanılması” (2018) baĢlıklı tezinden üretilmiĢtir. 

“O 
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Günümüzde ise oyun çoğunlukla sadece çocuklar için uygun 

görülmektedir. Oysaki eğitim alanında ortaya çıkan yeni geliĢmeler 

alternatif öğretim yöntemlerini beraberinde getirmiĢtir. Eğitimde 

kullanılan öğrenci merkezli yöntemlerin en önemlilerinden biri de oyunla 

öğretim yöntemidir. Oyun, çocuğun en doğal ve en aktif öğrenme 

ortamıdır. Oyun ve eğitim birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak 

düĢünülmelidir (Hanbaba, 2011).  

2. Eğitsel Oyun 

Eğitsel oyun, çocukların sınıfta öğrendikleri bilgileri tekrar edip 

pekiĢtirmelerine yarayan, biliĢsel yeteneklerini kullanırken eğlenmelerini 

ve rahatlamalarını sağlayan etkinliklerdir (Demirel, 2009; Tok, 2008). 

Eğitsel oyunlar sınıf ortamına canlılık katar; tüm öğrencilerin derse 

ilgisini çeker (Güven, 2013). Öğrencinin öğrenme deneyimini 

somutlaĢtırarak, içsel motivasyon sağlar, öğrenciyi içerisine çeker 

(Peirce, Conlan ve Wade, 2008). Ġyi tasarlanan eğitsel oyunlarla çocuğa 

pek çok Ģey öğretilebilir. Hayatta karĢılaĢacağı pek çok Ģey, oyun içinde 

farkına varmadan içselleĢtirilir. Örneğin kurallar, baĢkalarının haklarına 

saygı, dil becerisi, zihinsel ve fiziksel aktiviteler, etkili iletiĢim, 

özdenetim ve özgüven gibi pek çok beceri oyunlarla kendiliğinden 

öğrenilir (Özcan‟dan aktaran Sünbül, 2014). Her çocuğun ilgi ve 

yetenekleri aynı değildir. Sınıf içi uygulamalarda öğretmenler bu 

farklılıkları fark etmeli ve öğrencilerinin ilgi, yetenek ve isteklerine 

uygun eğitsel oyun etkinlikleri hazırlamalıdır. Bu süreçte öğrencilerin de 

oyun tasarlamasına imkân verilebilir (ÇavuĢ, Kulak, Berk ve Öztuna, 

2011). Eğitsel oyun oynarken de süreç iyi izlenmeli ve yönetilmelidir. 

Çünkü çocukların doğası gereği, çocuklar çabuk yorulup sıkılabilirler. 

Böyle durumlarda öğretmen müdahale etmelidir. Çocuklar sevdikleri ve 

eğlendikleri, ilgilerini çeken etkinliklerde daha kolay öğrenirler 

(Akandere, 2003).  

Çolak (2009) araĢtırmasında 0-15 yaĢ aralığındaki kiĢileri çocuk 

olarak değerlendirmiĢ; amaca uygun hazırlanan eğitsel oyunlar ile bu yaĢ 

grubundaki çocukların sosyal, psikolojik, fiziksel, dil ve zekâ geliĢimine 

katkı sağlaması beklendiğini belirtmiĢtir. Eğitsel oyun oynarken kurallara 

uyum sağlaması, eğitsel oyun sonrasındaki kazanma veya kaybetme 

durumlarında gösterdiği tavırlar, özgüveni, aktifliği etrafındakilerle olan 

iletiĢimi çocuğun sosyal geliĢimine katkıda bulunur. Eğitsel oyunlardaki 
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kurgular psikolojik açıdan çocuğu hayata hazırlayarak geliĢimine katkıda 

bulunur. Eğitici oyunlar, oyunu öğrenmeyle birleĢtirmek için etkileĢimli 

platformlar kullanır (Callaghan ve Reich, 2020). Eğitsel oyunlar fiziksel 

aktivitelerle kemik ve kas geliĢimine, jest ve mimikler ile dil geliĢimine 

katkıda bulunulur. Ayrıca uygulamanın rahat bir ortamda olması, 

düĢünme becerilerinin ve problem çözme basamaklarının kullanılması 

gibi zihinsel faaliyetler de zekâ geliĢimine katkı sağlar. Lynee (2004)‟e 

göre eğitsel oyunlar çok değerlidir. Çünkü katılımcılara yapılandırılmıĢ 

deneyimlerle öğrenme fırsatı sunar ve bireye kendi davranıĢları hakkında 

fikir verir, akran etkileĢimi sonunda kendini değerlendirme imkânı sağlar. 

Eğitici oyunlar, öğrencilerin bir oyunun çeĢitli bölümlerini bir öğrenme 

yöntemi olarak incelemelerine olanak tanıyan bir öğretim stratejisidir. 

Eğitsel oyun tasarımları öğrencilerin yeni beceriler ve bilgiler 

kazanmasını sağladığı gibi fiziksel, sosyal ve duygusal geliĢimine de 

katkıda bulunur (Alshammari, 2020). Eğitsel oyunlar tasarlanırken 

öğrenci seviyesine uygun, basit ve ilginç olması, öğrencinin kendisini 

rahat hissedeceği ortamın hazırlanması öncelikli dikkat edilmesi gereken 

noktalardandır. Bu doğrultuda hazırlanan eğitsel oyunlarla, konuların ilgi 

çekici hale getirilmesi, öğrencilerin cesaretlendirilmesi ve hatta çok aktif 

olmayan öğrencilerin dahi derse katılımının sağlanması söz konusudur. 

Ayrıca oyun kuralları esnek olmalıdır (Trajkovik, Malinovski, Vasileva-

Stojanovska ve Vasileva, 2018). Çünkü her çocuk aynı ilgi, bilgi ve 

yetenekte değildir. Esnek kuralların olması, pasif öğrencilerin bile derse 

katılmasına imkân sağlar. Çünkü kurallar esnetildiğinde, zayıf öğrenci 

hata yapmaktan korkmadan etkinliğe katılacaktır. Kaptan ve Korkmaz 

(1999)‟a göre oyun çağında olan öğrenciler, oyunla daha kolay öğrenirler. 

Bu oyunlar için gerekli araçların ve oyunun oynanacağı alanın seçimi 

oldukça önemlidir. Oyunun kuralları öğrenciler için anlaĢılır olmalı ve 

öğretmen tarafından en ince ayrıntılarına kadar dikkatle anlatılmalıdır. 

Konu alanlarına göre düzenlenen oyunlarla dersler daha öğretici, ilginç 

ve neĢeli hâle getirilebilir. Bunlar eğitsel oyunun diğer yöntemlere 

kıyasla daha üstün yönleri olmasına rağmen eğitsel oyunlarında 

sınırlılıkları vardır. Malzemelerin maliyeti ve bulunması, aynı oyunun 

grupla tekrar oynamaya elveriĢli olmaması, çok zaman gerektirmesi, 

öğrenciler arasında istenmedik etkileĢimlerin olması gibi nedenler 

yöntemin sınırlılıkları olarak kabul edilmektedir (Gruending ve ark 

aktaran Pehlivan, 2005). Öğretmenler, her derste kısa süre de olsa eğitsel 

oyunlara yer vermeli, sürece de iyi rehberlik etmelidir (Demirel, 2009). 

Ayrıca yapılan araĢtırmalarda da öğretmenlerin oyun tasarlamasının, 
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öğrencilerinin de tasarım konusunda tecrübe kazanabilecekleri 

belirtilmektedir ( Bressler ve Annetta, 2021). Eğitsel oyunlar öğrencinin 

bulunduğu çevreden, onların yaĢamından da seçilebilir. Öğrencilerin 

gündelik yaĢamlarının içinde olan kart oyunları, bilmeceler, bulmacalar, 

nesi var, nesi yok, kutuplaĢma, yapbozlar, kulaktan kulağa, isim Ģehir, 

koĢu yarıĢı gibi oyunların uyarlamaları ve eğitsel oyun olarak derslerde 

kullanımları örnek olarak verilebilir (Sönmez, 2009; Seçkin Kapucu, 

2015).  

2.1. Eğitsel Oyunun Hazırlanması 

Eğitsel oyunun planlanması esnasında oyun seçiminde dikkatli 

davranmak gerekmektedir. Eğitsel oyunlar tasarlanmadan önce 

mümkünse öğrencilerin görüĢlerinin alınması önemlidir. Hem oyun 

tasarlarken hem kuralları oluĢtururken sürece katılan öğrenciler 

uygulamanın daha verimli gerçekleĢmesi için çaba sarf edeceklerdir. 

Oyunun özellikleri etkililiği etkileyen önemli bir etmendir. Eğitsel 

oyunun hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken basamaklar aĢağıdaki 

gibi sıralanabilir: 

 

 Eğitsel oyun program kazanımlarına göre hazırlanmalıdır. 

 Eğitsel oyunun dersin hangi aĢamasında kullanılacağına karar 

vererek o doğrultuda ve nitelikte düzenlenmesi oyunun 

etkililiğini artırmaktadır. 

 Eğitsel oyun grup özelliklerine (bilgi, yaĢ, cinsiyet) uygun 

olmalıdır. 

 Eğitsel oyunun süresi, oyunun ders içerisinde uygulanmasına 

elveriĢli olmalıdır. 

 Eğitsel oyun hazırlama sürecinde gerekli madde ve malzemeler 

oyun öncesinde hazırlanmalıdır. 

 Eğitsel oyunlarda kullanılan malzemelerin öğrencinin ilgisini 

çekecek nitelikte olması, etkinliğe olan ilgiyi ve katılımı 

artırmaktadır. 

 Sınıf dıĢı uygulamalarda kullanılabilecek eğitsel oyunlar da 

vardır ve bu oyunlarla öğrenciye keyifli ve farklı deneyimlerle 

öğrenme fırsatı sunulabilmektedir. 

 Eğitsel oyunu detaylı açıklayan “oyun yönergesi” 

hazırlanmalıdır. Bu yönergedeki kurallarda esneme yapılmaması 

gerekmektedir. 
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 Eğitsel oyun sonunda değerlendirmenin nasıl yapılacağı 

belirlenmelidir. 

 Eğitsel oyun sonunda ödüllendirmenin yapılıp yapılmayacağı, 

yapılacaksa ödülü baĢtan belirlenmelidir. Bazı eğitsel oyunlar 

sadece derse canlılık katmak için oynanabilecekken, bazı 

oyunların kazananları ödüllendirilebilir. Buna oyun öncesinde 

öğrencilerle birlikte karar verilebilir. 

Oyunun kaç tekrar yapılacağı, oyuncular arasındaki etkileĢim 

sınırı ve sırası, oyuncuların sağlık koĢullarının belirlenmesinin ön 

hazırlıklar içinde yer alması beklenmektedir (Akandere, 2003; 

Pehlivan, 2005). 

3. Eğitsel Oyun Örnekleri 

Bu bölümde fen bilimlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıĢ 10 eğitsel 

oyun örneğine yer verilmiĢtir. Hazırlanan örnekler fen bilimlerinin 

öğretiminde bütün konulara uyarlanarak oynanabilir niteliktedir. 

3.1. Ben Kimim? 

Konu : “Atomun tarihsel geliĢiminde görüĢ bildiren bilim insanları” 

konusuna yönelik örnek oyun hazırlanmıĢtır.  

Tahmini oyun süresi: 15-20 dakika 

Malzemeler: YapıĢtırıcı ve karton (veya yapıĢkanlı kağıt), makas 

Yönerge:  

● Atomun yapısı ile ilgili görüĢ bildiren bilim insanlarının isimleri 

kartlara yazılarak ters biçimde masanın üzerine konur. 

● Gönüllü bir öğrenci öğretmen masasının yanına gelir ve 

kartlardan birini seçer.  

● Öğrenci, bilim insanlarının isimlerinin yazdığı taraf arkadaĢlarına 

bakacak Ģekilde, kartı alnına yapıĢtırır. 

● Öğrenci, sınıf arkadaĢlarına “Ben kimim?” sorusunu sorar. 

● Sınıftaki diğer öğrenciler de, bir adet olmak üzere, bilim insanın 

atomun yapısı ile ilgili görüĢlerini sırayla söylerler. 

● Öğrenci, sınıf arkadaĢlarının verdiği atomun yapısı ile ilgili 

görüĢlerden yola çıkarak, alnındaki kartta adı yazan bilim 

insanını bulmaya çalıĢır. 
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Uygulama önerileri: 

Öğrenciler arkadaĢının alnında resmi olan bilim adamı ile ilgili yanlıĢ 

bilgiler verebilir bu durumda müdahale gerekecektir. Öğretmen bilginin 

hatalı olduğunu belirterek öğrencinin düzeltmesini bekleyebilir; öğrenci 

bilgiyi düzeltemiyorsa ipucu verebilir, buna rağmen doğru bilgi gelmezse 

öğretmen doğru bilgiyi verebilir. Uygulama için atom hakkında görüĢ 

bildiren 5 bilim insanın isminin yazılı olduğu kartlar hazırlanır. Örneğin 

seçilen kartta “John Dalton” bilim insanının ismi bulunduğunu 

varsayarsak öğrencilerden aĢağıdaki gibi bilgilerin söylenmesi 

beklenmektedir (ġekil1). 

Örnek ifadeler: 

Benim modelime göre atom içi dolu berk kürelerdir. 

Atomlar içi dolu küreciklerdir. 

Bir elementin tüm atomları aynıdır. 

Atom parçalanamaz. 

 

 
ġekil1: “Ben kimim” örnek oyun kartı ve sınıf içi uygulama 

3.2.Hafızamda Elementler 

Konu : “Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin 

isimlerini ve sembollerinin öğrenilmesi” konusuna yönelik örnek oyun 

hazırlanmıĢtır.  

Tahmini oyun süresi: 15-20 dakika  

Malzemeler: Karton, makas 

Yönerge: 

● Kartonları 40 eĢit parça olacak Ģekilde kesilir. 

● Ġlk 20 elementin isimlerini 20 kartona, sembolleri de diğer 20 

kartona yazılır.  

 

JOHN 

DALTON 
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● Kartlar karıĢtırılıp, yazılı olan yüzü alta gelecek Ģekilde dizilir.  

● Oyuna katılan öğrenciler (En az 2 öğrenci– En çok 4 öğrenci) 

sırayla iki kart açar ve element ile sembolünü aynı anda bulmaya 

çalıĢırlar. 

● Element ismini ve sembolünü aynı anda açan oyuncu kartların 

sahibi olur. Bir kez daha kart açma hakkı kazanır.  

● Element ismi ve sembolünü eĢleĢtiremeyen oyuncu kartları, 

yerini değiĢtirmeksizin kapatıp yerine bırakır. Sıra diğer 

oyuncuya geçer. Ortadaki kartlar bitene kadar oyun devam eder.  

● Ortadaki kartlar bittiğinde her oyuncu elindeki kartları sayar. En 

çok karta sahip olan oyuncu oyunu kazanır. 

Uygulama önerileri:  

Oyunda süre tutulabilir. Bunun için 1 dakikalık kum saati kullanmak 

herkesin görebilmesi açısından uygun olacaktır. Kartlar ters çevrildiğinde 

öğrencilere ipucu verebilecek nitelikte herhangi bir farklılığının olmaması 

gerekir. Bu nedenle tüm kartların aynı renk ve boyutta hazırlanmasına 

dikkat edilmelidir (ġekil 2). Sınıf mevcudu göz önünde bulundurularak 

oyuncu sayısı düzenlenebilir. Aynı oyun bileĢik adları ve sembolleri ile 

de oynanabilir. 

  
ġekil 2: “Hafızamda elementler” örnek oyun kartları 

3.3. Ben Neyim? 

Konu : “Atom yapısı, karıĢımlar, çözünme, bağlar, periyodik cetvel (ilk 

18 element)” konularına yönelik örnek oyun hazırlanmıĢtır. 

Tahmini oyun süresi: 30-40 dakika  

Malzemeler: Renkli kartonlar, makas, keçeli kalem 

Yönerge:  

● Bu oyun “Tabu” isimli kutu oyunundan esinlenerek 

tasarlanmıĢtır. 
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● Her karta konuyla ilgili bir kavram yazılır. 

● Kartın altına üç çeĢit anlatma seçeneğinden uygun olan yazılır. 

Birincisi sadece sözel olarak kavramı anlatma, ikincisi sadece 

çizerek kavramı anlatma, üçüncüsü çizerek veya sözel olarak 

kavramı anlatma. 

● Öğrenciler ikiĢerli gruplar halinde veya bireysel olarak sınıfa 

anlatma Ģeklinde oynayabilirler. 

● Sırasıyla gelen öğrenci rastgele bir kart seçer ve uygun Ģekilde 

grup arkadaĢına kavramı anlatmaya çalıĢır. 

● Her öğrencinin 1 defa pas hakkı ve 1 dakika süresi vardır. Bu 1 

dakika içerisinde anlatabildiği kadar çok kart anlatmaya çalıĢır. 

En çok kavram anlatan oyunu kazanır. 

● Aynı oyun bireysel olarak sınıfa anlatma Ģeklinde de oynanabilir. 

Sınıf atmosferine göre uygun yöntem seçilir. 

Uygulama önerileri: 

„Ben neyim?‟ oyunu, öğrencilerin aĢina oldukları tabu oyunundan 

esinlenilerek hazırlandığı için, sınıf ortamında kolayca oynanabilen 

kullanıĢlı bir eğitsel oyundur (ġekil 3). Öğretmenin bu oyun için fazla 

sayıda soru kartı hazırlaması önerilmektedir. Oyunda süre sınırı 

olduğundan hak kaybına yol açmamak adına, kavramın anlatılamaması ya 

da anlatıldığı halde bilinememesi durumunda öğretmenin veya diğer 

öğrencilerin müdahale etmemesi uygun olacaktır. 

Oyun öğrencilerin farklı yeteneklerini kullanabilmeleri açısından 

önemlidir. Çünkü Kartın üç çeĢit “sadece sözel, sadece çizerek, çizerek 

veya sözel” anlatma seçeneği vardır. Uygulama resimleri verilmiĢtir. 

Örnek sorular: 

Atom / Sadece çizerek anlatın. 

Modern atom teorisi / Sadece çizerek anlatın. 

Magnezyum / Sadece sözel ifadelerle anlatın. 

Çözelti / Çizerek veya sözel ifadelerle anlatın. 

 
ġekil 3: “Ben neyim” örnek oyun kartı ve sınıf içi uygulama 
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3.4. Anyon Katyon Tombala 

Konu : “Anyon ve katyon” konularına yönelik örnek oyun hazırlanmıĢtır. 

Tahmini oyun süresi: 30-40 dakika  

Malzemeler: Renkli kartonlar, makas, keçeli kalem, kese 

Yönerge:  

● Bu oyun “Tombala” isimli kutu oyunundan tasarlanmıĢtır. 

● Her bir kartta 5 adet iyon yükü yazacak Ģekilde tombala kartları 

hazırlanır (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).  

● Periyodik tablodaki ilk 20 element isim ve atom numarası ile 

birlikte yazılarak kese içerisine konur. 

● Her öğrenciden bir adet tombala kartı seçmeleri istenir. 

● Öğretmen keseden bir element çeker ve atom numarasıyla 

birlikte söyler. 

● Öğrenciler elementin iyon yükünü hesaplar.  

● ĠĢlemi bitiren öğrenciler bitirme sıraları göz önünde 

bulundurularak söz alırlar. 

● Doğru cevabı bulan öğrenci elemente sahip olur ve kartındaki 

iyon yüküyle elementi eĢleĢtirir. 

● Tombala kartındaki 5 eĢleĢtirme iĢlemini ilk bitiren öğrenci 

oyunu kazanır. 

Uygulama önerileri: 

Öğretmenin ders öncesinde hazırlık yapması gereken bir oyundur. 

Uygulamada öğretmenin sınıf içerisinde dolaĢarak öğrencilerin kartlarını 

da kontrol etmesi gerekir. Konu bilgisi az olan öğrenciler yanıt 

vermeyerek oyun dıĢı kalabilirler. Bu oyun esnasında öğretmen konu 

bilgisi az olan öğrencileri ya da sınıf genelinde konunun anlaĢılma 

seviyesini tespit edebilir. Bu oyun tombala oyunundan uyarlanmıĢtır. 

(ġekil 4). 

   
ġekil 4: “Anyon katyon tombala” örnek oyun kartı ve sınıf içi uygulama 
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3.5. El Yordamıyla Karışım Ayrıştırma 

Konu : “KarıĢımlar” konusuna yönelik örnek oyun hazırlanmıĢtır.  

Tahmini oyun süresi: 20 dakika 

Malzemeler: ÇeĢitli karıĢım örnekleri (Tuzlu su, ayran, kolonya, 

zeytinyağı-su, fasulye-buğday, çamurlu su...), gözü bağlayarak kapatacak 

özellikte bez 

Yönerge:  

● Her öğrenci bireysel oynar. 

● KarıĢımlar masanın üzerine dizilerek tüm öğrencilerin karıĢım 

çeĢitlerini görmeleri sağlanır. 

● BaĢlayacak olan öğrencinin gözü bağlanır. 

● Ardından karıĢım örneklerinin masanın üzerinde yerleri 

değiĢtirilir.  

● Öğrenci el yordamıyla hangi karıĢımın ne olduğunu, homojen mi 

heterojen mi olduğunu tahmin eder. Tahmini doğrultusunda 

hangi yöntemle karıĢımın ayrıĢacağını da tahmin eder. En fazla 

doğru yapan öğrenci kazanır.  

● EĢit sayıda doğru cevap veren olursa bu öğrenciler için ikinci tur 

oynanır. 

● Yine eĢitlik bozulmazsa birden fazla oyuncu oyunu kazanır. 

Uygulama önerileri: 

Öğrenciler karıĢım için malzemeleri getirebilir ve sınıfta birlikte 

hazırlayarak konu tekrarı yapabilirler. Kalabalık sınıflarda sınıf gruplara 

ayrılarak gruplar arası en çabuk ve doğru bilen ekibe ek puan gibi 

uygulamalarla heyecan artırılabilir. Oyun sırasında sınıf dağılabilir ve 

kirlenebilir. Bu oyun sınıfta eğlenceli olduğu gibi sınıf ortamı yerine 

bahçede daha rahat oynanabilir (ġekil 5). 

   
ġekil 5: “El yordamıyla karıĢım ayrıĢtırma” oyunu sınıf içi uygulaması 
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3.6. Bilim Çarkı 

Konu başlığı: “Maddenin yapısı ve özellikleri” konusuna yönelik örnek 

oyun hazırlanmıĢtır.  

Tahmini Oyun Süresi: 30-40 dakika  

Malzemeler: Renkli mukavvalar, renkli kartonlar, makas, renkli 

semboller 

Yönerge:  

● Bu oyun “Trivial Pursuit” isimli kutu oyunundan uyarlanmıĢtır. 

● Madde ve özellikleri ünitesinin 6 üst kazanım baĢlığı için, alt 

kazanımlar dikkate alınarak, 12‟Ģer adet olmak üzere toplam 72 

soru kartı hazırlanır. Soru kartları 6 üst kazanım grubu için, 6 

farklı renkte olmak üzere Ģu Ģekilde oluĢturulmuĢtur: 

Sarı: Maddenin tanecikli yapısı 

YeĢil: Saf maddeler 

Mavi: KarıĢımlar 

Kırmızı: KarıĢımların ayrılması 

Turuncu: Evsel atıklar ve geri dönüĢüm 

Mor: Kimya endüstrisi 

● Her bir grup için farklı renkte olmak üzere, 6 dilimden oluĢan bir 

sembol çarkı hazırlanır.  

● Soruların kategori renklerine göre, 6 yüzü farklı renkte zar 

hazırlanır. 

● Sırası gelen grup zar atar, zarın üste gelen yüzünün renginin ait 

olduğu kategoriden bir soru kartı çeker ve o soruyu kendi grup 

arkadaĢlarına sorar.  

● Grubundaki diğer 2 öğrencinin istiĢare edip 30 saniye içerisinde 

tek cevap verme hakkı vardır. Soruyu doğru yanıtlarlarsa, ilgili 

kategoriye ait bir sembol kazanarak sembol çarkına sembollerini 

yerleĢtirirler ve tekrar zar atma hakkı kazanırlar. YanlıĢ cevap 

verilirse sıra diğer gruba geçer. 

● Tüm kategorilerden birer sembol kazanıp sembol çarkını ilk 

tamamlayan grup oyunu kazanır. 

● Oyunun baĢlangıcında oyuncuların zar atma sıraları kura ile 

belirlenir. 

● Her turda grubun soru soran öğrencisi değiĢir. 
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Uygulama önerileri: 

Oyun öncesi hazırlıklar biraz uzun sürmektedir. Öğretmenin çok sayıda 

soru hazırlaması gerekmektedir. Konu bittiğinde konunun tamamının 

taramasının yapılması için uygun bir oyundur. Bu oyunda sembol çarkı 

için kullanılacak olan sembollerin öğrenciler için ilgi çekici olması 

oyunun etkililiğini artırmaktadır (ġekil 6). Örneğin renkli Ģeker ya da 

benzer materyaller çok ilgi çekici olabilmektedir. 

Örnek sorular: 

Atomun merkezindeki kısım nedir? (Çekirdek)  

Atomda bulunan yüksüz parçacık hangisidir? (Nötron)  

Atomu berk kürelere benzeten bilim insanı kimdir? (Dalton)  

Protonlar tarafından çekilen parçacık hangisidir? (Elektron)  

Elektronların bulunduğu yere ne denir? (Katman)  

 
ġekil 6: “Bilim çarkı” örnek materyali ve sınıf içi uygulaması 

3.7. Bardağın Halleri 

Konu : “Maddenin tanecikli yapısı” konusuna yönelik örnek oyun 

hazırlanmıĢtır.  

Tahmini Oyun Süresi: 15-20 dakika 

Malzemeler: 3 adet karton bardak, keçeli kalem, dosya kağıdı 

Yönerge: 

● Karton bardaklar ters çevrilerek masaya konur. 

● Bardakların birinin altına „KATI‟, birinin altına „SIVI‟, diğerinin 

altına „GAZ‟ yazılır.  

● Ġki öğrenci karĢılıklı sıraya oturur ve karton bardaklar 

ortalarındaki masaya, yazıları üstten okunabilecek Ģekilde 

konulur. (Oyun 3-4 öğrenci ile de oynanabilir.) 
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● Öğretmen, elinde katı, sıvı ve gazların özelliklerinin karıĢık bir 

Ģekilde sıralandığı „Özellikler Çizelgesinden sırayla özellikleri 

okumaya baĢlar. 

● Her özelliği okuduktan sonra, öğrenciler o özellik hangi maddeye 

aitse o bardağı önce kapmak için yarıĢırlar. 

● Öğretmen kontrol ettikten sonra doğru bardağı alan öğrenci 1 

puanı kazanır.  

● Ardından bardak ortaya konularak diğer özelliğe geçilir. 

● Tüm özellikler bitene kadar oyun bu Ģekilde ilerler. 

● En çok puanı kazanan öğrenci oyunu kazanır. 

Uygulama önerileri: 

Sorular okunmaya baĢladığında öğrencilerin ellerinin masanın altında 

olması gerekmektedir. Öğrencilerin ellerinin bardaklara olan mesafesinin 

eĢit olması daha adil bir ortam sağlamaktadır.  

 

Örnek sorular: 

Tanecikleri titreĢim hareketi yapar. 

 Tanecikleri öteleme hareketi yapar. 

 Tanecikleri dönme hareketi yapar. 

 Tanecikleri arasında boĢluk vardır. 

 Belirli hacmi vardır. 

 Belirli Ģekli vardır. 

 SıkıĢtırılabilir. 

Öğretmen öğrencilere oyunla ilgili açıklama yapar;  

Sizlere maddelere ait özellikler vereceğim. Bu özelliklerin hangi 

maddeye ait olduğunu düĢünüyorsanız, o maddenin yazılı olduğu bardağı 

ilk alan kiĢi puanı kazanır. Bazı özellikler iki veya üçüne de ait olabilir. O 

durumda iki elinizi kullanarak alabildiğiniz kadar bardağı alıp, aldığınız 

bardak sayısı kadar puan kazanacaksınız (ġekil 7). 

            Katı                          Sıvı                      Gaz 

 
ġekil 7: “Bardağın halleri” oyun materyali 
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3.8. En Güçlü Halka 

Konu : “Fiziksel ve kimyasal değiĢim, metal, ametal, yarı metal, asitler 

ve bazlar” konularına yönelik örnek oyun hazırlanmıĢtır. 

Tahmini Oyun Süresi: 15-20 dakika  

Malzemeler: TebeĢir 

Yönerge: 

● Okul bahçesine tebeĢirle öğrenci sayısı kadar halka çizilir. Bu 

halkalarla çember Ģekli oluĢturulur. Her öğrenci bir halkanın 

içerisinde durur. 

● Çemberin ortasına da öğretmen için bir halka çizilir ve öğretmen 

de bu halkanın içinde durur. 

● Öğretmen öğrencilere sırayla konuyla ilgili soruyu sorar. Soruyu 

doğru cevaplayan öğrenci halkasında kalır. Ancak yanlıĢ cevap 

veren öğrenci halkanın dıĢına çıkar. 

● Birinci tur tamamlandıktan sonra halkalarda kalan öğrencilerle 

ikinci tur baĢlar. Aynı Ģekilde sorulara yanlıĢ cevap verenler 

halkanın dıĢına çıkar.  

● Halkasında kalan öğrencilerle oyun devam eder.  

● Halkasındaki yerini koruyabilen tek öğrenci kalana kadar oyun 

devam eder. Bu öğrenci oyunun kazananı olur. 

Uygulama önerileri: 

Bu oyun bahçede oynamak için daha uygundur. Öğrencilerin kendilerini 

daha rahat hissetmelerini sağladığı gibi öğrenmenin sınıf dıĢında da 

yapılması farklı öğrenme ortamlarının kullanılması açısından 

önerilmektedir. 

Örnek Sorular: 

Maddeler çeĢitli nedenlerle değiĢime uğrarlar. AĢağıda verilen olayların 

fiziksel ya da kimyasal değiĢimlerden hangisine uğradığını söyleyiniz. 

Muzun kararması   Buzun erimesi  

Yumurtanın haĢlanması  Kâğıdın yırtılması 

Tuzun suda çözünmesi  Yaprağın sararması  

Hamurun mayalanması  Dondurmanın erimesi  

Sütün ekĢimesi  Demirin paslanması 

Kömürün yanması  Yoğurttan ayran yapılması  
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Bahçe düzeni: 

 

: Öğrenci 

 

 

: Öğretmen  

 

 

ġekil 8: “En güçlü halka” oyunu bahçe düzeni 

3.9. Patlayan Bilim 

Konu : “Maddenin halleri ve hal değiĢimi” konusuna yönelik örnek oyun 

hazırlanmıĢtır. 

Tahmini Oyun Süresi: 30- 40 dakika (1 ders süresi) 

Malzemeler: Kırmızı, sarı ve mavi renk kâğıt, farklı renkte balonlar. 

Yönerge: 

● Üniteye ait bilgiler doğru ya da yanlıĢ ifadeler Ģeklinde 3 renk 

kâğıda (kırmızı, sarı, mavi) tek tek yazılır. Ġfadeler kolay, orta ve 

zor seviye Ģeklinde kategorize edilir. 

Kolay seviye : Sarı renk  

Orta seviye : Mavi renk  

Zor seviye : Kırmızı renk  

● Balonların içerisine rastgele 5‟er tane bilgi kâğıdı konularak 

balonlar ĢiĢirilir.  

● Balonlardaki soruların zorluk seviyelerinin karıĢık konulması 

öğrencilerin heyecanını artıracağı için soru kâğıtları rastgele 

dağıtılmalıdır. Örneğin bir balona 4 kırmızı, 1 mavi soru kartı 

konulabileceği gibi; baĢka bir balona 1 mavi, 1 kırmızı, 3 sarı 

soru kâğıdı konulabilecektir. Böylece süreç dinamik olacaktır. 

● Öğrencilerden grup isimlerini belirlemeleri istenir.  

● Her gruptan bir öğrenci gelir ve seçtiği herhangi bir balonu 

patlatarak içerisinden çıkan 5 ifadeyi sırasıyla grubundaki 

arkadaĢlarına okuyarak doğru mu yanlıĢ mı olduğunu bulmalarını 

ister. 

● Her doğru cevap 1 puan olacak Ģekilde puanlar yazılır. 
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● Tüm balonlar patlayıncaya kadar oyun sürer. 

● En yüksek puanı toplayan grup oyunun kazananı olur. 

Uygulama önerileri: 

Bu oyunda soruların zorluk seviyeleri balonlar içerisine rastgele 

dağıtılmaktadır (ġekil 9). Her yeni tur öğrenciler için kolaylık 

getirebileceği gibi, oyunun gidiĢatı her an değiĢebilmektedir. Bu sebeple 

öğrencilerin heyecanı da sönmemektedir. 

 

Örnek sorular: 

Tencerede çok su olması kaynama noktasını artırır (kırmızı). 

Saf sıvıların kaynama noktası sabittir (mavi). 

BuharlaĢma sıvının her yerinde gerçekleĢir (mavi). 

Katı iyot süblimleĢirken etrafından ısı alır (kırmızı). 

Katı halden sıvı hale geçmeye erime denir (sarı). 

 

   
ġekil 9: “Patlayan bilim” örnek materyali ve sınıf içi uygulaması 

3.10. Bilmece Bildirmece 

Konu : “GeçmiĢten günümüze Türkiye‟deki kimya endüstrisinin 

geliĢimini araĢtırır” konusuna yönelik örnek oyun hazırlanmıĢtır 

Tahmini Oyun Süresi: 10-15 dakika 

Malzemeler: Renkli A4 kağıtları, kese, makas 

Yönerge: 
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● Kağıtlar 2‟ye kesilir. 

● Her kağıda bir bilmece yazılır. 

● Bilmecelerin yazılı olduğu kağıtları katlanıp bir keseye konulur.  

● Gönüllü bir öğrencinin keseden ilk bilmeceyi açmasıyla oyuna 

baĢlanır. 

● Öğrenci bilmeceyi okur. Diğerleri bilmeye çalıĢır. Ġlk doğru 

cevabı veren öğrenci keseden baĢka bir bilmece çekip okur. 

● Oyun bu Ģekilde tüm bilmeceler bitene kadar sürer. 

Uygulama önerileri: 

Oyun tüm ünite kazanımları kullanılarak da düzenlenebilir. Bu oyun 

sırasında öğrencilerin beden dilini kullanması, etkinliği daha eğlenceli 

hale getirecektir. Öğrenciler bu konuda teĢvik edilebilir. Bilmeceleri 

karĢılıklı gruplar birbirleri için hazırlayabilirler. Böylece hem konu ile 

ilgili bilgileri derinleĢecek, hem de yaratıcılıklarının geliĢmesine imkan 

tanınmıĢ olacaktır. Bilmece örnekleri Ģekil 10‟ da verilmiĢtir. 

 

 
ġekil 10: “Bilmece bildirmece ”oyunu örnek bilmece kartları 

Sonuç 

Eğitsel oyunlar eğlenceli dikkat çekici özelliği nedeniyle kullanılabileceği 

gibi öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenme içeriğindeki olası yanlıĢ 

anlamaların tespiti için de kullanılabilir (Yang ve Lu, 2021). Eğitsel 

oyunlar, öğrencilerin bir oyunun çeĢitli bölümlerini bir öğrenme yöntemi 

olarak incelemelerine olanak tanıyan bir öğretim stratejisidir. Eğitsel 

oyun tasarımları öğrencilerin yeni beceriler ve bilgiler kazanmasını 

sağladığı gibi fiziksel, sosyal ve duygusal geliĢimine de katkıda bulunur 

(Alshammari, 2020). ÇalıĢmada fen bilimlerinin bütün konularında 

kullanılabilecek oyun örnekleri hazırlanmıĢtır. Oyunlar hazırlanırken 

çocukların günlük yaĢantılarından aĢina oldukları, bildikleri oyunların 
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seçilip fen bilimleri konularına uyarlanması esas alınmıĢtır. Oyunların ön 

uygulamalarında öğrencilerin daha önceden, gördükleri oynadıkları 

oyunların kurallarını bildikleri için oyuna daha kolay uyum sağladıkları 

ve oyunda baĢarılı oldukları görülmüĢtür. Bu nedenle oyunlarda 

televizyondan ve çevrelerinden bildikleri tabu, kart oyunu, tombala vb. 

oyunların uyarlanması tercih edilmiĢtir. Uygulamalarda da öğrencilerin 

eğlenceli buldukları ve dersin verimli geçtiği bildirimleri doğrultusunda 

oyunlar derlenmiĢ ve fen bilimlerinde kullanılabilmesi için sunulmuĢtur. 

ÇalıĢmamızda verilen eğitsel oyunların sadece fen bilimleri ile sınırlı 

kalmayıp baĢka branĢlarda da gerekli uyarlamalar yapılarak 

kullanılabileceği öngörülmektedir. 
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1. GiriĢ 

luslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Programme for 

Intenational Students Assessment-PISA) olan PISA, OECD‟nin 

üç yıl arayla düzenlediği, 15 yaĢ grubu öğrencilerin kazandıkları 

bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araĢtırmasıdır. 

PISA çeĢitli alanlarda okuryazarlık becerilerini ele almaktadır. PISA 

2000‟de okuma becerileri, 2003‟te matematik okuryazarlığı, 2006‟da fen 

bilimleri, 2009‟da okuma becerileri ve 2012‟de matematik okuryazarlığı 

alanına odaklanarak katılımcı ülkelerden veri toplamıĢtır. Ayrıca PISA 

2003‟ten itibaren problem çözme becerileri üzerinde de değerlendirme 

yapmaktadır. PISA okuryazarlığı açık uçlu iyi yapılandırılmıĢ 

problemlerle ölçmesinin yanı sıra öğrencilerin demografik özellikleri, 

okul ortamları, öğrenme biçimleri, aileleri, kendileri hakkındaki görüĢleri 

ve uygulama dönemindeki konu alanlarındaki motivasyonla ilgili veriler 

anketler aracılığıyla toplamaktadır (OECD, 2004). Bu nedenle PISA 

katılımcı ülkelerin eğitim sistemlerinin mevcut durumları hakkında 

aydınlatıcı bilgiler vermekte olup öğrencilerin yukarıda belirtilen 

alanlardaki okuryazarlık performansları ülkelerindeki eğitim sistemlerinin 

değerlendirilmesine ve katılımcı ülkelerin mevcut eğitim sistemlerine 

U 
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eleĢtirel gözle bakabilmelerine yardımcı olmaktadır (Güzeller & Akın, 

2011). 

PISA uluslararası değerlendirme çalıĢması ilk olarak 2000 yılında 

yapılmaya baĢlanmıĢtır. 2000 yılında yapılan ilk PISA uygulamasına 

katılan 32 ülke katılmıĢ ve katılımcı ülkelerin 28‟i ise OECD üyesidir. 

PISA 2012 uygulamasına ise toplamda 65 ülke katılmıĢ ve katılımcı 

ülkelerin 34‟ünün OECD ülkesi olduğu bilinmektedir (OECD, 2013). 

PISA sonuçları 2000 ve 2018 yılları arasında Asya Pasifik Ülkelerinin 

çoğunun matematik okuryazarlığı alanında üstün performans sergilediğini 

göstermiĢtir. Örneğin, PISA 2006 sıralamasında ise Tayvan ilk sırada ve 

Güney Kore üçüncü sırada yer almıĢtır (OECD, 2007). PISA 2009 

sonuçlarına göre ilk beĢ ülke Asya Pasifik bölgesinde yer almıĢ ve 

ġanghay, Singapur, Hong Kong, Güney Kore ve Tayvan sıralamadaki ilk 

beĢte ülke olmuĢtur (OECD, 2010). Örneğin PISA 2009‟daki matematik 

okuryazarlığında Çin ve Singapurlu öğrenciler tüm ülkeler arasında en 

yüksek oranda yaklaĢık %15‟i 6‟ncı seviyede (en üst seviye) yer almıĢtır 

(OECD, 2010). PISA 2012‟de ise Asya Pasifik ülkeleri yine sıralamadaki 

yerlerini korumuĢ olup ġanghay, Singapur, Hong Kong, Tayvan ve 

Güney Kore ilk beĢteki ülkeler olmuĢtur (OECD, 2014). Bu ülkelerin 

diğer katılımcı ülkelere kıyasla matematik okuryazarlığı performanslarını 

giderek yükselttiği ve matematik okuryazarlığı açısından açık ara önde 

oldukları ortaya çıkmıĢtır. Özellikle de Çin Halk Cumhuriyeti‟nin Özel 

Yönetim Bölgeleri büyük bir atılım yaparak matematik okuryazarlığında 

en baĢarılı ülke olarak sıralamada baĢı çekmiĢtir. 

Özetle, PISA ve TIMSS gibi uluslararası karĢılaĢtırmalı 

değerlendirme programları Asya Pasifik ülkelerinin matematikteki üstün 

baĢarısını ortaya çıkarmıĢtır. Aynı zamanda bu değerlendirme 

çalıĢmalarında bu Asya Pasifik Ülkelerinin her zaman yüksek 

performanslı ülkeyi temsil ettikleri görülmektedir. Asya Pasifik 

ülkelerinden Çin Halk Cumhuriyeti (ġanghay, Tayvan, Hong Kong ve 

Makau), Singapur, Güney Kore ve Japonya‟nın üstün matematik 

okuryazarlığı performansını dikkate alındığında matematik eğitimi 

araĢtırmacılarının bu belirtilen ülkelerdeki matematik öğretmeni 

yetiĢtirme sürecine ve öğretmenlik mesleği üzerine odaklanmaları faydalı 

olacaktır. Bütün bu nedenlerden dolayı bu kitap bölümünde üstün 

performanslı Asya Pasifik Ülkelerinin matematik eğitim sürecindeki 

öğretmen yetiĢtirme süreci ve öğretmenlik mesleğinin iĢ yaĢamındaki yeri 

ele alınmıĢtır.  
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2. Matematik Okuryazarlığında Üstün Performans 

Gösteren Asya Pasifik Ülkelerin Matematik Öğretmen 

YetiĢtirme Süreci ve Öğretmenlik Mesleğinin ĠĢ 

YaĢamındaki Yeri 

2.1. Çin Halk Cumhuriyeti  

Konfüçyüs kültürü ve Uzak Doğu pragmatizm felsefesinin benimsendiği 

Çin Halk Cumhuriyeti‟nde öğretmenlik mesleği önemli ve saygın bir 

meslek olarak görülmektedir (Park, 2012). Çünkü, Konfüçyüs kültürü 

bağlamında, öğretmen hem bir otorite olarak algılanmakta hem de 

düĢünme ve tartıĢma ortamının moderatörü olarak düĢünülmektedir. 

Çin‟de özüne ve kültürüne sadık kalınarak gerçekleĢen eğitimde reform 

hareketleri öğretmen eğitiminde ve öğretmenlere hizmet içi eğitim sunma 

faaliyetlerinde 30 yıldır önemli mesafe kat ettiği ve bu süreçte hızla 

geliĢimin sağlandığı açıkça görülmektedir (Paine & Fang, 2006). Örneğin 

Çin‟de 2001 yılında gerçekleĢen eğitim reform hareketinde matematik 

öğretim programlarının ön hazırlıkları yazılmıĢ, ön uygulamalar yeniden 

değerlendirmeler ve düzenlemeler sonucunda 2006 yılında bu matematik 

öğretim programı tüm ülkede yürürlüğe girmiĢtir (Guan & Meng, 2007). 

Bununla birlikte matematik dersi öğretim programlarının da standartları 

açıklanmıĢ, bu standartlara uygun ders kitapları ve öğretmen kılavuz 

kitapları basılmıĢtır. Buna ek olarak eğitiminde reform hareketi 

bağlamında ardından öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerini verecek hem 

devamlı kurumlar hem de destekleyici kanallar kısa sürede tüm ülkede 

kurulmuĢtur (Li, 1999). Bu kurumların kurulmasının nedeni, özellikle 

matematik öğretim programlardaki reformlar göz önünde bulundurularak, 

mesleki geliĢim politikası ile matematik öğretmenlerin yeni öğretim 

programı uygulamaya baĢlamadan önce eğitim almalarını zorunlu 

tutulmasından kaynaklanmaktadır (Ministry of Education of China, 2001 

akt., Paine & Fang, 2006).  

Çin‟de gerçekleĢen eğitim reformları bağlamında, matematik 

öğretmenlerinin öğrencilerinin matematiksel gerçekleri kendilerinin 

keĢfedebilecekleri Ģekilde öğretmeye çalıĢmak amaçlandığı için 

matematiksel düĢünmenin odağındaki etkileĢimli öğretim, keĢif yöntemi 

olarak adlandırılmıĢtır (Wang, 2001). Konfüçyüs kültürüne bağlı olarak 

öğrenme ortamında matematik öğretmenleri öğrencilerin danıĢmanları ve 

öğrencilerin anlamlı ve kalıcı öğrenmelerini sağlamak için organize edici 

roller oynamayı ilke edinmektedir. Böylece matematik öğretmenlerinin 
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bu misyonu, öğrencilerin, öğrenmeleri ve çalıĢmalarında kendi baĢlarına 

uzmanlaĢmalarını gerektirmektedir (Li & Ni, 2011). Ayrıca, öğrenme 

ortamında çeĢitlemeler ile öğretimin önemli bir yeri olması nedeniyle 

matematik öğretmenleri ve öğrencilerin giderek zorlayıcı ve dikkate 

değer matematiksel görevler üzerinde birlikte çalıĢabilmelerini 

sağlayacak ortamlar yaratmaya odaklandığı bilinmektedir (Cai & Nie, 

2007). Bununla birlikte Çin‟de eğitim reformları kapsamında öğretmenler 

yöntemini (lesson study) kullanarak yenilenen matematik öğretimi 

programı ile ilgili birlikte çalıĢması, dersleri planlaması, birbirlerinin 

derslerini gözlemlemeleri, bu dersleri eleĢtirel bir Ģekilde birlikte ele 

almaları zorunlu hale getirilmiĢtir. Aynı zamanda matematik öğretmenleri 

bu ortamlarda öğrenci öğrenmelerini iĢbirlikçi olarak irdelemekte, 

böylece bu etkinliklerle kendi öğretim bilgilerini ve uygulamalarını da 

değerlendirmekte ve geliĢtirmektedir (Wang & Lyn, 2005). Buna ek 

olarak, Çin‟de ve aynı zamanda Çin‟in Özel Yönetim Bölgeleri 

bağlamında otuzdan fazla güncel matematik eğitimi dergisi yayın 

yapmakta ve bu yayınların matematik öğretmenlerinin takip edilmesi 

önemle vurgulanmaktadır. Bu vurgulamalar sayesinde Çinli matematik 

öğretmenleri, bu dergileri matematik öğretimlerini iyileĢtirmek ve 

derslerini planlamak için kullandıkları belirtilmektedir (Cai & Nie, 2007).  

Asya Pasifik‟te yaygın olarak kullanılan ders imecesi yönteminin 

en iyi örneğinin Çin‟deki okullarda uygulandığı savunulabilir. Çünkü her 

okulda öğretim ders planlama grubu ile araĢtırma grubu olmakla birlikte 

okul bölgelerinde de bu gruplar arasında iĢ birliği içinde matematik 

öğretimini geliĢtirmek amaçlanmaktadır (Ni vd., 2011). Ders planlama 

grubunda matematik öğretmenleri program materyalleri, ders ve ünite 

planlarını yapmak için toplanmakta ve öğretim deneyimlerini düzenli 

olarak paylaĢmaktadır. Matematik öğretmenleri araĢtırma grubunda ise 

öğretmenler matematik öğretimine iliĢkin genel konuları ve problemleri 

ele almakla birlikte; baĢka bir öğretim araĢtırma grubunun öğretimini 

gözlemlemek ve analiz etmek için toplanmaktadır. Böylece ders imecesi 

yöntemi sistemli ve her ayrıntısı ele alınacak biçimde Çin‟deki tüm 

okullarda uygulanmaktadır. 

Çin‟de 30 yıldır devam eden eğitim reformları kapsamında Çin 

Özel Yönetim Bölgelerinde aynı felsefeden çıkan güçlü matematik 

öğretmen kılavuz kitapları oldukça dikkat çekmektedir. Çünkü bu kılavuz 

kitaplarında güçlü öğretmen yönlendirmeleri ile birlikte öğretmenin 

derste yapması gerekenler açıkça belirtilmiĢtir. Örneğin Çin (ġangay‟da) 

çok adımlı denklemlerim çözülmesi kazanımında öğretmenlere “ bir 
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değişkeni başka bir değişkene göre ifade edilmesi‖, ―niceliksel 

muhakeme yolu ile öğrencilerin gerçek yaşamda verilen matematikle 

ilgili problemlerdeki nicelikleri değişken ile temsil etmesi‖, ―çoklu adımlı 

gerçek hayat problemlerinde sayısal ve cebirsel ifadeler yazılarak 

denklemlerin oluşturulması ve eşitlik prensibini kullanarak denklemin 

çözülmesi‖ ve ―çözümün makul olup olmadığını bağlamında 

değerlendirilmesi” gibi yönlendirmeler yapılmıĢtır (Shanghai City 

Primary and Secondary Mathematics Curriculum Standard, 2004). Ayrıca 

ġangay‟da matematik öğretmenlerine matematiksel düĢünme beceriler ile 

ilgili kazanımların öğretimine iliĢkin öğretmen yönlendirmelerin kılavuz 

kitapta yer alması matematik okuryazarlığı açısından da matematik 

öğretim programını güçlü kılmaktadır.  

Çin (Hong Kong)‟da matematik öğretmenlerine yönelik güçlü 

yönlendirmelerin matematik öğretim programında ele alındığı açıkça 

görülmektedir. Örneğin, 7‟nci sınıf matematik öğretim programında 

sayılar ve cebir öğrenme alanı denklemler ile ilgili kazanımlar “Bir 

denklem ve matematiksel cümle (önerme) arasındaki farkı anlar‖ ile 

―Basit denklemler oluşturur ve çözer, bunları pratik (uygulamalı günlük 

hayat) problemlerini çözmek için uygular” Ģeklinde verilmiĢtir (The 

Educational Department Hong Kong, 2007). Bu öğretim programında da 

öğretmeni bilgilendirmek için her bir kazanımın yanımda öğretime 

yönelik aydınlatıcı notlar bulunmaktadır. Örneğin, cebir öğrenme 

alanında öğretime yönelik açıklamalarda; matematiksel önerme ve 

denklem arasındaki fark anlatılmıĢ ve matematik öğretmenlerinin basit 

matematiksel cümleler yazarak daha sonrasında denklemi oluĢturarak 

öğrencilerin bu iliĢkileri keĢfetmelerini sağlamaları istenmektedir. 

Öğretime yönelik açıklamalarda matematiksel kavramların ne olduğu 

açıklanmakta, bunların öğretimine iliĢkin öğretmenin nasıl bir 

yönlendirme yapması gerektiği ve nasıl bir anlatımdan kaçınması 

gerektiği açıkça gösterilmektedir. Ayrıca Çin (Hong Kong) matematik 

öğretim programında matematik öğretmenleri için öğretecekleri 

kavramların yer aldığı öğrenme alanındaki kavramlar, bu kavramların 

diğer öğrenme alanındaki kavramlar olan iliĢkisi ve herhangi bir 

matematiksel kavramın temel eğitimden yüksek öğretime kadar geliĢim 

süreci ve iliĢkili olduğu kavramlara yönelik kavram haritaları yer 

almaktadır. Çin (Hong Kong) matematik öğretim programı hem 

kavramsal hem de beceri yönünden gerek genel amaçlarda gerekse 

kazanımlar ve öğretime yönelik yapılan açıklayıcı öğretmen 

yönlendirmeleri ile öğrenme ortamını zengin ve kavramsal yönden güçlü 
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hale getirmeyi amaçlamaktadır. Problem çözme ve cebirsel düĢünme 

becerisini geliĢtirmeye yönelik kazanımların kavram geliĢimi ile eĢ 

zamanlı kazandırılmaya çalıĢması her açıdan programı kuramsal ve 

uygulama açısından etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 

Çin (Tayvan)‟da matematik öğretmenlerine yönelik güçlü 

yönlendirmeler özellikle matematik öğretim programında yer almaktadır. 

Örneğin, 7‟nci sınıf matematik öğretim programında sayılar ve cebir 

öğrenme alanı denklemler ile ilgili öğrencilerin kazanması gereken 

kazanımlardan birkaçı “Günlük yaşamdaki bilinmeyen nicelikleri 

değişken kullanarak temsil edebilir‖, ―Denklemleri çözerken yerine 

koyma metodunu kullanabilir ve makullüğünü araştırabilir‖, ―Cebirsel 

ifadelerle ilgili hesaplamada ustalık kazanır‖, ―Gerçek yaşam 

durumlardaki bir bilinmeyenli lineer bir denklemi formüle eder ve bunun 

anlamını kavrar‖, ―Günlük yaşam durumunda verilen bir problemi 

denkleme dönüştürebilir orijinal problem ile matematiksel önermeler 

arasında ilişkiyi açıklayabilir‖, ―Nicelik ve şekiller arasındaki ortak 

ilişkileri anlayabilir ve bu ilişkileri uygun bir şekilde uygulayarak 

matematiksel önerme ile hikâye problemlerini açıklar ya da çözer‖, 

Cebirsel ifadeleri değerlendirirken kişisel stratejiler geliştirebilir ve 

yanıtlarının makullüğünü araştırabilir” Ģekilde verilmiĢtir (Ministry of 

Education Taipei, 2012). Matematik öğretim programında her bir 

kazanımla ilgili öğretmenlerin öğrencilere sağlaması gereken öğrenme 

fırsatları, kazanımların öğrenimine iliĢkin dikkat edilecek hususlar ve 

örnek problemler ise öğretmenlere rehberlik etmesi açısından 

sunulmuĢtur (Ministry of Education Taipei, 2012). ĠliĢkiler alanında 

bulunan problem çözme ve değerlendirme alt becerilerinde öğrencilerin 

hem cebirsel düĢünme hem de problem çözmeyi geliĢtirmenin 

hedeflendiği birçok kazanım bulunmaktadır. Örneğin problem çözme 

alanında kazanımlardan biri “matematiksel problemlerin farklı 

çözümlerini kavrayabilir ve farklı çözüm yolları deneme konusunda 

isteklidir” cümlesidir. Bu kazanıma iliĢkin öğretmen yönlendirmesinde 

verilen bir örnek üzerinden çeĢitli çözüm yolları ise bir örnek üzerinden 

verilmesi güçlü öğretmen yönlendirmelerini görmek açısından önemlidir. 

Tayvan öğretim programında yer alan bir öğretmen yönlendirmesi örneği 

ise Ģu Ģekildedir: “2x + 4y = 72, x + y = 30 şeklinde dönüştürülen 

problem durumunu öncelikle geleneksel cebirsel yollardan yerine koyma 

yöntemi ile çözülebilir. x = 30 –y şeklinde dönüşüm yapıldıktan sonra ilk 

denklemde yerine yazılarak çözüm elde edilebilir. Başka bir yol ise 

deneme yanılma stratejisidir. Eğer y = 10; x = 20 ise 2x + 4y = 80 olur 
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ve bu da 72‘den 8 fazla olur. Sonra y‘nin 4 azaltılması (y‘nin 1 azalması 

ve x‘in 1 arttırması durumunda 2x + 4y ifadesi 2 azalacaktır, buradan y 

= 10 - 4 = 6, x = 20 + 4 = 24) gerektiği sistematik olarak bulunur” 

(Ministry of Education Taipei, 2012). Ayrıca iletiĢim, değerlendirme, 

tanıma ve dönüĢüm ile ilgili kazanımlar ve öğretmene yönelik yapılan 

açıklamalarda niceliksel muhakeme, cebirsel düĢünme ve problem 

çözmeyi geliĢtirmenin amaçlandığı görülmektedir. Çin Makau‟da da 

öğretmen yönlendirmesi bağlamında kazanımların açıkça ifade edilmesi 

de matematik öğretim programının kalitesini ortaya koymaktadır. 

Örneğin, Makau 7‟nci sınıf matematik öğretim programındaki denklemler 

ile ilgili kazanımlar öğrencilerin “denklem kavramını anlayabilmeleri, tek 

değişkenli lineer denklemleri çözebilmeleri, eşitlik prensibini 

anlayabilmeleri ve problem çözme bağlamında farklı çözüm stratejilerini 

deneme ve kabullenme konusunda istekli olması” önemle 

vurgulanmaktadır (Ministry of Education Macau, 2011).  

Çin‟de öğretmenlik mesleği ile ilgili en önemli konulardan biri 

öğretmenlerin hizmet içi eğitim alma sürecidir. Çin‟de öğretmenlerin 

hizmet içi eğitim almaları ile ilgili birtakım standartlar eğitim 

reformlarının geliĢmesiyle tüm Özel Yönetim bölgelerinde 

yaygınlaĢtırılmıĢtır. Örneğin ġangay‟da meslekteki öğretmenlerin hizmet 

içi eğitiminde, bütün öğretmenlerin kredi bazında belli bir eğitim 

almasını gerektiren politika bir süre sonra tüm ülke için bir model 

olmuĢtur. ġangay‟da tüm öğretmenlerin 240 saatlik hizmet içi eğitim 

programını yaklaĢık beĢ yıllık bir sürede almaları zorunlu tutulmuĢ ve bu 

politika “240” adı ile Çin eğitim sistemine girmiĢtir (Paine & Fang, 

2006). Çin‟de “240” eğitim politikası ile aynı zamanda eĢ güdümlü olarak 

“540” eğitim politikası yürürlüğe girmiĢtir. Bu politika ise daha uzman 

öğretmen ya da uzman olmak isteyen öğretmenler için yapılmıĢtır. Bu 

programda öğretmenin baĢarılı bir Ģekilde tamamlaması için 300 saati 

öğretmen araĢtırması ve yayın yapma olmak üzere 540 saatlik bir hizmet 

içi eğitim programı alması zorunludur. Kısaca öğretmenlik mesleğinde 

kariyer basamaklarında yükselmeyi amaçlayan öğretmenlerin “540” 

programını tamamlaması gerekmektedir (Paine & Fang, 2006). Özellikle 

540 eğitim politikasına yönelik öğretmenlere yapılan hizmet içi 

eğitimlerde; iĢbirlikçi öğrenme, tartıĢma ve etkileĢim ve farklı araĢtırma 

yöntemleri (örn., durum çalıĢması) üzerine öğretmenler eğitim almakta 

aynı öğretmenlerin örnek uygulamaları paylaĢılmakla birlikte 

öğretmenler eğitim araĢtırmacılarının ve uzman öğretmenlerin 

seminerlerine katılmaktadır (Paine & Fang, 2006). Bununla birlikte her 



MATEMATIK OKURYAZARLIĞINDA ÜSTÜN PERFORMANS …  

169 

öğretmen aldıkları hizmet içi eğitimlere iliĢkin rapor sunmak zorundadır. 

Çünkü öğretmenlerin aldıkları hizmet içi eğitimlere iliĢkin hazırladıkları 

raporlar öğretmen değerlendirme sürecinde özellikle maaĢ artıĢlarının, 

terfilerin gerçekleĢtirilmesinde ve sözleĢmenin yenilenmesinde kullanılan 

en önemli kriter olarak kabul edilmektedir (Paine & Fang, 2006). Ayrıca, 

matematik öğretmenlerine eğitim verilmeden önce bu öğretmenlere 

eğitim verecek deneyimli öğretmenlere eğitim verilmiĢ ve eğitimlerde 

matematik öğretim programındaki reformun felsefesi üzerinde 

durulmuĢtur (Su, 2003 akt., Paine & Fang, 2006). Özetle, Çin‟de 

matematik öğretmenlerinin hizmet içi eğitiminde ve öğretmen yetiĢtirme 

sürecinde Asya Pasifik bağlamındaki reformların, ders imecesi 

yönteminin, Konfüçyüs kültürünün ve Uzak Doğu‟nun pragmatizm 

felsefelerinin büyük rol oynadığı açıkça görülmektedir. 

2.2. Singapur 

Singapur matematiğini dünyada eĢsiz hale getiren durum; ulusal Singapur 

matematik eğitimi çerçevesinin, bu matematik eğitimi çerçevesi için iyi 

eğitilmiĢ ve hizmet içi eğitimlerine önem verilen matematik öğretmenleri, 

matematik öğretmenlerine ve öğrencilere her adımda tam kılavuz kaynak 

olabilen zengin ve problem çözme tabanlı ders kitapları ve Singapur 

matematiğine uygun matematik değerlendirme yaklaĢımlarını 

oluĢturmasından kaynaklanmaktadır (MONE-S, 2013). Bununla birlikte, 

Singapur‟da matematik öğretim programının, ders kitaplarının ve diğer 

öğretim materyallerinin pedagojik alan bilgisi zayıf öğretmenlere ya da 

meslek hayatını yeni baĢlamıĢ tecrübesiz öğretmenlere göre düzenlenmiĢ 

olduğu ifade edilmektedir (Yeap, 2010a). ErbaĢ, Alacacı ve Bulut‟a 

(2012) göre Singapur‟daki matematik ders kitaplarının iyi yapılandırılmıĢ 

ve açık uçlu problemlerle ve bu problemin çözümünde kullanılan çeĢitli 

stratejiler ve öğrenme yaklaĢımlarının verilmesi öğretmeni hem alan 

bilgisi yönünden hem de pedagojik yönden desteklemekte, öğrenme 

ortamındaki riskleri azaltmaktadır. Ayrıca Singapur‟daki matematik 

öğretiminde öğrencilerin çözümlerine göre öğretmenin dönüt vermesi, 

hataları gidermeye yönelik açıklamalar yapması, en esnek çözümün sınıf 

ortamında tartıĢılması Singapur‟daki matematik öğretimin öğrenci odaklı 

gerçekleĢtiğini ancak açıklama, dönüt verme ve sınıf tartıĢmasını 

yönetme açısından öğretmen merkezli olduğunu göstermektedir (Kaur, 

2009). Buna ek olarak Singapur matematik eğitimcilerinin birkaçına 

(örn., Yeap, 2010a; Yeap, 2010b) göre Singapur matematiğini güçlü 
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olmasının en büyük faktörlerinden biri matematik öğretim sürecinde 

matematik öğretmenlerin bireysel esnekliklerine bırakılmamasıdır. 

Singapur matematik öğretim programının en önemli 

özelliklerinden biri kaliteli öğretmen yönlendirmeleridir. Örneğin, 

Singapur matematik dersi 7‟nci sınıf öğretim programında sayılar ve 

cebir öğrenme alanında denklemler ile ilgili kazanımlar “tek değişkenli 

doğrusal denklem sistemini çözme‖, problemleri çözmek için tek 

değişkenli lineer denklemleri formüle etme (oluşturma)” ifadeleriyle 

verilmiĢtir (MONE-S 2013). Burada öğretmene “öğrencilerin sahip 

olması gereken öğrenme deneyimleri” ile ilgili yönlendirmeler 

yapılmıĢtır. Örneğin, denklem kavramı ile ilgili matematik öğretmeninin 

yapılan yönlendirmeler “Sanal denklem uygulaması olan AlgeTools ile 

denklem kavramını keşfetme, oluşturma, basitleştirmek ve lineer 

denklemleri çözmek için kullanılmalı”, “AlgeTools içindeki AlgeBar 

uygulamasını lineer denklemleri çözmek için kullanılmalı (Öğrenciler 

lineer denklemleri formüle etmeye yardımcı olan modeller çizmeli)” 

cümleleri Singapur matematik öğretim programında verilmiĢtir (MONE-

S 2013). Öğretmenin denklem kavramını anlatırken nasıl bir öğrenme 

ortamı hazırlaması gerektiğini açıkça hem matematik öğretim 

programında hem de kılavuz kitapta görülmektedir. Ayrıca beceriler 

kapsamındaki kazanımlarda matematik öğretmenlerinin öğrencilere 

sunması gereken öğrenme ortamı ise açıkça Singapur matematik öğretim 

programında belirtilmektedir (MONE-S 2013). Örneğin, “çeşitli 

bağlamlardaki verileri (grafik ile temsil edilen gerçek veriler, tablolar, 

formüller ve denklemler) anlamlandırma ve inceleme‖ ve ―Matematiksel 

modelleme sürecindeki tüm ya da bazı bileşenleri kullanarak 

matematiksel görevler üzerinde çalışma” cümleleri ile matematik 

öğretmenlerinin matematiksel becerilere odaklanarak öğrenme ortamında 

yapması gerekenler anlatılmıĢtır (MONE-S 2013). Singapur matematik 

dersi öğretim programının genel amaçları ve öğrenme alanları ve 

matematiksel beceriler ile ilgili kazanımlar; öğrencilerin problem çözme 

ve cebirsel düĢünme becerisini geliĢtirmeyi amaçladığını açıkça 

göstermekle birlikte öğretim programındaki matematik öğretmen 

yönlendirmeleri ve öğrencilerin sahip olması gereken öğrenme fırsatları 

ile ilgili ayrıntılı açıklamalar hem matematik öğretiminin hem de 

matematik öğretim programının kalitesini ortaya koymaktadır. 

Singapur matematiğinin güçlü yönlerinden bir diğeri ise 

matematik öğretmenlerinin profesyonel geliĢimine yönelik aldıkları 

hizmet içi eğitimlerdir (Whetstone, 2011). Singapur‟daki matematik 
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öğretmenlerin dünyadaki pek çok ülkeye göre profesyonel mesleki 

geliĢim adına düzenlenen uygulamalara daha çok yer almaktadır 

(Ginsburg vd., 2009). Singapur‟daki her bir matematik öğretmeni yılda 

100 saatlik profesyonel geliĢim uygulamalarında yer alması 

gerekmektedir (Theo, 2009). Bu öğretmenler en az 12 saatlik problem 

çözmeye yönelik uygulamalarda etkin katılım sağlamakla yükümlüdür 

(Leong vd., 2011). Bununla birlikte, Singapur‟da matematik öğretim 

programındaki amaç ve prensipleri uygun Ģekilde yürütmek için 

ilköğretim ve ortaöğretimde matematikte zayıf olan öğrencilere 

matematik öğretmenlerinin daha çok zaman ayırarak öğrenmelerine 

iliĢkin uygulamalar gerçekleĢtirilmeleri zorunludur (MONE-S, 2013). 

Bütün bunlar göz önüne alındığında, Singapur matematiğin en güçlü 

bileĢeninin nitelikli matematik öğretmenleri olduğu ortaya çıkmaktadır.  

2.3. Güney Kore 

Konfüçyüs kültürünün benimsendiği Güney Kore‟de öğretmenlik mesleği 

çok saygın bir meslek olup öğretmenlere profesyonel gözüyle 

bakılmaktadır (Sami, 2013). Güney Kore‟deki Ewha Womans 

Üniversitesinin kurucusu Emma Kim “Bir eğitim sisteminin kalitesi, 

öğretmenlerinin kalitesini aşamaz“ cümlesi Güney Kore‟deki 

öğretmenlik mesleğinin önemini açık bir Ģekilde göstermektedir. Emma 

Kim‟in öğretmenlik mesleği ile ilgili kurduğu cümle, Güney Kore‟de 

öğretmenin her Ģeyden daha önemli olduğunu göstermekle birlikte eğitim 

politikacıları ne yaparsa yapsın; öğretmenin niteliğini geliĢtirmezlerse 

eğitim ile ilgili amaçlara iliĢkin hedeflenen çıktılara ulaĢılamayacağını 

ortaya koymaktadır. Kısaca Güney Kore‟de öğretim programlarının 

merkezini öğretmenlerin oluĢturduğu ifade edilebilir.  

Güney Kore‟de ulusal matematik öğretim programı 

uygulanmaktadır. Bu öğretim programının geliĢtirilmesi, düzenlemesi ve 

uygulanması süreçlerinin her aĢamasında matematik öğretmenleri yer 

almaktadır. Güney Kore‟deki matematik öğretim programı, matematik 

eğitimcileri (akademisyenler), Eğitim ve Ġnsan Kaynaklarının 

GeliĢtirilmesi Bakanlığı‟nın (MEHRD) araĢtırmacıları, farklı sınıf 

düzeyinde mesleğini gerçekleĢtiren matematik öğretmenleri arasından 

seçilmiĢ eğitim liderleri tarafından geliĢtirilmekte, düzenlenmekte, 

uygulanmakta, eleĢtirilmekte ve yeniden yapılandırılmaktadır (Chung, 

2009).  
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Güney Kore‟deki matematik öğretiminde matematik öğretmen 

sınıf tartıĢmalarında orkestra Ģefi rolünü üstlenmektedir (Groves, 2009). 

Matematik öğretmeni, öğrenme ortamında iyi yapılandırılmıĢ problemin 

çözümüne baĢlanmadan önce öğrencilerden problemin çözümüne iliĢkin 

varsayım üretmelerini istemekte; daha sonra öğrenciler ürettikleri 

varsayımları ve problemlerin çözümü için kullanmayı düĢündükleri 

stratejileri uygulama fırsatı vermekte ve daha sonra problemin çözümüne 

yönelik öğrencilerin geliĢtirdikleri yolları neden sonuç iliĢkisine bağlı 

olarak gerekçelendirilmelerini sağlamaktadır (Pang, 2004). Böylece 

Güney Kore‟deki öğrenciler öğrenme ortamında; problemle ilgili 

varsayım üretmiĢ, çözümünün doğruluğunu neden sonuç iliĢkisine bağlı 

olarak sorgulamıĢ ve gerekçe sunmuĢ olmaktadır. Özetle, Güney 

Kore‟deki matematik öğretiminin temel amacı matematik 

öğretmenlerinin rehberliğinde öğrencilerin matematiksel düĢünme 

becerilerini geliĢtirmek ve ileri düzeyde matematiksel düĢünmeleri için 

olanak sunmaktır (Pang, 2009). Özellikle, Asya Pasifik‟teki matematik 

baĢarısı yüksek olan ülkelerden farklı olarak Güney Kore‟deki problem 

çözme ortamında asıl amaç iyi yapılandırılmıĢ problemlerinin öğrenme 

ortamında çözmekle birlikte matematik öğretmeni rehberliğinde 

öğrencilerin matematiksel düĢünmelerini derinleĢtirmeye çalıĢmaktır 

(Groves, 2009; Pang, 2009). 

Güney Kore‟de ortaokul matematik öğretim programında 

matematik öğretmenlerine yönelik öğrenme, öğretim yöntemleri ve 

değerlendirme ile ilgili yönlendirmeler dikkat çekmektedir. Bu 

yönlendirmelerde öğretmenlere yönelik “matematiksel ifadeler ile ilgili 

terimleri, semboller, tabloları ve grafikleri ve benzeri temsilleri anlamak 

ve uygun bir Ģekilde kullanılması” vurgulanmakta, “matematiksel 

düĢünceleri harflerle ve kelimelerle aynı zamanda görsel bir Ģekilde 

temsil etmenin öğrencilerin matematiksel iletiĢim becerilerini 

geliĢtirilmesindeki” önemi ifade edilmektedir (Ministry of Education and 

Human Resources Development, 2011). Güney Kore matematik öğretim 

programında matematiksel düĢünme ve problem çözme yakından iliĢkili 

olması nedeniyle öğretmen yönlendirmelerin birkaçında “matematiksel 

düşünme yolu ile çeşitlilik gösteren durumlarda farklı problemleri çözme 

yeteneği geliştirmelisiniz‖, matematiğin kendi doğasında, sosyal 

olaylarda ve gerçek yaşamda problem çözme yolu ile matematiksel 

kavramları, kuralları, prensipleri ve genellemeleri öğrenme ortamında 

incelemelisiniz” gibi cümleler bulunmaktadır. Bütün bunlar göz önüne 

alındığında, Güney Kore‟nin matematik okuryazarlığındaki baĢarısının en 
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önemli nedenlerinden biri matematik öğretim programında yer alan güçlü 

öğretmen yönlendirmeleridir. 

Güney Kore‟deki matematik öğretimini güçlü yapan 

özelliklerinden bir diğeri matematik dersine iliĢkin geliĢtirilen öğretmen 

kılavuz kitaplarıdır. Güney Kore‟de herhangi bir matematik ders kitabının 

yayınlanması için gereken Ģartlar bu kitaba iliĢkin öğretmen kılavuz 

kitabının hazırlanması, Eğitim ve Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi 

Bakanlığı (MEHRD) tarafından onaylanmasıdır (Lee, 2004). Güney 

Kore‟deki matematik öğretmen kılavuz kitaplarında genellikle öğretim 

programına iliĢin yapılan reformun amaçları, matematiksel konuların 

seçimi ve sırası, matematik konularının doğası ve olası öğrenci 

görüĢlerine iliĢkin özel bilgiler ve yönlendirmeler, matematik öğrenme ve 

öğretime iliĢkin teoriler, yüksek matematiği içeren öğretim materyalleri 

ya da ek kaynaklar, problem çözme ya da öğretimde alternatif 

yaklaĢımlar, değerlendirme için araçlar ve problem setleri, her bir 

ünitenin ders planları, belirli matematiksel konuları öğretirken dikkat 

çeken noktalar, matematik öğretimi için etkili ve verimli yaklaĢımlar, 

çözümler yer almaktadır (Lee, 2004).  

Lee (2004)‟ün aktardığına göre Jun ve arkadaĢlarının hazırladığı 

12‟nci sınıf matematik dersi öğretmen kılavuz kitabı iki parçadan 

oluĢmaktadır. Bu kitabın ilk parçası genel bilgiler içermekte, ikinci parça 

ise öğretim uygulamalarının somutlaĢtırılmasına iliĢkindir. Bu kitaptaki 

birinci parça olan genel bölümün içeriği; 1. Matematiğin ve modern 

matematiğin geliĢiminin özellikleri; 2. Matematik öğrenme ve öğretimine 

iliĢkin kuramlar; 3. Matematik eğitiminde değerlendirme; 4. Matematik 

öğretiminde ve öğrenmede bilgisayar kullanımı; 5. Matematik eğitiminde 

reform hareketleri; 6. Güney Kore matematik öğretim programının 

tarihsel açıdan genel tanıtımı; 7. Mevcut (Ģu anda yürürlükte olan) 

matematik öğretim programının alt yapısı; 8. Ders kitabına ve öğretmen 

kılavuzuna genel bakıĢ; 9. Yıllık ders planları; 10. Günlük ders planı 

örneği; 11. Kaynakçadan oluĢmaktadır. SomutlaĢtırmaya iliĢkin ikinci 

bölümün içeriği ise 1. Üniteye genel bakıĢ, 1a. Ünitenin amacı, 1b. 

Ünitenin diğer üniteler ile olan bağlantısı, 2. Ünitenin teorik (kuramsal) 

alt yapısı, 3. Üniteye yönelik ders planı, 4. Ünitedeki matematik, 4a. Ana 

amaçlar, 4b. Öğretim notları, 4c. Çözümler ve bölümün odağı, 4d. Ek 

kaynaklar, 5. Değerlendirme görevlerinden oluĢmaktadır (ss. 81-82). 

Ayrıca Güney Kore‟de matematik öğretmenleri için hazırlanan kılavuz 

kitaplarda, değerli öğretimsel kaynaklar, ders planları, grupla çalıĢmaya 

yönelik öneriler ve öğretim programının amaçlarını adım adım vermesi 
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de diğer kılavuz kitaplardan üstün olan özellikleri olarak gösterilmektedir 

(Sami, 2013). Güney Kore‟deki her açıdan kaliteli, öğretmeni en iyi 

Ģekilde yönlendiren, destekleyen ve mesleki geliĢimine (alan bilgisi ve 

pedagojik alan bilgisi) yardımcı olan öğretmen kılavuz kitapları, bu 

ülkenin özellikle uluslararası değerlendirme programlarındaki üstün 

baĢarısının en önemli kaynağı olarak düĢünülebilir. 

Güney Kore‟de eğitimde fırsat eĢitliği özellikle öğretmenlerin 

mesleki yaĢantısı açısından ele alınmaktadır. Güney Kore‟de devlet 

okullarında çalıĢan matematik öğretmenleri her beĢ yılda bir rotasyona 

tabi tutulmaktadır. Bu nedenle Güney Kore‟deki Eğitim ve Ġnsan 

Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Bakanlığı (MEHRD) tarafından belirlenen 

sosyokültürel ve ekonomik açıdan farklı olan her bir bölgedeki okullarda 

rotasyon kuralına göre her matematik öğretmeni çalıĢmaktadır (Sami 

2013). Bu rotasyon kuralı da sosyokültürel ve ekonomik yapısı farklı 

öğrenciler için eĢit imkân sağlama fırsatı vermek için yapılmaktadır. 

Bununla birlikte Güney Kore‟de eğitimde fırsat eĢitliği bağlamında 

öğrenciler de öğrenim gördükleri sınıfta baĢarılı olmazsa ya da yeterli 

performansı göstermezse, sınıf tekrarı yapmak zorunda olmayıp, 

yetersizliklerinden dolayı baĢka bir okula da gönderilmek zorunda 

değildir (Sami, 2013). Çünkü öğretmenler, bu öğrencilerle mümkün 

olduğunca vakit ayırıp diğer öğrencilerin kazandıkları yeterlikleri ve 

kazanımları sağlamak için çalıĢtırmakta ve onların seviyesine ulaĢmaları 

için uğraĢmaktadır.  

Güney Kore‟de özellikle matematik öğretmenliği üniversite 

sınavında öğrencilerin en çok tercih etmek istediği meslektir. 

Öğretmenlik mesleğinin en çok rağbet edilen meslek olmasının nedeni, 

Konfüçyüs kültürünün etkisi, öğretmenlerin oldukça iyi maaĢlar alması, 

mükemmel iĢ güvencesi ve emeklilik geliri ve esnek çalıĢma koĢullarının 

olmasıdır (Sami, 2013). Bunun yanında Güney Kore‟de matematik 

öğretmenliği oldukça prestijli bir meslek olmakla birlikte öğrencilerin 

üniversite giriĢ sınavında matematik öğretmeni olmak için %5‟lik dilimde 

olmaları gerekmektedir (MEST, 2011). Güney Kore‟deki Eğitim, Fen ve 

Teknoloji Bakanlığı (MEST) her sene ihtiyaç olan matematik öğretmen 

kontenjanını belirlemekte ve belirlenen ihtiyaçlara göre üniversitelerin 

matematik öğretmenliği bölümüne öğrenci alınmaktadır. Bütün bu 

nedenlerden dolayı Güney Kore‟de öğrenciler matematik öğretmeni 

olmak için üniversiteye giriĢ sınavında oldukça yüksek performans 

göstermeleri gerekmektedir.  



MATEMATIK OKURYAZARLIĞINDA ÜSTÜN PERFORMANS …  

175 

Matematik öğretmen adayları mezun olduktan sonra Güney 

Kore‟deki devlet okullarında çalıĢmak için Matematik Öğretmeni 

Ġstihdamı Testi [Mathematics Teacher Employment Test (MTET)] 

sınavına katılıp baĢarılı olmaları gerekmektedir (Kwon & Ju, 2012). 

Matematik Öğretmen Ġstihdamı Testi Sınavı üç alan sınavından ve üç 

aĢamadan oluĢmaktadır. Bu alanlar i) genel eğitim, ii) matematik eğitimi 

ve iii) Matematik alan bilgisi ile ilgilidir. Bu sınavdaki üç aĢama ise ilki 

yazılı sınav (written test), ikincisi kompozisyon ya da deneme yazma 

(essay) ve üçüncüsü öğretim gösterisi (teaching demostration) ve 

mülakatını (interview) içermektedir (Sami, 2013). MTET sınavında 

belirlenen kriterlere göre yeterli puanı alan matematik öğretmen adayları 

devlet okullarına atanmaktadır. MTET sınavında matematik öğretmen 

adaylarının yaklaĢık %4‟ü yeterli puanı almaktadır. Bu sınavda yeterli 

performans gösteremeyen matematik öğretmen adayları kontenjan olsa 

bile atanamamaktadır. Güney Kore‟de özel okullarda matematik 

öğretmeni olmak isteyen öğretmen adayları ise özel okulların öğretmenlik 

mesleğini yapmak için de bu okulların belirlediği kriterleri ve 

prosedürleri gerçekleĢtirmek zorundadır (Sami, 2013). 

Güney Kore‟deki öğretmen eğitim sistemi göz önüne alındığında 

ise Güney Kore‟deki milli eğitim bakanlığının matematik öğretmenlerinin 

profesyonel geliĢimlerine çok önem verdiği görülmektedir. Çünkü 

bakanlık yıllık her bir matematik öğretmeninin en az 20 saatlik 

profesyonel geliĢim kursuna aktif olarak rol oynaması için tam karĢılıksız 

destek vermektedir. Ayrıca Güney Kore‟deki matematik öğretmenlerin 

büyük çoğunluğu, özellikle üniversite iĢ birliği kapsamında matematik 

eğitimi araĢtırmacıları ve alan uzmanları tarafından 40-60 saatlik 

matematik eğitimi odaklı profesyonel hizmet içi eğitimlere katılmaktadır. 

Güney Kore‟de Matematik öğretmenleri için yapılan profesyonel geliĢim 

ve hizmet içi eğitimler kapsamında matematik öğretmenleri mesleki 

deneyimlerini birlikte paylaĢmaktadır. Böylece Güney Kore‟deki 

matematik öğretmenleri ülkelerindeki matematik eğitimi 

araĢtırmacılarından matematik eğitimine iliĢkin güncel geliĢmeleri 

öğrenme fırsatına sahip olmakta ve etkileĢim için de paylaĢım 

yapmaktadır (Sami, 2013). Güney Kore matematik öğretmenlerinin 

profesyonel geliĢimi kapsamında matematik öğretmenlerini lisansüstü 

eğitim yapmaya teĢvik etmektedir. Bu amaçla tezli yüksek lisans 

derecesine sahip olan matematik öğretmenleri diğer meslektaĢlarından 

daha yüksek maaĢ almaktadır. Aynı zamanda bu öğretmenler günde 

sadece iki sınıfın matematik derslerini yürütmekte, idari ve okul dıĢı 
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etkinliklerde de yer almamaktadır. Bu matematik öğretmenlerin okuldaki 

görevleri ise zümre arkadaĢlarına eğitim vermek ve öğretimsel 

faaliyetlerini denetlemektir (Sami, 2013).  

Güney Kore‟de devlet okullarında çalıĢan her bir matematik 

öğretmeni matematik öğretim programını doğru bir Ģekilde kullanıp 

kullanmadığı izlenmektedir. Matematik öğretmenlerini izleme süreci ise 

çoklu veri kaynakları kullanılarak yapılmaktadır. Ġzleme sürecindeki 

çoklu veri kaynakları 1. Ders gözlemleri, 2. Matematik öğretmenleri ile 

yürütülen görüĢmeler, 3. Matematik öğretmenleri ve süpervizör 

(sorumlu/tecrübeli) öğretmenler için hazırlanan anketler ve 4. Öğretim 

materyallerinin incelenmesinden oluĢmaktadır (Pang, 2008). Sadece 

bununla sınırlı kalmayıp Güney Kore‟de ustalaĢmıĢ matematik 

öğretmenleri her hafta birlikte çalıĢarak yeni göreve baĢlayan/az 

deneyimli matematik öğretmenleri için ders planı ve uygulaması 

hazırlamaktadır. Güney Kore‟de de matematik öğretmenleri Asya 

Pasifik‟teki diğer ülkeler gibi ders imecesi yöntemini yoğun bir Ģekilde 

kullanmaktadır. Böylece Güney Kore‟de matematik eğitimi ile ilgili 

uzman ve deneyimli matematik öğretmenleri tarafından hazırlanan ders 

planları ve çalıĢma yaprakları teknoloji tabanlı programlarla entegre 

edilerek, tüm matematik öğretmenlerinin faydalanabilmesi için özel bir 

web sitesine aktarılmaktadır (MEST, 2011).  

Özetle, Güney Kore‟de matematik öğretmenliği mesleği çok 

saygın ve prestijli bir meslek olup ancak üniversiteye giriĢ sınavında çok 

baĢarılı öğrenciler matematik öğretmeni yetiĢtiren üniversitelerdeki 

bölümlere yerleĢebilmektedir. Benzer Ģekilde Güney Kore‟deki devlet 

okullarında matematik öğretmeni olarak mesleğini icra etmek için atama 

sürecinin çok zor olduğu görülmekte ve matematik öğretmen adaylarının 

bu süreci geçmesi çok çaba harcamayı gerektirmektedir. Bununla birlikle 

Güney Kore Hükümeti matematik öğretmenlerine finansal ve eğitim 

yönünden çok büyük harcamalar yapmaktadır. Matematik öğretmenleri 

her sene profesyonel geliĢim kurslarına katılmaları teĢvik edilmekte, 

mükemmel öğretmen kılavuz kitapları hazırlanmakta, öğretmenleri 

sürekli mesleki geliĢim açısından desteklenmekte (örn., lisansüstü eğitim 

yapmaya teĢvik etme), öğretmenlerin birbiriyle iĢ birliği yaptırılarak e-

öğrenme materyali hazırlamaları ve bunları paylaĢmaları sağlanmaktadır 

(Sami, 2013). Bütün bu vurgulamalar Güney Kore‟de öğretmen 

niteliğinin her Ģeyden önemli olduğunu göstermekte ve öğretmenlerin 

maddi açıdan yaĢam standartlarını oldukça yüksek olduğunu da ortaya 

koymaktadır. 



MATEMATIK OKURYAZARLIĞINDA ÜSTÜN PERFORMANS …  

177 

2.4. Japonya 

Japonya‟da matematik öğretim programını güçlü yapan bileĢenler 

öğretmenlerin mesleki geliĢimlerine odaklanılması ve öğretmen kılavuz 

kitaplarıdır. Japonya‟da matematik öğretmenlerinin mesleki geliĢimi 

açısından ders imecesi (lesson study) yöntemi önemli yer tutmaktadır. 

Ders imecesi yöntemi, ilk defa 1960‟lı yıllarda Japonya‟daki matematik 

öğretmenlerinin pedagojik alan bilgilerini ve öğretim uygulamalarının 

kalitesini geliĢtirmek için hizmet içi eğitim sürecinde Japon okullarında 

uygulanmıĢtır (Takahashi & Yoshida, 2004). Ders imecesi özellikle 

matematik öğretmenlerinin öğrenme ortamındaki gerçekleĢtirdiği 

aktivitelere eleĢtirel ve kritik gözle bakmalarına yarayan yoğun mesleki 

geliĢim modeli olarak ele alınmaktadır (Baki, 2012; Stigler & Hiebert, 

1999). Ayrıca ders imecesi yönteminde matematik öğretmenleri 

öğrencilerin kalıcı ve anlamlı matematik öğrenmelerini sağlamak için bir 

araya gelerek ders planı hazırlamakta, planladıkları dersi yürütmekte ve 

birlikte değerlendirmektedir (Murata, 2011). Japonya‟daki okullarda ders 

imecesi yöntemi matematik öğretmenleri tarafından yaygın olarak 

kullanılmakta ve mesleki geliĢim faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. 

Japonya‟da matematik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim sürecinde ve 

çalıĢtıkları okuldaki zümre arkadaĢları ile birlikte kullandıkları ders 

imecesi yöntemi Asya Pasifik‟teki diğer ülkelerde (Çin, Güney Kore ve 

Singapur) de takdir kazandığı ve etkili bir yöntem olarak kullanıldığı 

görülmektedir. 

Japonya‟da diğer Asya Pasifik Ülkelerindeki gibi öğretmen 

kılavuz kitaplarının matematik öğretim programında önemli bir yer 

tutmaktadır. Japonya ortaokul matematik öğretim programının hem içerik 

hem de programın vizyonu, misyonu ve değiĢikliklerin ayrıntılı bir 

biçimde açıklandığı öğretmen kılavuz kitabı bulunmaktadır. Bu 

kitaplarda ayrıntılı bir biçimde matematik öğretmenlerinin kavram ve 

becerileri öğrenme ortamında nasıl ele alacakları anlatılmaktadır. Örneğin 

“gerçek yaĢam durumları içerisinde matematiği uygulama” ile ilgili konu 

baĢlığında öğretmenden “öğrencilerin problem durumları ile ilgili tek 

başına çözümü bulabilmeleri için çözüm planını oluşturmaları çözüm 

planını uygulamaları, problemin çözümün değerlendirmeleri ve 

sonuçların (çözümlerin) geliştirilmeye çalışıldığı ortamlarla ilgili 

öğrencilere fırsatlar sunulması‖ ve ―matematiksel temsiller kullanılarak 

açık ve mantıksal bir biçimde matematiksel düşünceleri açıklama ve 

iletişim kurmaya yönelik uygulamalar yapılması” istenmektedir (Ministry 
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of Education Japan, 2010). Kısaca, Japonya‟daki matematik öğretim 

programı bağlamındaki öğretmen kılavuz kitaplarının öğrencilerin 

problem çözme ve matematiksel düĢünmelerinin geliĢtirilmesi açısından 

zengin içerik ve öğretmen yönlendirmelerine yer verilmektedir. 

3. Sonuç ve TartıĢma 

PISA değerlendirme programı sonuçları Asya Pasifik ülkelerinin (Çin, 

Singapur, Kore ve Japonya) matematik okuryazarlığı alanında üstün 

performanslı katılımcı ülkeyi temsil ettiklerini göstermiĢtir. Bu ülkelerin 

PISA değerlendirmelerinde devamlı artan matematik okuryazarlığı 

performansları tüm dünyadaki ülkelerin dikkatini çekmektedir. Asya 

Pasifik Ülkelerinin PISA‟daki matematik okuryazarlığı performansındaki 

üstün baĢarılarının arkasında birçok ortak faktör bulunmaktadır. Bu 

faktörlerden en önemlisi matematik öğretmen boyutu olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu ülkelerdeki matematik öğretim programları, öğrenme 

ortamında gerçekleĢtirilen aktiviteler, matematik öğretmeni yetiĢtirme 

süreci, matematik öğretmenlerinin hizmet içi eğitimi ve okulda sorumlu 

olduğu görevlerle yakından iliĢkilidir ve birbirlerine oldukça benzediği 

görülmektedir. Örneğin, Asya Pasifik‟teki eğitime yönelik yapılan 

reformlar ve düzenlemeler, öğretmen kalitesi ve öğrenci baĢarısı sürekli 

izlenerek ve toplumun ihtiyaçları ele alınarak yapılmaktadır (Sami, 

2013). Buna ek olarak, PISA değerlendirmelerinde istikrarlı baĢarı 

göstermiĢ ve son değerlendirmelerde ilk sıralara yerleĢmiĢ olan Asya 

Pasifik Ülkelerinin eğitim sistemlerindeki tarihi geliĢim izlendiğinde de 

matematik okuryazarlığı geliĢtirme amacı doğrultusunda reform 

hareketlerinde bulunmuĢ oldukları göze çarpmaktadır. Bununla birlikte, 

ülkemizdeki matematik öğretim programlarında alternatif değerlendirme 

araçları matematik öğretmenlerini yaratıcılığına ya da verecekleri 

kararlara göre seçme hakkı bırakılmıĢken Asya Pasifik Ülkelerinde 

özellikle Hong Kong‟da ölçme değerlendirme araçları özelleĢtirilerek 

matematik öğretmenlerine ayrıntılı olarak açıklanıp sunulduğu 

görülmektedir (Erbilge, 2019). 

Son yıllardaki araĢtırmalar uluslararası karĢılaĢtırmalı 

değerlendirme programlarında öğrenci baĢarısının en önemli 

etkenlerinden birinin öğretmen olduğunu ortaya sermektedir (An, Kulm, 

& Wu, 2004). Ġlk defa 2008‟de 16 ülkenin katılımıyla gerçekleĢtirilen, 

matematik öğretmen adaylarının eğitimini ve geliĢimini inceleyen 
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uluslararası karĢılaĢtırmalı TEDS-M (Teacher Education and 

Development Study in Mathematics) çalıĢmasının sonuçlarına göre Çin 

(Tayvan), matematik alan bilgisi sınavında birinci, pedagojik alan bilgisi 

sınavında ise ikinci olmuĢ ve PISA 2012‟da katılımcı ülkeler arasında 

matematik okuryazarlığında en iyi dördüncü performansı sergilemiĢtir. 

Benzer Ģekilde TEDS-M‟de Singapur, matematik alan bilgisi sınavında 

ikinci, pedagojik alan bilgisi sınavında ise birinci olmuĢtur. PISA 

2012‟da ise Singapur matematik okuryazarlığında en iyi performansı 

sergileyen ikinci ülke olmuĢtur. Bütün bu vurgulamalar dikkate 

alındığında Asya Pasifik Ülkelerinin matematik okuryazarlığındaki üstün 

baĢarısının en büyük faktörünün matematik öğretmenleri olduğu açıkça 

görülmektedir. Bununla birlikte Asya Pasifik Ülkelerindeki matematik 

öğretmen programlarının pedagojik alan bilgisi kapsamında güçlü olduğu 

görülmektedir. Erbilgin ve Boz (2013), Singapur ve ülkemizin matematik 

öğretmeni yetiĢtirme programlarını ele almıĢlardır. AraĢtırma bulguları 

özellikle matematik alanı bağlamındaki pedagojik alan bilgisi derslerinin 

oranı Singapur için 34%, ülkemiz için ise 11% olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Güney Kore‟de ise pedagojik alan bilgisi dersleri matematik bağlamında 

yaklaĢık 22% oranındadır (Kwon, 2004). Bütün bu bulgular ise Asya 

Pasifik ülkelerinin pedagojik alan bilgisi bağlamında matematik 

öğretmenlerinden beklentilerin yüksek olduğunu ve bu amaca uygun 

matematik öğretmen yetiĢtirme programı hazırladıklarını ortaya 

koymaktadır (Kul & Aksu, 2018). 

Asya Pasifik‟teki matematik okuryazarlığında üstün baĢarılı 

ülkelerin hepsinde (Çin, Singapur, Güney Kore ve Japonya) matematik 

öğretmenliği en saygın mesleklerden biridir. Matematik öğretmenleri 

bulundukları toplumda, yüksek maaĢlarla çalıĢmakta, sürekli kendini 

geliĢtirebilmekte ve esnek çalıĢma sahip oldukları görülmektedir. 

Üniversite sınavlarında en yüksek performansı gösteren öğrenciler bu 

ülkelerdeki (örn., Singapur ve Güney Kore) matematik öğretmenliği 

bölümünde öğrenim görebilmektedir. Matematik öğretmeni olarak Asya 

Pasifik Ülkelerinde (örn., Güney Kore) çalıĢmak ise çok aĢamalı ve 

kapsamlı sınav aĢamalarından matematik öğretmen adaylarının geçmesini 

gerektirmektedir. 2016‟da Macaristan‟da düzenlenen PME 40 adlı 

uluslararası matematik eğitimi konferansında Doç. Dr. Jaguthsing 

Dindyal ile yaptığım bireysel görüĢmede, Singapur‟da matematik 

öğretmenliğinin en prestijli meslek olduğu vurgulamıĢ ve nano-teknoloji 

üzerine doktora yapmıĢ akademisyenlerin bile ülkede matematik 

öğretmeni olmak için çok çaba harcadıklarını belirtmiĢtir.  
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Asya Pasifik‟teki bu ülkelerde ders imecesi yöntemi matematik 

öğretmenleri arasında yaygın bir Ģekilde kullanıldığı için matematik 

öğretmenleri daha iyi matematiği nasıl öğretilebilecekleri üzerine sürekli 

çalıĢabilmektedir. Bu ülkelerdeki öğretmenler her yıl zorunlu olarak 

profesyonel mesleki geliĢim adına düzenlenen etkinliklere, çalıĢtaylara ve 

seminerlere katılmaktadır. Bütün bunlara ek olarak Asya Pasifik‟teki 

matematik öğretim programları ve öğretmen kılavuz kitaplarında yer 

alana matematik öğretmenlerine yönelik yönlendirmeler ve öğrencilerin 

sahip olması gereken öğrenme fırsatları ile ilgili ayrıntılı açıklamalar hem 

matematik öğretimin hem de matematik programın kalitesini ve gücünü 

ortaya koymaktadır. Sonuç olarak yapılan alan yazın taramasından elde 

edilen sonuçlar, Asya Pasifik Ülkelerinin PISA değerlendirilmesi 

bağlamında matematik okuryazarlığındaki üstün performanslarının 

tesadüfi olmadığını açık Ģekilde gözler önüne sermektedir. 
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1. GiriĢ 

luslararası araĢtırmalar, bilgiyi beceri temelinde sunarak birtakım 

değerlendirme kriteri ile ülkelerin temel alanlardaki baĢarı 

düzeyini belirleyen ve eğitim politikalarına yön veren 

karĢılaĢtırmalı çalıĢmalardır. KarĢılaĢtırmalı eğitim çalıĢmalarının temel 

amaçlarından biri de bir ülkede geliĢtirilecek eğitim politikalarına teorikte 

ve uygulamada katkı sağlayacak verileri çeĢitli ülkelerdeki eğitim 

durumu ve o ülkelerdeki eğitimi etkileyen faktörlerin geliĢimiyle birlikte 

değerlendirmeye imkân tanımasıdır (Erdoğan, 2003). Eğitim ağlarının 

ülkelerdeki eğitim sistemlerini hiç olmadığı kadar etkilediği ve 

değiĢtirdiği bir dönemde yapılan bu karĢılaĢtırmalı araĢtırmalar önemini 

her geçen gün artırmaktadır. Uluslararası araĢtırmaların ülkelerin eğitim 

politikalarına etkisi ile ilgili dünya genelinde birçok araĢtırmada 

U 
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mevcuttur (Addey ve diğerleri, 2017; Froese-Germain 2010; Gita ve 

Waldow, 2018; EĢin ve Özdemir, 2021). Ülkeler hem kendi eğitim 

sistemlerini değerlendirme ve güncelleme çalıĢmalarını yaparken hem de 

diğer ülkelerdeki eğitim yaklaĢımlarını takip ederken periyotlar halinde 

yapılan karĢılaĢtırmalı ve çok katılımlı araĢtırmaları referans olarak kabul 

etmektedirler. 

KarĢılaĢtırmalı eğitim çalıĢmaları alanında Türkiye özellikle 

uluslararası sınavlarda baĢarılı olan ülkelerle karĢılaĢtırılmıĢ, Türkiye‟nin 

çevre ülkelerle karĢılaĢtırılması daha çok siyasi, ekonomik ve kültürel 

alanda olmuĢtur. Buna rağmen Türkiye‟nin komĢu ülkelerle eğitim 

sistemleri, ders müfredatları, ders baĢarıları ve uluslararası sınavlarla 

ilgili konularda yapılan karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar da mevcuttur. Bu 

çalıĢmalardan matematik alanı ile ilgili ÇavuĢoğlu, (2010) genel 

hatlarıyla Türkiye ve Bulgaristan eğitim sistemleri karĢılaĢtırılıp 9. sınıf 

Matematik programlarını öğretmen ve öğrencilere uygulanan anket 

sonuçlarına göre değerlendirmiĢ ve Türkiye ile Bulgaristan‟daki 9. Sınıf 

Matematik Programları arasındaki benzerlikler ve farklılıkları ortaya 

koymuĢtur. Kılıç, Çene ve Demir‟in (2012) öğrenme stratejilerinin, 

Türkiye ve Türkiye‟nin komĢu ülkelerindeki, matematik baĢarısı 

üzerindeki etkilerini inceledikleri araĢtırmada Türkiye, Azerbaycan, 

Bulgaristan, Ġsrail, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Ürdün ve 

Yunanistan katılmıĢtır. Bir baĢka göze çarpan çalıĢma ise David‟in 

(2015) Ġsrail ve Türkiye‟nin PISA matematik ve fen bilimleri sonuçlarını 

karĢılaĢtırdığı çalıĢmadır. ÇalıĢmada Ġsrail ve Türkiye arasındaki okul 

sistemindeki farklılıklar, öğretmenin öğretimdeki rolü ve sınıf 

büyüklükleri gibi değiĢkenler ile öğrencilerin PISA performansları 

tartıĢılmıĢtır. Diğer bir çalıĢmada ise Abid, (2017) Türkiye ve Libya‟nın 

uygulamıĢ olduğu ilköğretim matematik öğretim programlarını eğitim 

felsefeleri, içerik ve ölçme değerlendirme durumları açısından 

karĢılaĢtırarak programların benzer ve farklı taraflarını ortaya koymuĢtur. 

Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye ile Ġran‟ın TIMSS 2011-2019 

yılları arasındaki matematik performanslarını tespit ve analiz etmektir. 

ÇalıĢmanın bu temel amacına bağlı olarak aĢağıdaki araĢtırma soruları 

cevaplandırılmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

1. Türkiye ve komĢularının TIMSS 2007-2019 yılları arasındaki 4. 

sınıf düzeyinde matematik baĢarı düzeyleri nasıldır? 

2. Türkiye ve komĢularının TIMSS 2007-2019 yılları arasındaki 8. 

sınıf düzeyinde matematik baĢarı düzeyleri nasıldır? 
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3. Türkiye-Ġran TIMSS 2011-2019 yılları arasındaki 4. sınıf 

düzeyinde matematik baĢarı düzeyleri nasıldır? 

4. Türkiye-Ġran TIMSS 2011-2019 yılları arasındaki 8. sınıf 

düzeyinde matematik baĢarı düzeyleri nasıldır? 

2. Uluslararası Sınavlar 

Uluslararası eğitim araĢtırmalarından OECD (Ekonomik ĠĢ Birliği ve 

Kalkınma TeĢkilatı)‟nin eğitim organizasyonu yürüttüğü PISA, 15 yaĢ 

grubundaki öğrencilerin matematik, fen ve okuma becerilerini 

okuryazarlık teması altında karĢılaĢtıran bir araĢtırmadır. Uluslararası 

Okuma Okuryazarlığında ilerleme ÇalıĢması (PIRLS) 4. sınıf 

öğrencilerinin okuma becerilerini karĢılaĢtırmaya odaklanan bir diğer 

uluslararası değerlendirme programıdır. Uluslararası Eğitim BaĢarılarını 

Değerlendirme KuruluĢu (IEA) tarafından dört yıllık periyotlarda 

gerçekleĢtirilen bir baĢarı izleme araĢtırması olan Uluslararası Matematik 

ve Fen Eğilimleri AraĢtırması (TIMSS), dünya genelindeki 4. ve 8. 

sınıfların matematik ve fen becerilerine iliĢkin baĢarılarını 

değerlendirmektedir. 

2.2. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması-TIMSS 

Ġlk uygulaması 1995 yılında gerçekleĢtirilen TIMSS, dünya genelinde 

matematik ve fen alanlarında yapılan en kapsamlı karĢılaĢtırmalı eğitim 

araĢtırmasıdır. TIMSS öğrencilerin matematik ve fen baĢarı puanlarının 

yanı sıra; öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli anketleri ile öğrenci baĢarısı 

üzerinde etkili olan değiĢkenlere iliĢkin değerlendirmeler sunan bir 

araĢtırmadır. Bu anlamda, TIMSS araĢtırması ile ülkeler hem kendi 

eğitim sistemleri içinde matematik ve fen bilimleri dersine yönelik 

değerlendirmede bulunurken hem de kendi eğitim sistemlerini 

uluslararası ölçütte değerlendirme olanağı bulurlar. TIMSS‟in 2019 

yılındaki son araĢtırmasına 4. sınıflar düzeyinde 58 ülke, 8. sınıflar 

düzeyinde ise 39 ülke dahil olmuĢtur. TIMSS araĢtırmasının dört yıllık 

dönemler halinde yapılması, 4. ve 8. sınıf düzeyinde verilerin elde 

edilmesine imkân vermekte, böylece iki sınıf düzeyinde de karĢılaĢtırmalı 

araĢtırmalara olanak sağlamaktadır (MEB, 2020).  

TIMSS‟te matematik alanında öğrenme alanları 4. ve 8. sınıf 

düzeyinde farklıdır. Bunun sebebi sınıf düzeylerine göre öğrencilerden 

beklenen matematik becerilerinin değiĢmesidir. Sayılar öğrenme alanına 
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ait soru sayısı 4. sınıfta 8. sınıftan daha fazladır. Dört öğrenme alanından 

oluĢan 8. sınıfta cebir ve geometri iki farklı öğrenme alanıdır. Ġlkokulda 

bu iki alan genellikle birlikte öğretildiği için 4. sınıf düzeyinde sayılar 

öğrenme alanı içinde cebire giriĢ konuları öğretilir. Veri öğrenme alanı 

ise 4. sınıfta veriyi okuma, toplama ve veri gösterimine odaklanmıĢken 8. 

sınıfta verilerin yorumlanması, istatistiği ve olasılık temellerine daha 

önem verilmiĢtir (Mullis ve Martin, 2017). 

TIMSS 2019 araĢtırmasında, TIMSS 2015 uygulamasının 4. ve 8. 

sınıflar için belirlenmiĢ genel değerlendirme genel çerçevesi genel hatları 

kullanılmıĢtır. Ancak, belli baĢlı konularda özellikle de ülkelerin öğretim 

programları, değerlendirme çerçeveleri ve standartları ile uyum sağlamak 

açısından birtakım konularda güncellemeler yapılmıĢtır. Bununla birlikte 

TIMSS 2019 araĢtırmasında matematik ve fen bilimleri değerlendirme 

çerçeveleri bilgisayar tabanlı uygulamaya (e-TIMSS) geçiĢ yapıldığı için 

güncellenmiĢtir (MEB, 2020). Bu bağlamda TIMSS 2019 döngüsü, dijital 

ve kâğıt kalem tabanlı uygulamaya uygun bir hale dönüĢmüĢtür. Yeni ve 

nitelikli değerlendirme yöntemlerinden faydalanma açısından özellikle 

uygulama ve akıl yürütme alanları bilgisayar tabanlı değerlendirmeye 

uygun hâle getirilmiĢtir (Mullis ve Martin, 2017). 

2.2.1 TIMSS Matematik Değerlendirme Çerçevesi 

Dört yılda bir yapılan TIMSS‟in 24 yıllık değerlendirme geçmiĢi vardır. 

TIMSS‟in ilk döngüsü 1995 yılında yapılmıĢ ve altıncı döngüsü ise 2019 

yılında yapılmıĢtır.  

TIMSS matematik baĢarı testinde hem öğrencilerin matematik 

öğrenme alanlarına iliĢkin bilgileri ölçülürken hem de öğrencilerin sahip 

oldukları biliĢsel becerilerden yararlanma durumları ölçülmektedir. 

Bilme; ilk biliĢsel alan olarak öğrencilerin bilmesi gereken kavram, bilgi 

ve süreçleri ifade etmektedir. Uygulama ise ikinci biliĢsel alandır. 

Uygulamada, öğrenciler soruları cevaplamak için ön bilgilerini 

kullanarak iĢlem basamakları üzerinde problem durumunu çözerler. 

Üçüncü alan ise akıl yürütmedir. Öğrenciler akıl yürütme alanında; 

sıradan problemlerin ötesine geçerek karmaĢık bağlamlar içeren ve çok 

adımlı problemleri kapsayan alıĢılmadık durumlara çözümler üretirler. 

2.2.2 TIMSS Yeterlik Düzeyleri 

TIMSS araĢtırmasında dört farklı yeterlik düzeyi öğrenci baĢarıları 
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performans göstergelerini belirlemek için tanımlanmıĢtır. Alt, orta, üst ve 

ileri düzey biçiminde isimlendirilen bu yeterlik düzeyleri, matematik ve 

fen bilimleri alanlarında öğrencilerin somut olarak performanslarının 

belirtilmesine olanak sağlamaktadır. 400 puan, tanımlanan yeterlik 

düzeyinin taban puanıdır. 400 puanın altında kalan öğrenciler alt düzeye 

eriĢemeyen öğrenciler olarak tanımlanırken 500 puan ise TIMSS‟in 

ortalama ölçek puan noktasıdır (Mullis ve diğerleri, 2020). 

2.2.3 Türkiye’nin TIMSS Döngüsü 

TIMSS döngülerine uzun süredir katılan ülkeler arasında Türkiye de yer 

almaktadır. Türkiye, TIMSS araĢtırmasına 4. sınıflar seviyesinde 2011, 

2015 ve 2019 yıllarında katılırken 8. sınıflar seviyesinde daha eski bir 

geçmiĢe sahiptir. 8. sınıflarda Türkiye 1999, 2007, 2011, 2015 ve 2019 

yıllarında olmak üzere beĢ TIMSS döngüsünde yer almıĢtır. Türkiye, 

TIMSS 2019 döngüsüne kadar matematik ve fen alanlarında baĢarı 

seviyesini bir önceki TIMSS döngüsüne oranla artırmıĢtır. Fakat Türkiye, 

TIMSS araĢtırmasında ortalama ölçek noktası olarak kabul edilen 

referans (500 puan) puanı civarında performanslar göstermiĢ ve ileri 

düzey performanslara ulaĢamamıĢtır (MEB, 2020). 

Türkiye, TIMSS 2019 döngüsüne 4. sınıf seviyesinde 180 okul ve 

4.028 öğrenci ile katılmıĢtır. 8. sınıf seviyesinde ise uygulamaya 181 okul 

ve 4.077 öğrenci katılım sağlamıĢtır. Türkiye örneklemi TIMSS 2019 

döngüsünde her iki sınıf düzeyinde birbirine çok yakın olarak 

belirlenmiĢtir. Uluslararası Eğitim BaĢarılarını Değerlendirme KuruluĢu 

(IEA-International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement), TIMSS‟e katılan ülkelere değerlendirme çerçeveleri ve 

öğrencilerin yaĢı ve benzeri ölçütleri göz önünde tutarak farklı sınıf 

düzeylerinde katılma hakkı tanımaktadır. TIMSS‟in 2019 döngüsünde 4. 

sınıflar düzeyinde katılımcı ülkelerin öğrencilerinin yaĢ ortalamasının 

10,2 olduğu tespit edilmiĢtir (Mullis ve diğerleri, 2020). Türkiye bu 

kriteri dikkate alarak TIMSS 2019 döngüsüne yaĢ ortalaması 10,6 olan 5. 

sınıf örneklemi ile katılmıĢtır (MEB, 2020). 

2.2.4 İran’ın TIMSS Döngüsü 

Ġran TIMSS döngülerine 4. sınıf düzeyinde ilk TIMSS döngüsünden bu 

yana yalnızca 1999 yılındaki araĢtırmaya katılmamıĢ, diğer altı TIMSS 

döngüsüne de katılım sağlamıĢtır. 8. sınıf düzeyinde ise Ġran 1995‟ten 
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2019 yılına kadar tüm TIMSS döngülerine dahil olmuĢtur.  

TIMSS döngülerinde Ġran‟ın 4. sınıf matematik ortalamaları artı 

yönlü bir değiĢim eğilimindeyken 8. sınıflarda baĢarı doğrusal olmayan 

bir değiĢim göstermiĢtir. Ġranlı 4. sınıf öğrencilerinin matematik 

performans düzeyleri 1995‟ten 2007 yılına kadar 15 puanlık bir artıĢ 

gösterirken 2007‟ten 2019‟a ise 41 puanlık bir artıĢ göstermiĢtir. Buna 

rağmen Ġranlı 4. sınıf öğrencilerin tüm yıllardaki baĢarı ortalaması üst 

düzey baĢarı ortalamasının (475 puan) altında kalmıĢtır. Aynı durum 

Ġran‟ın 8. sınıflar örneklemi içinde geçerlidir. Uzun süre TIMSS 

araĢtırması içinde yer alan Ġran‟ın matematik baĢarısı alt düzeyden orta 

düzeye çıkamamıĢtır.  

3. Niçin Türkiye ve Ġran KarĢılaĢtırılmıĢtır? 

Türkiye ile Ġran köklü tarihi geçmiĢi, devlet geleneği ve kültürel 

zenginliği bakımından bölgenin iki önemli ülkesidir. Türkiye karĢılıklı 

iliĢkilerinde Ġran‟la her zaman yakın temasta bulunmuĢ, bölgeyi 

ilgilendiren her meselede farklı etkileĢimler içine girmiĢtir. BaĢar (2020) 

da Türkiye-Ġran iliĢkilerini Ģu Ģekilde değerlendirmiĢtir: “Türkiye 

açısından Ġran‟ı daha önemli yapan unsur, ülke nüfusunun yaklaĢık üçte 

birinin Türkçe konuĢan Türklerin oluĢturmasıdır. Ayrıca iki ülke 

arasındaki yumuĢak güç unsurlarının etkili olduğu coğrafi hinterlandın 

ortak olması da dikkate değerdir.” Bu sebeple siyasi ve askeri alanda 

olduğu kadar kültür, dil ve eğitim alanında da karĢılıklı araĢtırmalar ve 

değerlendirmeler Türkiye-Ġran iliĢkileri bakımından oldukça önemlidir.  

Zengin bir dil ve edebiyat geçmiĢine sahip bu yakın iki ülkenin 

eğitim alanında da karĢılıklı değerlendirme çalıĢmalarına ihtiyaç olduğu 

açıktır. Özellikle Orta Doğu ülkelerinin eğitim alanında uluslararası 

araĢtırmalara dayalı olarak yapılacak karĢılaĢtırmalar; benzer coğrafyaları 

paylaĢan, ekonomik ve kültürel yakınlıkları bulunan bu ülkelerdeki 

sonuçları ve değiĢkenleri daha anlamlı kılacaktır. ĠĢte bu sebeple Ġran‟ın 

temel bilimlerdeki uluslararası baĢarılarına iliĢkin sonuçları hem bölge 

ülkeleri hem de yakın komĢusu olan Türkiye açısından doğru bir 

değerlendirme kriteri olacaktır. 

Türkiye-Ġran eğitim sistemlerine iliĢkin yapılan çalıĢmalar farklı 

alanlarda önemli boĢlukları doldursa da uluslararası araĢtırmalara dönük 

bir karĢılaĢtırma yapılmadığı görülmüĢtür. Yapılan çalıĢmalarda “Ġran 

eğitim tarihi”, “Ġslam devrimi öncesi ve sonrası Ġran eğitimindeki 
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değiĢimler”, Ġran‟daki ders kitapları üzerine incelemeler”, Türkiye-Ġran 

rehberlik ve psikolojik danıĢma alanı karĢılaĢtırılması”, “Türkiye-Ġran 

eğitim amaçlarının karĢılaĢtırılması”, “Ġran‟da iki dillilik”, yabancı dil 

olarak Türkçenin Ġran‟daki durumu” konuları ele alınmıĢtır (Nadim, 

1996; AĢık, 2006; Kendirci, 2006; Arefi ve Alizadeh, 2008; Tamer, 2010; 

Korkut-Owen, Damırchı ve Molaei, 2013; Çelik ve Çelik, 2015; Özlük, 

2017; BaĢar, 2019). 

Ġran eğitim sistemine bakıldığında eğitimin genel amaçlarında 

Türk eğitim sistemi ile benzerliklerin olduğu görülmektedir. Türkiye ile 

Ġran, farklı siyasi rejimlerin kontrolünde yönetilmelerine rağmen, eğitim-

öğretim sistemlerinde ve amaçlarında birtakım benzerlikler de vardır 

(Özlük, 2017). Bu benzerlikler; millî ve manevi değerlerin aktarılması, 

bireysel ve toplumsal geliĢimi hedeflemesi, bilimsel ve sanatsal 

faaliyetlerin önemsenmesi konularında görülebilir. Bununla birlikte, 

Ġran‟ın siyasi olarak Ġslam inançlarına dayalı mezhebi esaslarla 

yönetiliyor olması, eğitimin genel amaçlarına yansımıĢtır. Özellikle Ġran 

eğitim sistemindeki inanç esasları, ahlaki ve siyasal esaslar eğitimin ne 

amaçla ve nasıl verileceğini belirlemektedir. Bu sebeple Türk eğitim 

siteminin temel dayanağı olan Millî Eğitim Temel Kanunu (1973) ile 

belirlenen temel ilkelere bakıldığında Atatürk Ġnkılâp ve Ġlkeleri ile 

Atatürk Milliyetçiliği, demokrasi eğitimi, laiklik ve karma eğitim 

konularında Ġran eğitim sisteminden ayrıldığı görülmektedir. Özlük 

(2017) de Ġran-Türkiye eğitim sistemlerinin amaçlarını karĢılaĢtırdığı 

çalıĢmasında bu benzerlik ve farklılıklara Ģu Ģekilde değinmiĢtir: “Türk 

eğitiminin genel amaçları üç temel maddede belirtilmiĢ olup bu amaçlar, 

bireylerin Atatürk ilke ve inkılâplarına, Türk milliyetçiliğine, manevi ve 

kültürel değerlere, insan hakları, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 

devletine bağlılığı üzerine kurulmuĢtur. Ġran eğitim sisteminde ise genel 

amaç “Ġslami temel üzerine kurulu eğitim-öğretimin nihai hedefi insanın 

Allah‟a yaklaĢmasıdır. Bu nihai hedefe ulaĢmak için ise belirlenmiĢ 

ahlaki, inançsal, kültürel-sanatsal, bilimsel-eğitsel, siyasi ve iktisadi, 

yaĢamsal-çevresel ve toplumsal amaçlar olmak üzere alt baĢlıklar yer 

almıĢtır. 

Türkiye ve Ġran zorunlu 12 yıl eğitimin olduğu iki ülkedir. 2012 

yılında yapılan değiĢiklikle Ġran‟da ilkokul beĢ yıldan altı yıla 

çıkarılmıĢtır. Bu altı yıllık süre ilköğretim olarak adlandırılmıĢ, birinci ve 

ikinci üç yıl Ģeklinde isimlendirilmiĢtir. Ortaöğretim düzeyi ise ikinci altı 

yıl olarak tanımlanmıĢtır. Ortaöğretim birinci kademenin ilk üç yılı (7., 8. 
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ve 9. sınıf) ortaokul, ortaöğretim ikinci kademenin son üç yılı ise (10., 11. 

ve 12. Sınıf) lise olarak adlandırılmıĢtır.  

4. Bulgular ve Yorumlar 

AraĢtırmaya ait tablolar, bulgular ve yorumlalar aĢağıda verilmiĢtir. Ġlk 

olarak  

 

Tablo 1: Türkiye ve KomĢularının TIMSS Döngülerindeki 4. Sınıf 

Matematik BaĢarıları Arasındaki KarĢılaĢtırmaları  
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Ortalama Ölçek Puanı 2007 500 - - - 438 402 544 - 

Ortalama Ölçek Puanı 2011 500 452 463 - 450 431 542 469 

Ortalama Ölçek Puanı 2015 500 481 - 524 463 431 564 483 

Ortalama Ölçek Puanı 2019 500 498 515 515 482 443 567 523 

 

TIMSS 2007-2019 yılları arasındaki uygulamalarında Türkiye ve 

Türkiye‟nin komĢularının 4. sınıf matematik ortalama baĢarı puanları 

Tablo 1‟de gösterilmiĢtir. Tablo 1‟e bakıldığında TIMSS 2007-2019 

yılları arasındaki dört uygulamada da 4. sınıf matematik baĢarı puanı en 

yüksek ülke Rusya‟dır. Rusya, TIMSS 2007‟den itibaren tüm döngülerde 

ölçek noktasından (500 puan) daha fazla alarak Türkiye‟nin komĢuları 

arasında 4. sınıf düzeyinde en baĢarılı ülke olmuĢtur. Türkiye komĢu 

ülkeler ile karĢılaĢtırıldığında 4. sınıf matematik baĢarı ortalamasında 

TIMSS ölçek noktasından (500 puan) 2011 ve 2015 yıllarında daha aĢağı 

bir performans göstermiĢ ancak 2019 yılında önemli bir yükselme 

göstererek TIMSS ölçek noktasından (500 puan) 23 puan fazla almıĢ ve 

523 puanla komĢu ülkeler arasında ikinci sırada yer almıĢtır. TIMMS 

2019‟da Türkiye‟yi aynı puanı alan Azerbaycan ve Bulgaristan 515 

puanla takip ederek TIMSS ölçek noktasını 15 puan geçmiĢlerdir. 

Ermenistan, Gürcistan ve Ġran ise TIMSS ölçek noktasının atında bir 

baĢarı göstermiĢlerdir. TIMMS 2019‟da Ermenistan 498, Gürcistan 482 

ve Ġran 443 puanda kalmıĢtır. Türkiye‟nin komĢu ülkeleri arasında tüm 

TIMMS uygulamalarında 4. sınıf matematik baĢarı ortalaması en az olan 

Ġran ile Türkiye arasında anlamlı bir fark görülmektedir. Bölge 

ülkelerinin 4. sınıf matematik ortalama baĢarı puanlarına göre Rusya ileri 
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düzey; Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Ermenistan üst düzey; 

Gürcistan ve Ġran ise orta düzey yeterliğe sahip olduğu görülür. Bununla 

birlikte Türkiye‟nin komĢularından Ġsrail, Romanya, Lübnan ve Mısır 

TIMSS döngülerine 4. sınıf düzeyinde katılım göstermemiĢlerdir.  

 

Tablo 2: Türkiye ve KomĢularının TIMSS Döngülerindeki 8. Sınıf 

Ortalama Matematik BaĢarıları Arasındaki KarĢılaĢtırmaları 

 

TIMSS 2007-2019 yılları arasındaki uygulamalarında Türkiye ve 

Türkiye‟nin komĢularının 8. sınıf matematik ortalama baĢarına iliĢkin 

puanları Tablo 2‟de gösterilmiĢtir. Tablo 2‟ye bakıldığında TIMSS 2007-

2019 yılları arasındaki tüm uygulamalarda 8. sınıf matematik baĢarı puanı 

en yüksek ülke 4. sınıf düzeyinde olduğu gibi Rusya‟dır. 8. sınıflarda 

matematik baĢarı oranlarında Rusya‟yı Ġsrail ve Türkiye takip etmektedir. 

Rusya ve Ġsrail TIMSS 2007‟den itibaren tüm döngülerde ölçek 

noktasından (500 puan) daha fazla alarak Türkiye‟nin komĢuları arasında 

ilk iki sırayı almıĢlardır. Türkiye komĢu ülkeler ile karĢılaĢtırıldığında 

TIMSS‟in dört uygulamasında da 8. sınıf matematik baĢarısı TIMSS 

ölçek noktasından (500 puan) aĢağıda kalmıĢtır. TIMSS 2019‟da 

Türkiye‟yi 479 puanla Romanya, 461 puanla Gürcistan, 446 puanla Ġran, 

429 puanla Lübnan ve 413 puanla Mısır takip etmiĢtir. Tabloda yer alan 

TIMSS döngülerinde Türkiye‟nin komĢuları arasında en baĢarısız ülke 

Mısır olmuĢtur. Bölge ülkelerinin 8. sınıf matematik ortalama baĢarı 

puanlarına göre Rusya, Ġsrail, Türkiye ve Romanya üst düzey; Gürcistan, 

Ġran, Lübnan ve Mısır ise orta düzey yeterliğe sahip olduğu görülür. 

Bununla birlikte Türkiye‟nin komĢularından Azerbaycan, Bulgaristan ve 

Ermenistan TIMSS‟e 8. sınıf düzeyinde katılım göstermemiĢlerdir. 

Grafik 1: Türkiye ve Ġran Ġslam Cumhuriyeti‟nin TIMSS Döngülerindeki 
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4. Sınıf Matematik BaĢarı DeğiĢimleri5 

 
 

Türkiye-Ġran‟ın TIMSS döngülerindeki 4. sınıf matematik baĢarı 

değiĢimlerine iliĢkin puan ortalamaları Grafik 1‟de gösterilmiĢtir. Grafik 

1‟e bakıldığında Türkiye ilk katıldığı TIMSS 2011 döngüsünden itibaren 

4. sınıf matematik baĢarısını sürekli artırmıĢtır. Türkiye, en büyük artıĢı 

2015 ile 2019 döngüleri arasında 40 puanla gerçekleĢmiĢtir. Ġran‟ın 

TIMSS 4. sınıf matematik ortalamaları artı yönlü bir değiĢim 

eğilimindedir. Ġran 1995‟ten 2007 yılına kadar 15 puanlık bir artıĢ 

gösterirken 2007‟ten 2019‟a ise 41 puanlık bir artıĢ göstermiĢtir. Türkiye 

4. sınıf düzeyinde son üç TIMSS döngüsüne katılırken matematik baĢarı 

ortalamaları son üç yılda da Ġran‟dan daha yüksektir ve TIMSS ölçek 

noktasının (500 puan) üzerine ulaĢmıĢtır. Ġran ise ilk TIMSS 

döngüsünden bu yana sadece 1999 yılındaki TIMSS döngüsüne 

katılmamıĢtır. Diğer yıllardaki baĢarı ortalaması üst düzey baĢarı 

ortalamasının (475 puan) altında kalarak Türkiye‟den daha düĢük bir 

performans göstermiĢtir. Elde edilen sonuçlar, Türkiye‟nin 4. sınıf 

matematik baĢarı düzeyinde sürekli bir iyileĢme olduğunu gösterirken 

                                                            
5
 Türkiye 2019 yılında ilk kez 5. sınıf seviyesinde TIMSS dönüsüne katıldığı için 

uluslararası raporda Türkiye‟nin 2019 ve öncesindeki döngülerindeki karĢılaĢtırmalı 

performansı yer almamıĢtır. (MEB 2019 Ön Raporu) 

1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019

Türkiye 469 483 523

İran İslam Cumhuriyeri 387 389 402 431 431 443
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Türkiye İran İslam Cumhuriyeri
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Ġran‟daki artıĢın ise Türkiye kadar yüksek düzeyde olmadığını 

göstermektedir. 

 

Grafik 2: Türkiye ve Ġran Ġslam Cumhuriyeti‟nin TIMSS Döngülerindeki 

8. Sınıf Matematik BaĢarı DeğiĢimleri 

 
 

Türkiye-Ġran‟ın TIMSS döngülerindeki 8. sınıf matematik baĢarı 

değiĢimlerine iliĢkin puan ortalamaları Grafik 2‟de gösterilmiĢtir. Grafik 

2‟ye bakıldığında Türkiye‟nin TIMSS 2011 döngüsünden itibaren 8. sınıf 

matematik baĢarısını artırdığı görülmektedir. Türkiye en büyük artıĢı 

2015 ile 2019 döngüleri arasında 38 puanla gerçekleĢmiĢtir. Ġran‟ın 

TIMSS 8. sınıf matematik ortalamaları doğrusal olmayan bir değiĢim 

göstermektedir. Ġran son üç TIMSS döngüsünde (2011, 2015 ve 2019) 8. 

sınıf matematik puanlarını sürekli artırmıĢtır. Ancak 1999-2007 yılları 

arasında 8. sınıf matematik puanlarında düĢüĢ gözlemlenmektedir. 

Türkiye 8. sınıf düzeyinde son üç TIMSS döngüsüne katılırken 

matematik baĢarı ortalamaları bu son üç yılda da Ġran‟dan daha yüksektir 

ve TIMSS ölçek noktası düzeyine ulaĢmıĢtır. Ġran ise ilk TIMSS 

döngüsünden bu yana tüm TIMSS döngülerine katılmıĢ ve üst düzey 

baĢarı ortalamasına (475 puan) ulaĢamayarak Türkiye‟den daha düĢük bir 

performans göstermiĢtir. Elde edilen sonuçlar, Türkiye‟nin 8. sınıf 

matematik baĢarı düzeyinde sürekli bir iyileĢme olduğunu gösterirken 

Ġran‟daki artıĢın ise yeterli düzeye ulaĢmadığını göstermektedir. 

1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019

Türkiye 452 458 496

İran İslam Cumhuriyeti 418 422 411 403 415 436 446
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Tablo 3: Türkiye ve Ġran Ġslam Cumhuriyeti‟nin 4. Sınıf TIMSS 

Döngülerindeki Matematik Öğrenme Alanlarında Ortalama BaĢarıları 

Yıl Ülke 
OMÖP
6 

OÖP7 
OÖP-

OMÖ8 
OÖP 

OÖP-

OMÖP 
OÖP 

OÖP-

OMÖP 

   Sayılar Geometri Veri ve Olasılık 

2
0

1
1
 Türkiye 469 477 8 447 -22 478 9 

Ġran 431 440 9 435 4 397 -34 

   
Sayılar  

(89 Madde) 

Geometri  

(56 Madde) 

Veri ve Olasılık 

(24 Madde) 

2
0

1
5
 Türkiye 483 489 6 475 -8 476 -7 

Ġran 431 435 4 428 -3 416 -16 

   
Sayılar  

(83 Madde) 

Geometri  

(52 Madde) 

Veri ve Olasılık 

(36 Madde) 

2
0

1
9
 

Türkiye 523 525 3 527 4 510 -13 

Ġran 443 446 3 445 2 424 -19 

 

TIMSS 2011-2019 yılları arasında Türkiye-Ġran‟ın 4. sınıf matematik 

öğrenme alanlarındaki ortalama baĢarı puanları Tablo 3‟te gösterilmiĢtir. 

Tablo 3‟e bakıldığında Türkiye; 4. sınıf düzeyinde 2011 yılında sayılar 

alanında 477 puan, ölçme ve geometri alanında 447 ve veri alanında 478 

puan alırken 2015 yılında sayılar alanında (89 madde9) 489, ölçme ve 

geometri alanında (56 madde) 475 ve veri alanında (24 madde) 476 puan 

almıĢtır. Türkiye‟nin 2011, 2015 ve 2019 yıllarında 4. sınıf matematik 

öğrenme alanlarında (sayılar, ölçme ve geometri, veri) bir önceki yılla 

göre baĢarısını artırdığı görülmektedir. Yalnızca 2015 yılında veri 

öğrenme alanında (24 madde) bir önceki yıla göre 2 puanlık bir düĢüĢ 

gözlemlenmiĢtir. Türkiye özellikle 2019 yılında tüm öğrenme alanlarında 

TIMSS ölçek puanı olan 500 puanın üzerinde bir baĢarı göstermiĢtir. 

TIMSS 2019‟da Türkiye 4. sınıflarda, matematik testinin önemli bir 

kısmını oluĢturan (83 madde) sayılar alanında ortalama 525 puana, ölçme 

ve geometri alanında (52 madde) ortalama 527 puana ve veri alanında (36 

madde) ortalama 510 puana ulaĢtığı tespit edilmektedir.  

Ġran ise 4. sınıf düzeyinde 2011 yılında sayılar alanında 440 puan, 

ölçme ve geometri alanında 435 ve veri alanında 397 puan alırken 2015 

                                                            
6 OMÖP: Ortalama Matematik Ölçek Puanı 
7 OÖP: Ortalama Ölçek Puanı  
8 OÖP-OMÖP: Ortalama Ölçek Puanı ile Ortalama Matematik Ölçek Puanın Farkı 
9 Madde: Öğrenme alanlarına iliĢkin soru sayıları 
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yılında sayılar alanında 435, ölçme ve geometri alanında 428 ve veri 

alanında 416 puan almıĢtır. 2019 yılında ise 4. sınıf düzeyinde Ġran, 

önceki iki TIMSS sonuçlarından daha baĢarılı sonuçlar elde ederek 

sayılar alanında (83 madde) 446 puan, ölçme ve geometri alanında (52 

madde) 445 ve veri alanında (36 madde) 424 puan elde etmiĢtir. 

Ġki ülkenin ortalama ölçek puanlarına bakıldığında 4. sınıf 

ortalama matematik ölçek puanı Türkiye‟nin 2011 yılında 469 iken aynı 

yıl Ġran 431 puanda kalmıĢtır. 2019 yılında ise Türkiye ölçek puanını 

523‟e yükseltmiĢ, Ġran ise 443 puana çıkarabilmiĢtir. Sonuçlara göre, 

Türkiye 4. sınıf düzeyinde tüm matematik öğrenme alanlarında Ġran‟dan 

daha baĢarılı sonuçlar elde etmiĢtir. Ayrıca her iki ülkedeki öğrenciler 

sayılar ile ölçme ve geometri alanında veri alanından daha baĢarılı 

sonuçlar elde etmiĢlerdir.  

 

Tablo 4: Türkiye ve Ġran Ġslam Cumhuriyeti‟nin 8. Sınıf TIMSS 

döngülerindeki Matematik Öğrenme Alanlarında Ortalama BaĢarıları 

 

TIMSS 2011-2019 yılları arasında Türkiye-Ġran‟ın 8. sınıf matematik 

öğrenme alanlarındaki ortalama baĢarılarına iliĢkin puanları Tablo 4‟te 

gösterilmiĢtir. Tablo 4‟e bakıldığında Türkiye; 8. sınıf düzeyinde 2011 

yılında sayılar alanında 435 puan, cebir alanında 455, geometri alanında 

454 ve veri-olasılık alanında 393 puan alırken 2015 yılında sayılar 

alanında (64 madde) 447, cebir (61 madde) 459, geometri alanında (43 

Yı

l 
Ülke OMÖP OÖP 

OÖP-

OMÖP 

OÖ

P 

OÖP-

OMÖ

P 

OÖP 
OÖP-

OMÖP 
OÖP 

OÖP

-

OM

ÖP 

   Sayılar Cebir Geometri Veri-Olasılık  

2
0

1
1
 

Türkiye 452 435 -17 455 3 454 2 467 15 

Ġran 415 402 -13 422 7 437 22 393 -9 

   
Sayılar  

(64 Madde) 

Cebir  

(61 Madde) 

Geometri  

(43 Madde) 

Veri-Olasılık  

(41 Madde) 

2
0

1
5
 

Türkiye 458 447 -10 459 1 463 5 467 4 

Ġran 436 432 -5 437 1 448 12 417 -19 

   
Sayılar  

(63 Madde) 

Cebir  

(61 Madde) 

Geometri 

(43 Madde) 

Veri-Olasılık 

(39 Madde) 

2
0

1
9
 Türkiye 496 493 -3 493 -3 490 -6 502 7 

Ġran 446 442 -4 450 4 442 -4 435 -11 
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madde) 463 ve veri-olasılık alanında (41 madde) 467 puan almıĢtır. 

TIMSS 2019‟da Türkiye 8. sınıflarda, sayılar alanında (63 madde) 

ortalama 493 puana, cebir alanında (61 madde) ortalama 493 puana, 

geometri alanında (43 madde) 490 puana ve veri-olasılık alanında (39 

madde) ortalama 502 puana sahip olduğu görülmektedir.  

Ġran ise 8. sınıf düzeyinde 2011 yılında sayılar alanında 402 puan, 

cebir alanında 422, geometri alanında 437 ve veri-olasılık alanında 467 

puan alırken 2015 yılında sayılar alanında (64 madde) 432, cebir (61 

madde) 437, geometri alanında (43 madde) 448 ve veri-olasılık alanında 

(41 madde) 417 puan almıĢtır. TIMSS 2019‟da Ġran 8. sınıflarda, sayılar 

alanında (63 madde) ortalama 442 puana, cebir alanında (61 madde) 

ortalama 450 puana, geometri alanında (43 madde) 442 puana ve veri-

olasılık alanında (39 madde) ortalama 435 puana sahip olduğu 

görülmektedir.  

Ġki ülkenin ortalama ölçek puanlarına bakıldığında 8. sınıf 

ortalama matematik ölçek puanı Türkiye‟nin 2011 yılında 452 iken aynı 

yıl Ġran 415 puanda kalmıĢtır. 2019 yılında ise Türkiye ölçek puanını 

496‟e yükseltmiĢ, Ġran ise 446 puana çıkarabilmiĢtir. Sonuçlara göre, 

Türkiye 8. sınıf düzeyinde tüm matematik öğrenme alanlarında Ġran‟dan 

daha baĢarılı sonuçlar elde etmiĢtir. Ayrıca, Türk öğrenciler 8. sınıf 

düzeyinde veri-olasılık alanında diğer öğrenme alanlardan daha baĢarılı 

iken Ġranlı öğrencilerin matematik öğrenme alanları arasında anlamlı bir 

baĢarı farklılığı gözlemlenmemiĢtir. 

 

Tablo 5: Türkiye ve Ġran Ġslam Cumhuriyeti‟nin 4. Sınıf TIMSS 

Döngülerindeki Matematik BiliĢsel Alanlarında Ortalama BaĢarıları 
Yı

l 
Ülke OMÖP OÖP 

OÖP-

OMÖP 
OÖP 

OÖP-

OMÖP 
OÖP 

OÖP-

OMÖP 

   Bilme  Uygulama  Akıl Yürütme  

2
0

1
1
 Türkiye 469 475 6 469 0 462 -7 

Ġran 431 435 4 427 -4 423 -8 

   
Bilme  

(64 Madde) 

Uygulama  

(72 Madde) 

Akıl Yürütme  

(33 Madde) 

2
0

1
5
 Türkiye 483 491 8 482 -1 466 -17 

Ġran 431 429 -2 435 4 426 -5 

   
Bilme  

(59 Madde) 

Uygulama  

(74 Madde) 

Akıl Yürütme  

(38 Madde) 

2
0

1
9
 

Türkiye 523 514 -9 531 8 509 -14 

Ġran 443 436 -7 450 7 426 -17 
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TIMSS 2011-2019 arasında Türkiye-Ġran‟ın 4. sınıf öğrencilerinin 

matematik biliĢsel alanlara göre ortalama baĢarı puanları Tablo 5‟te 

gösterilmiĢtir. Tablo 5‟e bakıldığında Türkiye 4. sınıf düzeyinde 2011 

yılında bilme alanında 475, uygulama alanında 469 ve akıl yürütme 

alanında 462 ortalama puan alırken 2015 yılında bilme alanında (64 

madde) 483, uygulama alanında (72 madde) 482 ve akıl yürütme alanında 

(33 madde) 466 ortalama puan almıĢtır. 2019 yılında ise Türkiyeli 

öğrenciler, bilme alanında (59 madde) ortalama 514 puan, uygulama 

alanında (74 madde) ortalama 531 puan ve akıl yürütme alanında (38 

madde) ortalama 509 puan almıĢlardır. 

Ġranlı öğrenciler ise 2011 yılında bilme alanında ortalama 435 

puan, uygulama alanında ortalama 427 puan ve akıl yürütme alanında 

ortalama 423 puan alırken 2015 yılında bilme alanında (64 madde) 

ortalama 429, uygulama alanında (72 madde) ortalama 435 puan ve akıl 

yürütme alanında (33 madde) ortalama 425 puan almıĢlardır. 2019 yılında 

ise Ġranlı öğrenciler bilme alanındaki (59 madde) ortalama 436 puan, 

uygulama alanında (74 madde) ortalama 450 puan ve akıl yürütme 

alanında (38 madde) ortalama 426 puan almıĢlardır. Türkiye‟nin 4. sınıf 

düzeyinde tüm biliĢsel alanlarda Ġran‟dan daha baĢarılı olduğu 

görülmektedir.  

Sonuçlara göre 2019 yılında her iki ülke öğrencileri uygulama 

alanındaki sorularda bilme ve akıl yürütme alanlarına göre daha baĢarılı 

olmuĢlardır. BaĢka bir deyiĢle her iki ülkedeki 4. sınıf öğrencileri 

matematikteki temel kavram ve bilgileri hatırlama, sınıflama, ayırt etme 

becerileri ve bu bilgileri yeni durumlara transfer etmeyi gerektiren 

sorularda daha düĢük baĢarı göstermiĢlerdir. 

 

Tablo 6: Türkiye ve Ġran Ġslam Cumhuriyeti‟nin 8. Sınıf TIMSS 

Döngülerindeki Matematik BiliĢsel Alanlarında Ortalama BaĢarıları 

Yıl Ülke OMÖP OÖP 
OÖP-

OMÖP 
OÖP 

OÖP-

OMÖP 
OÖP 

OÖP-

OMÖP 

   Bilme  Uygulama  Akıl Yürütme  

2
0

1
1
 

 

Türkiye 452 441 -11 459 7 465 13 

Ġran 415 410 -5 411 4 428 13 

   
Bilme  

(64 Madde) 

Uygulama  

(72 Madde) 

Akıl Yürütme  

(33 Madde) 

2
0

1
5
 

 

Türkiye 458 447 -11 460 2 472 14 

Ġran 436 435 -1 434 -2 436 0 
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Bilme  

(59 Madde) 

Uygulama  

(74 Madde) 

Akıl Yürütme  

(38 Madde) 

2
0

1
9
 

 

Türkiye 496 494 -2 491 -5 504 8 

Ġran 446 441 -5 443 -3 457 11 

 

TIMSS 2011-2019 arasında Türkiye-Ġran‟ın 8. sınıf öğrencilerinin 

matematik biliĢsel alanlara göre ortalama baĢarı puanları Tablo 6‟da 

gösterilmiĢtir. Tablo 6‟ya bakıldığında Türkiye 8. sınıf düzeyinde 2011 

yılında bilme alanında 441, uygulama alanında 459 ve akıl yürütme 

alanında 465 ortalama puan alırken 2015 yılında bilme alanında (64 

madde) 447, uygulama alanında (72 madde) 460 ve akıl yürütme alanında 

(33 madde) 472 ortalama puan almıĢtır. 2019 yılında ise Türkiyeli 

öğrenciler bilme alanında (59 madde) ortalama 494 puan, uygulama 

alanında (74 madde) ortalama 491 puan ve akıl yürütme alanında ise (38 

madde) ortalama 504 puan almıĢlardır.  

Ġranlı öğrencilerin ise 2011 yılında bilme alanındaki ortalama 

puanı 410, uygulama alanındaki ortalama puanı 411 ve akıl yürütme 

alanındaki ortala puanı 428 olurken 2015 yılında bilme alanındaki (64 

madde) ortalama puanı 435, uygulama alanındaki (72 madde) ortalama 

puanı 434 ve akıl yürütme alanındaki (33 madde) ortalama puanı 436 

puandır. 2019 yılında ise Ġranlı öğrenciler bilme alanında (59 madde) 

ortalama 441 puan, uygulama alanında (74 madde) ortalama 443 puan ve 

akıl yürütme alanında ise (38 madde) ortalama 457 puan almıĢlardır. 

Türkiye‟nin 8. sınıf düzeyinde tüm biliĢsel alanlarda Ġran‟dan daha 

baĢarılı olduğu görülmektedir. 

Sonuçlara göre 2019 yılında her iki ülkedeki 8. sınıf öğrencileri 

4. sınıftaki öğrencilerin aksine akıl yürütme alanındaki sorularda bilme ve 

uygulama alanlarına göre daha baĢarılı olmuĢlardır. BaĢka bir deyiĢle her 

iki ülke öğrencileri matematikteki temel kavram ve bilgileri hatırlama, 

sınıflama, ayırt etme becerileri ve bu bilgileri yeni durumlara transfer 

etmeyi gerektiren sorularda daha yüksek baĢarı göstermiĢlerdir. Yani iki 

ülkedeki 8. sınıfta öğrencileri bilme ve uygulama alanında daha düĢük 

performans göstermelerine rağmen bilgilerini yeni durumlarda 

kullandıkları durumlarda daha baĢarılı olmaktadırlar.  

5. Sonuç ve TartıĢma 

AraĢtırmada, Türkiye-Ġran TIMSS 2007-2019 yılları arasındaki 

matematik baĢarı durumları karĢılaĢtırılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarının 
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daha anlamlı olması için öncelikle Türkiye ile Türkiye‟ye komĢu olan 

ülkelerin TIMSS 2007-2019 yılları arasındaki ortalama matematik baĢarı 

puanları karĢılaĢtırılmıĢtır. Bölge ülkelerinin David (2015)‟in belirttiği 

gibi coğrafi, siyasi ve kültürel birtakım benzerliklerin temelinde ülkelerin 

gayri safi yurtiçi hasıla (GSYĠH) büyümesi, genç nüfus ve zorunlu eğitim 

süresi gibi birtakım benzerliklere dayalı olarak karĢılaĢtırılması daha 

anlamlı ve gerçekçi sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Bu sebeple Türkiye‟nin 

hem kara sınır komĢuları hem de deniz sınır komĢularına iliĢkin TIMSS 

2007-2019 yılları arasındaki matematik baĢarı durumları betimlenmiĢtir. 

Türkiye ve komĢuları arasında 4. sınıf düzeyinde ortalama matematik 

puanlarında TIMSS 2007-2019 yılları arasındaki döngüsüne katılan 

ülkelerden en baĢarılı ülke Rusya iken, 4. sınıf düzeyinde matematik 

baĢarısı en düĢük ülke Ġran olmuĢtur. Türkiye ise Rusya‟nın ardından 

ikinci sırada yer almıĢ ve ortalama matematik ölçek puanının (500 puan) 

üstünde bir baĢarı göstermiĢtir. Türkiye‟yi sırasıyla Azerbaycan, 

Bulgaristan, Ermenistan ve Gürcistan takip etmiĢtir. TIMSS 2007-2019 

yılları arasındaki 8. sınıf düzeyinde ortalama matematik baĢarı 

puanlarında benzer Ģekilde Rusya bölge ülkeleri arasında en yüksek 

baĢarıyı gösterirken Mısır en düĢük baĢarı ortalamasına sahiptir. Türkiye 

ise Ġsrail‟in ardından üçüncü sırada her bir döngüde baĢarısını artırarak 

2019 yılında ortalama matematik ölçek puanı (500 puan) civarında bir 

baĢarı göstermiĢtir. Ġran ise 2019 yılında Lübnan ve Mısır‟ın önünde orta 

düzey bir baĢarı göstermiĢtir.  

Türkiye-Ġran‟ın TIMSS döngülerindeki 4. ve 8. sınıf matematik 

baĢarı değiĢimlerine iliĢkin puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında iki sınıf 

düzeyinde de Türkiye‟deki öğrencilerin matematik alanında Ġranlı 

öğrencilerden daha baĢarılı olduğu görülmektedir. Özellikle Türkiye 2019 

yılındaki TIMSS matematik ortalama puanını bir önceki TIMSS 

döngüsünden her iki sınıf düzeyinde de 40 puan artırmıĢtır. Ġran ise çok 

uzun bir TIMSS geçmiĢine sahip olmasına rağmen önemli bir artıĢ 

gösterememiĢ ve TIMSS ölçek puanının altında kalmıĢtır. 

TIMSS 2011-2019 yılları arasındaki Türkiye-Ġran‟ın matematik 

4. ve 8. sınıf düzeylerindeki öğrenme alanlarına ile biliĢsel alanlara göre 

yapılan karĢılaĢtırmada Türk öğrencilerin hem öğrenme alanlarında hem 

de biliĢsel düzeylerde Ġranlı öğrencilerden daha baĢarılı olduğu tespit 

edilmiĢtir. Bu da Türkiye‟deki öğrencilerin sayılar, cebir, ölçme, 

geometri, veri ve olasılık alanlarının her birinde Ġranlı öğrencilerden 

yüksek bir baĢarı göstererek TIMSS ölçek puanı ortalaması üzerinde 

puanlar aldıklarını göstermektedir. Bununla birlikte Türk öğrenciler 
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bilme uygulama ve akıl yürütme alanlarında da Ġranlı öğrencilerden daha 

baĢarılı bir performans göstermiĢlerdir. 

2019 yılındaki TIMSS döngüsünde önemli bir baĢarı artıĢı 

gösteren Türkiye hem matematikte hem de fen alanında TIMSS ölçek 

puanına (500 puan) ulaĢmıĢtır. Türkiye‟nin son yıllarda eğitim alanındaki 

yatırımları, müfredat güncellemeleri, öğretmen yeterlikleri ve okullaĢma 

oranı gibi konulardaki iyileĢme çalıĢmalarıyla birlikte Türkiye‟nin PISA, 

PIRLS ve TIMSS araĢtırmalarındaki baĢarıları da artmıĢtır. Özellikle 

TIMSS 2019‟da Türkiye‟nin göstermiĢ olduğu bu baĢarıyla ilgili Millî 

Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, (2020) Türkiye‟nin matematik alanında 

TIMSS araĢtırmasında sabit baĢarı ölçüsü olan 500 puan üzerine çıktığını, 

matematikte bu ölçek puanı seviyesine ulaĢtığını; bununla birlikte 

Türkiye‟nin baĢarı grafiğinin tüm bölgelere yansıdığını ve ileri düzeyde 

baĢarılı öğrenci sayısının artıp alt düzeydeki öğrenci sayısının azaldığını 

belirtmiĢtir. Ġran ise TIMSS araĢtırmasına uzun yıllar katılım 

göstermesine rağmen anlamlı bir baĢarı grafiğine sahip olmadığı 

görülmektedir. Uluslararası sınav sonuçları hakkında değerlendirmede 

bulunan Ġran Ġslam Cumhuriyeti Ġlköğretimden Sorumlu Bakan 

Yardımcısı Hekimzadeh, (2020) TIMSS ve PIRLS araĢtırma 

sonuçlarının, ailelerin okuryazarlık durumu, destek ve öğrenme 

kaynaklarının yüz yüze eğitim sırasında bile öğrencilerin performansında 

önemli bir rol oynadığını ifade etmektedir. TIMSS 2019 okul-ev anket 

sonuçları da Ġran‟ın eğitim-öğretim kaynaklarına ulaĢım imkânı, öğretim 

programı süresi ve öğretmen yeterlikleri açasından Türkiye‟den daha 

dezavantajlı olduğunu göstermektedir. 

Bu sonuçlara göre bölge ülkeleri arasında özellikle de Türkiye-

Ġran arasında oluĢan ortalama farkın aĢağıda belirtilen değiĢkenlerden 

kaynaklandığı söylenebilir: 

 

1. TIMMS 2019 raporunda yer alan okul ve ev anket sonuçları 

ülkelerin eğitim kaynaklarına ulaĢım imkânı, öğrencilerin okul 

öncesi okuryazarlık ve matematik geliĢimi, okul iklimi ve 

disiplini, öğretmenlerin derse hazırlıklı gelmesi, öğretmenlerin 

deneyimleri, matematik öğretimindeki zorluklar, matematik 

öğretim programı ve süresi, teknoloji alt yapısı ve öğrencilerin 

matematiğe olan tutumlarının matematik baĢarı puanlarını 

etkilediği belirtilmiĢtir (TIMSS, 2019). 

2. Bölge ülkelerinden Türkiye ve Ġran‟ın Uluslararası Para Fonu 

2019 verilerine göre gayri safi yurtiçi hasıla (GSYĠH) verileri 
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arasındaki fark, iki ülkenin geliĢmiĢlik düzeyine ve dolayısıyla da 

uluslararası eğitim baĢarısına etki etmiĢtir (IMF,2019). 

3. Türkiye ve Ġran‟daki yıllık matematik ders saatleri incelendiğinde 

4. sınıflarda yıllık Türkiye 140 saat iken Ġran 109 saattir. TIMSS 

2019 araĢtırmasına katılan ülkelerin ortalama matematik 4. sınıf 

ders saati süresi 154 olduğu göz ününe alındığında her iki ülkenin 

de ortalamanın ders süresinin altında oldukları görülmektedir. 

Buna rağmen Türkiye‟nin 4. sınıf matematik ortalama baĢarısı 

TIMSS ölçek puanından (500 puan) yüksek olduğu, Ġran‟ın ise 

ortalama ölçek puanın çok altında kaldığı görülmüĢtür. Bu durum 

ders saati süresinin matematik baĢarısına olan etkisini ortaya 

koymaktadır. 

4. Türkiye ve Ġran‟daki yıllık matematik ders saatleri incelendiğinde 

8. sınıflarda yıllık Türkiye 150 saat iken Ġran 103 saattir. TIMSS 

2019 araĢtırmasına katılan ülkelerin ortalama matematik 8. sınıf 

ders saati süresi 137 olduğu göz ününe alındığında Türkiye‟nin 

ortalamanın üstünde ders saatine sahip olduğu görülürken Ġran‟ın 

ortalamanın altında olduğu görülmektedir. Türkiye‟nin 8. sınıf 

matematik ortalama baĢarısı 496 puanla TIMSS ölçek puanı (500 

puan) civarında olduğu, Ġran‟ın ise 446 puanla ortalama ölçek 

puanın altında kaldığı görülmüĢtür. Bu durum ders saati süresinin 

matematik baĢarısına olan etkisini ortaya koymaktadır. 

5. TIMMS 2007 ve 2011 döngüsündeki Ġranlı öğrencilerin 

matematik performanslarını inceleyen Safarkhani ve Kiamanash 

(2015), ülkenin eğitim sisteminin zayıf olduğunu, 2025 Ġran 

Eğitim Vizyon Program‟ında belirtilen hedeflere uzak 

kalındığını, Ġran‟daki matematik ders saati süresinin bir yıllık 

toplam ders saati içindeki payının bölge ülkelerinden az 

olduğunu, Ġran‟ın matematik eğitim belgesine sahip 

öğretmenlerinin oranının bölge ülkelerinin ortalamasından az 

olduğunu belirtmiĢtir. Ġran‟ın 2019 TIMSS sonuçları da 

göstermektedir ki matematik baĢarısına etki eden birçok değiĢken 

Ġran‟da düzeltilememiĢ ve gerekli eğitim reformları 

yapılamamıĢtır. Çünkü TIMSS 2019 okul ve ev anket sonuçlarına 

bakıldığında özellikle eğitim kaynaklarına ulaĢım imkânı, okul 

iklimi ve disiplini, öğretmenlerin derse hazırlıklı gelmesi, 

matematik öğretim programı ve süresi, teknoloji alt yapısı 

konularında Ġran, Türkiye‟nin altında bir yüzdeye ve ortalamaya 

sahiptir (TIMSS, 2019). 
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6. Ġran‟daki ilköğretim 4. sınıf öğrencileri arasında Geometri içerik 

alanında sık karĢılaĢılan yanlıĢ algılamaların belirlenmesi ve 

uluslararası performans ortalaması ile yanlıĢ algılamaların ölçme 

ve değerlendirilmesine yönelik Bekhalizadeh ve Borucerdeyan‟ın 

(2017) çalıĢması; Ġranlı 4. sınıf öğrencilerinin matematik 

iĢlemlerinde ve tematik alanlarda matematik sorularını yanlıĢ 

algılama oranının 2003, 2007 ve 2011 yıllarındaki TIMSS‟e 

katılan diğer ülkelere göre daha fazla olduğunu tespit etmiĢtir. 

TIMSS 2019 sonuçları, Ġranlı öğrencilerin matematik sorularını 

yanlıĢ algılamalarına yönelik herhangi bir iyileĢmenin 

olmadığını; bilme, uygulama ve akıl yürütme biliĢsel süreçlerdeki 

kavram, ifade, ölçe birimleri ve Ģekilleri doğru algılamaya 

yönelik herhangi bir çalıĢma olmadığı görülmektedir. 

7. TIMSS 2019‟da Türkiye hem matematik hem de fen alanında 

önceki döngülere göre daha baĢarılı bir performans göstermiĢtir. 

Türkiye, TIMSS 2019‟da 58 ülkenin katıldığı matematik 4. sınıf 

düzeyinde 23. sırada yer alırken 39 ülkenin katıldığı 8. sınıf 

düzeyinde ise 20. Sırada yer almıĢtır. 4. sınıf düzeyinde TIMSS 

ortalama ölçek puanı üzerinde bir baĢarı gösterirken, 8. sınıf 

düzeyinde ise ortalama ölçek puanına yakın bir baĢarı 

göstermiĢtir. Ayrıca, Türkiye ileri ve üst matematik düzeyine 

sahip öğrencilerin oranında da geçmiĢ TIMSS döngülerine göre 

önemli bir artıĢ sağlamıĢtır. Türkiye‟nin 2018 PISA ve 2019 

TIMSS araĢtırmalarında gösterdiği bu baĢarı artıĢında; 2023 

Eğitim Vizyonu, 2015 yılından itibaren güncellenen öğretim 

programları ve uygulama esasları, Millî Eğitim Bakanlığının 

izleme ve değerlendirme faaliyetleri, öğretmenlerin mesleki 

yeterliğine iliĢkin yürütülen etkinlikler sonuçlarını vermeye 

baĢlamıĢtır. Önceki TIMSS araĢtırma raporlarına iliĢkin 

uluslararası karĢılaĢtırmalar ve okul-ev anket sonuçlarına göre 

yapılan iyileĢtirme çalıĢmaları Türkiye‟nin bölgesel 

farklılıklarının azaldığını ve tüm bölgelerde matematik 

baĢarısının arttığını göstermiĢtir (MEB, 2020). 

6. Öneriler 

KarĢılaĢtırmalı eğitim araĢtırmaları, son yıllarda özellikle ülkelerin eğitim 

sistemlerinin ve programlarının güncellenmesinde ve standartlaĢmasında 
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önemli bir rol üstlenmiĢtir. Bunun yanı sıra uluslararası eğitim 

araĢtırmaları da değerlendirme çerçeveleri ve sonuçları itibariyle 

katılımcı ülkelerin eğitim politikalarını, öğretmen yeterliklerini, eğitim 

kaynaklarını ve öğretim programlarını yeniden düzenlemesine ve 

geliĢtirmesine katkı sunmaktadır. Bu sebeple uluslararası eğitim 

araĢtırmalarına iliĢkin karĢılaĢtırmalı eğitim çalıĢmalarının sayısı ve 

niteliği artırılmalıdır. 

Türkiye‟nin uluslararası araĢtırmalarda karĢılaĢtırıldığı ülkeler 

daha çok farklı coğrafyalardan olup nüfus, öğrenci sayısı, siyasi, kültürel 

ve ekonomik özellikleri bakımından Türkiye ile pek çok farklılıklar 

gösteren ülkelerdir. Elbette bu çalıĢmaların da alana birçok katkısı vardır. 

Ancak özellikle eğitim bilimleri alanında yapılacak çalıĢmaların Türkiye 

ile benzer özellikler gösteren, aynı coğrafyayı paylaĢan, tarihi, siyasi ve 

kültürel açıdan ortaklıklar bulunan bölge ülkelerini içermesi daha anlamlı 

ve doğru karĢılaĢtırma sonuçları verecektir. Bunun için baĢta Türkiye‟nin 

komĢuları olmak üzere, bölge ülkelerini içeren karĢılaĢtırmalı eğitim 

çalıĢmalarına yer verilmedir. 

Türkiye ile Ġran her alanda birtakım ortalıklara ve yakınlıklara 

sahip iki ülke olarak her zaman karĢılıklı değerlendirme çalıĢmalarına 

konu olmaktadırlar. Bu iki yakın ülke arasındaki temel eğitim bilimleri 

alanında daha fazla çalıĢma yapılmalıdır. Özellikle, matematik öğretimine 

iliĢkin yaklaĢım ve yöntemler, matematik öğretim programlarının ve 

sürelerinin karĢılaĢtırılması, öğretmen yeterlikleri, matematik öğretiminde 

teknoloji kullanımı, uzaktan eğitim sürecinde matematik öğretimi 

konularında Türkiye ile Ġran arasında farklılıklar, benzerlikler 

araĢtırılmalıdır. 
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1. GiriĢ 

eknolojinin hızla geliĢmesi iletiĢim imkânlarını arttırmıĢ, iletiĢim 

imkânlarının artması da yerel ve küresel boyutta bilginin kolayca 

transfer edilmesini sağlamıĢtır (YeĢiltaĢ, 2011: 214). 21. yüzyıl, 

bilgi çağı olarak değerlendirilmektedir ve bu çağda; etkin bir Ģekilde bilgi 

üreten, yayan, paylaĢan ve kullanan toplumlar güçlü olacaktır. Bilginin 

öneminin bu denli arttığı dünyada okulların geliĢen ve kendini sürekli 

yenileyen bir yapıda olması ve ülkesini bilgi toplumu haline getirme 

vizyonuna yönelik kendini geliĢtirmesi beklenmektedir (Celep ve Çetin, 

2014: 1, 9). Teknoloji ve bilgi iliĢkisi, birbirini destekleyici mahiyette 

ilerlemektedir. Her iki kavramın aynı zamanda eğitimle de olumlu 

iliĢkileri vardır. Eğitim hem teknoloji ve bilgi ve/veya bilgi 

teknolojilerinin kullanıldığı hem de teknoloji ve bilgi ve/veya bilgi 

teknolojilerinin üretilmesi için gerekli nitelikli insan gücünün 

yetiĢtirildiği bir kurumdur. Dolaysıyla bu yapılar arasındaki iliĢkinin daha 

çok güçlendirilmesi; nihayetinde, topluma katkı sağlayacaktır. 

Eğitimde teknoloji araçlarının kullanımı yeni bir durum değildir. 

Ancak teknolojinin hızla geliĢmesi kullanılan teknoloji araçlarının nitelik 

ve niceliğini etkilemekte ve özellikle öğrenme-öğretme süreçlerinde yeni 

T 
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uygulamaların ve araçların kullanımı konusunda yeni ufuklar açmaktadır 

(Tanel, 2020: 1-2). Bu anlamda, öğrenme-öğretme sürecinin verimli ve 

etkili bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesinde, eğitimde nitelik ve kalitenin 

artmasında çağın gerektirdiği teknolojinin kullanımı önemlidir (Ġpçioğlu, 

2001: 4). 

Özellikle teknoloji alanında yaĢanan geliĢmelerle birlikte; 

bilgisayar ve internet, eğitim-öğretim sürecinin önemli unsuru haline 

gelmiĢtir. Süreç, dinamik bir Ģekilde devam etmiĢ ve teknoloji 

imkânlarının eğitimde kullanımına yönelik birçok uygulama ve içerik 

geliĢtirilmiĢtir (Ulusoy, 2014: 86). Bu uygulamalar; öğretmen, ders 

kitabı, sınıf, okul kütüphanesi merkezli öğrenme anlayıĢını değiĢtirerek 

farklı kaynaklardan ve bağımsız öğrenme imkânı sağlamıĢtır (Güven, 

Bıkmaz, Demirhan-ĠĢcan ve KeleĢoğlu, 2014: 202). Ayrıca farklı 

duyulara hitap eden yapısıyla yaparak-yaĢayarak öğrenmeyi ve öğrenci 

merkezli eğitim anlayıĢını desteklemiĢtir (Demircioğlu, 2012: 9). 

Eğitimde teknoloji kullanımının serbest çalıĢma, birinci kaynaktan bilgi, 

fırsat eĢitliği, çeĢitlilik ve kalite, yaratıcılık, bireysel öğretim, üretken 

eğitim ve hızlı öğrenme, gerçek öğrenme deneyimleri, yaĢam boyu 

öğrenme ve aktif öğrenme gibi katkıları bulunmaktadır (ĠĢman, 2015: 57-

62). Eğitim alanına sunduğu katkılar dikkate alındığında; eğitimin 

hedeflerini daha kolay, hızlı, ucuz ve net bir Ģekilde gerçekleĢtirmek ve 

toplumun teknoloji kullanım seviyesini yükseltmek amacıyla eğitim 

teknolojilerinin doğrudan öğretici, öğrenmeyi destekleyici, eğitim 

yönetimi ve ölçme-değerlendirme aracı olarak eğitimin tüm 

kademelerinde kullanılması mümkündür (Turan, 2012: 208).  

Eğitimde teknoloji olanaklarının kullanılabileceği alanlardan biri 

de tarih dersleridir. Tarih derslerinin geçmiĢe dönük ve ezber-soyut yapısı 

öğrencilerde olumsuz bir izlenim ortaya çıkarmaktadır. Öğrenci merkezli 

etkinlikler ve teknoloji imkanlarının kullanımı, teknolojin derse entegre 

edilmesi yoluyla tarih derslerinin daha nitelikli olarak öğretilmesi ve 

öğrencilerin ders ile ilgili olumlu algılar geliĢtirmesi muhtemeldir 

(Demircioğlu, 2007: 77-78; OkumuĢ, 2019: 508). 

Tarih öğretiminde biliĢim teknolojilerinin kullanımı hakkında 

Turan (2012: 212-220); internet destekli öğretim, bilgisayar oyunları, 

akıllı tahta, e-kitap, tablet bilgisayar konularını açıklamıĢtır. Atatürk 

Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi dersi ve Atatürkçülük konularının öğretiminde 

kullanılacak teknolojiler konusunda Ulusoy (2014: 86-115); bilgisayar 

destekli öğretim, internet destekli öğretim, sana müze, simülasyon, VCD-

DVD kullanımı, film, animasyon, belgesel, çoklu ortam (multimedya) ve 
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hipermetin konularını açıklamıĢtır. Güven, Bıkmaz, Demirhan-ĠĢcan ve 

KeleĢoğlu (2014: 331-359), hipermetin, veri tabanı, bilgisayar destekli 

öğretim, benzetiĢim, grafik sunumları, sanal geziler, dijital öykülemeler, 

elektronik araĢtırma, elektronik görüntüleme sistemleri, filmler ve 

belgeselleri tarih derslerinde kullanılacak yeni teknolojiler olarak 

açıklamıĢtır. Bu araĢtırmalarda güncel ihtiyaçtan ve konuyla ilgisinden 

kaynaklı tarih derslerinde teknoloji kullanımıyla ilgili bir takım alt 

baĢlıklardan genel olarak bahsedilmiĢtir. Elbette yazarların ifade ettiği her 

bir baĢlık ve yukarıda ifade edilmeyen diğer teknoloji araçları hakkında 

yapılan teorik ve uygulamalı baĢka birçok çalıĢma mevcuttur. Bu 

anlamda, tarih öğretiminde kullanılabilecek teknoloji temelli 

uygulamaların çeĢitliliğinden söz edilmesi mümkündür. 

Tarih öğretiminde teknoloji kullanımına yönelik kavramsal 

çerçeve ve örnek uygulamaları konu edinen (Ġpçioğlu, 2001; Turan, 2012; 

Güven, Bıkmaz, Demirhan-ĠĢcan ve KeleĢoğlu, 2014; Ulusoy, 2014; R. 

Acun, 2015; Casper ve Westhoff, 2015; Hangen, 2015; Traum, 2016; 

Kelly, 2019) çalıĢmalar bulunmaktadır. Bu çalıĢmalarda bir takım 

sınırlılıklarla birlikte özellikle teknolojinin tarih dersleri üzerine katkıları 

üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte, teknoloji destekli tarih 

öğretiminin öğrencilerin dersi daha iyi öğreneceklerine iliĢkin tutumlarına 

(Turan, 2007; Turan, 2010; Ulusoy, 2012), akademik baĢarılarına 

(ġengül-Bircan, 2016; ġahin ve Erman, 2019), iĢbirlikçi öğrenme 

süreçlerine (Ludington vd., 2019), bir takım tarihsel becerileri 

geliĢtirmelerine (Haydn, 2002; Doppen, 2004), müfredatın 

gerçekleĢtirilmesini kolaylaĢtırmaya (Adesote ve Fatoki, 2013; Boadou, 

Awuah, Ababio ve Eduaquah, 2014), öğrenme-öğretme sürecinin kaliteli 

hale gelmesine (Adesote ve Fatoki, 2013; Boadou, Awuah, Ababio ve 

Eduaquah, 2014; ġahin ve Erman, 2019), öğretmen ve öğrencilerin derse 

yönelik motivasyonlarının artmasına (Boadou, Awuah, Ababio ve 

Eduaquah, 2014), öğrencilerin kendi öğrenmelerini yönetmelerinde ve 

tarih yapmalarına (Milman ve Heinecke, 2000; Kelly, 2019), mekânı 

algılama becerilerine (ġengül-Bircan, 2016), değerlendirme ve geri dönüĢ 

olanağı sunmasına (ġahin ve Erman, 2019), bilgiye hızlı eriĢim 

sağlamasına (Haydn, 2002) ve gerçek dünyayla ilgili temel becerilerin 

kazanımına (Zhang ve Howland, 2005) katkısı bulunmaktadır. Eğitimde 

teknoloji kullanımının sosyal bilgiler ve tarih gibi dersler için tarihi 

tecrübeleri ve maddi ve manevi kültür izlerini somutlaĢtırarak yeni 

nesillere aktardığı da söylenebilir (Ġ. Acun, 2015: 347-349). Yine, 

teknolojinin tarih dersine sunduğu katkılar dikkate alındığında; tarih 
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derslerinin öğretmenler ve öğrenciler için anlamlı, bütünleĢtirici, değere 

dayalı, zorlayıcı ve aktif hale geldiği söylenebilir (Rose ve Fernlund, 

1997; Akt. Milman ve Heinecke, 2000: 562). 

Tarih öğretiminde bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin 

kullanılmasının öğrenme-öğretme sürecinde öğretmene ve öğrenciye 

katkıları vardır. Tarih öğretiminde bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin 

kullanımı öğrencilerde; tarihsel düĢünme becerilerinin geliĢmesine, bilgi 

kaynaklarının sorgulanıp doğru biçimde kullanılmasına, tarihin soyut ve 

ezbere dönük yapısının olabildiğince somutlaĢmasına, tarihi olayların 

dönemiyle dikkate alınıp değerlendirilmesine, yazma ve ifade etme 

becerilerinin ve öğrenciler arasında iĢbirliğinin geliĢmesine fayda 

sağlamaktadır. Öğrencilerin derse motive edilmesinde, zengin 

kaynaklarla dersin iĢlenmesinde, bireysel gereksinime uygun kaynak 

kullanılmasında da öğretmene yardımcı olmaktadır (Güven, Bıkmaz, 

Demirhan-ĠĢcan ve KeleĢoğlu, 2014: 331-334). Teknoloji destekli iĢlenen 

tarih derslerinde öğrencilerin dersi sıkılmadan eğlenerek takip ettikleri, 

kalıcı öğrenme sağladığı ve bir takım beceriler geliĢtirdiği görülmüĢtür 

(ġengül-Bircan, 2016: 11). BaĢka bir deyiĢle tarih derslerinde teknoloji 

olanaklarının kullanılması dersi heyecan verici hale getirmekte ve yeni 

tarih anlayıĢına uygun öğrenme-öğretme süreci tasarlamaktadır (Boadou, 

Awuah, Ababio ve Eduaquah, 2014: 210). Bu anlamda teknoloji ve 

sunduğu olanaklar ile buna bağlı olarak okul/sınıf imkânları dinamik bir 

biçimde geliĢim sağlarken bu imkanların tarih derslerinde fayda 

sağlayacak/derse entegre olacak Ģekilde kullanımı incelenmelidir 

(OkumuĢ, 2020a: 203). Teknolojinin eğitim alanına sunduğu katkılar 

dikkate alındığında; tarih derslerine yön veren tarih öğretim 

programlarının, teknoloji kullanımı bakımından durumunun incelenmesi 

önemli görülmektedir. 

1.1. Amaç ve Önem 

Derslerin hızlı, pratik ve daha az zahmetli iĢlenmesinde geleneksel 

yöntemler daha cazip gelmektedir. Ancak öğrencilerin sürece daha çok 

katılmaları ve kendi deneyimlerini oluĢturmalarında zengin öğrenme 

ortamları ve öğrenci merkezli interaktif yaklaĢımlar ön plana çıkmaktadır 

(Black, 2003: 29). Bilgi ve iletiĢim teknolojilerine dayalı öğretim; 

öğrencilerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarını arttırmakta, 

öğrencilerin öğretim süreçlerine daha çok katılmalarına, etkili ve aktif 

öğrenme ortamlarının sağlanmasına katkı sağlamaktadır (Güven, Bıkmaz, 
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Demirhan-ĠĢcan ve KeleĢoğlu, 2014: 330). Bununla birlikte, derslerde 

teknoloji imkânlarının kullanımı; öğretim programlarındaki kazanımların 

gerçekleĢmesinde ve eğitim kalitesinin artmasında önemli bir iĢleve de 

sahiptir (Gülbahar ve Güven, 2008: 38). Günümüzde öğretim 

programlarının içeriklerinden çok öğrencilere kattığı bilgi, tutum, beceri 

ve sorumlulukları içeren yetkinlikleri geliĢtirmesi beklenmektedir. Bu 

yetkinliklerin geliĢtirilmesinde teknoloji, öğretim programına yardımcı ve 

onu tamamlayıcı bir iĢlev görmektedir (Adesote ve Fatoki, 2013: 2157-

2158).  

Tarih eğitimi ve öğretimiyle ilgili sorunların tartıĢılmasında 

öğretim programları mutlaka gündeme gelmektedir. Bu durumun ortaya 

çıkmasında tarih eğitim-öğretim süreçlerinin öğretim programları 

doğrultusunda tasarlanması etkilidir (Safran, 2006: 19). Ancak, eğitimde 

teknoloji kullanımı/entegrasyonu üzerine yapılan çalıĢmaların daha çok 

öğretmen, öğretmen adayı ve bir takım uygulamalar üzerine yoğunlaĢtığı, 

öğretim programının incelenmesine yönelik çalıĢmaların ise daha çok 

yapılması gerektiği görülmüĢtür (Kaya, 2019: 1065). Dolayısıyla bu 

araĢtırmada ortaöğretim düzeyinde verilen bazı tarih müfredatlarının 

(MEB, 2018a, 2018b, 2018c) teknoloji kullanımı bağlamında 

değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaç çerçevesinde aĢağıdaki alt 

amaçlara cevap aranmaya çalıĢılmıĢtır: 

 

● Ortaöğretim Tarih Dersi (9, 10 ve 11. Sınıflar) Öğretim 

Programı‟nda teknoloji kullanımıyla ilgili ifadeler nelerdir? 

● Ortaöğretim ÇağdaĢ Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim 

Programı‟nda teknoloji kullanımıyla ilgili ifadeler nelerdir? 

● Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 

Dersi Öğretim Programı‟nda teknoloji kullanımıyla ilgili ifadeler 

nelerdir? 

 

Belirtilen öğretim programlarının seçiminde genel ve hemen her 

öğrencinin aldığı dersler etkili olmuĢtur. ÇalıĢmada elde edilen bulgular, 

Milli Eğitim Bakanlığı‟nın yayınladığı güncel programlar dikkate 

alınarak elde edilmiĢtir. ÇalıĢmayla tarih eğitimi alanyazınına katkı 

sunulması ve karar alıcılara, uygulayıcılara konu ile ilgili veri sağlanması 

umulmaktadır. 
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2. Yöntem  

Bu bölümde; teknoloji destekli tarih öğretimi bağlamında bazı tarih 

öğretim programlarının incelenmesindeki yöntemsel süreçler üzerinde 

durulmuĢtur.  

2.1. Araştırmanın Yöntemi 

ÇalıĢma kapsamında nitel araĢtırmanın doğasına uygun olarak doküman 

incelemesi yapılmıĢtır. Nitel araĢtırmalar, sosyal olguları bağlı oldukları 

ve içinde yer aldıkları ortamda doğal görünümleriyle gözlem, görüĢme ya 

da belgeleri değerlendirme yoluyla inceleyen ve bu anlayıĢa uygun bir 

biçimde raporlayan araĢtırmalardır (Ġslamoğlu, 2011: 186). Doküman 

incelemesi ise hem nitel hem nicel araĢtırmalarda kullanılabilen yazılı 

ve/veya görsel malzemenin incelenmesine dayanan bir yöntemdir 

(Sönmez ve Alacapınar, 2013: 84). BaĢka bir ifadeyle, doküman 

incelenmesi; araĢtırma konusu çerçevesinde belirlenen olgu hakkında 

yazılı materyallerin incelenmesi sürecidir. Bu yöntem gözlem ve 

görüĢmeye ek olarak verilerin çeĢitlenmesi amacıyla kullanıldığı gibi 

belirli bir olguyu açıklama adına tek baĢına da kullanılabilir (Yıldırım ve 

ġimĢek, 2008: 187-188). Belirlenen tarih öğretim programlarındaki 

doğrudan ve dolaylı ifadeler, “teknoloji destekli tarih öğretimi” 

bağlamında iki farklı zamanda okunarak değerlendirilmiĢtir.  

2.2. Araştırma Dokümanları 

ÇalıĢma kapsamında üç tarih öğretim programı incelenmiĢtir. Bu 

kapsamda; Ortaöğretim Tarih Dersi (9, 10 ve 11. Sınıflar) Öğretim 

Programı (MEB, 2018a) boĢ sayfalar dâhil toplam 43 sayfa; Ortaöğretim 

ÇağdaĢ Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim Programı (MEB, 2018b) boĢ 

sayfalar dâhil toplam 37 sayfa ve Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti 

Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı (MEB, 2018c) 

boĢ sayfalar dâhil toplam 30 sayfa olarak incelenmiĢtir. Bu öğretim 

programları, belirlenen dersler için Milli Eğitim Bakanlığı‟nın 

yayınladığı güncel programlardır. Öğretim programları üç bölümden 

oluĢmaktadır. Her bir öğretim programında aynı olacak Ģekilde birinci 

bölümde Milli Eğitim Bakanlığı programlarının genel yapısı üzerinde 

durulmuĢtur. Ġkinci ve üçüncü bölümler ise derse yönelik olarak 

programın uygulanması ve programın yapısı bölümlerinden oluĢmaktadır.  
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2.3. Veri Analizi 

ÇalıĢma kapsamında belirlenen tarih öğretim programlarındaki veriler, 

betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiĢtir. Betimsel analiz, elde edilen 

verilerin önceden belirlenen temalara göre özetlenip yorumlandığı bir 

süreç olup, temel amaç; elde edilen bulguları, düzenlenmiĢ ve 

yorumlanmıĢ bir biçimde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve ġimĢek, 

2008: 224). ÇalıĢmaya baĢlanmadan önce teknoloji ve teknolojiyle ilgili 

doğrudan ve dolaylı ifadeler listelenmiĢ, daha sonra bu çerçevede 

araĢtırma kapsamına dâhil edilen tarih öğretim programları incelenmiĢtir. 

Ġnceleme sırasında yeni ifadeler de dikkate alınarak veriler iĢlenmiĢ, 

bulgulara dayanak oluĢturacak alıntılar belirlenmiĢ ve son olarak amaç 

doğrultusunda bulgular yorumlanarak raporlanmıĢtır.  

3. Bulgular ve Yorumlar 

Bulgular, çalıĢmanın ana amaç ve alt amaçlarını karĢılayacak Ģekilde ve 

derli-toplu olması açısından öğretim programlarındaki bölümler dikkate 

alınarak sunulmuĢ ve yorumlanmıĢtır. 

3.1. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programlarının Genel Yapısı 

Üzerine Değerlendirmeler 

Ġncelenen tarih öğretim programlarının ilk bölümünde, Milli Eğitim 

Bakanlığı öğretim programlarının genel yapısı üzerinde durulmuĢtur. Bu 

bölüm; öğretim programlarının amaçları, perspektifi, değerler, 

yetkinlikler, ölçme-değerlendirme yaklaĢımı ve sonuçtan oluĢmaktadır. 

Programların bu bölümünde; günümüzdeki değiĢim, bireyin ve toplumun 

ihtiyaçları, bunlarla iliĢkili değer ve yetkinlikler ve yaklaĢımlardan 

bahsedilmiĢtir.  

Programın giriĢ bölümündeki (MEB, 2018a, 2018b, 2018c: 4); 

―Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen 

ihtiyaçları, öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve 

gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir.‖ ifadesi 

aslında programdaki değiĢimin gerekçesini ortaya koymakta ve bireylere 

verilecek eğitimin bu yönde geliĢtirilmesine iĢaret etmektedir. 

Günümüzde teknoloji alanında yaĢanan geliĢmelerin programda ifade 

bulan bu düĢünceyi desteklemesi mümkün görünmektedir. 
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Öğretim programının amaçları bölümünde; programın, 1739 

sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde ifade edilen “Türk 

Milli Eğitiminin Genel Amaçları” ile “Türk Milli Eğitiminin Temel 

Ġlkeleri” esas alınarak hazırlandığı belirtilmektedir. Bireylerden önceki 

eğitimlerinde kazandıkları yetkinlikleri geliĢtirmeleri ve mevcut öğretim 

kademelerindeki temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanması 

beklenmektedir (MEB, 2018a, 2018b, 2018c: 4-5). Öğretim 

programlarının perspektifi kısmında ise eğitim sisteminin temel amacı 

olarak; ―değerlerimiz ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve 

davranışlara sahip bireyler yetiştirmek‖ ifade edilmiĢtir (MEB, 2018a, 

2018b, 2018c: 5). Her ne kadar bu ifadelerde doğrudan teknoloji ve 

onunla bağlantılı ifadeler geçmese de programdaki genel anlayıĢın çağın 

gerektirdiği yetkinlikleri de kapsamasından kaynaklı; teknoloji destekli 

yapılacak bir öğrenme-öğretme faaliyetinin her öğretim kademesinde 

daha da geliĢtirilerek kullanılmasını mümkün hale getirmektedir.  

Öğretim programlarının teknoloji temelli öğrenme-öğretme 

sürecini belirgin bir Ģekilde desteklediği alan “yetkinlikler” kısmında 

ifade bulmuĢtur. Öğrencilerin kazanması, içselleĢtirmesi ve bir sonraki 

öğrenim kademesinde geliĢtirmesi beklenen 8 yetkinlik alanı 

belirlenmiĢtir. Bu yetkinlikler arasında; ―matematiksel yetkinlik ve 

bilim/teknolojide temel yetkinlikler‖, ―dijital yetkinlik‖ ve ―öğrenmeyi 

öğrenme‖ derslerde teknoloji olanaklarını kullanma adına önemli bir 

gerekçe oluĢturmaktadır (MEB, 2018a, 2018b, 2018c: 6-7). Haliyle, genç 

bireylerin bu yetkinlikleri kazanması için öğrenme-öğretme süreçlerinin 

buna göre organize edilmesi gerekmektedir. Genç bireylerin dijital çağda 

kendi ayakları üzerinde durması için bu olanaklarla yüz yüze getirilmesi 

gerekmektedir. 

Öğretim programlarındaki ölçme-değerlendirme yaklaĢımı 

programın uygulanması hakkında önemli ipuçları sağlamaktadır. Bu 

bölümde, hiçbir insanın baĢkasının birebir aynısı olmamasından 

hareketle; “herkese uygun, herkes için geçerli ve standart” uygulamaların 

insanın doğasına ters olmasından bahsedilmektedir. Bununla birlikte, 

imkânlar doğrultusunda çeĢitlilik ve esneklik anlayıĢıyla hareket edilmesi 

ifade edilmiĢtir. Kazanım ve açıklamalar doğrultusunda, teknik ve 

akademik standartlara uygun, süreç temelli, bireysel farklılıkları dikkate 

alan, birden fazla yöntemin uygulandığı, sadece biliĢsel ölçmelerin 

yapılmadığı, aktif katılımlı bir ölçme-değerlendirme ilkelerinden 

bahsedilmiĢtir (MEB, 2018a, 2018b, 2018c: 8). Öğretmenlerin bu 

anlamda imkânları ve bireysel farklılıkları dikkate alarak, yenilikçi ve 
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teknoloji temelli uygulamalar çerçevesinde sorumluluk alması; 

öğrencilerde teknoloji alanında yetkinlik kazanılmasını ve ders öğretim 

süreçlerinin daha nitelikli hale gelmesini sağlayacaktır. Yine ölçme-

değerlendirme yaklaĢımı çerçevesinde ifade edilen; programın yol 

gösterici olması, süreçle ilgili tüm unsurları içermesinin mümkün 

olmaması ve etkililiği sağlamada öğretmen ve eğitim uygulayıcılarına 

sorumluluk düĢmesi (MEB, 2018a, 2018b, 2018c: 8), öğretmenlere bu 

konuda yeterli sorumluluğu sağlamaktadır. Ayrıca, programın her 

ayrıntıyı içerememesi ve öğretmene sorumluluk vermesi aslında sadece 

ölçme-değerlendirme süreçleriyle ilgili değil aynı zamanda tüm 

programın uygulanmasıyla ilgili olduğu görülmektedir.  

Bireysel geliĢim ve öğretim programları kısmında; programın 

bireysel farklılıklarla ilgili hassasiyetler dikkate alınarak hazırlandığı, 

kalıtımsal, çevresel ve kültürel farklılıkların insanların ilgi, ihtiyaç ve 

yönlenmesini belirlediği, bireylerin öğrenmelerindeki farklı yeteneklerin 

olduğu vurgulanmıĢtır (MEB, 2018a, 2018b, 2018c: 9). Bu anlamda genç 

bireylerin öğrenmelerinde farklılıkları dikkate almak, birden fazla duyu 

organını iĢe koĢacak etkinlikleri gerçekleĢtirmek bu amacı önemli ölçüde 

karĢılayacaktır. Teknoloji destekli uygulamaların da programda ifade 

bulan düĢünceyi destekleyecek özellikleri bulunmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarının genel yapısını 

ifade eden son kısmında da programın hazırlanmasındaki süreç 

açıklanmıĢ ve programdaki geliĢmelerle bilimsel, sosyal, teknolojik vb. 

geliĢmeler arasında paralel olarak güncellemelerin yapıldığından 

bahsedilmiĢtir (MEB, 2018a, 2018b, 2018c: 10). Bu ifadelerin programın 

dinamik yapısına iĢaret ettiği görülmektedir. Tarih derslerinde teknoloji 

kullanımına yönelik birçok çalıĢma yapılmıĢtır ve yapılmaya devam 

etmektedir. YaĢanan teknolojik geliĢmelerle birlikte bilimsel çalıĢmaların 

tek tek programlarda ifade bulması kolay bir iĢ değildir. Ayrıca imkânlar 

ve Ģartlar dikkate alındığında programı iĢin içinden çıkılmaz bir hale de 

getirebilir. Bu anlamda programdaki bu dinamik yapının öğretmenlerin 

daha çok sorumluluk almaları sonucu derse de yansıması beklenmektedir. 

Programların ilk bölümü genel olarak değerlendirildiğinde; genç 

bireylerin ihtiyaçları ve çağın gerekliliği doğrultusunda alana özgü bilgi, 

beceri ve bir takım yetkinliklerin bütünleĢtirilmesi beklenmektedir. Bu 

anlamda programın esnek tutulduğu ve bu konudaki yaratıcılığın 

imkânlar doğrultusunda öğretmenlere bırakıldığı görülmektedir. 

Programda ifade bulan düĢüncelerin önemli bir bölümü, yeni tarih 

anlayıĢı doğrultusunda tarih derslerinin teknoloji destekli iĢlenmesine 
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olanak verdiği dikkati çekmektedir. Genç bireylerin dijital geliĢmelerin 

yaĢandığı bilgi çağında, teknoloji kullanımı konusundaki yeterliklerini ve 

daha da önemlisi teknoloji okur-yazarlıklarını geliĢtirmesi; yine bu 

ortamlar vasıtasıyla tarih derslerine iliĢkin bir takım beceriler kazanması 

tarih derslerinde teknoloji destekli uygulamaların daha çok 

kullanılmasıyla mümkün hale gelecektir. 

3.2. Öğretim Programlarının Uygulanması ile Değerlendirmeler 

Ġncelenen programların ikinci bölümünde, derslerle ilgili öğretim 

programının uygulanması üzerinde durulmuĢtur. Bu kapsamda; öğretim 

programının temel felsefesi ve genel amaçları, alana özgü yeterlik ve 

beceriler, öğretim programının uygulanmasında dikkat edilecek hususlar 

konularına iliĢkin bilgiler verilmiĢtir. 

Öğretim programının temel felsefesi ve genel amaçları kısmında, 

programların dersle ilgili bir takım giriĢ bilgilerine yer verdikleri 

görülmektedir. Programlarda ifade bulan “yeni tarih anlayıĢı” 

kapsamında öğrencilerin bir takım becerileri kazanması, derslerde daha 

aktif rol alması (MEB, 2018a: 11), 20. yüzyılda yaĢanan siyasi, 

sosyokültürel, bilimsel ve teknolojik geliĢmeleri ve günümüzde yaĢanan 

geliĢmelerin arka planını görmesi, bilimsel ve teknolojik geliĢmelerin 

toplumlar üzerindeki etkisini analiz etmesi (MEB, 2018b: 11), zaman 

içindeki değiĢimleri, etkileĢimleri, süreklilikleri görmesi (MEB, 2018c: 

11) gibi ifadeler çağın tarih öğretim anlayıĢıyla uyumluluk 

göstermektedir. Öğrencilerin derslerde daha aktif olması öğrenci merkezli 

yöntemlerin kullanılmasıyla doğru orantılıdır. Ayrıca tarihe özgü bir 

takım becerilerden de bahsedilmektedir. Teknoloji destekli tarih 

eğitiminin öğrenci merkezli kullanılabileceği ve tarihe özgü becerilerin 

kazanımını kolaylaĢtırabileceği söylenebilir. Ġncelenen programların 

genel amaçlarında, teknoloji destekli tarih öğretimiyle ilgili en belirgin 

ifadelerin Ortaöğretim ÇağdaĢ Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim 

Programı‟nda olduğu görülmektedir. Programın yakın dönemi konu 

almasından hareketle; siyasi ve sosyal geliĢmelerin yanında, bir takım 

bilimsel ve teknolojik geliĢmelerin öğretilmesinin tavsiye edilmesi, 

öğrencilerin 21. yüzyılın geliĢen ve değiĢen gereksinimlerine yanıt 

verecek donanımı sağlamalarının ve popüler tarih tartıĢmaları ile tarih 

temalı yapımların kapsamları ve nitelikleri üzerine yorum yapacak 

becerileri kazanmalarının beklenilmesi (MEB, 2018b: 11-12) teknoloji 

destekli tarih öğretimi açısından önemli ifadelerdir. Öğrencilere bilim ve 
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teknoloji tarihi ile ilgili geliĢmeleri vermek ve teknoloji destekli 

uygulamalar konusunda öğrencilerin bir takım beceriler kazanmasını 

beklemek öğrencilerin teknoloji dünyasına daha hızlı adapte olmasını 

sağlayacaktır. 

Programların alana özgü yeterlilik ve beceriler bölümü, her 

programda aynı olacak Ģekilde kaleme alınmıĢtır. Tarih öğretimi sırasında 

öğrencilerin bir takım becerileri kazanması beklenmiĢtir. Bunlar, 

kronolojik düĢünme, tarihsel kavrama, neden-sonuç iliĢkisi kurma, 

değiĢim ve sürekliliği algılama, tarihsel sorgulamaya dayalı araĢtırma, 

tarihsel analiz ve yorum, tarihsel sorun analizi ve karar verme, tarihsel 

empati gibi becerilerdir (MEB, 2018a ve 2018b: 13-17; MEB, 2018c: 12-

16). Bu becerilerin kazandırılmasında teknoloji destekli uygulamalardan 

faydalanılması mümkündür. Mesela; öğretmenler, dersin öğretimi 

sırasında yapacağı film etkinliği ile hemen her beceriyi kazandırabilir. 

Yine sosyal medya ortamlarını kullanarak dersi destekleyici 

paylaĢımlarda bulunabilir. Ġnternet destekli öğretimle kanıtları sınıf 

içerisine getirebilir. Sanal müze gezileriyle çok uzak bir mekâna yolculuk 

yapılabilir. Bu etkinliklerin dikkatli ve amaca dönük planlanması; dersi 

daha somut hale getirerek dersin öğretimini kolaylaĢtırması, öğrencilerde 

yukarıda ifade edilen becerilerin birinin veya birkaçının kazanımını 

sağlaması ve aktif katılımın gerçekleĢmesi muhtemeldir. Nitekim 

programlarda da değiĢim ve sürekliliği algılama becerisi çerçevesinde; 

“Tarih içerisindeki değişimlerin geçmişteki ve günümüzdeki farklı 

örneklerle karşılaştırılmalarına olanak sağlayan örnek olay incelemeleri, 

metin (mektuplar, gazete haberleri, biyografiler vb.) ve görsel (fotoğraf, 

film, resim vb.) analizleri bu becerinin geliştirilmesine katkı 

sağlayacaktır.” ifadesi bu düĢünceyi destekler niteliktedir. Yine tarihsel 

sorgulamaya dayalı araĢtırma ve tarihsel analiz ve yorum becerilerinin 

kazanımında birden fazla kaynak kullanımına iĢaret edildiği 

görülmektedir (MEB, 2018a ve 2018b: 14-15; MEB, 2018c: 13-15). 

Öğretim programlarının uygulanmasında dikkat edilecek hususlar 

kısmında; dersin anlamlı ve kalıcı öğretilmesinde bazı tavsiyelerde 

bulunulmuĢtur. Öğretim programlarının bu bölümlerindeki ifadelerinden 

bazıları, doğrudan teknoloji destekli uygulamalara dikkat çekmektedir. 

Dersin öğretiminde öğretmenlerin; ders kitabına bağlı kalmaması ve 

dersin öğretiminde olabildiğince sanal müze gezilerinden, filmler gibi 

tarihi yapımlardan, EBA‟dan, internetten faydalanması incelenen her 

programda bulunan ortak beklentidir. Yine programlarda dijital 

kaynakların kullanımı konusunda telif kurallarına dikkat edilmesi ve etik 
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değerlerin göz önünde bulundurulması istenmiĢtir (MEB, 2018a ve 

2018b: 17-18; MEB, 2018c: 17-19). Öğretim programlarının 

uygulanmasında dikkat edilecek hususlar kısmı, programda teknoloji 

destekli tarih öğretimi ile ilgili açıklamaların en açık ifade bulduğu 

alandır. Bu durum, incelenen programların, tarih derslerinde teknoloji 

destekli uygulamaların kullanımını destekler nitelikte olduğunu 

göstermektedir. Programın bu kısmındaki ifadeler, tüm programın 

uygulanması ile ilgili olduğundan konu ile ilgili doğrudan alıntılara daha 

çok yer verilecektir. 

Ortaöğretim Tarih Dersi (9, 10 ve 11. Sınıflar) Öğretim 

Programı‟nın öğretim programının uygulanmasında dikkat edilecek 

hususlar kısmında teknoloji destekli uygulamalar ile ilgili yer alan 

ifadeler Ģu Ģekildedir (MEB, 2018a: 18):  

―Öğretmenler konuların öğretiminde yer temelli öğrenmeye 

dayalı etkinliklere de yer vermelidirler. Bu çerçevede, öğretmen 

denetiminde sanal müze ziyaretleri, çevre ve okul imkânları uygun ise 

tarihi mekân ve müze ziyaretleri yapılmalıdır. Öğretmenler ziyaretlerin; 

ilişkilendirilen kazanım ve açıklamaları doğrultusunda planlanması, 

uygulanması ve sonuçlandırılması konusunda gerekli tedbirleri 

almalıdır.‖  

―Öğretmenler, tarih dersi ile ilgili bilgi, beceri, değer ve 

tutumları öğrencilerine kazandırırken sadece ders kitaplarına bağlı 

kalmamalıdırlar. Öğretmenler, sınıf düzeylerini dikkate alarak mevzuata 

ve kazanımlara uygun olan öğretim materyalleri (sunum, etkinlik, 

çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel 

biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar vb.) hazırlamalı ya 

da EBA vb. ortamlarda var olan bu türden materyalleri derslerinde 

kullanmalıdır. Dijital kaynakların kullanımı hususunda Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uyulmalıdır. Özellikle, 

İnternet‘ten indirilerek kullanılan materyallerin kullanımında intihal 

yapılmamalı, etik kurallara ve telif haklarına riayet edilmelidir.‖ 

Ortaöğretim ÇağdaĢ Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim 

Programı‟nın öğretim programının uygulanmasında dikkat edilecek 

hususlar kısmında teknoloji destekli uygulamalar ile ilgili yer alan 

ifadeler Ģu Ģekildedir (MEB, 2018b: 17-18):  

―Metinlerde verilen bilgileri açıklamak, görsel hâle getirmek ve 

somutlaştırmak amacıyla tarih haritalarında sunulan veriler, çeşitli 

grafiklerde verilen görsel veya sayısal bilgiler ve tarihsel fotoğraflar, 

siyasi karikatürler, temsili resimler ve mimari çizimler gibi materyaller 
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üzerinde çalışmak tarihsel metinleri kavramayı kolaylaştıracaktır. 

Uygulamalarda kullanılacak metin ve görsel materyaller (resim, fotoğraf, 

karikatür, afiş, gazete, dergi, film, belgesel vb.) öğrenci seviyesine uygun 

ve pedagojik olmalıdır.‖ 

―Film izlemeye dayalı uygulamalarda; ders saatleri göz önünde 

bulundurulmalı ve dersin işlenişinde yalnızca kazanıma uygun olan film 

ve o filminde yalnızca ilgili bölümleri kullanılmalıdır.‖ 

―Ders işlenişi ve uygulamaları planlanırken inceleme gezilerine 

önem verilmeli; tarihi mekânlara öğretmen denetiminde sanal müze 

ziyaretleri yapılmalı, çevre ve okul imkânları uygun ise tarihi mekân ve 

müze ziyaretleri yapılması sağlanmalıdır. Bu gezilerin her aşaması 

planlanıp çalışma kâğıtları hazırlanmalı ve değerlendirilmelidir.‖ 

―Dersin işleniş ve uygulamalarında görsel iletişim araçlarına yer 

verilmeli; slayt, bilgisayar, televizyon, etkileşimli tahta, İnternet, EBA vb. 

etkin olarak kullanılmalıdır. Kazanımlarla ilgili belgesellerden, 

filmlerden vb. yararlanılmalıdır. Teknolojik araç ve gereçler 

kullanılırken gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri göz önüne 

alınmalı; İnternet‘in güvenli kullanımı konusunda gerekli uyarılar 

yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır. Casus yazılımlar veya kimlik 

bilgilerinin çalınarak kullanılmaya çalışılması gibi risklerle karşı karşıya 

kalmamak için güncel antivirüs yazılımları kullanma, kişisel güvenlik 

duvarı kullanımı, işletim sistemleri güncellemeleri gibi güvenlik 

önlemleri alınmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen dijital 

kaynakların kullanımı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Dijital kaynakların, 

özellikle İnternet‘ten indirilerek kullanılan materyallerin kullanımında 

intihal yapılmamalı, etik kurallara, telif haklarına riayet edilmelidir.‖ 

―Öğretim materyali hazırlama ve derse hazırlıklı gelmenin, 

öğretmenin asli görevleri arasında olduğu unutulmamalıdır. 

Öğretmenler, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi ile ilgili bilgi, beceri, 

değer ve tutumları öğrencilerine kazandırırken sadece ders kitaplarına 

bağlı kalmamalıdır.‖ 

Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 

Öğretim Programı‟nın öğretim programının uygulanmasında dikkat 

edilecek hususlar kısmında teknoloji destekli uygulamalar ile ilgili yer 

alan ifadeler Ģu Ģekildedir (MEB, 2018c: 18): 

―Ders işlenişinde ve uygulamalar planlanırken inceleme 

gezilerine önem verilmelidir. Kurtuluş Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, 

Devlet Mezarlığı Müzesi, Atatürk evleri, Anıtkabir, anıt heykeller, savaş 

meydanları vb. yerlere gerçek ve sanal ortamda geziler düzenlenebilir.‖ 
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―Tarihsel araştırma yöntemini içeren uygulamalar yapılırken 

imkânlar doğrultusunda kütüphane, İnternet vb. kaynaklardan 

yararlanma konusunda öğrenci yönlendirilmelidir.‖ 

―Derste kullanılacak olan yazılı ve görsel materyaller (harita, 

resim, fotoğraf, karikatür, afiş, gazete, dergi, film, belgesel vb.) öğrenci 

seviyesine ve pedagojik ilkelere uygun olmalıdır. Film, belgesel veya 

animasyon gibi materyaller kazanım içeriğine ve öğrenci seviyesine 

uygun olarak önceden hazırlanmalı, ders işlenirken bu materyallerin 

tamamı yerine yalnızca ilgili kısmı kullanılmalıdır.‖ 

―Öğretmenler, tarih dersi ile ilgili bilgi, beceri, değer ve 

tutumları öğrencilerine kazandırırken sadece ders kitaplarına bağlı 

kalmamalıdırlar. Öğretmenler, sınıf düzeylerini dikkate alarak mevzuata 

ve kazanımlara uygun olan öğretim materyalleri (sunum, etkinlik, 

çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları ile yazılı, görsel ve işitsel 

biçimlerdeki birinci ve ikinci elden tarihî kaynaklar vb.) hazırlamalı ya 

da EBA vb. ortamlarda var olan bu türden materyalleri derslerinde 

kullanmalıdır. Dijital kaynakların kullanımı hususunda Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uyulmalıdır. Özellikle, 

İnternet‘ten indirilerek kullanılan materyallerin kullanımında intihal 

yapılmamalı, etik kurallara ve telif haklarına riayet edilmelidir.‖ 

Ġncelenen programlardaki yukarıda sunulan ifadelerden tarih 

derslerinin öğretiminde teknoloji destekli bazı uygulamaların kullanımı 

önerilmektedir. Programların genel hatları belirlediği bilindiğinden; 

“internet”, “teknoloji”, “dijital” gibi ifadelerden tarih derslerinde bu 

ortamları temel alan diğer uygulamaların kullanımını da desteklemektir. 

Neticede sanal müze, sosyal medya, uzaktan eğitim, strateji oyunları, 

filmler gibi tarih derslerinde kullanılabilecek pek çok uygulama teknoloji 

ürünüdür. Buradaki temel sorumluluk imkânlar doğrultusunda öğretmene 

düĢmektedir. 

Öğretim programlarının uygulanmasında dikkat edilecek hususlar 

kısmında, ders kitabı yazımında dikkat edilecek hususlara ayrıca 

değinildiği görülmektedir. Bu bölümdeki bazı ifadelerde ders kitabında 

nitelikli görsel unsurlara yer verilmesi, konuların olabildiğince okuma 

parçaları, bilimsel metinler, etkinliklerle somutlaĢtırılması beklenmiĢtir 

(MEB, 2018a: 18-19; MEB, 2018b ve 2018c: 19-20). Bu ifadelerin tarih 

derslerinin geçmiĢ ile ilgili soyut yapısının, daha anlaĢılır ve somut hale 

gelmesine yönelik olduğu düĢünülmektedir. Öğrenme-öğretme sürecinin 

tüm bileĢenlerinin öğretmen merkezli, ezberci bir anlayıĢtan ziyade dersin 

somutlaĢtığı, öğrencinin aktif olduğu ve zengin öğrenme ortamlarını 
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içeren yapıyı destekler hale getirilmeye çalıĢıldığı görülmektedir. 

Teknoloji de bu yapının bir parçasıdır. Öğrenci merkezli ve genelde 

görsel deneyimler sunmaktadır ve teknolojinin tüm yapıyı tamamlar 

Ģekilde kullanımı mümkündür. 

3.3. Öğretim Programlarının Yapısı ile Değerlendirmeler 

Ġncelenen programların üçüncü bölümünde, derslerle ilgili öğretim 

programının yapısı üzerinde durulmuĢtur. Bu bölümde; öğretim 

programının yapısı ve uygulanacak programın ünite, kazanım ve 

açıklamalarına yer verilmiĢtir. 

Öğretim programlarının yapısı kısmın; ünite yapısı ve bu yapıya 

iliĢkin açıklamaların Ģematik gösteriminden oluĢmaktadır. Diğer kısımda 

ise dersle ilgili ünite, kazanım ve açıklamalara yer verilmiĢtir. Bu 

bölümde ilgili dersin konu alanına giren siyasi, sosyal geliĢmelerle 

birlikte teknolojik ve bilimsel geliĢmelere de yer verilmiĢtir. Bu 

geliĢmelerle ilgili tarihi bilgiler verildikten sonra geliĢmelerin ulusal ve 

uluslararası etkileri de incelenmeye çalıĢılmıĢtır. Bilim ve teknolojideki 

geliĢmeler ve bunların etkilerinin öğretilmesi; öğrencilerde, bilim ve 

teknolojinin önemine iliĢkin bir farkındalık oluĢturabileceği söylenebilir. 

Bu anlamda Ortaöğretim ÇağdaĢ Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim 

Programı‟nın daha kapsamlı olduğunu söylemek mümkündür. Yine 

Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 

Öğretim Programı‟nın ise bu açıdan diğer programlara göre daha zayıf 

durumda olduğu görülmüĢtür. Bu konuda seçme bazı örnekler aĢağıda 

verilmiĢtir. 

Ortaöğretim Tarih Dersi (9, 10 ve 11. Sınıflar) Öğretim 

Programı‟nda; 9. sınıfta “Yazının icadının insanlık tarihinde meydana 

getirdiği değişimi fark eder.” kazanımının gerçekleĢtirilmesi hakkında 

“Kadîm tıp, astronomi ve coğrafya bilimlerinin amaç, konu ve yöntem 

açılarından modern zamanlardaki bilimlerden ne tür farklılıklara sahip 

olduğuna değinilir.‖ açıklaması (MEB, 2018a: 23) bilimsel geliĢmelerin 

ortaya konulmasının yanı sıra birden fazla tarihsel becerinin kazanımına 

olanak verecek Ģekilde sunulmuĢtur.  

Ortaöğretim ÇağdaĢ Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim 

Programı‟nda; “Küreselleşen dünyadaki ekonomik, sosyokültürel ve 

bilimsel gelişmeleri örneklerle açıklar.‖ kazanımını karĢılamak için 

―Uydu ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerin insan hayatına etkisi 

üzerinde durulur.‖, ―Sağlık alanındaki gelişmelere (organ nakli, kök 
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hücre ve DNA çalışmaları) değinilir.‖, ―Sinema endüstrisinin ve 

uluslararası spor organizasyonlarının küresel ekonomiye etkisine 

değinilir.‖ ve ―Eğlence kültüründe meydana gelen değişim (pop, rap, 

hip-hop müzik tarzları, bilgisayar oyunları) üzerinde durulur.‖ 

açıklamalarına yer verilmiĢtir (MEB, 2018b: 28). Burada da hem bilimsel 

ve teknolojik geliĢmeler hem de bu geliĢmelerin insan ve toplum hayatına 

yansımaları açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 

Öğretim Programı‟nda; ―Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel 

esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder.‖ kazanımını 

karĢılamak için ―Millî tarih bilinci, vatan ve millet sevgisi, millî dil, 

bağımsızlık ve özgürlük, egemenliğin millete ait olması, millî kültürün 

geliştirilmesi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma, 

millî birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü çerçevesinde ele alınır.‖ 

açıklamasına yer verilmiĢtir (MEB, 2018c: 26).  

4. Sonuç ve Öneriler 

Tarih derslerinin öğretiminde, öğretim programı belirleyici bir konumda 

yer almaktadır. Bundan dolayı tarih öğretim programları, pek çok 

konudaki durumun ortaya konulmasında ilk baĢvuru kaynağı 

durumundadır. Bu çalıĢmada da teknoloji destekli tarih öğretimi 

bağlamında bazı tarih öğretim programları incelenmiĢtir. Yapılan 

incelemede; tarih öğretim programlarının doğrudan ve dolaylı ifadeler 

yoluyla teknoloji destekli tarih öğretimini olabildiğince desteklediği 

görülmüĢtür. Öğretim programlarının dersin öğretimi sürecini ana 

hatlarıyla belirlediği düĢünüldüğünde bu ifadelerin görece yeterli olduğu 

söylenebilir. Yine programın gerçekleĢtirilmesindeki sorumluluğun 

öğretmene verildiğini ve dolayısıyla öğretmenlerin bu konudaki tutum ve 

yeterliliklerinin de dikkate alınması gerektiği ortaya çıkmıĢtır.  

Öğretim programlarını teknoloji bağlamında inceleyen 

çalıĢmalardan YeĢiltaĢ ve Kaymakcı (2014: 334-335), sosyal bilgiler 

öğretim programının genel amaçlarında doğrudan ve dolaylı ifadelerle 

teknolojiye yer verdiğini, programda yer alan açıklamalarda 

öğretmenlerin daha etkin olması beklendiğini, ünitelerin teknolojiyle 

iliĢkilendirildiğini, ölçme-değerlendirme süreçlerinde teknoloji 

unsurlarına yer verildiğini tespit etmiĢlerdir. Ayrıca, yazarlar teknoloji ve 

teknolojik araçların kullanımının öğretim programında yeterli düzeyde 
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yer aldığını ifade etmiĢlerdir. Kaya (2019: 1082-1083), ilkokul 

programlarında teknoloji entegrasyonun istenilen düzeyde olmasa da 

çeĢitli Ģekillerde gerçekleĢtiği sonucuna ulaĢmıĢtır. Yazarın çalıĢmasında; 

öğretme-öğrenme süreçlerini desteklemede veya öğretme-öğrenme 

sürelerinin merkezinde yer almada, teknoloji temelli beceriler kazanmada 

ve okur-yazarlık geliĢtirmede, bilgiye ulaĢma ve kullanmada, bazı 

teknolojik cihazları ve online platformları kullanmada, disiplinlerarası 

konu veya içeriklerin öğretiminde ve öğrencilerin değerlendirilmesinde 

teknoloji entegrasyonuna iliĢkin ifadelerin olduğu tespit edilmiĢtir. ġahin 

ve Erman (2019: 267-268), EBA sisteminin müfedattaki kazanımları 

gerçekleĢtirdiği, ders içeriğiyle uyumlu olduğu ve içeriği desteklediği, 

konuları pekiĢtirme fırsatı sunduğu, etkin katılım sağladığı, dersteki 

etkinlikleri desteklediği, öğrenmeyi kolaylaĢtırdığı, öğrenmeyi kalıcı hale 

getirdiği, baĢarıyı artırdığı ve dönüt almaya imkân verdiği ve öz 

değerlendirme becerisini geliĢtirdiği sonucuna ulaĢmıĢtır. Bu çalıĢmada 

teknoloji destekli tarih öğretimi bakımından özellikle öğretme-öğrenme 

süreçlerini destekleme adına ifadelerin daha yoğunlukta olduğu 

gözlenmiĢtir. Öğretim programlarında amaç olarak öğrenme hedefleri, 

araç olarak ise öğrenme-öğretme süreci; yeni geliĢmelerden ve 

yaklaĢımlardan etkilenmektedir. Son dönemlerde; öğretim 

programlarında dersin hedefleri ve öğretiminde, teknoloji vurgusu önem 

kazandığı görülmektedir (Nayci, 2020: 54). Alanyazında öğretim 

programlarının teknoloji kullanımını desteklediği ve programda bu yönde 

ifadelerin bulunduğu ve teknoloji unsurlarının programı gerçekleĢtirmeyi 

kolaylaĢtırdığı görülmüĢtür. Belirtilen çalıĢmalar ile bu çalıĢmanın 

sonuçları benzerlik göstermektedir. AraĢtırma kapsamında öğretim 

programı, öğretmen, öğrenme-öğretme süreci ve ileriki araĢtırmalara 

yönelik öneriler sunulmuĢtur. 

Tarih Öğretim Programıyla İlgili Öneriler 

Ġncelenen öğretim programlarından elde edilen sonuçlar çerçevesinde 

öğretim programlarıyla ilgili önerilerde bulunulmuĢtur.  

 

● Öğretim programları, özellikle öğrenme-öğretme sürecini 

belirlemektedir. Kazanımlara ne Ģekilde ve nasıl ulaĢılacağı, 

içeriğin nasıl sunulacağı öğretim programlarından hareketle 

tasarlanmaktadır (Kaymakcı, 2011: 157). Bu bakımdan tarih 
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öğretim programlarında, teknoloji destekli tarih öğretimini 

destekleyecek doğrudan ifadelere daha çok yer verilmelidir.  

● Öğrenme-öğretme sürecinin verimli değerlendirilmesinde ve 

öğrencilerin üst düzey becerileri kazanmasında teknoloji önemli 

bir yere sahiptir. Buna karĢın öğretim programlarının teknoloji ile 

bütünleĢtirilmesi karmaĢık bir süreci ifade etmektedir. Bu sürecin 

yönetiminde öğretmen, öğrenci, ders ve imkânlar bir bütün olarak 

dikkate alınmalıdır (Baloğlu-Uğurlu, 2015: 244). Bütüncül bir 

yaklaĢımla teknolojinin öğrenme-öğretme sürecini anlamlı hale 

getirmesi sağlanmalıdır. Yeni bilgi ve yaklaĢımlar üretebilen bir 

nesil yetiĢtirilmesi adına eğitim teknolojileri alanındaki 

geliĢmeleri takip edilmeli ve tarih öğretim programlarına 

yansıtılmalıdır (Ulusoy, 2012: 80). Dolayısıyla yeni geliĢmelerin 

tarih öğretim programına yansıtılması ve programın sürecin diğer 

bileĢenleri ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.  

● Eğitimde teknoloji; gerçekçi ihtiyaçlar doğrultusunda ve 

öğrenme-öğretme sürecine anlam ve zenginlik katacak Ģekilde 

kullanılmalıdır. Konu, kazanım, beceri, ihtiyaç iliĢkisi içinde 

gereksinim duyulan teknoloji derse entegre edilmeli ve günümüz 

teknolojisini yoğun bir biçimde kullanan öğrencinin sürece aktif 

bir Ģekilde katılımı sağlanmalıdır (Tanel, 2020: 4). Teknoloji 

entegrasyonu, hedef belirleme ve planlama ile baĢlar. 

Teknolojinin eğitime entegre edilmesinin iki ana amacı vardır. 

Ġlk amaç, eğitimi daha aktif ve öğrenci merkezli hale getirme 

iken, ikinci amaç ise öğrencileri teknoloji okuryazarı haline 

getirilmesidir. Bu anlamda öğretim programları önemli bir iĢlev 

görmektedir (Turan, 2007: 94). Teknolojinin eğitim sistemine 

entegre edilmesi ve ders öğretim süreçlerinde teknoloji kullanım 

düzeyinin artması; öğrenci motivasyonu, ders baĢarısı, teknoloji 

kullanım ve üretim becerisini arttıracaktır (Turan, 2010: 165). Bu 

anlamda tarih öğretim programıyla ilgili düzenlemelerde 

teknolojinin derse entegrasyonu üzerinde durulmalıdır. 

Öğretmenle İlgili Öneriler 

Öğretim programlarındaki doğrudan ve dolaylı ifadelerden hareketle; 

öğrenme-öğretme süreçlerinde, sorumluluğun büyük oranda öğretmene 

bırakıldığı görülmektedir. Öğretmenin bu anlamda sorumluluk alması 

tarih derslerinde teknoloji imkânların daha çok kullanımını sağlayacaktır. 
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Bununla birlikte, tarih öğretmenlerinin derslerde teknoloji imkânlarını 

nitelikli olarak kullanabilmeleri ve teknoloji okuryazarlığı 

geliĢtirebilmeleri konusunda bir takım gereklilikler bulunmaktadır. 

 

● Her Ģeyden önce bir öğretmenin ne kadar yenilikçi olduğu 

öğretmenin kiĢilik, tutum ve becerisiyle birlikte içinde bulunulan 

bağlamla ilgilidir. Müfredat, dıĢ değerlendirme, sınav gerekleri, 

sınıfın büyüklüğü ve beceri düzeyi, uygun kaynaklara ulaĢma 

durumu gibi faktörler öğretmenlerin öğretme faaliyetini etkiler 

(Stradling, 2003: 179-180). Bu anlamda, öğrenme-öğretme süreci 

bir bütün olarak düĢünülmeli ve süreci etkileyen tüm faktörler, 

teknoloji kullanımını kolaylaĢtıracak Ģekilde organize 

edilmelidir. 

● Tarih öğretmenlerinin öğrenme-öğretme süreçlerinde; tarih 

derslerinde teknoloji olanaklarının kullanımına iliĢkin yakın 

dönemlere kadar bir takım sorunlar yaĢadığı bilinmektedir. Bu 

sorunların baĢında, teknoloji olanaklarının derse nasıl entegre 

edileceği konusunda plan ve zaman eksikliği gelmektedir. 

Teknolojiye eriĢimdeki sorunlar; öğretim programını yetiĢtirme 

baskısı, kullanım ile ilgili güven/bilgi eksikliği, sınıf yönetiminde 

duyulan endiĢe ve kullanmamaya yönelik direnç de diğer 

nedenler olarak görülmektedir (Haydn, 2002: 7). Öğretmenlerin 

yaĢadığı sorunlar, belli aralıklarla tespit edilmeli ve gerekli 

destek sağlanmalıdır. 

● Tarih derslerinde teknoloji kullanımının yeni eğitim anlayıĢını 

desteklediği, dersi daha canlı ve ilgi çekici hale getirdiği dikkate 

alındığında; öğretmenlerin bu alandaki yeterliliklerini 

geliĢtirmeleri dersin verimli bir Ģekilde öğretimine katkı 

sağlayacaktır (Ulusoy, 2012: 73-74). Dijital çağda tarih 

öğretmenlerinin öğrencilerde geçmiĢin anlaĢılması ve temsili için 

tarih derslerinde dijital teknolojileri kullanması ve öğrencilere bu 

konuda rehberlik yapması beklenmektedir (Kelly, 2019: 12). 

Öğretmenlik mesleği, sadece üniversitede alınan hizmet öncesi 

eğitimle sınırlı değildir. Genel olarak eğitimdeki, özel olarak da 

ilgili alandaki yeni geliĢmelerin ve bilgilerin takip edildiği, 

öğrenme-öğretme faaliyetlerine yansıtıldığı hayat boyu devam 

eden bir süreçtir (Aktekin, 2010: 377). Öğretmenler, programın 

uygulayıcısı olarak sınıfta öğrenme-öğretme sürecini yöneten 

kiĢilerdir. Bu durum öğretmenleri, öğrenme-öğretme sürecinin en 
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önemli öğesi, sınıf içi iletiĢim ve etkileĢimin kaynağı haline 

getirmektedir. Öğretmenlerin ders anlatma ve araç-gereç 

kullanma becerisi, programın baĢarılı bir Ģekilde uygulanmasını 

sağlamada ve dersin etkili bir biçimde öğretiminde etkili 

olmaktadır (Çelik, 2014: 33-34). Bu anlamda, öğretmenlere 

derslerde teknoloji kullanımı konusunda bilgi ve yeterliliklerini 

geliĢtirecek eğitimler verilmelidir (Güven, Bıkmaz, Demirhan-

ĠĢcan ve KeleĢoğlu, 2014: 202). 

● Öğretmenlerin öğretme görevlerini yerine getirebilmesi için 

program geliĢtirme ve eğitim teknolojileri kullanımı bakımından 

bazı biliĢsel, duyuĢsal ve psikomotor davranıĢlara sahip olmaları 

beklenmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin, eğitimde 

kullanılabilecek araç, yöntem ve teknikleri tanıması ve eğitim-

öğretim süreçlerinde etkili öğrenmeyi sağlayacak bir Ģekilde 

kullanması gerekmektedir (Çilenti, 1984: 53-54). Bu anlamda, 

üniversite eğitiminde de gerekli önem verilmelidir. Öğretmen 

adaylarına sınıflardaki gerçek dünyaya yönelik, gerçekçi bir 

eğitim verilmeli ve teknolojiyi pedagojik kullanım yeterlilikleri 

nitelikli bir eğitimle arttırılmalıdır (Doppen, 2004: 273).  

● Tarihe lise öğreniminden sonra ilgi duyan bireylerin tarihe ilgi 

duymalarına vesile olan nedenlerin baĢında teknoloji destekli 

uygulamalar ve yapımlar olduğu, yine katılımcıların iyi bir tarih 

öğretimi için tavsiye olarak en çok teknoloji destekli 

uygulamaları önerdikleri görülmüĢtür (OkumuĢ, 2020b: 2387, 

2410, 2390, 2412). Dolayısıyla tarih öğretmenlerin teknoloji 

destekli tarih eğitimi bağlamında bireysel geliĢim çabası içinde 

de olmalıdır.  

Öğrenme-Öğretme Süreci ile İlgili Öneriler 

Tarih öğretim programı üzerinde yapılan incelemede, öğretmenlerin; 

öğrencilerin ilgi, ihtiyacı, okulun ve sınıfın imkân durumuna göre 

öğrenme-öğretme sürecini yönetebileceği vurgulanmıĢtır. Bu anlamda 

tarih öğretim programının uygulanmasını kolaylaĢtırmada ve programda 

ifade bulan kazanımları gerçekleĢtirmede teknoloji imkânlarının 

kullanımı önemli bir hal almıĢtır.  

 

● Öğrencilerde tarihsel anlamanın gerçekleĢmesinde; öğrencilerin 

amatör tarihçiler gibi çalıĢmaları ve tarihsel bilginin de sistematik 
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olarak verilmesi birlikte değerlidir. Bu süreçte öğrencilerin 

karĢılaĢtıkları bilgi ve deneyim eksikliklerinin giderilmesinde, 

öğretmenin müdahalesi ve uygun ders materyali kullanılması 

oldukça önemlidir (Dilek, 2007: 74-75). Mevcut dijital tarihsel 

kaynakların sayısı hızlı bir Ģekilde artmaya devam etmektedir. 

Dünya çapında giderek daha fazla sayıda ulusal kültürel ve tarihi 

koleksiyon sayısallaĢtırılması, iĢaretlenmesi ve bunları 

kullanmak isteyen herkes için eriĢilebilir hale getirilmesi tarih 

derslerinin öğretiminde önemli avantajlar sunmaktadır (Kelly, 

2019: 127). Tarih derslerinde teknoloji imkânlarının kullanımı, 

geleneksel öğretimin soyut ve ezbere dönük yapısını; daha canlı, 

eğlenceli ve somut bir hale getirip, öğrencilere yeni tarih 

anlayıĢına uygun öğrenme olanakları sunmaktadır (Ġpçioğlu, 

2001: 4-5). Dolayısıyla öğretmenler, öğrencilerin ihtiyaçlarını iyi 

belirlemeli ve en uygun teknoloji imkânını tarih derslerinde 

kullanmalıdır.  

● Teknolojinin geliĢmesi, tarih derslerinin daha yenilikçi ve 

çeĢitlilik sunan imkânlarla öğretilmesine vesile olmuĢtur (Kaya, 

2017: 132). Teknolojinin geliĢimi tarih açısından ulaĢılabilecek 

kaynak sayısını arttırmakta ve kaynaklara hızlı ve kolay eriĢim 

anlamına gelmekte; ancak, bu durum aynı zamanda kaynaklarda 

sunulan birçok bilginin doğruluğu ve iĢe yararlığı konusunda ayrı 

bir çalıĢma yapmayı ve bu konuda okur-yazarlık geliĢtirmeyi 

gerektirmektedir (Stradling, 2003: 247; Hangen, 2015: 1192; 

ġimĢek ve Yalı, 2019: 12). Bu anlamda, öğrenme-öğretme 

sürecinin daha nitelikli bir hale gelmesi için öğretmenlerle 

birlikte öğrencilerin de teknoloji okuryazarlığı becerisini 

kazanmaları sağlanmalıdır. 

● Yine bu sürecin önemli bir parçası ölçme ve değerlendirmedir. 

Öğrenci geliĢiminin değerlendirilmesi; öğrencide, tarihsel 

anlayıĢının geliĢmesini ve öğretimin baĢarısının görülmesini 

sağlar (Nichol, 1996: 92). Eğitim ve teknolojide yaĢanan 

geliĢmeler, öğrencilerin sahip olması gereken bilgi ve becerilerin 

de artmasını ve değiĢimle uyumlu olmasını sağlamıĢtır. Bu 

durum, ölçme-değerlendirme süreçlerine yönelik bakıĢ açısını ve 

kullanılan yöntem ve araçları da etkilemiĢtir. 21. yüzyılın 

becerilerini ölçmede kullanılan yöntem ve araçların çok yönlü ve 

teknoloji temelli olduğu görülmüĢtür (Yalçın, 2018: 194-195). 

Teknoloji destekli iĢlenen bir tarih dersinin yine teknoloji 
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unsurlarının iĢe koĢulmasıyla ölçülmesi ve değerlendirilmesi 

süreci bütünleĢtirecektir. 

İleriki Araştırmalara Yönelik Öneriler 

Tarih öğretiminde teknoloji imkânlarının kullanımı konusu; yeni 

geliĢmelerle birlikte, ilerleyen zamanlarda daha çok gündeme gelecektir. 

Bu anlamda ileriki araĢtırmalara yönelik de bir takım önerilerde 

bulunulmuĢtur. 

 

● Tarih öğretmenlerinin dersle ilgili öğretme motivasyonları ve 

kullandıkları yöntemler, öğrencilerin tarih dersini sevmelerine ve 

dersle ilgili olumlu tutum geliĢtirmelerine katkı sağlamaktadır 

(OkumuĢ, 2020b: 2385, 2408). Bu bakımdan öğretmenlerin konu 

hakkındaki algı, tutum ve yeterliliklerinin araĢtırılması 

alanyazına katkı sağlayacak ve tarih öğretim programının ne 

düzeyde gerçekleĢtiği konusunda fikir verecektir. 

● Teknoloji imkânlarının dinamik bir Ģekilde geliĢmesi bu 

imkânların sınıflarda kullanımını kolaylaĢtırmıĢtır. Öğrenme-

öğretme süreçlerinde, çağdaĢ teknoloji araçlarının 

çeĢitlendirilerek kullanılmasıyla, genç bireylere istenilen 

kazanımların kazandırılması kolay hale gelmiĢtir. Ayrıca çağdaĢ 

teknoloji araçları sayesinde dersin ilginç, anlamlı ve kalıcı hale 

getireceği düĢünülmektedir (YaĢar ve Gültekin, 2015: 310). Bu 

durumda da tarih derslerinde teknoloji kullanımına yönelik iyi 

örneklerin bir araya getirilmesi ilgililer için kolaylık sağlayacak 

ve konu ile ilgili yeni tartıĢmalara ön ayak olacaktır. 

● Günümüzde, eğitim alanında teknolojinin kullanılıp 

kullanılmaması tartıĢması yerine teknolojinin derslerde nasıl 

kullanılacağına yönelik çalıĢmalar yapılmaktadır (Casper ve 

Westhoff, 2015: 1191). Teknoloji unsurlarının tarih öğretiminde 

kullanılmasının dersin ezbere dayalı soyut yapısının daha somut 

hale gelmesine ve dersin öğrenciler tarafından daha çok 

sevilmesine vesile olacağı düĢünülmektedir (Boadou, Awuah, 

Ababio ve Eduaquah, 2014: 188). Bu anlamda ileriki araĢtırmalar 

için tarih derslerinde kullanılabilecek teknoloji uygulamaları 

hakkında eylem araĢtırmalarının tasarlanması, konunun detaylı 

olarak ele alınmasını sağlayacaktır. 
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