


Eğitim Araştırmaları 
Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar

Editörler
Doç. Dr. Gülden Gürsoy 

Dr. Öğr. Üyesi Murat Yiğit

Lyon 2022





Eğitim Araştırmaları
Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar

Editörler
Doç. Dr. Gülden Gürsoy 

Dr. Öğr. Üyesi Murat Yiğit

Lyon 2022



Eğitim Araştırmaları Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar

Editors •. Doç. Dr. Gülden Gürsoy  • Orcid: 0000-0002-4886-7645
                 Dr. Öğr. Üyesi Murat Yiğit   • Orcid: 0000-0001-7487-0007  
Cover Design • Motion Graphics
Book Layout • Mirajul Kayal
First Published • December 2022, Lyon

ISBN: 978-2-38236-497-0

copyright © 2022 by Livre de Lyon
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in 
a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, 
mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written 
permission from the Publisher.

Publisher • Livre de Lyon
Address •  37 rue marietton, 69009, Lyon France
website •  http://www.livredelyon.com
e-mail •  livredelyon@gmail.com



I

ÖN SÖZ

Hayat boyu öğrenme ihtiyacına sahip olan insan, göstergeler sistemi olan 
dili kullanma ve iletişim yetisi sayesinde diğer canlılardan ayrılır. Bir bebeğin 
dünyaya gelmesi öğrenmenin ilk adımını, eğitim sürecinin de başlangıcını 
oluşturur. Bu yönüyle eğitim, öğrenilenlerin hayata geçirildiği ve sistematik bir 
şekilde insan hayatını şekillendiren kritik bir döngüdür. Geçmişten günümüze 
bilim dünyasında kullanılan farklı yaklaşım, yöntem ve teknikler çerçevesinde 
etkisini artırmaya devam eden eğitim alanında yapılan her yenilikçi/özgün 
çalışma, evrensel bilgi ve tecrübe birikimine katkı sağlayarak insanlığın gelecek 
inşasında önemli bir kilometre taşını oluşturmaktadır. 

Eğitim bilimleri alanında yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisinin 
eklenmesiyle ortaya çıkan büyük veri (big data) gelişen bilişim sistemleri 
ve yapay zekâ yardımıyla artık yeni bir boyut kazanmıştır. Her alanda dijital 
dönüşümün yaygınlaşmasıyla birlikte; klasik öğrenmenin yanında makine 
öğrenmesi, insan zekâsının yanında yapay zekâ kavramları sıkça duyulmaya 
başlamıştır. Bunun yanında, yirmi yılı aşkın bir süredir hayatımızda olan sosyal 
paylaşım platformlarının sanal dünyası  “dijital öğrenme” kavramını hayatımıza 
taşımıştır. Eğitim sürecindeki bu dinamik yapı ve baş döndürücü gelişmeler 
ışığında, eğitim evrenine ortak ve özgün bir katkı sunmak amacıyla oluşturulmuş 
bu kitapta; “Matematik ve Fen Bilimleri”nden “Sosyal Bilimler ve Türkçe 
Eğitimi”ne kadar eğitimin farklı alanlarında çalışan bilim insanları: “Eğitimde 
Karma Yöntem Araştırmalarında Geçerlik; Bilimsel Araştırma Yöntemi Olarak 
Meta-Analiz; İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Kavramına 
Yönelik Algıları ve Etkinlik Örneklerinin İncelenmesi; İspat Anlama Becerisi, 
İspat Hakkındaki Görüşler, Matematiğe Yönelik Kaygı ve Öz Yeterlik Algısı 
ile İlişkili Midir?; Geometrik Optik Problemlerin Çözümünde Matematiksel 
İşlemlerde Yapılan Hataların Analizi; Lise Matematik Öğretmenlerinin 
Türevin Fiziksel Anlamına Yönelik Anlayışları; Fen Eğitiminde Permakültür 
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Yaklaşımı; Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersi Deney Raporlarına 
İlişkin Öz Değerlendirmeleri; Sosyal Bilgiler Dersinde Estetik Değeri ile 
Sanat Konularının Öğretiminde Doğal Yaşam Müzelerinin Kullanımı; Sınıf 
Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Öğrenen ve Öğreten Becerilerine İlişkin Görüşleri; 
Sars-Cov2 Pandemisinin Meslek Liseli Öğrencilerin Eğitimindeki Etkilerinin 
Fonksiyonel Risk Analiz Yöntemi (Fram) ile Analizi; Türkiye’de Örgün ve 
Yaygın Eğitim Süreçlerinde Cinsiyet Kavramının Rolü; Türkçe Öğretmenlerinin 
Yazma Eğitimi ve Stratejilerine Yönelik Algıları; Etik İlkeleri Ahlaki Davranışa 
Dönüştürme Kapasitesi: Moral Sermaye; Etkili Değerler Eğitimi” başlıklı nicel, 
nitel ve karma çalışmalarla eğitimin farklı yönlerini ele almaya çalışmışlardır. 

Alanında uzman bilim insanlarının titiz araştırmalarıyla hazırlanmış, 
eğitim bilimlerinin farklı alanlarındaki güzide çalışmaları bir araya getiren bu 
eserin ortaya çıkmasındaki katkılarından dolayı bölüm yazarlarına; çalışmaları 
büyük bir emek ve titizlikle inceleyen hakemlere; kitabın yayınlanmasını 
sağlayan Livre de Lyon Yayınevi’ne; dizgi ekibine ve emeği geçen herkese 
teşekkürlerimizi sunar; kitapta bulunan özgün ve yenilikçi çalışmaların eğitim 
literatürüne, tüm akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve okuyuculara katkı 
sağlamasını temenni ederiz.

Saygılarımızla,

Doç. Dr. Gülden GÜRSOY  

Dr. Öğr. Üyesi Murat YİĞİT
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B Ö L Ü M  I

EĞİTİMDE KARMA YÖNTEM 
ARAŞTIRMALARINDA GEÇERLİK

Validity	in	Mixed	Method	Research	in	Education

F. Münevver SAATÇİOĞLU

(Dr.), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
e-mail: fmyigiter@gmail.com

ORCID: 0000-0003-4797-207X

1. Giriş

Araştırma süreci bilimsel gelişmenin en önemli aşamasını oluşturmakta 
ve belirli paradigmalara dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu 
süreçte benimsenen nicel yaklaşım pozitivist paradigmayı kabul 

ederken, nitel yaklaşım ise post-pozitivist paradigmayı savunmaktadır. Böylece 
nicel ve nitel yaklaşımlar kabul ettikleri paradigmalara bağlı olarak farklı 
sayıltılara dayanmakta ve bazı özellikleri açısından farklılık göstermektedir. 
Nicel ve nitel yaklaşımların birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarının olması 
sebebiyle geliştirilen karma yöntem araştırmaları ise nitel ve nicel yaklaşımların 
birleşimi olarak tanımlanmaktadır (Creswell, 2003). Başka bir ifadeyle, tek 
bir paradigmanın cevaplayamadığı araştırma sorularını cevaplandırmak için 
karma yöntem araştırmalarından yararlanılmaktadır. Creswell ve Plano Clark 
(2007), karma yöntem araştırmasının tek bir araştırmada hem nitel hem de nicel 
verilerin toplanması, analizi ve birlikte kullanımına odaklandığını ve nitel ile 
nicel yöntemlerin birlikte kullanılması ile araştırma problemine yönelik olarak 
alternatif bir bakış açısı sağladığını ifade etmektedir. Karma yöntem araştırma 
tasarımı, nitel ve nicel araştırma verileri tek bir çalışmada birleştirmeyi içerir 
(Creswell, 2014). Nitel veriler genellikle önceden tasarlanmış yanıtlar olmadan 
açık uçlu kaynaklardan elde edilirken, nicel veriler ise testler, anketler veya 
psikolojik ölçme araçları gibi kapalı uçlu veri kaynaklarından elde edilmektedir 
(Creswell, 2014). Karma yöntem yaklaşımı için literatürde sentez, nicel ve nitel 
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yöntemler, çoklu yöntem gibi farklı adlandırmalar bulunmakla birlikte yaygın 
olarak kullanılan terim -karma yöntem-dir (Bryman, 2006; Tashakkori ve 
Teddlie, 2010). Şekil 1’de nicel, nitel ve karma yöntemlerin süreçleri verilmiştir 
(Newman ve Ridenour, 2008).

Şekil 1. Kavramsallaştırılmış araştırma metodolojisinin nitel-nicel sürekliliği.

Şekil 1, tümdengelimli bir yaklaşım kullanarak, teoriye uygun literatürün 
gözden geçirilmesi ve teoriyi destekleyen hipotezlerin belirlenmesine dair 
araştırma metodolojidisinin kavramsallaştırmasını göstermektedir. Araştırmacı 
daha sonra hipotezleri test etmek, verileri analiz etmek, sonuçlar çıkarmak 
ve ardından verilerin teoriyi destekleyip desteklemediğini belirtmek için veri 
toplayabilir (şekilde 1-6 arası sayılar). Toplanan veriler (#4 ve Şekil 1’deki A 
noktası), nicel veya nitel olabilir. Veriler nitel ise (A), alternatiflere potansiyel 
olarak içgörü sağlamak veya daha doğru olabilecek bir teori oluşturmak için 
buluşsal olarak kullanılabilir.

Johnson ve Onwuegbuzie (2004) karma yöntem araştırmalarının iki temel 
amacının olduğunu vurgulamıştır: 
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1. Çeşitleme ve tamamlayıcılık: Nicel ve nitel yöntemler uygulayarak elde 
edilen sonuçları doğrulanmak veya geliştirmek 

2. Başlatma, geliştirme ve genişletme: Nicel ve nitel yöntemler uygulanarak 
elde edilen sonuçlardan yararlanarak yeni araştırma soruları türetmektir. 

Dolayısıyla karma yöntem araştırması, bir araştırmacı çalışmasının sadece 
“ne”sini değil, aynı zamanda “nasıl” ve “neden” gibi soruları da cevaplamak 
istediğinde, yani araştırmacı hibrit karışıma ihtiyaç duyduğunda kullanabilir. 
Bu nedenle, araştırmacının amacı, çalışma kapsamındaki değişkenleri çeşitli 
açılardan gerçekten anlamak olduğunda, karma yöntem araştırmasına gidebilir. 
Ayrıca, araştırma probleminin doğası gereği, sadece nicel veya nitel bir 
metodolojinin onu ele almak için yeterli olmadığı durumlarda, araştırmacı 
karma yöntem araştırmasını kullanabilir. Genellikle eğitim alanında, çalışma 
kapsamındaki araştırma problemleri, araştırmacının önce problemin ne olduğunu 
incelemesi ve daha sonra problemin neden ve nasıl olduğuna dair bir takip/
derinlemesine çalışma yapması gerektiği şekildedir. Bu nedenle, bir araştırmacı 
nicel/nitel bir araştırmayı nitel/nicel bir çalışma ile daha detaylı ve spesifik bilgi 
elde etmek için takip etmek istediğinde, karma yöntem araştırmasını kullanması 
gerekir. Ayrıca birçok çalışmada, bir araştırma probleminin daha iyi anlaşılması 
için araştırmacının hem nitel hem de nicel verileri aynı anda veya birbiri ardına 
toplaması gerekli hale gelir. Bu nedenle karma yöntem tasarımı, yalnızca karmaşık 
araştırma sorularının araştırılmasına izin vermekle kalmaz, aynı zamanda farklı 
türdeki araştırma sorularının araştırılmasına da olanak tanır. Karma yöntem 
araştırmasının bir başka noktası da, bir araştırmacının yazabileceği araştırma 
bulgularını artırması/güçlendirmesidir. Bu nedenle, karma yöntem yaklaşımı, bir 
araştırma problemine tek yönlü olmaktan ziyade bütünsel bir şekilde bakmaya 
yardımcı olur. Belirtilen avantajları nedeni ile özellikle 2000’li yıllardan 
itibaren karma yöntem araştırmalarına ilişkin literatürde çok sayıda çalışma 
yapılmıştır (Creswell, 2003; Greene, 2008; Tashakkori ve Teddlie, 2003; Yin, 
2006). Karma yöntem araştırmalarında araştırmanın amaçlarına, örneklemine, 
araştırma kapsamına ve araştırmanın derinliğine bağlı olarak izlenebilecek 
çeşitli aşamalar mevcuttur. Genel olarak karma yöntem araştırmalarında izlenen 
aşamalar; araştırma probleminin belirlenmesi, araştırmanın karma desene 
uygunluğuna karar verilmesi, karma yöntem araştırma deseninin seçilmesi, 
verilerin toplanması, verilerin analiz edilmesi, analizlerin yorumlanması, 
sonuçların ortaya konması ve raporlaştırılması biçiminde sıralanabilir (Johnson 
ve Onwuegbuzie, 2004). Sonuç olarak karma yöntemin, araştırmacının 
araştırma verilerini derinlemesine analiz etmesine olanak sağlamasının yanı 
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sıra araştırmada ulaşılan sonuçların geçerliliği ve güvenirliğini de artırdığı ifade 
edilmektedir (Creswell, 2008).

Geçerlik, deneysel kanıt ve teorik ilişkilerin, test puanlarına ya da 
diğer değerlendirme türlerine dayalı yorum ve eylemlerin uygunluğunu ve 
doğruluğunu ne derece desteklediğine ilişkin bir değerlendirme bir kararıdır 
(Messick, 1995). Kullanılan araçlardan elde edilen puanların niteliği ve nicel 
analizlerden elde edilen bulgular yardımıyla ortaya çıkan sonuçların niteliği 
olmak üzere geçerlik iki boyutta ele alınmaktadır (Messick, 1989). Bu bilgiler 
doğrultusunda Messick’in geçerlik ile ilgili yapmış olduğu yorumlar karma 
yöntem araştırmalarındaki geçerlik çalışmalarına yeni bir kapı açmaktadır. 
Messick (1995) geçerliğin sadece bir değerlendirme veya test özelliği değil, test 
puanlarının anlamlandırılması olduğunu ve insan gruplarında anlamlandırmanın 
ne ölçüde olacağı üzerine deneysel bir soru olarak yer aldığını ifade etmektedir. 
Bu durum, ayrıca geçerliğin gelişmekte olan bir özellik olduğunun esas sebebi 
olarak da gösterilmektedir. Messick’in test puanı kavramı kendi anlamı dışında 
gözlenebilen davranışları da içermektedir. Örneğin anketler, gözlemler ve 
performans testleri de dahil olmak üzere diğer değerlendirme araçlarındaki 
kodlanan veya özetlenen davranışlar bu kapsama girmektedir. Bu genel 
kullanım nicel ve nitel özet ve uygulamalar da içermektedir (Messick, 1989a). 
Görüldüğü üzere nicel ve nitel kavramların birlikte ele alınması Messick’in 
birleştirilmiş geçerlik kavramının kapsayıcılığının temelini oluşturmaktadır. 
Geçerlik kavramının, puanların kullanımı ve yorumlanmasının sonuç ve 
kanıtlarını da içine alan bir kapsayıcılığa sahip olduğu ifade edilebilmektedir. 
Geçerliğin bu kapsayıcı bakış açısı, puanları yorumlama ve anlamlandırmak 
için kapsam ve kriter sonuçlarını bir yapı çatısı altında bütünleştirmektedir 
(Messick, 1995).

2. Karma Yöntem Araştırmalarında Geçerlik

Karma yöntem araştırmalarının temel hususlardan biri olarak ele alınan 
geçerlik ile ilgili ele alınan ilk çalışma Tashakkori ve Teddlie’nin Sosyal ve 
Davranışsal Araştımalarda Karma Yöntemler El Kitabı (2003) (SAGE Handbook 
of Mixed Methods in Social and Behavioral Research)’te yer alan ilk baskısındaki 
makalesidir. Yazarlar, karma yöntem araştırmasında geçerliliği çıkarım 
aşamasından inceler ve çıkarımın kalitesine odaklanırlar. Bilişsel psikoloji, 
psikoloji ve araştırma metodolojisine dayanarak, çıkarımı “bir araştırmacının 
insanlar, olaylar ve değişkenler arasındaki ilişkileri algılar, davranışlar ve 
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duygular bağlamında inşa etmesi ve bu değişkenlerin birbirleriyle tutarlı ve 
sistematik bir şekilde nasıl ilişki kurduğunun incelenmesi” olarak tanımlarlar 
(Tashakkori ve Teddlie 2003). Çıkarım terimi bir süreci ve bir sonucu ima 
ettiğinden, çıkarımın kalitesinin araştırmanın iki yönünden değerlendirildiğini 
iddia ederler: desen kalitesi ve yorumsal titizlik. İlki, sonuçlara ulaşılan sürecin 
kullanımı ve uygulanmasının yeterliliği ile ilgiliyken, ikincisi, sonuçların 
araştırma soruları ve bilgi durumu gibi araştırmanın diğer yönleriyle tutarlılığı 
ile ilgilidir. Daha sonra, Tashakkoori ve Teddlie (2008) nicel, nitel ve karma 
yöntem araştırmalarında kaliteyi değerlendirme kriterlerinin dahil edildiği 
bütünleştirici bir çerçeve geliştirerek çıkarım kalitesi fikrini güçlendirmişlerdir. 
Karma yöntem araştırmasının sağladığı bilgilerin, karma yöntem çalışmasının 
nitel ve nicel yöntemlerden elde edilen çıkarımların entegrasyonu yoluyla 
geliştirilen genel bir sonuç, açıklama veya anlayış olan meta çıkarım olduğunu 
belirtirler.

Johnson ve Onwuegbuzie (2006) yaptıkları araştırmada, geçerliğin 
araştırma deseni, veri toplama, verilerin analizi ve bulguların yorumlanması 
ile nasıl ilişkilendirileceğini ele almışlardır. Bu bakış açısı karma yöntemde 
geçerliğin araştırma sürecindeki aşamalarla ilişkisini anlatmaktadır. Diğer 
taraftan Johnson ve Onwuegbuzie (2006), nitel araştırmalarda geçerlik kriterini 
tanımlayan meşrulaştırma (legitimation) terimini kullanmışlardır. Daha spesifik 
olarak, meşrulaştırma, nicel ve nitel araştırmalarda iç ve dış geçerliliğe (internal 
and external validity) veya güvenilirliğe yönelik tehditleri ifade eder. Buna 
ek olarak Onwuegbuzie ve Johnson, Tashakkori ve Teddlie’den farklı olarak, 
meşrulaştırmayı sürekli bir süreç olarak görmekte ve bunun sadece araştırma 
sürecinin sonucunda değil, her aşamasında gerçekleşmesi gerektiğini iddia 
etmektedirler. 

Bir başka çalışmada ise genel bir yapısal geçerlik çatısı oluşturularak 
nicel, nitel ve karma yöntemde geçerlik türleri düzenlenmiş ve karma yöntemde 
geçerliğe ilişkin farklı argümanlar ortaya konulmuştur (Dellinger ve Leech, 
2007). Bu araştırmada, karma yöntem araştırmalarında geçerlik çalışması olarak 
yapı geçerliği uygulamalarının uygun olduğunu ifade edilmekte ve düşüncelerini 
yapı geçerliğinin şu özelliklerine dayandırmaktadırlar:

a) Yapı geçerliği pragmatik bir süreçtir. 
b) Yapı geçerliği nicel veya nitel kısımlara dair gerekli bilginin bütünlüğünü 

ve anlamlılığını gerektirmektedir. 
c) Yapı geçerliği araştırmanın kalitesini ölçmek için herhangi bir kritere 

gerek olmadığını varsaymaktadır.
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d) Yapı geçerliği bitmeyen, zaman ve bağlam açısından spesifik ve açık 
bir süreçtir.

Yapı geçerliğinin aslında Messick’in geçerlik kavramının da merkezi 
olduğu ve ölçmeyle ilgili geçerlilik kanıtlarının tüm türlerinin yapı geçerliği 
altında birleştiği ifade edilmektedir (Messick 1989a, 1989b, 1995). Bu yüzden 
yapı geçerliği sadece ölçmeyle ilgili geçerlikleri değil, istatistiksel çıkarımların 
geçerlik kanıtları (istatistiksel olarak elde edilen çıkarımları değerlendiren) gibi 
tüm geçerlik kanıtlarını içermektedir (Dellinger ve Leech, 2007).

Dellinger ve Leech (2007) yaptıkları araştırmada bir geçerlik çerçevesi 
oluşturarak bu çerçevenin temel eleman; nicel, nitel ve karma yöntem 
araştırmaları için yapı geçerliği elemanlarının; temel eleman (foundational 
element), çıkarımsal tutarlılık (inferential consistency), faydalanma elemanı 
(utility element) ve sonuçsal eleman (consequential element) olmak üzere dört 
elemandan oluştuğunu ifade etmektedirler. Temel eleman, ilgili araştırmanın 
değerlendirilmesi sürecinde verinin anlamlandırılması, verinin yorumlanması, 
verinin kullanımı ve veri kullanımının sonuçlarını daha geniş bir bakış açısı 
yardımıyla yapı geçerliğine kanıt sağlayan elemandır. Geçmiş teori ve amprik 
literatürün dikkatli ve titiz bir şekilde incelenmesine dayanmaktadır. Çıkarımsal 
tutarlılık ise, bir çalışmanın çıkarımlarının çalışmanın diğer elemanlarıyla (desen, 
diğer araştırma literatürü, ölçme seçenekleri/kalite ve analitik seçenekler/kalite) 
mantıksal olarak tutarlı olmasıdır (Dellinger ve Leech, 2007).

Messick (1995) yapı geçerliği kanıtı olarak fayda (utility) kavramını 
kullanmıştır. Bu kanıt faydalanma elemanı olarak adlandırılmaktadır. Yapıyı 
anlamayı sağlayan ve temsil eden ölçme veya çalışma çıkarımları ne kadar 
çok kullanılırsa, o kadar çok kanıt elde edilmektedir (Dellinger ve Leech, 
2007).  Faydalanma kanıtı çalışmanın çıkarımlarına, ölçümlerine mevcut 
literatür kullanımından dolayı politika gelişimi ve karar verme gibi katkılar 
sağlamaktadır (Dellinger, 2005). Bu bilgiler doğrultusunda Messick’in yapı 
geçerliğinin sonuç özelliği puan yorumlarının amaçlanan ve amaçlanmayan 
sonuçlarının değerlendirilmesiyle hem uzun hem de kısa sürede kullanımı 
için kanıtları ve gerekçeleri içerdiği belirtilebilmektedir. Geçerlik kanıtının 
önemli bir formu test yorumlama ve kullanımının sosyal sonuçları üzerinde 
etkiye sahip olmasıdır. Test yorumlama ve kullanımının potansiyel ve gerçek 
sosyal sonuçları diğer sosyal değerlerle desteklenmesi o testin görevini yaptığı 
anlamına gelmektedir. Bu nedenle faydalanma elemanı politika veya karar 
olgularıyla geçerliğe kanıt oluşturmakta ve karma yöntem araştırmalarının 
pragmatik yönüne atıfta bulunmaktadır. Sonuçsal eleman veriden elde 
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edilen çıkarımların anlamı olarak geçerliğe kanıt sağlayan ve sosyal kabul 
edilebilirlik gibi sosyal sonuçları içine alan geniş bir kavramdır (Dellinger 
ve Leech, 2007).  Bu kavram Messick’in sonuçsal geçerlik çerçevesinden 
oluşturulmuştur. Messick (1995), testi yorumlamanın sonuçsal temelinin puan 
anlamlarının değer sonuçlarının değerlendirilmesi olduğunu aynı zamanda 
yapının ölçülmesi için uygulanan pratik ve sosyal politika arasında bir bağlantı 
kurduğunu ifade etmektedir. Başka bir ifade ile değer sonuçlarının (value 
implications) ve sosyal sonuçların geçerlik çerçevesinde dikkate alındığı 
belirtilmektedir (Messick, 1989b).

3. Sonuç

Eğitim araştırmalarında karma yöntem yaklaşımının artan kullanımıyla 
birlikte, karma yöntem araştırmalarında geçerlilik sorununun incelenmesi, 
eğitim araştırmalarını ilerletmek ve araştırma bulgularını yaygınlaştırmak için 
kritik öneme sahiptir. Geçerlilik sorunu eğitim araştırmalarının kalitesi ve aynı 
zamanda, eğitim araştırmalarında hangi araştırma metodolojisinin güvenilir 
kanıtlar sağlayabileceği ile de direkt bağlantılıdır.

Geçerlik, diğer değerlendirme türleri ve test puanlarını yeterli ve uygun 
yorumlarla destekleyen kapsamlı bir değerlendirme kararıdır (Messick, 
1989b). Bu ifadeden yola çıkarak Messick’in yapı geçerliği için oluşturduğu 
birleştirilmiş geçerlik anlayışının karma araştırma desenlerine ışık tutacağı 
düşünülmektedir. Messick (1995) önemli bir sosyal değer olarak geçerliğin 
hem bilimsel hem de politik öneminin altını çizmekte ve bu nedenle geçerliğin, 
sadece ölçüt ve yordayıcı arasındaki basit korelasyonla veya test içeriği 
hakkındaki uzman kanılarıyla açıklanamayacağını ifade etmektedir. Karma 
araştırma yönteminin de sosyal sonuçlara ve toplumsal konulara pragmatik 
bir yaklaşımla daha çok yer vermesi Messick’in geçerlik kavramının 
kapsayıcılığını göstermektedir.

Ayrıca Messick (1995)’in ifade ettiği yapı geçerliğinin fayda (utility) 
ve istenilen amaca uygun olma (relevant) boyutları da karma yöntem 
araştırmalarında yapı geçerliğinin faydalanma elemanına temel oluşturmaktadır. 
Messick’in sonuçsal geçerlik çerçevesinden oluşturulan sonuçsal eleman ise 
araştırmalarda geçerlik kanıtı olarak yol göstermektedir. Dolayısıyla Messick’in 
birleştirilmiş geçerlik kavramının, kapsayıcılığı ve ileri görüşlülüğü ile karma 
yöntem araştırmalarındaki geçerlik kanıtlarının temelini oluşturduğu ifade 
edilebilmektedir.
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1. Giriş

Günümüz dünyasında birçok alanda ve konuda bilimsel çalışmalar 
yapılmaktadır. Yapılan bilimsel çalışma sayısı günden güne 
artmaktadır. Küreselleşmiş dünyada, herhangi bir konuyla ilgili olarak 

farklı ülkelerde birçok akademisyen çalışma yapabilmekte ve çalışmalarını 
birbirleriyle paylaşabilmektedir. Sonuç olarak aynı konuda yapılmış birçok 
çalışma ortaya çıkmaktadır. Ancak bu çalışmaların sadece birine bakılarak 
yöntemin etkililiğine karar vermek mümkün olmamaktadır. Bununla beraber 
bütün çalışmaları incelemek için de yeterli zaman bulunmamaktadır. Bütün 
çalışmaların verilerini inceleyip bir sonuca ulaşmak oldukça zaman alan zahmetli 
bir süreç olarak görülmektedir (Sağlam ve Yüksel, 2007). Tam bu noktada meta-
analiz yönteminin önemi anlaşılmaktadır. Meta-analiz uygulaması sayesinde 
belirli bir konuda yapılmış olan çalışmaları incelemek kolaylaşmaktadır (Şeten, 
2012). Meta-analiz uygulaması, birden fazla çalışmanın verilerini analiz edip 
bir tek sonuç elde edilmesini sağlamaktadır (Akgöz, Ercan ve Kan, 2004). Bu 
uygulama sayesinde herhangi bir alanda yapılmış olan çalışmaların etkileri 
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incelenip değerlendirilmeleri yapılmaktadır. Meta-analiz, geleneksel literatür 
taramasına alternatif bir yöntem olarak görülmektedir (Ekemen, 2017).

Meta-analiz yöntemi çok uzun zamandan beri kullanılan bir uygulama 
olmakla birlikte son yıllarda kullanımı artarak devam etmektedir (Kurt, 2021). 
Özellikle sağlık bilimlerinde, farmakolojide, tıpta, eğitim bilimlerinde yaygın 
olarak kullanılan ve giderek sosyal bilimlerin alt alanlarından işletme-yönetim, 
psikoloji, davranış bilimleri vb. gibi alanlarda da bireysel araştırmacılar 
tarafından tercih edilmeye başlanılan meta-analiz önem arz etmektedir (Aksoy 
Kürü, 2021). Meta-analiz yöntemi, eldeki örneklerin incelenip tüm çalışmaları 
içeren evrene genelleme yapabilmeyi sağlamaktadır (Sağlam ve Yüksel, 
2007). Özellikle sağlık alanında çok fazla kullanılmasının sebebi herhangi 
bir hastalığın tedavisini belirlemekte yardımcı olmaktadır. Meta-analiz sağlık, 
psikoloji, davranış bilimleri, ekonomi alanlarında kullanılmakla beraber eğitim 
alanında da eskiye oranla kullanım miktarı artış göstermektedir. Herhangi bir 
konuda yapılmış olan çok fazla sayıda çalışmanın sonucu incelendiğinden 
araştırmacılar için yeni bir alanda çalışma yapıp yapmama konusunda karar 
vermeleri kolaylaşmaktadır. Meta-analiz yöntemiyle yapılan ilk çalışmanın 
amacı incelendiğinde meta-analizin araştırmacıların karar vermesinde nasıl 
etkili olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Daha önce yapılmış olan meta-analiz 
çalışmaları, herhangi bir derste kullanılacak olan herhangi bir öğretim yöntemini 
belirlerken kaynak olarak görülmektedir.

2. Meta-Analiz

Meta-analize yönelik yapılan tanımlar incelendiğinde; Dempfle’ın (2006), 
“Meta-analiz, belli bir konu dâhilinde, birbirinden bağımsız olarak yapılmış 
çalışmalardan elde edilen sonuçları bir araya getirerek, bu sonuçlardaki çeşitliliği 
açıklamak, örneklemi genişleterek daha güvenilir ve doğru sonuçlar elde 
etmek için istatistiksel yöntemlerin kullanıldığı bir süreçtir.”, Yıldız’ın (2002), 
“Meta-analiz çalışmasının bilimsel olarak amacı, farklı yer ve zamanlarda 
elde edilen verileri bir araya getirmektir.”, Borenstein vd.’nin (2009), “Belirli 
bir konuda birbirinden bağımsız ve farklı çalışmalardan elde edilen ve aynı 
biçimde raporlanan bilgilerin sentezlenmesine meta-analizi denilmektedir.”, 
Glass’ın (1976), “Meta-analiz, bulguların bütünleştirilmesi amacıyla bireysel 
çalışmalardan elde edilen büyük bir analiz koleksiyonun istatistiksel olarak 
analiz edilmesidir.”, Hedges ve Olkin’in (1985), “Meta-analiz, bir konu hakkında 
yapılmış benzer araştırmaların sonuçlarının standart bir ölçü birimi olan etki 
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büyüklüğüne çevrilmesi ve bunların birleştirilmesidir.” Lipsey ve Wilson’ın 
(2001), “Meta-analiz, belirli bir konuda yapılan tüm çalışmaların analizlerinin 
özel bir programla tekrar analiz edilerek yorumlanma sürecidir.” Dinçer’in 
(2014), “Meta-analiz çalışmasının en önemli özelliği bir alanda yapılmış olan 
tüm çalışmaların sonuçlarının birleştirilerek analiz edilmesi ve benzer sonuçlara 
ulaşan diğer çalışmaların geçerliliğinin yükseltilmesidir.”, Wolf’un (1986), 
“Başka bir deyişle meta-analiz, bireysel çalışmaların görgül sonuçlarının 
birleştirilip sentezlenerek yeniden yorumlanması amacıyla kullanılan istatistiksel 
prosedürlerin ve süreçlerin bütünüdür.” şeklinde tanımladıkları görülmektedir. 

Meta-analiz araştırmaları hazırlanırken belirli bir problem durumu etrafında 
şekillenmektedir. Problem durumuna ilişkin veri toplanarak ve bu veriler analiz 
edilerek çalışma ortaya çıkmaktadır. Meta-analiz araştırmasının amaçlarından 
biri, yapılan çalışmalardan sadece bir ya da iki tane çalışmaya bakılarak 
yöntemler hakkında karar verilmediğinden bütün çalışmalar incelenmektedir. 
Meta-analiz araştırmasının yapılış amaçları şu şekilde sıralanabilmektedir 
(Hedges, 1992):

1. Küçük örneklemler ile yapılmış olan çalışmaları birleştirerek toplam 
örneklem genişliğini büyütmek, böylece parametre kestirimlerinin kesinliğini 
ve gücünü arttırmak, 

2. Literatürde benzer çalışmalarda ortaya çıkan tutarsızlıkları 
değerlendirmek ve kaynaklarını araştırmak, 

3. Yapılan çalışmalarda düşünülmeyen ancak etkisinin olduğu varsayılan 
diğer değişkenleri incelemek, 

4. İleride yapılacak araştırmalara ve alınacak kararlara yardımcı olmak, 
5. Elde edilen bulgularla bir sonraki çalışmalarda incelenmesi gereken 

yeni araştırma konuları ortaya çıkarmaktır.
Birçok alanda kullanılan ve son zamanlarda sıkça kullanılmaya başlanan 

meta-analiz yönteminin başlangıcı 20. yüzyıla dayanmaktadır. Çok uzun 
zamandan beri kullanılan meta-analiz yönteminin tarihçesi aşağıda verilmiştir.

3. Meta-Analizin Tarihçesi

Sosyal bilimler ve diğer bilim dallarından özellikle klinik ve tıp 
araştırmalarında kullanılan meta-analizin geçmişi 20.yüzyılın başlarına 
dayanmaktadır (Kınay, 2012). Çok fazla veri içeren karmaşık ve sürekli değişkenlik 
gösteren sorunlarla ilgili çok yönlü çözüm sağlayacak olan yöntemler aranmıştır 
(Şeten, 2012). Meta-analiz ilk olarak biyomedikal sorunlar için ortaya atılmıştır 
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(Alemli, 2019). Karl Pearson, 1904 yılında suçiçeği hastalığına aşı üretebilmek 
için böyle bir araca ihtiyaç duymuş ve sistematik derlemeyi istatistiksel 
yöntemlerle bütünleştirerek meta-analiz yöntemini ortaya atmıştır (Dinçer, 2014). 
Önceden yapılmış olan bireysel çalışmaların bulgularının birleştirilmesinin 
nicel yöntemleri ise ilk defa 1930’ların başında tanımlanmıştır (Aksoy Kürü, 
2021). Fisher, 1932 yılında farklı denemelerde ortaya çıkan sonuçları kullanarak 
bir birleştirme uygulaması geliştirerek denemeye çalışmıştır. Cochran’ın 1954 
yılında birden fazla bireysel çalışmaların bulgularından elde ettiği parametreleri 
birleştirmesiyle oluşturduğu algoritmalar ve önerdiği yöntemler meta analiz 
yönteminin dönüm noktası olarak önem arz etmektedir (Egger ve Smith, 2001). 
Hunter ve Schmidt, meta-analiz uygulamasını geliştirerek 1975 yılında ödül 
almıştır bununla beraber Glass başta olmak üzere birçok araştırmacı meta-
analiz uygulamasını yaygınlaştırmak adına kitap yazmışlardır (Şeten, 2012). 
Glass, meta-analiz kavramını “analizlerin analizi” olarak tanımlamıştır (Akman, 
2019). Glass ayrıca; birinci analiz (verilerin orijinal analizi), ikinci analiz (aynı 
araştırma sorusunu yanıtlamak için daha iyi istatistiksel yöntemler kullanmak ya 
da eski verilerle yeni sorulara yanıt aramak) ve meta-analizin karıştırılmaması 
gerektiğini belirtmiştir (Glass, McGaw ve Smith, 1981).

1976 yılında, Glass’ın meta-analiz yöntemini ilk olarak ortaya atmasından 
bu yana ve özellikle son 20 yılda meta-analiz yöntemlerinde birçok gelişme 
yaşanmıştır (Şen ve Akbaş, 2016). Teknolojinin gelişmesiyle beraber 
uluslararası çalışmalara ulaşmak çok daha kolaylaşmıştır (Alemli, 2019). 
Bugün kullandığımız istatistiksel terimlerin ve işlemlerin temelini Karl Pearson, 
R. A. Fisher ve Cochran gibi araştırmacılar atmıştır (Wilson, 1999). Pearson, 
korelasyonların ortalamalarını (Üstün ve Eryılmaz, 2014), Fisher, anlamlılık 
testlerini (Kurt, 2021) ve Cochran, bağımsız çalışmaların ortalamalarını 
hesaplamıştır (Wilson, 1999). Meta-analizin ilk kullanımından bu yana meta-
analiz yöntemi farklılaşarak gelişmeye devam etmiştir ve yeni istatistiksel 
yöntemler belirlenmiştir (Cook, 1992). Teknolojinin gelişmesiyle beraber meta-
analiz yöntemi de gelişerek kullanılmaya devam etmektedir. 

4. Meta-Analiz Süreci

Meta-analiz yöntemi ile araştırma yapılmak istendiğinde belirli aşamaları 
takip etmek gerekmektedir. Meta-analiz yöntemi, kapsamlı ve planlı bir araştırma 
süreci sonucunda ortaya çıkmaktadır. Meta-analiz yöntemindeki aşamalar şu 
şekildedir (Dinçer, 2014): 
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1. Konuyu belirleme: Meta-analiz çalışmasına başlanmadan önce 
araştırmacının hangi konuda çalışma istediğine karar vermesi gerekmektedir. 
Araştırma konusunun öz olması ve literatür içerisinde incelendikten sonra 
genişletilmesi veya daraltılması söz konusu olmaktadır (Bakioğlu ve Özcan, 
2016; Dinçer, 2014). Araştırmanın konusu belirlendikten sonra problem sorusu 
oluşturulmaktadır. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkeni de bu doğrultuda 
belirlenmiş olmaktadır. 

2. Literatür Taraması: Araştırma konusu belirlendikten sonra araştırmacının 
literatür taraması yapması gerekmektedir. Bu bağlamda bilimsel makalelerin, 
yayımlanmış veya yayımlanmamış tezlerin, bildirilerin, üniversitelerin veri 
tabanlarının incelenmesi ve uygun olan kaynakların araştırmaya dahil edilmesi 
ile literatür taraması aşaması sonlanmaktadır. Literatür taraması sırasında 
kullanılacak olan anahtar kelimelerin doğru olduğuna dikkat edilmesi gerektiği 
söylenebilmektedir. 

3. Verilerin Kodlanması: Araştırmacıların literatür taraması sonucu 
ulaştıkları çalışmaların özelliklerini nicel verilere dönüştürerek kodlaması 
gerekmektedir (Ekemen, 2017). Belirlenen kriterlere uygun olan çalışmaların 
özellikleri nicel olarak kodlanmaktadır ve bu işlem kodlama formuna göre 
doldurulmaktadır. Elde edilen veriler; yayın türü, yayın yılı, öğrenim düzeyi, 
öğrenci sayısı, ortalama, standart sapma gibi daha birçok kriter açısından 
değerlendirilerek araştırmaya dahil edilmekte ve sınıflandırılmaktadır.

4. Etki büyüklüğü indeksi: Meta-analiz araştırmasında amaç, genel 
etki büyüklüğünü hesaplamaktır (Dinçer, 2014). Araştırmaya dâhil edilen 
çalışmaların nicel verileri kullanılarak bütün çalışmaların bireysel etki büyüklüğü 
hesaplanmaktadır. Bu açıdan araştırmaya dâhil edilen çalışmaların, nicel 
verilerinin eksiksiz olmasının önem arz ettiği söylenebilmektedir. Meta-analiz 
araştırmasının türüne bağlı olarak birbirinden farklı etki büyüklükleri indeksleri 
kullanılarak, standardize edilmiş değerler bulunmakta ve bütün çalışmalar için 
ortak bir formata dönüştürülerek verilerin birleştirilmesi sağlanmaktadır (Kış, 
2013).

5. İstatistiksel analiz: Literatür incelendiğinde birçok meta-analiz 
yönteminin olduğu görülmektedir. Meta-analiz araştırmasında, verilerin 
analizinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için verilere uygun bir meta-
analiz yöntemi seçilmesi gerekmektedir. Yanlış verilere uygulanan herhangi bir 
meta-analiz yöntemi araştırmanın sonucunu etkilemektedir. 

6. Sonuçlar ve yorumlar: Araştırmacı, çalışmasının sınırlılıklarından ve 
elde ettiği sonuca kadar her şeyi şeffaflıkla anlatmalıdır. Yapılan çalışma sonraki 
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araştırmacılar için ışık tutmalıdır ve araştırmacı çalışma ile ilgili önerilerde 
bulunmalıdır (Şahin, 2005).

5. Meta-Analizde Yayın Yanlılığı 

Yayın yanlılığı (publication bias), meta-analiz araştırmalarının geçerliliğini 
tehdit eden en önemli etken olarak kabul edilmektedir (Sutton, 2009). Yayın 
yanlılığı daha çok, dar bir alan tarandığında veya araştırmacının sadece belirli 
bir sonuca odaklandığı durumlarda ortaya çıkmaktadır (Dinçer, 2014). Yayın 
yanlılığı araştırmaya dâhil edilen çalışmaların sadece yayımlanmış çalışmalardan 
alınmasından kaynaklanmaktadır (Şeten, 2012). İstatistiksel olarak anlamlı 
sonuçlar vermeyen ve düşük düzeyde ilişkilerin tespit edildiği çalışmaların 
yayımlanmaya değer görülmemesi yayın yanlılığını ortaya çıkarmaktadır 
(Borenstein, Hedges, Higgins ve Rothstein, 2009). Yayınlanmış çalışmalar, 
yayınlanmamış çalışmalara göre daha büyük etki büyüklüğü oluşturduğundan 
yayın yanlılığını tetiklemektedir (Begg, 1994). Meta-analiz yönteminde eldeki 
çalışmaların yayın yanlılığının tespit edilebilmesi için Orwin yöntemi (Orwin’in 
Fail-Safe N testi, Orwin’s Fail-Safe N sayısı) ve huni grafiği yöntemi (Funnel 
plot) kullanılmaktadır (Saraç, 2017).

Şekil 1. Huni grafiği yöntemi

Huni grafiğinde X ekseni üzerinde etki büyüklüğü değerleri hakkında 
bilgi verilirken, Y ekseni üzerinde örneklem büyüklüğü ya da varyans değerleri 
hakkında bilgi verilmektedir (Akyol, 2022). Araştırmadaki veriler bir merkez 
etrafında dağıldığında ve simetrik bir görüntüye sahip olduğunda yayın 



BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ OLARAK META-ANALİZ     17

yanlılığının olmadığı düşünülebilmektedir. Bununla beraber, grafiğin sol alt 
köşesinde negatif ya da anlamlı olmayan veriler yer aldığından dolayı, huni 
grafiğinin sol alt köşesinde boşlukların bulunması yayın yanlılığının olduğunu 
belirtmektedir (Dinçer, 2014).

Meta-analiz araştırmalarında yayın yanlılığının olup olmadığına yönelik 
bir analizde Classic Fail-Safe N testidir. Fail-Safe N testi, hata koruma sayısı 
olarak bilinir (Bakioğlu ve Özcan, 2016). Hata koruma sayısı, Rosenthal ve 
R.G. Orwin’in hesaplama yöntemi ile bulunmaktadır (Hunter ve Schmidt, 
1990). Rosenthal tarafından önerilen ve yayın yanlılığı ile ilgili erkenden ortaya 
atılan Fail-Safe N testi, popülerliği hala devam etmekte olan bir analiz çeşididir 
(Becker, 2005). Fail-Safe N testi ile genel etki büyüklüğü değeri sıfır olan çalışma 
sayısı hesaplanmaktadır (Wilson ve Lipsey, 2001). Classic Fail-Safe N testine 
göre, araştırmanın sonucunun istatistiksel anlamlılığını kaybetmemesinden 
önce araştırmaya dâhil edilen veriler dışında, etki büyüklüğü sıfır olan kaç 
adet çalışmanın meta-analiz araştırmasına eklenebileceğini bularak anlamlı bir 
sonucun sağlamlığını tanımlar (Elashoff, 1978). 

Duval ve Tweedie’nin kırpma ve doldurma analizi, simetri varsayımına ve 
eksik çalışmaların sayısını tahmin etmeye dayalı bir analiz çeşididir (Duval ve 
Tweedie, 2000). Tekrarlı bir süreçten oluşan bu analiz türünde, ilk olarak teorik 
biçimde olan etki büyüklüğünün yayın yanlılığının olmadığını düşündüren, 
“düzeltilmiş etki büyüklüğünü” hesaplamak için huni grafiğindeki (funnel plot) 
simetrik olmayan parça kesilerek çıkarılır ve huni grafiği simetrik oluncaya 
kadar etki büyüklüğü yeniden hesaplanır (Kansızoğlu ve Sulak, 2019). Böylece 
kayıp veriler tespit edilebilmekte ve karşılaştırma imkânına sahip olunduğu 
düşünülmektedir. Analiz sırasında yapılan değişikliklerin önemsiz olduğu 
varsayıldığında, meta-analiz araştırmasının güvenirliğinin yüksek olduğu kabul 
edilmektedir (Deliktaş, Kabukcuoğlu ve Kış, 2016).

6. Meta-Analizde Heterojenite

Meta-analiz uygulamasının, temel aşamalarından biri de heterojenliğin 
kontrolüdür (Seki, 2020). Meta-analiz araştırmasında, etki büyüklüklerinin bir 
çalışmadan diğer çalışmaya nasıl değiştiğini anlamak amacıyla heterojenlik 
testi yapılmaktadır. Heterojenlik testinde, herhangi bir meta-analiz çalışmasında 
veriler arasında farklılıklar olması kaçınılmaz olduğundan, farklılıkların makul 
bir şekilde görmezden gelinip gelinmeyeceğine bakılmaktadır (Kaya, 2016). 
Heterojenlik testinde, istatistiksel yöntemler ve grafikler kullanılmaktadır 
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(Akman, 2019). Q değeri, I2 değeri, serbestlik derecesi (df), p değeri, orman 
grafiği gibi testler ve grafikler aracılığıyla heterojenlik testi uygulanabilmekte 
ve incelenebilmektedir. 

Meta-analiz araştırmalarında heterojenliği test etmek amacıyla kullanılan 
Cochran’ın Q istatistiği, verilerin aynı etkiyi değerlendirdiği sıfır hipotezini 
değerlendirmektedir (Higgins, Thompson, Deeks ve Altman, 2003). Cochran 
Q istatistiğiyle, x2 tablosundan serbestlik derecesi (df) değerine karşılık gelen 
Q değeri test edilir (Benligül, Bektaş ve Arslan, 2022). Heterojenlik testi 
sonucuna göre, Q değeri I2 değerinden büyük ise verilerin dağılımı heterojen 
olduğundan rastgele etkiler modeli, Q değeri I2 değerinden küçük ise verilerin 
dağılımı homojen olduğundan sabit etkiler modeli tercih edilmektedir (Ellis, 
2010). İkinci bir kriter olarak p değerine bakılmakta ve p değeri 0.05’ten küçük 
ise heterojen dağılım, p değeri 0.05’ten büyük ise homojen bir dağılım olduğu 
düşünülebilmektedir. Ancak p değerinin heterojenliği her zaman net bir şekilde 
ifade edemediği düşünülmekte ve bundan dolayı başka çalışmalarda çoğu kez p 
değeri için anlamlılık sınırı 0.05 olarak kabul edilirken, Cochran grubu Cochran 
Q istatistiğinin p değerinin sınır değerini 0.10 olarak almayı önermektedir 
(Kılıçkap, 2018).

Heterojenliği test etmek için kullanılan ve klinisyenler açısından 
yorumlaması daha kolay olan bir başka ölçü ise I2 değeridir (Kiester ve Tilson, 
2008). Bu değer %0 ile %100 arasında değişebilmekte ve toplam değişkenliğin 
çalışmalar arası değişkenliğe ne kadar bağlı olduğunu göstermektedir (Kılıçkap, 
2018). Heterojen dağılımın ölçüsü, “I2 sonucuna göre %25’e kadar düşük 
düzeyde heterojenliği, %50 civarı orta düzeyde heterojenliği ve %75 üstü 
ise yüksek düzeyde heterojenliği gösterir” şeklindedir (Cooper, Hedges ve 
Valentine, 2009). Örnek olması açısından aşağıdaki tablo incelenmiştir.

Tablo 1. Heterojenlik testine ilişkin tablo

Tablo 5.3. Heterojenlik testine ilişkin tablo

8 

şeklindedir (Cooper, Hedges ve Valentine, 2009). Örnek olması açısından 
aşağıdaki tablo incelenmiştir. 

Tablo 1. Heterojenlik testine ilişkin tablo 

Tablo 5.3. Heterojenlik testine ilişkin tablo 
                                                                                                                                                 
                                                                                               % 95’lik 

                                                                                                                 
                                                    Heterojenlik                     Güven Aralığı 

Model        n      Etki          Z      p    Standart  sd      Q         p       I 2  Alt            Üst 
                       Büyüklüğü                  Hata                                          Sınır      Sınır  

Sabit Etki  19    0,479   9,947   0,000   0,048                                          0,385      0,574 
Rastgele    19    1,231 5,311    0,000  0,232   18  316,895 0,0000   94 0,320      0,777     
Etki  1,686 

 

Yukarıda örnek olarak verilen tabloda, bir meta-analiz araştırmasına dâhil 
edilen 19 adet çalışmanın heterojen dağılıma sahip olup olmadığı 
incelenmektedir. Heterojenliği anlamak için öncelikle Q değerine 
bakılmaktadır. Q değerinin 316, 895 olduğu ve “kay kare değeri”nin (I2) 18 
serbestlik derecesinde 94,320 olduğu görülmektedir. Q değerinin I2 
değerinden büyük olması verilerin heterojen dağılıma sahip olduğunun 
göstergesi olmaktadır. İkinci kriter olan p değerine bakıldığında ise, p 
değerinin 0,000 olduğu ve 0.05’ten küçük olduğu görülmektedir. Bu veriler 
doğrultusunda incelenen araştırmanın verilerinin heterojen dağılıma sahip 
olduğu anlaşılmaktadır. Verilerin dağılımının heterojen yapıya sahip 
olması, kullanılacak olan istatistiksel modelin rastgele etkiler modeli 
olduğunu göstermektedir.  

7. Meta-Analizde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 

Meta-analiz araştırmasına dâhil edilecek olan çalışmalar belirlendikten 
sonra çeşitli analizler yapılmaktadır. Çalışmaların dağılım türü 
belirlendikten sonra kullanılacak olan istatistiksel model türü 
belirlenmektedir. Bir meta-analiz çalışmasında, genel etki büyüklüğü 
(effect size) hesaplanırken model seçimi yapılması gerekmektedir (Akman, 
2019). Sabit etkiler modeli (Fixed Effect Model) ve rastgele etkiler modeli 
(Random Effects Model) olmak üzere iki adet istatistiksel modele dayalı 
çıkarımlar yapılmaktadır (Cumming, 2012).  

7.1.	Sabit	etki	modeli 

Meta-analiz araştırmasında verilerin homojen dağılıma sahip olduğunda 
tercih edilen sabit etkiler modelinde, verilerin evren büyüklüğünün aynı 
olduğu ve bu sebepten standart sapmalarının sıfır olduğu kabul 
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Yukarıda örnek olarak verilen tabloda, bir meta-analiz araştırmasına dâhil 
edilen 19 adet çalışmanın heterojen dağılıma sahip olup olmadığı incelenmektedir. 
Heterojenliği anlamak için öncelikle Q değerine bakılmaktadır. Q değerinin 
316, 895 olduğu ve “kay kare değeri”nin (I2) 18 serbestlik derecesinde 94,320 
olduğu görülmektedir. Q değerinin I2 değerinden büyük olması verilerin 
heterojen dağılıma sahip olduğunun göstergesi olmaktadır. İkinci kriter olan p 
değerine bakıldığında ise, p değerinin 0,000 olduğu ve 0.05’ten küçük olduğu 
görülmektedir. Bu veriler doğrultusunda incelenen araştırmanın verilerinin 
heterojen dağılıma sahip olduğu anlaşılmaktadır. Verilerin dağılımının heterojen 
yapıya sahip olması, kullanılacak olan istatistiksel modelin rastgele etkiler 
modeli olduğunu göstermektedir. 

7. Meta-Analizde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler

Meta-analiz araştırmasına dâhil edilecek olan çalışmalar belirlendikten 
sonra çeşitli analizler yapılmaktadır. Çalışmaların dağılım türü belirlendikten 
sonra kullanılacak olan istatistiksel model türü belirlenmektedir. Bir meta-analiz 
çalışmasında, genel etki büyüklüğü (effect size) hesaplanırken model seçimi 
yapılması gerekmektedir (Akman, 2019). Sabit etkiler modeli (Fixed Effect 
Model) ve rastgele etkiler modeli (Random Effects Model) olmak üzere iki adet 
istatistiksel modele dayalı çıkarımlar yapılmaktadır (Cumming, 2012). 

7.1.	Sabit	etki	modeli

Meta-analiz araştırmasında verilerin homojen dağılıma sahip olduğunda 
tercih edilen sabit etkiler modelinde, verilerin evren büyüklüğünün aynı olduğu 
ve bu sebepten standart sapmalarının sıfır olduğu kabul edilmektedir (Ekemen, 
2017). Sabit etkiler modeli, bir araya getirilen verilerin tamamının özdeş etkiyi 
tahmin etmesi varsayımına dayanmaktadır (Küçükönder, 2007). Bununla 
birlikte araştırma sonuçlarına ilişkin varyansın kendi aralarında ilgili verilerden 
meydana geldiğini kabul eden bir modeldir (Okursoy Günhan, 2009). Sabit etkiler 
modeline göre araştırmaya dâhil edilecek verilerin gerçek etki büyüklükleri aynı 
olduğundan dolayı, çalışmaların etki büyüklüğünün değişiminin örnekleme 
hatasından ve etki büyüklüğünün yanlış hesaplanmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir (Borenstein, Hedges, Higgins ve Rothstein, 2009). Sabit etkiler 
modeli ile çalışmaların gözlemlenen etki büyüklükleri hesaplanıp, gerçek etki 
büyüklüğünün tahmin edilmesi amaçlanmaktadır (Akkaya, 2019). Sabit etkiler 
modelinde, varsayımlara uygun olmayan sonuçlar elde edildiğinde iki tür çözüm 
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önerisi bulunmaktadır (Kış, 2013). İlk çözüm, verileri alt gruplara ayırarak 
tekrar meta-analiz uygulamaktır ve buna aynı zamanda moderatör analizi 
denilmektedir (Gözüyeşil ve Dikici, 2014). İkinci çözüm ise hem çalışmalar 
arası hem de çalışma içi varyansı içeren rastgele etki modelini seçmektir (Akçil, 
1995). 

Alt grup Analog ANOVA analizleri, kategorik değişkenler aracılığıyla 
alt gruplara ayrılan veriler üzerinden bu gruplar arası farklılıkların oluşup 
oluşmadığını anlamak adına yapılmaktadır (Lipsey ve Wilson, 2000). ANOVA 
analizlerinde F testinin anlamlı bulunması, ortalamalar arasında farklılık olduğunu 
göstermektedir ve bu durumda ikiden fazla ortalamanın karşılaştırılmasında, 
planlı (priori) ya da plansız (post-hoc) testler kullanılmaktadır (Efe ve Çanga, 
2017). Alt grup ANOVA testleri, herhangi bir çalışmanın verilerinin alt gruplara 
(yayın yılı, yayın türü, örneklem sayısı, öğrenim düzeyi, yayın yılı vb.) ayrılarak 
verilerin heterojen dağılımını inceleyebilmekte ve heterojen dağılıma neden 
olan grupları tespit edebilmektedir. 

7.2.	Rastgele	etki	modeli

Meta analiz araştırmasında verilerin heterojen dağılıma sahip olduğunda 
tercih edilen rastgele etkiler modelinde, etki büyüklüğü çalışmadan çalışmaya 
farklılık göstermektedir (Gözüyeşil ve Dikici, 2014). Rastgele etkiler modelinde, 
meta-analize alınan tüm verilerin, gerçek etki büyüklüğünün farklı olduğunu 
varsayılmaktadır (Seki, 2020). Rastgele etkiler modeli, verilerin etki büyüklüğü 
parametrelerinin popülasyondan rastgele seçilmiş örneklem gibi kabul etmekte 
ve genellikle ortalama ile varyansı bu etki parametrelerini betimlemek için 
hesaplamaktadır (Hedges ve Vevea, 1998). 

Sabit etkiler modelinin varsayımlarının sağlanamadığı durumlarda rastgele 
etkiler modeli tercih edilmektedir (Akyol, 2022). Rastgele ekiler modelinde, 
çalışma evren büyüklüklerinin değiştiği ve standart sapmanın sıfıra eşit olmadığı 
kabul edilmektedir (Ekemen, 2017). Sabit etkiler modelinin aksine rastgele 
etkiler modeline göre, verilerin etki büyüklüklerinin değişkenliğinin örneklem 
büyüklüğünden değil varyanstan kaynaklandığı düşünülmektedir (Özdemir 
Şimşek ve Karataş, 2020). Rastgele etkiler modelinde, küçük ölçekli çalışmalar 
da önem arz etmekte ve değerlendirmeye dâhil edilmektedir (Üstün ve Eryılmaz, 
2014). Bu sebepten ötürü rastgele etki modelinde özet etki büyüklüğü için 
varyans, standart hata ve güven aralığı değerleri sabit etki modeline göre her 
zaman daha büyük veya daha geniş olmaktadır (Borenstein, Hedges, Higgins ve 
Rothstein, 2009).
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8. Meta Analizde Veri Toplama, Kodlama ve Analiz Etme

8.1.	Veri	toplama

Meta-analiz çalışması yapmak isteyen bir araştırmacının veri toplayabilmesi 
için belirli aşamaları geçmesi gerekmektedir. Meta-analiz çalışmasına 
başlanılmadan önce problem durumu belirlenmektedir. Araştırma yapılmak 
istenilen herhangi bir konuyla ilgili belirli kriterler belirlenerek çalışmanın 
sınırlılıkları belirlenmektedir. Sonrasında belirlenen problem durumuna ilişkin 
sınırlılıklar doğrultusunda, literatür taraması yapılmaktadır. Literatür taraması 
ve inceleme çalışmaları, oldukça zaman alan ve bilgi isteyen bir süreç olarak 
kabul edilmektedir (Deliktaş, Kabukcuoğlu ve Kış, 2016). Literatür taramasını 
yapmak adına problem durumuna uygun olarak anahtar kelimeler belirlemesi 
gerekmektedir. Anahtar kelimeler, literatür taraması sırasında konuyla ilgili 
olan çalışmaların bulunmasını kolaylaştırmaktadır. Literatür taraması sırasında 
araştırma yapılırken hangi veri tabanlarının kullanılacağı belirlenmektedir. 
Araştırma esnasında ulaşılan çalışmalardan dâhil edilme kriterlerine uygun 
olan çalışmalar alınmakta, uygun olmayan çalışmalar alınmamaktadır. Dâhil 
edilme kriterleri araştırmacının çalışmasına ve çalışmanın sınırlılıklarına göre 
değişmektedir.

Literatür taraması sonucunda bulunan çalışmalar Excel dosyasında 
kategorilere ayrılarak kodlanabilmektedir. Bu şekilde bir sınıflandırma 
sayesinde, aynı çalışmaların tekrar incelenmesi gibi zaman kaybına sebep 
olacak faaliyetler olmayacaktır. Literatür taramasında elde edilen makale veya 
tezlerin sistematik bir şekilde düzenlenmesini sağlayan Endnote ve Mendeley 
yazılım programları bulunmaktadır.

8.2.	Kodlama

Meta-analiz araştırmasına dâhil edilen çalışmaların verilerinin analiz 
edilmesi ve çalışmaların karşılaştırılması için belirli kategorilere ayrılması 
gerekmektedir. Kodlama işlemi, meta-analiz çalışmasının temel ve en zor 
basamaklarından biri olarak kabul edilmektedir (İri, 2015). Kodlama yöntemi, 
bütün verileri kapsayacak kadar genel ve farklılıkları ortaya çıkaracak kadar 
özel olmalıdır (Camnalbur, 2008). Araştırmaya dâhil edilen her çalışmanın 
özellikleri nicel ifadelere dönüştürülmektedir (Ekemen, 2017). Meta-analiz 
araştırmasında, araştırmaya dâhil edilen çalışmaların daha düzenli hale gelmesi 
için “kodlama formu” hazırlanmaktadır. Kodlama formu, “çalışmanın kimliği, 
çalışmanın içeriği ve çalışma verileri” olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. 
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Çalışmanın kimliği bölümünde, “çalışmanın özellikleri, bağımlı ve bağımsız 
değişkenler”, çalışmanın içeriği bölümünde, “çalışmanın numarası, örneklem 
sayısı, uygulama süresi, öğrenim seviyesi, alan, yöntem”, çalışmanın verileri 
bölümünde ise, “ortalama, standart sapma, varyans” yer almaktadır (Akkaya, 
2019). Kodlama formu, kodlama güvenirliği için önem arz etmektedir (Saraç, 
2017). Bu sebepten dolayı, en az iki uzman tarafından kodlama işlemi 
yapılmaktadır (Kurt, 2021). 

Meta-analiz araştırmalarında, kodlayıcının/kodlayıcıların güvenirliğinin 
sağlanması gerekmektedir (Petitti, 2000). Kodlama sırasında hatalı girişleri 
azaltmak ve güvenirliği arttırmak amacıyla birden fazla kodlayıcı bulunmaktadır 
(Şahin, 2021). Kodlayıcılar arası güvenirliği test etmek amacıyla; uyuşma 
yüzdesi, Cohen’s kappa katsayısı, iki kodlayıcı arası korelasyon değeri ve 
sınıf-içi-korelasyon değeri gibi yöntemlere başvurulabilmektedir (Şen, 2019). 
Meta-analiz çalışmalarında kodlama güvenirliğinin hesaplanmasında, Miles ve 
Huberman (1994) tarafından oluşturulan “Görüş birliği/[Görüş birliği+Görüş 
Ayrılığı]” formülü kullanılmaktadır (Akgün ve Akgün, 2020). Kodlama 
tamamlandıktan sonra kodlayıcılar arasındaki uyum düzeyine bakılmaktadır. 
Kodlayıcılar arası uyum düzeyinin en az %70 olması araştırmanın güvenilir 
olduğunu göstermektedir (Miles ve Huberman, 1994). Hem kodlayıcının kendi 
ile kodlama tutarlılığı hem de kodlayıcılarının birbiriyle olan kodlama tutarlığı 
meta-analiz yöntemlerinde önemlidir. Kodlayıcılar arası güvenirlik; iki veya 
daha fazla kodlayıcı arasındaki uyum şeklinde tanımlanmaktır. Hesaplama ile 
bulunan güvenirlik değeri ve kodlayıcılar arası güvenirliğin bir ölçütü olarak 
“uzlaşma oranı” tercih edilebilir. Uzlaşma oranı = (üzerinde uzlaşılan görüş 
sayısı / toplam görüş sayısı) formülü ile hesaplanabilir (Bıkmaz Bilgen ve 
Doğan, 2017). Güvenirlik hesaplarının %70’in üzerinde çıkması, araştırma 
için güvenilir kabul edilmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Kodlama işlemi 
sayesinde verilerin analizi kolaylaşmaktadır (Yılmaz, Altınkurt ve Yıldırım, 
2015). 

8.3.	Verilerin	Analizi	

Meta-analiz araştırmalarında birbirinden farklı çalışmaların istatistiksel 
verilerin birleştirilebilmesi için araştırmadaki verilerin ortak bir ölçü birimine 
yani etki büyüklüğüne (effect size) dönüştürülmesi gerekmektedir (Ekemen, 
2017). Meta-analiz araştırması sonucu elde edilen etki büyüklüğü, araştırmadaki 
ilişkinin yönünün ve gücünün belirlenmesinde kullanılmakta olan standart bir 
ölçü değeridir (Borenstein, Hedges, Higgins ve Rothstein, 2009). Etki büyüklüğü, 
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“iki değişken arasındaki ilişkinin veya uygulama etkisinin büyüklüğünü yansıtan 
bir değer” olarak tanımlanmaktadır (Dinçer, 2014). Meta-analizde asıl amaç 
ortalama etki büyüklüğü değerinin hesaplanması olarak bilinmektedir (Şen, 
2019). 

Etki büyüklüğü (effect size) kavramı, ilk olarak 1977 yılında Cohen 
tarafından ortaya atılmıştır (Şeten, 2012).  Cohen, etki büyüklüğü sıfır “0” 
olduğunda çalışma grubu arasında herhangi bir farkın olmadığını, etki büyüklüğü 
negatif (-) olduğunda durumun kontrol grubu lehine olduğunu, etki büyüklüğü 
pozitif (+) olduğunda ise durumun deney grubu lehine olduğunu belirtmektedir 
(Orhan ve Durak Men, 2018). Etki büyüklüğü sayesinde, incelenen bir olayın 
“Ne kadar etkin olduğu” sonucuna ulaşılmaktadır (Cohen, 1988). 

Etki büyüklüğünün değerlendirilmesinde birbirinden farklı sınıflandırmalar 
kullanılmaktadır. Bunlar: 

1. Cohen, Manion ve Morrison’a (2007) göre etki büyüklüğü (d) 
sınıflandırması şöyledir: 

● 0,00 ve 0,20 arasında ise zayıf düzey (poor), 
● 0,21 ve 0,50 arasında ise küçük düzey (modest), 
● 0,51 ve 1,00 arasında ise orta düzey (moderate),
● 1,00’den büyük ise güçlü düzey (strong) olarak kabul edilmektedir. 
2. Korelasyon katsayıları (r) için etki büyüklüklerinin yorumlanmasında ise, 
●  0.01 ile 0.09 arası ihmal edilebilir ilişki; 
●  0.10 ile 0.29 arası düşük ilişki; 
●  0.30 ile 0.49 arası orta; 
●  0.50 ile 0.69 arası güçlü; 
●  0.70 ve üzeri ise çok güçlü ilişki olarak yorumlanmaktadır (Özsoy ve 

Özsoy, 2013).
3. Thalheimer ve Cook’a (2002), göre etki büyüklüğü sınıflandırması 

şöyledir:
● Etki büyüklüğü 0.15 ve küçük ise önemsiz düzeyde,
● 0.15’den büyük 0.40 arasında ise küçük düzeyde,
● 0.40’dan büyük ve 0.75 arasında ise orta düzeyde,
● 0.75’den büyük ve 1.10 arasında ise geniş düzeyde,
● 1.10’dan büyük ve 1.45 arasında ise çok geniş düzeyde,
● 1.45’den büyük ise mükemmel düzeydedir.
Meta-analiz araştırmasında, genel etki büyüklüğünü daha iyi anlamak 

için orman grafiğine bakılmaktadır. Orman Grafiği (Forest Plot), meta analiz 
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sonuçlarını göstermede en çok kullanılan yöntem olarak bilinmektedir (Hakverdi, 
2017).  Orman grafikleri (Forest plot grafikleri) hem meta-analizde elde edilen 
sonuçları hem de heterojenliği değerlendirmede çok önemli bir yöntem olarak 
kabul edilmektedir (Kılıçkap, 2018).  Orman grafiği (forest plot) oluşturularak, 
çalışmaların etki büyüklüğü değerlerinin genel etki büyüklüğü etrafında nasıl 
dağıldıklarını görsel olarak anlamlandırmak mümkün olmaktadır (Şen, 2019). 
Orman grafiğini yorumlamak, tabloları yorumlamaktan daha kolay, hızlı olup 
doğru yorumlanmaz ise yanlış bir izlenim de verebilir (Bastian, 2017). Orman 
grafiği (forest plot) okuyuculara en kısa zamanda meta-analize dâhil edilen 
araştırmalara ilişkin bilgi sağlamakla birlikte birleştirilmiş sonuçla genel etkiyi 
de özetlemektedir (Benligül, Bektaş, & Arslan, 2022).  Aşağıda verilen orman 
grafiğini inceleyelim. 

Yukarıda orman grafiğinde verilen elmas, genel etki büyüklüğünü temsil 
etmektedir. Genel etki büyüklüğü değerinin 1 ile 2 arasında ve 1’e daha yakın 
bir değerde olduğu anlaşılmaktadır. Etki büyüklüğü sınıflandırmalarına iyiye 
yakın bir değer olarak kabul edilmektedir. Orman grafiğinde verilen siyah 
kareler her bir verinin etki büyüklüğünü temsil etmektedir. Yukarıdaki grafikte 
sıfır değerinin sağında olan verilerin pozitif, solunda olan verilerin negatif etki 
büyüklüğüne sahip olduğu anlaşılmaktadır. Verilerden çoğu pozitif değere sahip 
olduğundan anlamlı bir sonuca ulaşıldığından bahsedilebilmektedir. 

9. Meta-Analiz Yazılımları

Meta-analiz araştırmalarında veri toplama ve verileri analiz etme şeklinde 
iki kısım vardır. Meta-analizde veri toplama kısmında, kullanılabilecek bir 
program olmamakla birlikte araştırmacı çalışma için gerekli olan verileri belirli 
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kriterler doğrultusunda literatürde aramaktadır. Veri toplama kısmı oldukça 
meşakkatlidir. Literatür taraması sonucunda bulunan veriler, kategorilere ayrılarak 
incelenmektedir. Sınıflandırma sonrasında her bir veri için etki büyüklüğü 
bulunmakta ve sonra tüm verilerin genel etki büyüklüğü hesaplanmaktadır. 
Verilerin etki büyüklüğünü hesaplamak için internette bulunan “easycalculation, 
psychometrica, socscistatistics” sayfalarından cohen’s d, varyans, korelasyon 
değerleri gibi daha birçok değer elde edilebilmektedir. 

Verilerin genel etki büyüklüğünü elde etmek için de birçok farklı yazılım 
türü bulunmaktadır. Genel etki büyüklüğünü hesaplamada Comprehensive Meta 
Analysis (CMA), SPSS, Meta-Win (Ayaz ve Söylemez, 2016), ve Ms Excel 
gibi birçok yazılım kullanılmaktadır (Orhan ve Durak Men, 2018). Ancak bu 
yazılımların içinde en kullanışlı olan yazılım Comprehensive Meta Analysis 
(CMA) yazılımıdır (Alemli, 2019). CMA programı, verilerin birçok türü ile 
çalışmaya olanak sağlayan, birçok formatta genel etki büyüklüğü hesaplayabilen, 
alt grup ANOVA analizleri ve yayın yanlılığı testleri yapılabilen bir meta 
analiz paket programıdır (Borenstein, Hedges, Higgins ve Rothstein, 2013). 
CMA paket programı, birçok veriyi birleştirebilir, çalışmalardaki heterojenliği 
hesaplar ve sabit ya da rastgele etkilere göre genel bir etki büyüklüğü değeri 
çıkarır (Dinçer, 2014). 

CMA, Meta-Win gibi yazılımlar ticari yazılımlar olduklarından 
ücretlidirler. Ancak piyasada ücretsiz olan meta-analiz yazılımları da 
bulunmaktadır. Meta-analiz yapmak için üretilmiş RevMan (Review Manager) 
programı ile beraber MetaGenyo (Martorell-Marugan, Toro- Dominguez, 
Alarcon-Riquelme ve Carmona-Saez, 2017), MetaStat (Rudner, 1993), Meta-
Analysis (Schwarzer, 1996), META (Meta-Analysis Easy to Answer, Kenny, 
1999), ve OpenMeta[Analyst] (2012) programları da ücretsizdir. 

10. Meta-Analize Yönelik Yapılan Eleştiriler

Meta-analiz yöntemi, birden fazla çalışmanın etki büyüklüklerini 
birleştirerek genel bir etki büyüklüğü sunduğundan dolayı araştırmacılar için 
zaman kaybını önleyen, kolay ve ucuz bir yöntem olarak benimsenmiştir. 
Kullanılacak olan herhangi bir yöntemin sonucunu birden fazla çalışmayı 
inceleyerek öğrenmek yerine sadece bir çalışmayı inceleyerek öğrenmiş olmak 
fırsatının meta-analiz yöntemini özel kıldığı düşünülmektedir. Ancak meta-analiz 
yönteminin de birçok yöntem gibi olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. 
Meta-analizin güçlü ve zayıf yönleri şu şekildedir: 
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10.1.	Meta	Analizin	Güçlü	Yönleri

·	 Meta-analiz araştırması birden fazla çalışmanın sonuçlarını birleştirerek 
tek bir çalışmanın sonucu şeklinde sunmaktadır.

·	 Alan yazında bulunan çalışmaların hepsini incelemek yerine sadece 
bir çalışmada bütün literatürü özetlediğinden dolayı zaman tasarrufu 
sağlamaktadır.

·	 Meta-analiz araştırmaları, sistematik ve kapsamlı bir literatür özetlemesi 
olarak görülebilmektedir (Kaya, 2016).

·	 Literatürde bulunan bazı konularda yaşanan fikir ayrılıklarının 
çözümünde ve belirli uygulamaların sonuçları hakkında objektif bir 
değerlendirme yapma imkânı sunmaktadır (Egger ve Smith, 2001).

·	 Meta-analiz uygulaması sayesinde, örneklemi küçük olan, zamanla 
unutulmuş ve daha az gösterişli olan raporlar, kullanışlı ve işe yarar bir hale 
gelmektedir (Şahin, 1999).

·	 Meta-analiz yöntemi, “örnekleme hatası, ölçüm hatası ve çalışmalar 
arası yanılgıya sebep olabilecek çelişkili bulguların” ortaya çıkartabileceği 
diğer olumsuz etkileri düzeltebilmektedir (Hunter ve Schmidt, 1990).

·	 Meta-analiz araştırmasında, dağılımın nedenlerini açıklayan etmenlerden 
oluşan en uygun alt kümelerin şekillenmesine olanak sağlamaktadır (Bernard, 
Lou ve Abrami, 2004). 

·	 Standartlaştırılmış ortak ölçü birimleri kullanılarak, uygulanan yöntemin 
ne derecede etkili olduğuna karar verilmektedir. 

10.2.	Meta-Analizin	Zayıf	Yönleri

Meta analizin zayıf yönleri şu şekilde belirtilmiştir (Glass, McGaw ve 
Smith, 1981): 

1. Birbirinden farklı ölçme yöntem ve teknikleri uygulanan ve araştırmanın 
bulgularını etkileyen değişkenlerin birtakım çalışmalarla karşılaştırılmalarının 
anlamsız olacağı,

2. Araştırmaya uymayan yöntemlerle yapılmış çalışmalar ile araştırmaya 
uygun yöntemle yapılmış olan çalışmaların bulgularının bir araya getirilmesi ve 
değerlendirilmesi,

3. Yayınlanmış çalışma sonuçları bir meta-analiz bulgusuyla 
özetlenebilmekte, çünkü ekseriyetle önemsiz sonuç sağlanan çalışmaların 
yayınlanma olasılıklarının daha düşük olması,
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4.  Aynı çalışmanın birbirinden farklı bulguları meta-analiz kapsamına 
alınmaktadır, ancak aynı çalışmadan ileri gelen bulguların kendi aralarında 
bağımsızlık göstermemesi.

Meta-analiz, geçmiş zamandan bu yana kullanılan ve günümüzde de 
teknolojinin gelişmesiyle beraber gelişerek kullanılmaya devam eden bir 
yöntemdir. Meta-analize yönelik yapılan olumsuz eleştirilere rağmen, meta-
analiz yöntemi birçok konuda günümüz araştırmacılarına yön vermekte ve 
yapılmakta olan birçok çalışmayı kolaylaştırmaktadır. Meta-analiz yöntemi, 
sağlık, ekonomi, eğitim gibi birçok alanda kullanabildiğinden dolayı 
araştırmacılar açısından konu sınırlaması neredeyse yaşanmamaktadır. Bundan 
dolayı meta-analiz yönteminin ilerleyen yıllarda artarak kullanılmaya devam 
edeceği düşünülmektedir. 
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1. Giriş

Türkiye’de 2005 yılından itibaren eğitimde köklü değişimler yaşanmaya 
başlamış ve bilginin yapılandırılmasını temele alan bir eğitim programı 
benimsenmeye çalışılmıştır. Bu değişim tüm öğretim programlarında 

olduğu gibi özel olarak matematik öğretim programına da yenilikler getirmiştir. 
Paralel olarak matematik ders kitaplarındaki değişim ele alındığında, etkinlik 
temelli uygulamalara sıklıkla yer verildiği görülmüştür (Memiş, Bozkurt, 
Özmantar, Ağaç ve Güzel, 2021). Etkinlikle ilgili literatürde pek çok sayıda 
tanım olması bu kavramın ne kadar zengin olduğunun bir kanıtıdır. Etkinlik 
tanımı en genel anlamıyla; matematiksel bir görevin pedagojik yaklaşımla 
öğrencilerle birlikte hayata geçirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Özmantar, 
Bozkurt, Demir, Bingölbali ve Açıl, 2010).

Etkinlik temelli öğretimde üç aşama göze çarpmaktadır: etkinliği seçme, 
etkinliği tasarlama ve etkinliği uygulama. Bu süreçlerin her biri kendi başına bir 
dinamiğe sahiptir ve her sürecin kendine ait prensipleri mevcuttur (Özmantar 
ve Bingölbali, 2009). Yani etkinliğin iyi bir şekilde hazırlanması ya da uygun 
etkinliklerin seçilmesi öğreticinin pedagojisiyle nitelikli bir hal almaktadır. 
Buna karşın etkinliklerin ya sadece tasarım prensiplerini kapsayacak şekilde 
ya da sadece uygulama sürecini kapsayacak şekilde biçimlendiği ifade 
edilmektedir (Chua ve Toh, 2018; Özmantar ve Aslan, 2017). Oysa Griffin 
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(2009) iyi tasarlanmış bir etkinliğin etkili öğrenmenin sağlanması için gerekli 
ama yeterli olmadığını ifade etmektedir. Bu durumda etkinliğin seçimi, tasarımı 
ve uygulamasına bütünsel bir yaklaşım değerlidir.

Matematik, fizik, kimya gibi herhangi bir öğrenme alanının öğretimi 
için planlanan etkinlikler bir amaca ulaşmak için kullanılmaktadır. 
Dolayısıyla hangi öğrenme alanı için hazırlanırsa hazırlansın bir etkinliğin 
ne amaçla kullanıldığının anlaşılması için iyi bir etkinliğin sahip olması 
gereken özelliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Literatürde etkinliğin 
sahip olması gereken özelliklerinin neler olduğuna dair farklı araştırmacılar 
tarafından ortaya atılan farklı prensipler yer almaktadır (Ainley, Pratt ve 
Hansen, 2006; Baturo, Cooper, Doyle ve Grant, 2007; Bozkurt, Özmantar, 
Ağaç ve Güzel, 2022; Schwarz ve Linchevski, 2007; Özmantar ve 
Bingölbali, 2010). Güncel ve kapsamının geniş olması bakımından Bozkurt 
vd. (2022, ss. 15-22) tarafından yapılan sınıflandırmadan bahsedilmiştir. 
Araştırmacıların etkinliğin özelliklerine dair ileri sürdükleri 10 temel prensip 
vardır: Amaç, Yönerge, Materyal kullanımı, Kapsayıcılık, Öğrenci rolleri ve 
sorumlulukları, Hazırbulunuşluk, Dikkat yönetimi, Süre yönetimi, Öğretmen 
müdahalesi, Etkinliği sonuçlandırma. Amaç, bir etkinliğin tasarlanma sebebi 
ve etkinlik ile ulaşılması hedeflenen sonuçtur. Yönerge, bu hedeflenen 
sonuca ulaştıracak talimatlardır. Materyal kullanımı sonuca ulaşmak için 
kullanılan araçlardır. Bu araçlar somut ya da teknolojik olabilir. Kapsayıcılık, 
öğrencilerin tümünün etkinliğe dâhil olma fırsatı ile ilişkilidir. Öğrenci 
rolleri ve sorumlulukları, öğrencilerin hipotez kurmaları ve bu hipotezleri 
test etmelerine imkân verecek görevlerdir. Hazırbulunuşluk, öğrencilerin 
bağlama, yönergede kullanılan dile ve materyale yönelik ön bilgilerinin 
yeterliliğidir. Dikkat yönetimi, öğrencilerin etkinliğe motive edilmeleri ve 
ürüne ulaşmada öğrenci düşüncelerinin uygun şekilde yönlendirilmeleridir. 
Süre yönetimi, uygulamaya ayrılan zamanın yönetilmesidir. Öğretmen 
müdahalesi, yönlendirme ve rehberlik ile ilgili girişimlerdir. Son olarak 
etkinliği sonuçlandırma, etkinlik kapsamının ilişkisel olarak ele alınarak 
ürünün açık ve net bir hale gelmesidir. 

Etkinlik temelli uygulamalar nitelikli bir öğretimin gerçekleşmesinde 
çok sayıda avantaj sağlaması bakımından önemlidir. Örneğin; Erdem ve 
Sarpkaya Aktaş (2018) cebirde kavram yanılgılarının oluşumunun engellendiği 
ve giderildiği; Aslan (2018) üslü sayılarda akademik başarıyı arttırdığı ve 
matematiğe olan kaygıyı azalttığı;  Thangam, (2015) öğrenci-öğretmen 
ilişkisini geliştirdiği ve dolaylı olarak öğrencilerin derslere ilgisini arttırdığı, 
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etkinliklerle yapılan öğretimin ifade edilen avantajlardan sadece bir kaçıdır. 
Buna karşın öğretmenlerin zaman yönetimi ile ilgili kaygıları etkinlik temelli 
öğretimin gerçekleşememesi önündeki en sıklıkla dile getirilen sorunlardan 
biridir. Bozkurt ve Kuran (2016) özellikle sınıf düzeyi arttıkça matematik 
öğretmenlerinin etkinlikleri kullanma sıklığının azaldığını, etkinlik tasarlamada 
zorlandıklarını ve sınav kaygısı, programı tamamlayamama gibi nedenlerden 
dolayı etkinlikleri kullanmayı tercih etmediklerini ortaya çıkarmıştır. Benzer 
şekilde Uğurel, Bukova-Güzel ve Kula (2010) da yaptıkları çalışmada, 
öğretmenlerin etkinlikleri uygulamada sorun yaşadıkları ve bu yüzden derslerde 
etkinlik kullanımında isteksiz olduklarını belirtmişlerdir. 

Bu çalışmanın amacı matematik öğretmeni adaylarının etkinlik 
kavramına yönelik algılarını ortaya çıkarmaktır. Son 20 yıldır etkinlik temelli 
öğretim yaklaşımının sağladığı avantajların yanı sıra öğretmenlerin etkinliği 
nasıl algıladığına dair çalışmalar araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Buna 
karşın matematik öğretmen adayları ile yapılan çalışmaların sınırlı olduğu 
söylenebilir. Oysaki algı bireyin eski yaşantılarına ve bilgilerine göre şekil 
alan bir kavramdır (Binbaşıoğlu, 1992). Dolayısıyla öğretmenliğin adaylık 
kısmında algıların araştırılması erken teşhis ve müdahale bakımından önemlidir. 
Ayrıca algı duyusal uyarıların anlamlı deneyimlere çevrilme sürecidir (Goetz, 
Kağıtçıbaşı, Mango, Tekeli ve Yalman, 1993). Dolayısıyla derslerde kullanılan 
etkinliklerin uygulanışının etkinlik kavramına yüklenen anlam ile şekillendiğini 
söylemek yanlış olmayacaktır. Bu durumda öğretmen adaylarının etkinlik 
konusuna yönelik sahip oldukları algıların neler olduğunun bilinmesi önemlidir. 
Araştırmanın amacı çerçevesinde öğretmen adaylarının; 1- Etkinlik kavramına 
yönelik algılarının neler olduğu ve 2- Matematiksel etkinliğe verdikleri 
örneklerin neler olduğu araştırılmış ve 3- Etkinlik tanımlarının etkinlik örneğini 
yansıtıp yansıtmadığı sorgulanmıştır.

2. Yöntem

Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına örnek bir 
araştırma özelliğindedir. Durum çalışması belirli bir olgunun derinlemesine 
anlaşılmasına katkıda bulunan çalışmalardır (Stake, 2008, s. 437). Bu çalışmada 
durum öğrencilerin etkinlik kavramına yönelik algılarıdır. Bu algının ortaya 
çıkarılmaya çalışılması bu araştırmanın amacıdır ve bu durum derinlemesine 
analiz gerektirir. Dolayısıyla bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum 
çalışmasına göre desenlenmiştir.
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2.1.	Katılımcılar

Bu çalışma 18’i kız, 8’i erkek olmak üzere toplam 26 ilköğretim matematik 
öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Bu öğrenciler etkinlik tasarımı dersini alan 
ve çalışmaya gönüllü olan öğrencilerdir. Öğrencilere ait veriler sunulurken etik 
kurallara dikkat edilmiştir.

2.2.	Veri	Toplama	Aracı	ve	Süreci

Veriler öğretmen adaylarına yöneltilen iki açık uçlu soru ile toplanmıştır. 
Bu soruların yazılı olduğu form öğretmen adaylarına dağıtılmıştır. İlk soru 
‘Sizce etkinlik ne demektir? Açıklayınız.” İkinci soru “Açıklamanızı ele alarak 
matematiksel etkinlik örneği verebilir misiniz?” şeklindedir. Bunun için de 
net bir süre olmamak üzere ortalama 30 dakika süre verilmiş ve öğretmen 
adaylarının yazılı açıklamaları alınmıştır. Uygulamada her bir öğrenci kâğıdına 
1-26 arasında numaralar verilmiş, isim belirtmeleri istenmemiştir.

2.3.	Veri	Analizi	ve	Güvenirlik

Bu çalışmanın verileri içerik analizi yöntemine göre incelenmiştir. Bu 
bağlamda araştırmanın verileri öncelikle kodlanmıştır. Elde edilen kodlar 
frekansları ile birlikte tabloda sunulmuştur. Durum çalışmalarında veriler arasında 
örüntüler aransa bile ve yazım aşamasında betimsel ve bütüncül bir yaklaşım ele 
alınır (Glesne, 2013, s. 30). İlişkili kodlar belirli kategoriler altında toplanmış, 
daha sonra bu kategoriler isimlendirilmiştir. Hem kodlama hem de kategorilerin 
tayini ve isimlendirilmesi için farklı bir matematik eğitimi uzmanının görüşüne 
başvurulmuştur. İki farklı kodlayıcı arasındaki uyum Miles ve Huberman (1994) 
güvenirlik katsayısına göre %93 olarak bulunmuştur. Uyumsuzluk sağlanan 
durumlar fikir birliği sağlanan kadar tartışılmıştır. Kategori isimlendirilmesi de 
iki uzmanın ortak kararı doğrultusunda yapılmıştır. Bunlara dayalı olarak her bir 
kategori için analiz örnekleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Analiz örnekleri

Kategori-Kod Örnek Cevaplar
Beceri-İşlem Yeteneği Öğrencinin işlem yeteneğini, matematiksel becerisini 

arttırıcı olan öğretici faaliyetlerdir. 
Tasarım-Hazırbulunuşluk Öğrencinin bireysel farklılıkları ve 

hazırbulunuşlukları göz önüne alınarak uygulanan 
öğrenme-öğretme sürecidir.

Diğer-Pekiştirme Konunun pekişmesi için yapılan çalışmalardır.



İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ETKİNLİK . . .     37

Tablo 1 incelendiğinde öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar incelenmiş 
ve kodlanmıştır. Aynı koda sahip olan cevaplar tespit edilmiş ve frekans tablosu 
çıkarılmıştır. Ayrıca bazı cevapların aynı kategoride yer alan birden fazla kodla 
ya da farklı kategorilerde yer alan kodlarla temsil edildiği olmuştur. Örneğin; 
bir öğretmen adayı etkinliği “… öğrenci merkezli aktif uygulamayı esas alan, 
öğrencinin ilgisini çekecek, farklı düşünme ve yaratıcı yönünü geliştirecek, 
günlük yaşamla ilişkili, öğrencilerin iletişim yoluyla matematiksel kavramları 
anlamasına yardımcı olan yapıdır.” şeklinde tanımlamıştır. Bu tanımın ihtiva 
ettiği kodlar sırasıyla; öğrenci merkezli, ilgi çekmek, farklı düşünme ve yaratıcı 
yönü geliştirmek, günlük yaşamla ilişkili olarak belirlenmiştir. Bu haliyle 
öğretmen adayının ifadesi tasarım, beceri ve diğer kategorisinde yer alan kodlara 
sahip olduğundan her kategoriyi örneklendirmiştir.

3. Bulgular

Bu kısım iki başlık altında sunulmuştur. İlki öğretmen adaylarının etkinlik 
kavramına yönelik algılarını ortaya çıkarak kavramlara yönelik bulgulardır. 
İkinci kısımda ise öğretmen adaylarının matematiksel etkinlik kavramına 
verdikleri örneklerin analizi sunulmuştur. 

3.1.	 Öğretmen	 adaylarının	 matematiksel	 etkinlik	 kavramına	 yönelik	
algıları

Bu bölümde öğretmen adaylarının matematiksel etkinlik ne olduğu 
sorusuna vermiş oldukları cevapların analizleri yer almaktadır. Elde edilen 
cevapların analizinde etkinlik kavramına yönelik beceri ve tasarım olmak üzere 
iki kategori elde edilmiştir (Tablo 2). Bu iki kategori altında değerlendirilemeyen 
ve bir arada tek bir kategori altında toparlanamayan bazı kodlar ise diğer 
kategorisi altında ele alınmıştır (Tablo 3).
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Tablo 2. Etkinlik kavramına yönelik algılar

Kategori Kod Frekans Toplam

Beceri

Matematiksel becerileri geliştirme 5

24

Muhakeme yetisi 3
İşlem yeteneği 2
Farklı düşünme yöntemlerini 
destekleme

2

İlişkilendirme 2
Somutlaştırma 2
Tahmin etme 1
Problem çözme 1
Soyutlaştırma 1
Modelleme 1
Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 
beceri kullanma

1

Matematiksel becerileri ölçme 1
Matematik dili 1
Analiz 1

Tasarım

Öğrenci merkezli 15

62

Amaç 9
Hazırbulunuşluk 6
Planlı 5
İlgi çekici 5
Kapsayıcı 4
Öğrencinin sorumluluk alması 4
İstek 4
Eğlenceli 2
Dikkat çekici 2
Değerlendirme aşamalarını içeren 2
Öğretmenin rehber olduğu 1
Materyal Kullanımı 2
Aşamalı 1
Ürün 1

Tablo 2’ye göre öğretmen adayları matematiksel etkinliği açıklarken 
matematiksel becerilere ve etkinlik tasarım prensiplerine değindikleri 
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görülmektedir. Elde edilen cevapların 24’ü matematiksel beceriler kullanılarak 
açıklanırken; 62 cevabın etkinliğin tasarım prensipleri ile ilgili verilerle 
açıklandığı tespit edilmiştir. 

Beceri kategorisinde, en fazla beş öğretmen adayı tarafından ifade edilen 
kodların olduğu görülmektedir. Beş öğretmen adayı etkinliği matematiksel 
becerileri geliştiren faaliyet olarak düşünmektedir. Bu kısımda öğretmen 
adaylarının süreç standartları olarak ifade edilen, kapsamı diğerlerine göre daha 
geniş ve kullanım alanı daha yaygın olan problem çözme, ilişkilendirme, iletişim, 
muhakeme ve temsil gibi becerileri de açıklamalarında kullanmış olmaları 
dikkat çekmektedir. Örneğin bir öğretmen adayı tanımını “Etkinlik öğrencinin 
problem çözme, muhakeme, matematiksel iletişim, temsil, zihinden işlem ve 
tahmin, ilişkilendirme gibi matematiksel becerilerini ölçmeye, geliştirmeye 
yönelik yapılan planlı çalışmalardır.” şeklinde ifade etmiştir. Başka bir tanım 
şu şekildedir: “Öğrencinin matematikte muhakeme yetisini güçlendirmek, 
matematik dilini kullanabilmek amacıyla yapılan faaliyet türüdür. Bu cevaplar 
öğretmen adaylarının etkinliklerin öğrencilere matematiksel beceri kazandırması 
özelliği üzerinde durduklarını göstermektedir. Bunun dışında öğretmen 
adaylarının matematiksel etkinliği öğrencilerin işlem yeteneğini, soyutlaştırma, 
somutlaştırma, analiz etme gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlayan uygulamalar 
olarak gördükleri de saptanmıştır. 

Tasarım prensipleri bakımından incelendiğinde öğretmen adaylarının 
cevaplarının en sık (f=62) bu kategoride değerlendirildiği görülmektedir. 
Tablo 2’deki kodlara bakıldığında 15 öğretmen adayının öğrenci merkezli 
faaliyet olarak ifade ettiği tespit edilmiştir. Ek olarak 4 öğretmen adayı 
öğrencinin sorumluluk almasını gerekli kılan faaliyetler olarak tanımlamıştır. 
Örneğin bir öğretmen adayı açıklamasında “Etkinlik öğrencilerin ilgi ve 
becerileri gözetilerek, öğrencilerin aktif çaba ile bilgiye ulaştıkları ve bilgiyi 
yapılandırdıkları bir öğretim-öğrenme sürecidir.” ifadelerini kullanmıştır. 
Diğer yandan 9 öğretmen adayının etkinliğin bir amacı olması gerektiği 
konusunda hemfikir olduğu görülmüştür. Etkinliği planlı, aşamalı bir 
faaliyet olarak açıklayan öğretmen adaylarının (f=6) etkinliğin öğrencinin 
seviyesine uygunluğunu kastettiği anlaşılmıştır. Bu kategoride sadece birer 
öğretmen adayı açıklamasında öğretmenin rolüne ve materyal kullanımına 
yer vermiştir.

Öğretmen adaylarının açıklamaları incelendiğinde etkinliğin ilgi çekici 
(f=5) olması gerektiği üzerine durulduğu söylenebilir. Diğer taraftan etkinliğin 
dikkat çekmesi, öğrenen için istek uyandırması ve eğlenceli olması da bu 
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kısımda ifade edilenler arasındadır. Örneğin bir öğretmen adayı açıklamasını 
“Öğrencinin aklında yıllardır oluşturulmuş matematik zordur, yapamazsın 
algısını yıkarak eğlenceli bir şekilde planlanmış, ezbersiz, amacı olan ilgi 
çekici çalışmalardır.” şekilde yapmıştır. Başka bir örnek cevap, “Etkinlik yaş 
gruplarına hitap eden, öğrencinin kendi isteğiyle katılım sağladığı ve öğrencide 
öğrenme isteği uyandıran ilgi çekici çalışmalardır.” şeklindedir. Bu cevaplara 
göre öğretmen adaylarının bir uygulamanın etkinlik olması için dikkat çekici, 
ilgi çekici, eğlenceli gibi özellikleri ihtiva etmesi gerektiğini düşündüğü ifade 
edilebilir. Öğretmen adayları etkinliğin dikkat çekici olması gerektiği ile ilgili 
veriler sunmuş olmalarına rağmen, etkinliğin dikkat yönetimi ile ilgili açıklama 
yapmamışlardır. 

Tablo 2’de bahsedilen kategori dışında bir takım kodlar elde edilmiş ve 
bu kodlar ilişkilendirilemediği için diğer kategorisi altında ele alınmıştır. Bu 
kategoride yer alan kod ve frekansları Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Etkinlik kavramına yönelik algılar (bağımsız kodlar)

Kategori Kod Frekans Toplam

Diğer Gerçek hayatla ilişkili 7 36

İhtiyaç 5

Pekiştirme 4

Uygulama 3

Etkileşimli deneyim 3

Yapılandırmacılık 3

Süreç olmalı 2

Devingen 2

Matematiği kolaylaştırma 1

Sosyal etkileşim 1

Ezbersiz 1

Öğretici çalışma 1

Eğitsel çalışma 1

Kalıcılık 1

Matematiksel kavramları anlama 1

Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının yedisi matematiksel 
etkinliği günlük hayatla ilişkili faaliyet olarak tanımlamıştır. Bu kategoride 
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yer alan örnek cevap şu şekildedir: “Öğrenci temelli, matematiği gerçek 
hayatla ilişkilendirmek amacıyla yapılan, öğrenciyi düşündürmeye 
yönlendiren kavramlara matematiksel etkinlik denir.” Diğer yandan beş 
öğretmen adayının etkinliği ihtiyaç, öğrencinin gereksinimi olarak ele aldığı 
görülmektedir. Bu verilerde öğretmen adaylarının etkinlik kavramına yönelik 
pekiştirici, öğretici, eğitici, matematiği kolaylaştırıcı ya da matematiksel 
kavramları anlamlandırıcı faaliyet olarak ele aldıkları tespit edilmiştir. 
Ayrıca bazı öğretmen adaylarının etkinliği uygulama olarak ele aldığı ve 
bu uygulamanın bir sürecinin olması gerektiğini ifade ettiklerini, ayrıca bu 
sürecin devingen ve etkileşimli olması gerektiğini düşündükleri görülmüştür. 
“… öğrencilerin öğretmenle ya da birbirleriyle etkileşim içinde olduğu 
deneyimlerdir.” diyen öğretmen adayının etkinliği öğrencilerin hem kendi 
aralarında hem de öğretmeni ile etkileşimini sağlayan deneyimler olarak 
ifade ettiği görülmektedir. Bu kısımda “etkinliğin sosyal etkileşimi sağlayan 
sınıf içi öğrenmeler” olduğu da ifadeler arasındadır. 

3.2.	Öğretmen	adaylarının	matematiksel	 etkinlik	kavramına	verdikleri	
örnekler

Öğretmen adaylarından etkinlik tanımını yaptıktan sonra örnek vermeleri 
istenmiştir. 26 öğretmen adayından beşi etkinliğe yönelik tanım yapmış ama 
örnek vermemiştir. Buna karşın beş öğretmen adayı da birden fazla etkinlik 
örneği vermiştir. Öğretmen adayları tarafından toplam 23 etkinlik örneği Tablo 
4’te sunulmuştur. 
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Tablo 4. Öğretmen adaylarının matematiksel etkinlik kavramına verdikleri örnekler

No Örnekler
1 Testler
2 Oyun (2 kişi)
3 Ormanda hazine bulma oyunu
4 Çıkarma işlemi içeren bulmaca
5 Sayısal işlem bulunduran faaliyetler
6 Kesirler konusunu bloklarla anlatma
7 Kavramsal metni sayısal olarak ifade etme
8 Materyal içeren ya da içermeyen çalışmalar
9 Grup olarak bir konunun araştırıp sunulması
10 Çember öğretimi için pergelle çizim yaptırma
11 Kavram yanılgısını önlemeye yönelik etkinlik 
12 Zihinden işlem yaptırılarak yapılan tahmin etkinliği
13 Toplama işlemi konusu için, manavdaki meyveleri toplamak
14 Yıkama sırasında arabalarla bağıntı kurma (kirli-temiz) (3 kişi)
15 Strafor yardımı ile sayı doğrusu üzerinde sonsuz sayı olduğunu göstermek
16 Soru sormak ya da problem çözmek değildir, kuralın buldurulması için yapılan 

çalışmalar
17 İki torbanın birine öğrenci isimleri diğerine basit-orta problemler konulup 

dersin son 15-20 dakikasında 5 öğrenci ile problem çözme
18 Aynı büyüklükte iki pastanın sınıfa getirilerek birinin 8’e, diğerinin 4’e 

bölünmesi ve dilimlerin eşit büyüklükte olmadığının gösterilmesi
19 Karekökü sayıların tarihçesini, grup şeklinde araştırıp gelsinler, öğrenciler 

bulduklarını aktarırlar, kimsenin sözü kesilmez ve herkes birbirini dinler.
20 4-5 kişilik gruplar oluşturulur, çikolata getirip paylaşım yapılır ve adil paylaşım ne 

demek sorgulanır, çeşitli sorularla muhakeme ve ilişkilendirme becerileri geliştirilir.
21 Sınıfa elmalar getirilerek, ikiye, üçe, dörde bölünür, öğrencilerden tam elma 

oluşturmaları istenir, böylelikle iki yarımın ya da bir yarım iki çeyreğin bir 
bütün olduğunu görebileceklerdir.

22 Dikdörtgenler prizmasını tanımak amaçlı, açılım kâğıt olarak verilir, öğrenciler 
prizmayı oluşturur, beceriler ve günlük hayatla ilişkisine değinilir ve farklı 
prizmalar arasından dikdörtgenler prizması buldurulmaya çalışılır.

23 Her öğrenci kendi isminin harflerinin yazılı olduğu boncuklar getirir ve 
eşit aralıklarla ipe dizer. Herkes kendi sayı doğrusunu oluşturmuş olur, her 
öğrencinin isminin uzunluğu eşit olmayacağı için eşit aralıkların büyüklüğü 
isme göre değişecektir. Böylelikle bir bütünü eşit aralıklarla yani basit kesirlerle 
göstermeyi aktarırız. 
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Tablo 4 incelendiğinde öğretmen adaylarının etkinlik kavramına yönelik 
algılarına dair ipuçları görülmektedir. Örneğin bir kısım öğretmen adayı materyal 
kullanılarak yapılan eylemleri, bir kısım öğretmen adayı sayısal işlem içeren 
eylemleri, bir kısım öğretmen adayı ise oyunlarla yapılan eylemleri etkinlik 
olarak görmektedir. Matematiksel kavramların günlük hayatla ilişkisinin 
kurulmasına dair örnekler de mevcuttur. Örneğin 3 öğretmen adayının, 
yıkamacıya kirli arabanın girmesi ama temiz çıkmasını bağıntı kavramı ile 
ilişkilendirmesi, pastaların ya da elmaların sınıfa getirilmesi ile kesirlerin 
öğretimi gibi günlük hayat ile matematiksel kavramların ilişkilendirilmesini 
önemsedikleri görülmektedir. Diğer yandan bazı öğretmen adaylarının zıt 
örnekleri de olmuştur. Örneğin; bir öğretmen adayı testleri etkinlik olarak 
görürken, bir öğretmen adayı testlerin bir etkinlik olmayacağını dile getirmiştir. 
Öğretmen adayının bu konudaki ifadeleri şöyledir: Testler, çalışma kâğıtları 
etkinlik değil, etkinlik basit bir şey değildir, yani matematiksel anlamda bir 
şey istenir ve öğrenci her gün kendisi yeni bir şeyler keşfederek o etkinliği 
tamamlar.

Etkinlik örneği ile ilgili verilen bu analizlerin, öğretmen adaylarının 
yaptığı tanım ile eşleştirildiğinde daha açıklayıcı bir hal alacağı 
düşünülmektedir. Bu yüzden öğretmen adaylarının etkinlik kavramına 
yönelik tanımlarının nasıl olduğu ve örneklerinin neler olduğuna dair veriler 
Tablo 5’te sunulmuştur. 
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Tablo 5. Her bir öğretmen adayına yönelik veriler

Öğretmen Beceri Tasarım Diğer Verdiği Örnek No
Ö1  11
Ö2    18
Ö3   14
Ö4   -
Ö5   -
Ö6    21
Ö7   1, 7
Ö8    22
Ö9   2, 8, 15
Ö10    20
Ö11   23
Ö12  19
Ö13   -
Ö14    12
Ö15  3
Ö16   13, 14
Ö17   14
Ö18    2, 16
Ö19   9
Ö20   6, 10
Ö21    -
Ö22    5
Ö23   -
Ö24  17
Ö25   5
Ö26    4

Toplam 14 20 22 23

Tablo 5 incelendiğinde üç önemli husus göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki 
tüm kategoride değerlendirilen cevapların doğru ve tam cevap olduğu anlamı 
taşımamasıdır. Dokuz öğretmen adayının (Ö2, Ö6, Ö8, Ö10, Ö14, Ö18, Ö21, 
Ö22, Ö26) cevaplarının her üç kategoride değerlendirildiği görülmektedir. 
Herhangi bir cevabın kategoriye ait herhangi bir kodu temsil ettiği dikkate 
alınırsa ifade edilen ilk husus daha net olmaktadır. Örneğin Ö22 tarafından 
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yapılan tanım incelendiğinde; “ Öğrencinin amaç ve gereksinimlerinin olması 
ile kendi isteği doğrultusunda katıldığı, sayısal zekâsını, işlem yeteneğini 
ve matematiksel becerisini artırıcı öğretici faaliyetlerdir”. amaç, istek gibi 
tasarım; işlem yeteneği, matematiksel beceri gibi beceri; öğretici faaliyet 
gibi diğer kategorisinde yer alan kodlara sahip olduğu görülmektedir. Farklı 
öğretmen adayları tarafından ifade edilen ve kategorilerde yer alan diğer kodlar 
düşünüldüğünde etkinliğin bunlardan daha fazlasını ifade eden bir kavram 
olduğu sonucu çıkmakta ve yapılan tanımın sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır. 
İkinci husus ise yapılan analizler sonucunda bazı öğretmen adayları tarafından 
kısmi ama doğru ya da geniş çerçevede doğru etkinlik tanımlarının verilen 
örneği tam anlamıyla karşılayamadığıdır. Örneğin, etkinlik tanımını “Problem 
çözme, analiz, ilişkilendirme, gruplandırma, soyutlaştırma ve somutlaştırma ve 
matematiksel beceriler kazandırmaya, geliştirmeye yönelik öğrencilerin sınıf 
içinde aktif rol aldıkları, muhakeme becerileri kazandıkları uygulamalardır.” 
şeklinde yapan öğretmen adayının (Ö25) etkinlik örneği Şekil 1’de verilmiştir:

Şekil 1. Öğretmen adayının (Ö25) etkinlik örneği

Öğretmen adayının etkinliğe yönelik tanımı ve Şekil 1 incelendiğinde, 
tanımda yer alan kapsamlı ve detaycı bilgilerin etkinlik örneğinde yer almadığı 
ifade edilebilir. Yani tanım güçlü matematiksel becerileri ihtiva ederken, etkinlik 
basit matematiksel işlemleri içermektedir. Benzer şekilde başka bir öğretmen 
adayının (Ö12) öğrencinin görev aldığı ve aktif olduğu faaliyetleri etkinlik 
tanımı olarak ele almasına rağmen, öğrencilerin kareköklü sayıların tarihi ile 
ilgili araştırmayı yapıp sınıfa gelmeleri ve burada grup olarak herkesin birbirini 
dinleme ve sessiz olma şartı ile sunum yaptıkları faaliyeti etkinlik örneği olarak 
verdiği görülmüştür. Tanım ve örnek karşılaştırmasında öğretmen adayının 
öğrencinin aktifliği kavramına yönelik algısı ortaya çıkmaktadır.

Tanımların ve örneklerin uyumsuzluğunun yanı sıra tanımların doğru 
örneklerin yanlış olması da dikkat çekici bir diğer husus olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Örneğin; tanımında öğrenci sorumluluğundan, aktif katılımdan, 
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materyallerden, üründen, amaçtan, ilgi çekicilikten ve eğitsel çalışmalardan 
bahseden bir öğretmen adayı (Ö11) etkinlik örneğini “Her öğrenci kendi isminin 
harflerinin yazılı olduğu boncuklar getirir ve eşit aralıklarla ipe dizer. Herkes 
kendi sayı doğrusunu oluşturmuş olur, her öğrencinin isminin uzunluğu eşit 
olmayacağı için eşit aralıkların büyüklüğü isme göre değişecektir. Böylelikle bir 
bütünü eşit aralıklarla yani basit kesirlerle göstermeyi aktarırız.” olarak ifade 
etmiştir. Tanım doğru olsa da örnek açık ve net olmamakla birlikte öğrencilerde 
çeşitli kavram yanılgıları oluşturmaya da müsait bir örnektir. 

4. Sonuç ve Tartışma

Bu çalışmanın verileri iki boyutta ele alınmıştır. İlki öğretmen adaylarının 
etkinlik kavramının tanımına yönelik algıların ortaya çıkarılması; ikincisi ise 
matematiksel etkinliğe verdikleri örneklerin incelenmesidir. Bu bakımdan 
araştırmanın sonuçları iki kısımda ele alınmıştır.

İlk olarak öğretmen adaylarının etkinlik tanımları incelenmiştir. Elde 
edilen veriler göre öğretmen adaylarının etkinlik denilince genel olarak 
tasarım prensiplerini ve matematiksel becerileri hesaba kattıkları tespit 
edilmiştir. Fakat bunların ifade edildiği sıklık değişmiştir. Yani Tablo 5’te 
de görüldüğü gibi 14 cevabın beceri, 20 cevabın da tasarımla ilişkili olduğu 
fark edilmiştir. Ayrıca 22 cevabın diğer kategorisine ait kodlarla açıklandığı 
da görülmektedir. Beceri kategorisinde ele alınan 14 cevapta 14 kod ve bu 
kodların frekansı 24, tasarım için 15 kod ve frekans 62, diğer kategorisi için 
15 kod ve frekans 36 olarak bulunmuştur. Bu durumda öğretmen adaylarının 
tanımlarında tasarım ile ilişkili kodları daha sık kullandığı ifade edilebilir. 
Özel olarak öğrencilerin ilgisini, dikkatini çekecek, istekli şekilde katıldıkları 
ve onları eğlendirecek faaliyetlerin etkinlik özelliğinde olabileceği ifade 
edilen cevaplar ele alındığında, tasarım prensiplerinden dikkat yönetimine 
ait veriler olmasına rağmen bu prensibi tam olarak karşılayamadığı ifade 
edilebilir. Çünkü dikkat yönetimi etkinliğin öğrencilerin ilgisini ve dikkatini 
çekecek şekilde olmasının yanı sıra süreç boyunca dikkati canlı tutmayı 
gerektiren faaliyetleri de kapsamaktadır. Dolayısıyla ifade edilen özelliklere 
yönelik kısıtlı bir algı olduğu görülmektedir. Öztürk ve Işık (2020) ilköğretim 
matematik öğretmeni adaylarının etkinlik tanımlarının çeşitlilik gösterdiğini 
ve yetersiz olduğunu ifade etmektedir. Öğretmenlerin de etkinlik algılarının 
yetersiz olduğuna dair araştırma bulguları vardır (Açıl, 2011; Özmantar vd. 
2010; Uğurel vd. 2010). 
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Bu çalışmada öğretmen adaylarının cevaplarının hiçbirinde süreye dair 
açıklamama olmaması dikkat çekmektedir. Yani analizlere göre öğretmen 
adaylarının bu konuda herhangi bir farkındalığa sahip olmadığı söylenebilir. 
Literatürde öğretmen adaylarının etkinlik kullanımından kaçınmalarına sebep 
olan faktörlerin en başında süre sıkıntısı, programı yetiştirememe, kontrol 
edememe yer almaktadır (Bozkurt ve Kuran, 2016; Uğurel vd., 2010). Benzer 
şekilde tanımlarda plan, aşama gibi kodlar yer almasına rağmen, bu kodlara sahip 
tanımlar incelendiğinde yönergeden ziyade öğrencinin seviyesini hedef alan 
kodlar olduğu tespit edilmiştir. Yani öğretmen adaylarının etkinliğin yönergesi 
ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı ifade edilebilir. Oysa yönerge bir 
etkinliğin omurgasıdır ve iyi yapılandırılmamış talimatlar etkinliği amacından 
saptırma özelliğine sahiptir (Özmantar ve Bingölbali, 2009). Öğretmenlerin 
süre yetiştirememe ya da kontrol edememe gibi olumsuz algılarının oluşmaması 
adına söz konusu geliştirme adımlarının öğretmenliğe başlamadan atılmasının 
gerekli olduğu düşünülmektedir.

İkinci olarak verilen örneklerin tanımlarla örtüşmediği görülmektedir. 
Yani öğretmen adayları etkinlik kavramına yönelik düzeyi değişebilen yetersiz 
tanımlar yapmışlardır ama verdikleri örneklerin, yaptıkları etkinlik tanımıyla tam 
olarak örtüşmediği görülmektedir. Örneğin,  tanımında etkinliğin matematiksel 
becerileri geliştirmesi gerektiğini, günlük hayatla ilişki kurulması gerektiğini 
ifade eden öğretmen adayının etkinliğinin sadece algoritmik özelliklerle ilişkili 
olması ve veriler arasında bu yargıya paralel pek çok örneğin yer alması 
bu yorumun oluşmasına neden olmuştur. Bu durum teorikte öğrenilen bir 
bilginin uygulamasının değişebileceğinin bir kanıtıdır. Ayrıca bu durum böyle 
olmasaydı, diyelim teori ile verilen etkinlik örneği örtüşüyor olsaydı bile, 
sınıf ortamında etkinliğin uygulanabilir olması üstelik gerçek sınıf ortamında 
uygulanabilirliğinin sorgulanması bile çeşitli sakıncaları beraberinde getirebilir. 
Nitekim Griffin (2009) etkinliğin konuya veya öğrenci düzeyine uygun 
seçilmediği ya da sağlam bir pedagojik bilgiyle uygulamaya geçirilmediği 
sürece, iyi bir şekilde tasarlanmasının anlamının kalmadığını ifade etmektedir.

5. Öneri

Bu çalışmanın ilk sonucu öğretmen adaylarının etkinlik kavramına yönelik 
kısıtlı algılarıdır. Bu konuda Yüksek Öğretim Kurumu’nda yer alan derslerin 
seçmeli olduğu ve bütün öğrencilerin almadığı düşünülürse, bu tür derslerin 
zorunlu hale getirilmesi ya da ders içeriklerinin etkinlik geliştirme ve uygulama 
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konularını içermesi önemlidir. Diğer yandan araştırmanın ikinci sonucu 
öğretmen adaylarının yanlış tanım yapmamalarına rağmen verdikleri örneklerin 
etkinlikle bağdaşmaması ya da verilen örneklerin tanımların yanında yetersiz 
kalması bu konudaki eksikliklerini göz önüne koymaktadır. Bu bakımdan 
öğretmen adaylarının etkinlik geliştirme konusunda uygulama yapabilecekleri 
derslerin arttırılması ya da içeriklerinin zenginleştirilmesi önerilmektedir. 
Özellikle öğretmen adaylarının uygulama yapmalarına fırsat verilecek içeriklerin 
üretilmesi mesleki gelişimleri için gerekli görülmektedir. 

Kaynakça

Açıl, E. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin etkinlik algısı ve uygulanışına 
ilişkin görüşleri. Yüksek lisans tezi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Gaziantep.

Ainley, J., Pratt, D., & Hansen, A. (2006). Connecting engagement and 
focus in pedegogic task design. British Educational Research Journal, 32(1), 
23-38.

Aslan, N. (2018). Üslü ifadelerle etkinlik temelli öğretimin matematik 
akademik başarısına, tutumuna ve kaygı-endişe düzeyine etkisi (Yayınlanmamış 
yüksek lisans tezi), Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Baturo, A., Cooper, T., Doyle, K., & Grant, E. (2007). Using three levels in 
design of teacher-education task: The case of promoting conflicts with intiutive 
understanding in probability. Journal of Mathematics Teacher Education, 10, 
251-259.

Binbaşıoğlu, C., & Binbaşıoğlu, E. (1992). Endüstri psikolojisi. Kadıoğlu 
Matbaa, Ankara.

Bozkurt, A. & Kuran, K. (2016). Öğretmenlerin matematik ders 
kitaplarındaki etkinlikleri uygulama ve etkinlik tasarlama deneyim ve 
görüşlerinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 17(2), 377-398.

Bozkurt, A., Özmantar, M., F., Ağaç, G., & Güzel, M. (2022). Matematik 
Öğretiminde Etkinlik Tasarımı ve Uygulamaları (1. Baskı). Pegem, Ankara.

Erdem, Ö., & Aktaş, G. S. (2018). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin cebir 
öğrenme alanında yaşadıkları kavram yanılgılarının giderilmesinde etkinlik 
temelli öğretimin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Computer and 
Mathematics Education, 9(2), 312-338.

Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (3. Basım). A. Ersoy ve P. 
Yalçınoğlu (Çev. Edt.). Ankara: Anı Yayıncılık.



İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ETKİNLİK . . .     49

Goetz, W.P., Kağıtçıbaşı, Ç., Mango, A., Tekeli, G., & Yalman, N. (1993). 
Algı. Ana Britannica Ansiklopedisi, Ana yayıncılık, İstanbul, Cilt. 1: 376-377.

Memiş, T., Bozkurt, A., Özmantar, M. F., Ağaç, G., & Güzel, M. (2021). 
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Etkinliklere Yönelik 
Algılarında Oluşan Değişikliklerin İncelenmesi. 1st International Eurasian 
Conferences on Educational and Social Studies, ss. 714-732, Antalya.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An 
expanded sourcebook. Sage.

Özmantar, M.F., Bozkurt, A., Demir, S., Bingölbali, E., & Açıl, E. (2010). 
Sınıf öğretmenlerinin etkinlik kavramına ilişkin algıları, Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 379-398.

Özmantar, M.F. & Bingölbali, E. (2009) Etkinlik Tasarımı ve Temel 
Tasarım Prensipleri (s. 313-345). Bingölbali, E. ve Özmantar, M. F. (Ed.) 
İlköğretimde Karşılaşılan Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri, Pegem 
Akademi, Ankara.

Öztürk, F., & Işık, A. (2020). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının 
etkinlik kavramına yönelik algılarının incelenmesi. Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 47-63.

Shcwarz, B.B., & Linchevski, L. (2007). The role of task design and 
argumentation in cognitive development during peer interaction: The case of 
proportional reasoning. Learning and Instruction, 17, 510-531.

Stake, R. E. (2008). Qualitative case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln 
(Eds.), Strategies of qualitative inquiry (pp. 119–149). Sage Publications, Inc. 

Thangam, P. J. A. (2015). A Study on Impact of Activity Based Learning 
[ABL] Education System with Reference to Tirunelveli District, International 
Journal of Applied Management ve Business Utility, 3(1), 44–49.

Uğurel, I., Bukova-Güzel, E. & Kula, S. (2010). Matematik öğretmenlerinin 
öğrenme etkinlikleri hakkındaki görüş ve deneyimleri. Buca Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 28, 103-123.





51

B Ö L Ü M  I V

İSPAT ANLAMA BECERİSİ, İSPAT 
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER, MATEMATİĞE 

YÖNELİK KAYGI VE ÖZ YETERLİK ALGISI 
İLE İLİŞKİLİ MİDİR?

Is	Proof	Understanding	Skill	Related	to	Opinions	About	Proof,	
Mathematics	Anxiety	and	Self	Efficacy	Perception?

Muhammet DORUK

(Doç. Dr.) Hakkari Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 
e-mail:mdoruk20@gmail.com

ORCID: 0000-0003-3085-1706 

1. Giriş

Matematiksel ispat, tanım, teorem, aksiyom gibi daha önceden var 
olan bilgilerin kullanıldığı, istenen sonuca ulaşılıncaya kadar 
muhakeme prensiplerinin uygulandığı matematiksel bir faaliyettir 

(Weber, 2005). Matematiksel ispatlar doğrulama, iletişim kurma, ikna etme, 
keşfetme, ortaya çıkan sonuçları dedüktif bir düzende sunma amacıyla yapılırlar 
(Almeida, 2003). Matematiksel ispatlar aksiyomların, bilinen gerçeklerin ve 
daha önceden kanıtlanan bilgilerin kullanıldığı tümdengelimsel argümanlardır 
(Hanna, Bruyn, Sidoli ve Lomas, 2004). Matematiksel ispatların birincil 
amacı bir önermenin doğru olduğunu göstermektir (Ko, 2010). Bir önermenin 
doğruluğunun gösterilmesi, daha önce bilinen önerme veya önermeler ile 
ilişkili mantıksal çıkarımlar yardımıyla olur (Dede ve Karakuş, 2014). Bir 
takım aksiyomların topluluğu ile başlayan ve mantıksal kurallarla ilerleyen bir 
akıl yürütmedir (Griffiths, 2000; Yıldırım, 2014). Matematiksel ispatın herkes 
tarafından kabul edilen bir standart tanımı mevcut değildir. Literatürde yer alan 
matematiksel ispat görüşlerinin farklı özellikleri dikkate alınarak matematiksel 
ispatın “bir önermenin doğruluğunu (ya da yanlışlığını) göstermek için yapılan, 



52    EĞITIM ARAŞTIRMALARI

herkes tarafından bilinen matematiksel elemanların kullanıldığı (tanım, teorem 
ve aksiyom), hipotezlerden yola çıkılarak aksiyomatik bir yapıda ilerleyen, 
matematiksel ve mantıksal olarak genel, doğru ve ikna edici argümanlar (Doruk 
ve Kaplan, 2017, s.469)” tanımı kullanılabilir. 

Matematiksel ispatların; doğrulama, sistematikleştirme, açıklama, 
keşif, iletişim, deneysel teorinin inşası gibi fonksiyonları vardır (Bell, 1976; 
De villiers, 1999; Hanna, 2000). Matematikçiler bir ifadenin doğruluğunun 
gösterilmesinden daha çok, neden doğru olduğunun açıklanmasını daha önemli 
görürler (Hersh, 1993). Hanna (2000) da sınıfta en çok “neden?” sorusu 
sorulduğu için, sınıflarda ispatın açıklama fonksiyonunun ön planda tutulmasını 
önermiştir. Baki (2014), ispatlama sürecinde sırasıyla doğrulama, açıklama ve 
soyutlama aşamalarının mevcut olduğunu belirtirken, Lee (2002) ispatlamanın 
araştırma, organizasyon ve açıklama aşamalarından oluştuğunu ifade etmiştir. 
De villiers (1999) sınıflarda öncelikle açıklama fonksiyonunun, daha sonra 
sırasıyla doğrulama ve entelektüel durumun, son olarak da sistematikleştirme 
fonksiyonun tanıtılmasını önermiştir.   

Sahip oldukları faydalara ve matematik ders programlarında yer almasına 
rağmen, her düzeyden öğrencilerin, matematik öğretmeni adayı ve matematik 
öğretmeninin ispatlama aktivitelerinde başarısız oldukları ortaya çıkmıştır 
(Alpay, 2018; Bayazıt, 2009; Doruk, 2019; Güven vd., 2005). Özellikle 
matematik öğretmeni adayları ve üniversite öğlencilerinin ispat yapma, 
ters örnek üretme, önermelerin doğruluklarını değerlendirme ve ispatların 
doğruluklarını değerlendirme aktivitelerinde başarısız oldukları tespit edilmiştir 
(Doruk ve Kaplan, 2017; Sarı, Altun ve Aşkar, 2007). Weber (2001) öğrencilerin 
yaşadıkları güçlükleri anlayabilmek için onların ispatlama süreçlerinin 
incelenmesini önermiştir. Öğretmen adaylarının ispat yapmada yaşadıkları 
başarısızlığın bilişsel, duyuşsal ve öğretimsel güçlüklerden kaynaklandığı 
ifade edilmektedir (Doruk ve Kaplan, 2015b). Bloom’a (1955) göre de, bir 
alanda istenen davranışların kazandırılmasında bilişsel faktörler %50, duyuşsal 
faktörler %25 etkili ve kalan %25 lik kısmı da öğrenme-öğretme ortamı ile 
ilişkilidir (Akt. Baykul, 2014). 

İspatla ilgili duyuşsal özelliklerinin araştırıldığı çalışmalarda (Bell, 1976; 
Bayazıt, 2009; Doruk ve Kaplan, 2015a; İmamoğlu, 2010; Moore, 1994) 
ispata yönelik görüşlerin ispat yapma becerisi ve ispatlama yönteminin seçimi 
ve uygulanması ile ilişkili olduğu, öğrencilerin matematiğe bakış açılarının 
ispatlara yaklaşım şeklini değiştirdiği, ispatın amacına yönelik eksikliklerin 
ispata yönelik güçlüklerin kaynağı olduğu, ispat yapmada başarısız olan 
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öğrencilerin aynı zamanda ispata yönelik olumsuz görüşlere sahip oldukları gibi 
sonuçlar elde edilmiştir. 

İspat yapma ile ispat hakkındaki görüşler ilişkili olduğundan, 
araştırmacılar öğrencilerin ispata yönelik görüşleri ve bu görüşlerin ilişkili 
olduğu diğer değişkenler üzerine odaklanmışlardır. Yapılan bu çalışmalarda 
(Doruk ve Güler, 2014; Doruk vd., 2015; Erşen, 2016; Jones, 2000; Kayagil, 
2012; Moralı vd., 2006); öğrencilerin ispata yönelik görüşlerinin oluşmadığı 
ya da olumsuz olduğu, ispatla ilgili öz güvenlerinin düşük olduğu, ispatların 
matematik ve matematik eğitimi için öneminin farkında olmadıkları, ispat 
yapmaya yönelik öz güvenlerinin düşük olduğu, ispatın gerekliliği ve 
kendilerine sağladıkları faydalara yönelik olumsuz görüş besledikleri ve 
ispata yönelik görüşlerin matematik öz yeterlik algıları ile ilişkili olduğu tespit 
edilmiştir. Buradan öğrencilerin ispatlama becerilerini olumsuz etkileyen 
belirli bilişsel güçlüklerin yanında,  ispata ve matematiğe yönelik görüşlerin 
de bu beceri ile ilişkili olduğu söylenebilir. Özellikle literatürde ispat yapma 
becerisi için rapor edilen bilişsel güçlüklerin ve ispat yapma becerisi ile ilişkili 
olan duyuşsal özelliklerin, önemli bir ispatlama aktivitesi olan ispat anlama 
becerisi için de geçerli olup olmadığı merak edilmiştir. Bu çalışmada ispata 
yönelik görüş ile birlikte, ispat anlama becerisi ile ilişkili olabileceği düşünülen 
önemli matematiksel duyuşsal faktörler olan matematik kaygısı ve matematik 
öz yeterlik algısı dikkate alınmıştır.

Kaygının; kişinin kendinde gördüğü kaynağını bilemediği korku, 
gelmesi muhtemel bir tehlikeden korkma, kötü şeyler olacakmış düşüncesiyle 
oluşan kaynağı bilinmeyen gerginlik duygusu, iç ve dış dünyadan tehlikeli 
olabileceği düşünülen herhangi bir duygu şeklinde farklı tanımlamaları 
yapılmıştır (Aydın, 2011; Turgut, 1978; Türk Dil Kurumu [TDK], 2015; 
Yenilmez ve Özbey, 2006). Matematiksel kaygı, sayılarla uğraşırken ve 
problem çözerken duyulan kaygı ve gerginliktir (Şahin, 2000). Matematiksel 
denklemleri kurmaya, sayılarla uğraşmaya, basit dört işlem problemlerini 
çözmeye karşı duyulan korkudur (Alkan, 2011). Bekdemir’e (2009) göre 
matematik yapmayı engelleyen başaramama, utanma, çekinme, korku gibi 
olumsuz duyguları barındıran matematik kaygısının belirtileri fiziksel olarak 
da görülebilir. Matematik başarısına olumsuz etki eden en önemli faktörler 
arasında matematik kaygısı yer almaktadır (Arı vd., 2010; Baloğlu, 2001; 
Bindak, 2005). 

Öz yeterlik, bir işi başarıyla bitirebilmek adına gerekli olanları 
düzenleyebilme ve yapabilme potansiyeline yönelik kişisel yargıdır (Bandura, 
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1997). Öz yeterlik bir kişinin gözlenen becerileri değil, onun becerileri ile 
ne yapabileceğine olan inancıdır (Azar, 2010; Şengül, 2011). Eğer kişinin öz 
yeterliğinde bir eksiklik var ise, yeterli bilgi, beceriyi mevcut olmasına rağmen 
bu işi başaramaz (Bandura, 1990). Öz yeterlik algısı ise bir işi başarabilmek 
için gerekli olan bilişsel, duyuşsal ve davranışsal becerileri düzenlemeyi 
ve uygulamayı içerir (Taşdemir, 2012). Öz yeterlik algısı, yapılan seçimler, 
harcanan çaba, endişe derecesi ve akademik başarı üzerinde etkilidir (Işıksal 
ve Aşkar, 2003; Pajares, 1996). Matematiğe yönelik öz yeterlik, bir kişinin 
matematikle ilgili etkinlikleri yerine getirirken kendi yeteneğine duyduğu 
inançtır (Hackett ve Betz, 1989). Matematik öz yeterlik algısı, matematik 
dersindeki başarıyla ilşkili olan en önemli duyuşsal değişkenlerin arasında yer 
almaktadır (Terzi ve Mirasyedioğlu, 2009). Öğrencilerin matematik öz yeterlik 
algısı ile matematik başarılarının birbiriyle yakından ilişkili olduğu söylenebilir 
(Şengül ve Gülbağcı, 2013). 

Bu çalışmada öncelikle öğretmen adaylarının ispat anlama, ispata yönelik 
görüş, matematik kaygı ve öz yeterlik algı düzeyleri saptanacaktır. Düzey 
belirleme çalışmalarının ardından ispat anlama becerisinin ispata yönelik görüş, 
matematiğe karşı kaygı ve öz yeterlik algısı gibi duyuşsal değişkenlerle ilişkili 
olup olmadığı belirlenecektir. Daha önce yapılan araştırmalarda öğrencilerin 
ispata yönelik görüşlerinin ispatlama becerisi ile ilişkili olduğu, ispata yönelik 
görüşlerin matematik öz yeterlik algısı ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu 
çalışmada ise ispatla ilgili önemli bir beceri olan ispat anlama becerisinin 
araştırılan duyuşsal değişkenlerle olan ilişkisi sorgulanacaktır. Ayrıca ispata 
yönelik görüşler ile matematik kaygısının ilişkili olup olmadığına yönelik ilk 
defa bir sınama yapılacaktır. 

2. Yöntem

2.1.	Araştırma	Modeli

Nicel araştırma yaklaşımı çerçevesinde hazırlanan çalışma, ilişkisel tarama 
modelinde uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Çünkü bu modelde iki ya da ikiden 
fazla değişkenin birlikte değişiminin varlığı ve büyüklüğü incelenir (Karasar, 
2002). Öğretmen adaylarının İspat Anlama Formu’na (IAF) verdikleri yanıtlar 
doğru-yanlış bağlamında değerlendirilip başarı testi olarak kullanılmıştır. 
Öğretmen adaylarının ispat anlama becerileri, ispata yönelik görüşleri, 
matematik kaygıları ve matematik öz yeterlik algıları arasındaki ilişkiler tespit 
edilmeye çalışılmıştır. 
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2.2.	Araştırma	Grubu	

Çalışmanın katılımcıları, bir devlet üniversitesinin üçüncü ve dördüncü 
sınıfında öğrenim gören 146 ilköğretim matematik öğretmeni adayıdır. Araştırma 
grubunun seçiminde ispat ve ispatlama mantığının öğretiminin yapıldığı Soyut 
Matematik dersi, çalışmada kullanılan teoremin ispatının yapıldığı ders olan 
Analiz I dersi ve çalışmada kullanılan teoremin diziler için sunulan ispatının 
öğretiminin yapıldığı Analiz III dersini almış ve başarı ile geçmiş olmalarına 
dikkat edilmiştir. Bu nedenle araştırma grubunun belirlenmesi için ölçüt 
örnekleme yöntemi temel alınmıştır. Bu amaçlı örnekleme yönteminde tespit 
edilen kriterleri taşıyan katılımcılarla çalışılır (Patton, 2014).

2.3.	Verilerin	Toplanması

Veriler dört farklı ölçme aracı ile toplanmıştır. Öğretmen adaylarının ispat 
anlama becerilerini ortaya çıkarmak için araştırmacı tarafından hazırlanan İspat 
Anlama Formu (IAF) kullanılmıştır. IAF’ta öğretmen adaylarının daha önce 
Analiz I dersinde ispatını yaptıkları “Bir fonksiyonun bir noktada limiti varsa 
tektir” teoreminin ispatı sunulmuştur. İspatın satırları numaralandırılarak ispat 
anlayışlarını ortaya çıkarmak için 13 açık uçlu soru sorulmuştur. Bu sorular; 
teoremin ifadesinin anlaşılması, ispatlama yönteminin anlaşılması, anahtar 
ifadenin anlaşılması, formel tanımın anlaşılması ve argümanların anlaşılması 
ile ilişkilidir. IAF’nin geliştirilmesinde matematik eğitimi alanında üç doçent 
ünvanına sahip akademisyenin görüşleri alınmıştır. Akademisyenler sorulan 
tüm sorulara doğru cevaplar verilmesinin ispatın tam olarak anlaşıldığı anlamına 
geleceğini belirtmişlerdir. Diğer bir deyişle, sorulan soruların hepsine doğru 
cevap veren öğretmen adayının ispatı tam olarak anlamış kabul edilebileceği 
ifade edilmiştir. 

Nitel verilerin nicelleştirilmesi için doğru cevaplara 1 değeri, yanlış 
cevaplara 0 değeri verilmiştir. Bu şekilde IAF başarı testine dönüştürülmüştür. 
IAF’tan alınabilecek minimum puan 0 iken, maksimum puan ise 13’tür. IAF’ın 
KR-20 güvenirlik katsayısı .49 olarak tespit edilmiştir. Bu değer düşük bir 
güvenirliğe karşılık gelmiş gibi görünse de 1-0 şeklinde değerlendirilen başarı 
testleri için .50 ve civarındaki değerler yeterli görülmektedir (Kehoe, 1995; 
Streiner, 2003).

Öğretmen adaylarının ispata yönelik görüşlerini tespit edebilmek 
için Matematiksek Kanıt Yapmaya Yönelik Görüş Ölçeği (MKYYGÖ) 
kullanılmıştır. MKYYGÖ İskenderoğlu (2010) tarafından Lee’den (1999) 
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Türkçeye uyarlanmıştır. 27 maddeden oluşan ölçeğin maddeleri beşli likert 
olarak hazırlanmıştır. Maddelerin yanıt seçenekleri“asla”, “nadiren”, “bazen”, 
“sık sık” ve “her zaman” arasında değişmektedir. MKYYGÖ’nün İskenderoğlu 
(2010) tarafından belirtilen Cronbach Alpha katsayı değeri .79 olup bu çalışmada 
.84 olarak hesaplanmıştır. 

Öğretmen adaylarının matematik öz yeterlik algılarını ölçmek için 
Matematik Öz yeterlik Algı Ölçeği’nden (MÖAÖ) yararlanılmıştır. Umay 
(2001) tarafından hazırlanan MÖAÖ, beşli likert olarak hazırlanmış, 14 
maddeden oluşmuştur. Ölçek maddelerinin yanıt seçenekleri;  “hiçbir zaman”, 
“ender olarak”,  “bazen”, “çoğu zaman” ve “her zaman” olarak düzenlenmiştir. 
Ölçeğin Cronbach Alpha katsayı değeri Umay (2001) tarafından .82, çalışmada 
ise .78 olarak hesaplanmştır. Öğretmen adaylarının matematik kaygıları Üldaş 
(2005) tarafından geliştirilen Matematik Kaygı Ölçeği (MKÖ) yardımıyla tespit 
edilmiştir. MKÖ, 39 maddeden oluşan dörtlü likert tipte bir ölçektir. Ölçeğin 
yanıt seçenekleri; “endişe duymam”, “az endişe duyarım”, “endişe duyarım” 
ve “oldukça endişe duyarım” şeklinde düzenlenmiştir. Üldaş (2005) ölçeğin 
Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısının .95 olduğunu belirtmiştir. Çalışmada ise 
bu değer .90 olarak bulunmuştur. Cronbach Alpha değerinin .70 ve üzerinde ise 
ölçekler güvenilir olarak değerlendirilir (Durmuş, Yurtkoru ve Çinko, 2013). 
Buna göre çalışmada kullanılan ölçme araçlarının güvenilir ölçme araçları 
olduğu söylenebilir.

Veri toplama araçları birleştirilip açıklamalar eklenerek bir kitapçık haline 
getirilmiştir. Kitapçık kapağında çalışmanın amacı hakkında bilgilendirici 
açıklamalar yazılmıştır. Veri toplama araçları kitapçıkta MKYYGÖ, MÖAÖ, 
MKÖ ve IAF sırasıyla yer almıştır. Veri toplama araçları öğretmen adaylarına 
kendi sınıflarında uygulanmıştır. Uygulamadan önce araştırmacı tarafından 
çalışmanın amacı ve veri toplama araçlarının nasıl doldurulacağı konusunda 
açıklama da yapılmıştır. Öğretmen adaylarına veri toplama aracını doldurmaları 
için süre kısıtlaması yapılmamıştır. Öğretmen adayları ortalama bir ders saati 
içerisinde veri toplama araçlarını doldurmuşlardır.

2.4.	Verilerin	Analizi

Öğretmen adaylarının IAF’a verdikleri yanıtlar betimsel olarak analiz 
edilmiş ve matematiksel doğruluklarına göre “doğru cevap” veya “yanlış cevap” 
kategorilerinde değerlendirilmiştir. Çünkü betimsel analizde daha önceden 
tespit edilen kategoriler kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Veri analizinin 
güvenirliğini sağlamak için matematik eğitiminde doktora ünvanına sahip bir 
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matematik öğretmeni olan uzmandan yardım alınmıştır. Araştırmacı ile uzman 
öğretmen adayları veri analizini bağımsız olarak yapmışlardır. Çalışmada, öğrenci 
cevaplarına göre oluşturulan verilere ve kategorilere yönelik güvenirlik, Miles 
ve Huberman (1994) tarafından geliştirilen formül kullanılarak hesaplanmıştır. 
Verilere yönelik toplam  güvenirlik değeri .96 olarak hesaplanmıştır.  
Uzlaşılamayan kategorilerdeki yanıtları araştırmacı “doğru cevap” olarak 
değerlendirirken, uzman kararsız kalmıştır. Puanlayıcıların mutabakat 
sağlayamadıkları bu %4’lük kısım için uzman ile görüşme yapılmıştır. Görüşme 
sonucunda öğretmen adaylarının kısmen doğru sayılabilecek yanıtlarının da 
“doğru cevap” olarak değerlendirilmesi kararı verilmiştir. 

Çalışmanın nicel verilerinin analizinde betimsel ve kestirimsel istatistiksel 
yöntemler kullanılmıştır. İspat hakkındaki görüşlerin ve matematik kaygı ve öz 
yeterlik algılarının düzeyinin belirlenmesinde betimsel istatistikler kullanılmıştır. 
İspata yönelik görüşlerin düzeyi için “1-1.80: Asla, 1.81-2.60: Nadiren, 2.61-
3.40: Bazen, 3.41-4.20: sık sık, 4.21-5.00: Her zaman” aralıkları kullanılmıştır. 
Matematik öz yeterlik algı düzeyleri için “1-1.80: Hiçbir zaman, 1.81-2.60: 
Ender olarak, 2.61-3.40: Bazen, 3.41-4.20: Çoğu zaman, 4.21-5.00: Her zaman” 
aralıkları dikkate alınmıştır. Matematik kaygı düzeyleri için “1.00-1.75: Endişe 
duymam, 1.76-2.50: Az endişe duyarım, 2.51-3.25: Endişe duyarım, 3.26-4.00: 
Oldukça endişe duyarım” aralıkları kullanılmıştır. 

Öğretmen adaylarının ispat anlama becerileri, ispata yönelik görüşleri, 
matematik kaygıları ve matematik öz yeterlik algılarının birbiri ile ilişkilerinin 
tespit edilmesinde basit korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Tespit edilen 
ilişkilerinin büyüklüklerinin sınıflandırılmasında “0.00-0.30: düşük”, “0.30-
0.70: orta”, “0.70-1.00: yüksek” aralıkları dikkate alınmıştır (Büyüköztürk, 
2014).

3. Bulgular

Öğretmen adaylarının ispat anlayışlarını bilişsel olarak ortaya çıkarmak 
için 13 adet açık uçlu soru sorulmuştur. Sorular, içerik olarak  beş farklı 
yapıyla ilişkilidir. Bu yapılar: teoremin ifadesini anlama (Soru 1), ispatlama 
yöntemini anlama (Soru 2-3, Soru 13), formel tanımı anlama (Soru 4-7), 
kilit ifadeyi anlama (Soru 8) ve ispatın içindeki argümanları anlama (Soru 
9-12) olarak isimlendirilmiştir. Tablo 1’de, öğretmen adaylarının formda yer 
alan sorulara verdikleri doğru ve yanlış yanıtların frekans ve yüzde bilgileri 
sunulmuştur.
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Tablo 1. Öğretmen adaylarının ispatı anlama düzeyleri

Sorular Yanlış cevap Doğru cevap
f % f %

Soru 1 78 53 68 47
Soru 2 112 77 34 23
Soru 3 64 44 82 56
Soru 4 29 20 117 80
Soru 5 75 51 71 49
Soru 6 82 56 64 44
Soru 7 116 80 30 20
Soru 8 127 87 19 13
Soru 9 64 44 82 56
Soru 10 30 21 116 79
Soru 11 42 30 104 70
Soru 12 133 91 13 9
Soru 13 106 73 40 27
Toplam 1058 56 840 44

Tablo 1’deki verilere göre, öğretmen adaylarının ispat anlayışının ortaya 
çıkarılması için sorulan 13 sorunun doğru yanıt ortalaması %44’tür. Bu yüzde, 
öğretmen adaylarının ortalama olarak, ispatın sadece %44’lük kısmını tam 
olarak anlayabildikleri anlamına gelmektedir. Buna göre öğretmen adayları 
ilgili ispatın anlaşılması için gerekli olan anlayışının yarısından daha azına 
sahiptir. Sorulara verilen yanıtlar içerik yapılarına göre başarı ortalamaları 
üzerinden değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının ispatta en az kilit ifadeyi 
anlayabildikleri tespit edilmiştir (%13). Öğretmen adayları ikinci sırada en 
az ispatlama yöntemini anlama konusunda güçlük yaşamışlardır (%36). Bu 
güçlükleri sırasıyla teoremin ifadesini anlama (%47), formel tanımı anlama 
(%49) ve argümanları anlama (%54) takip etmiştir. Buna göre, öğretmen 
adaylarının yarısına yakını ispatı anlama konusunda güçlük yaşasa da, en fazla 
oranda ispattaki argümanları anlayabildikleri ortaya çıkmıştır.       

Öğretmen adaylarının ispat anlayışlarının düzeyini belirlemek için yapılan 
incelemenin ardından, ispat anlayışının öğretmen adaylarının duyuşsal özellikleri 
ile ilişkili olup olmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 
öğretmen adaylarının ispat görüşleri, matematik kaygısı ve öz yeterlik algıları 
dikkate alınmıştır. Tablo 2’de öğretmen adaylarının sahip oldukları bu duyuşsal 
özelliklerin düzeyi hakkındaki bilgiler sunulmuştur.   
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Tablo 2. Öğretmen adaylarının ispata yönelik  
görüşleri, matematik kaygı ve öz yeterlik algıları

Duyuşsal Değişkenler N Ort. SS % Düzey 
İspata Yönelik Görüş 146 3.26 .44 65 Bazen 
Matematik Kaygısı 146 1.70 .33 42 Endişe 

duymam
Matematik Öz-yeterlik Algısı 146 3.83 .42 76 Çoğu zaman

Tablo 2’ye göre, öğretmen adaylarının ispata yönelik görüşlerinin “bazen” 
düzeyinde olduğu görülmüştür. Bu düzey öğretmen adaylarının ispata yönelik 
görüşlerinin tam olarak oluşmadığı ya da kararsız oldukları anlamına gelebilir. 
Öğretmen adaylarının ispata yönelik ne olumlu ne de olumsuz görüşe sahip 
oldukları söylenebilir. İlgili ölçekten alınan puanlar, alınabilecek maksimum puan 
ile oranlandığında, öğretmen adaylarının ispata yönelik görüşlerinin ortalama 
%65 seviyesinde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu değer, her ne kadar görüş düzeyi 
bazen aralığında olsa da öğretmen adaylarının görüşlerinin olumluya yakın 
olduğu söylenebilir. Öğretmen adaylarının matematik kaygılarının ise “endişe 
duymam” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Bu düzey dörtlü likert tipte olan 
matematik kaygı ölçeğinin ilk düzey aralığına karşılık gelmektedir. Buna göre, 
öğretmen adaylarının matematik kaygı düzeyinin düşük olduğunu söylemek 
mümkündür. Buna rağmen, kaygı ölçeğinden elde edilen puanların, alınabilecek 
maksimum puan ile oranlandığında, matematik öğretmeni adaylarının ortalama 
kaygı düzeyinin %42 seviyesinde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu oranlar öğretmen 
adaylarının bir miktar da olsa matematik kaygısı duyduklarını göstermiştir. 
Bu sonuç ile uyumlu olarak matematik öğretmeni adaylarının matematik öz 
yeterlik puanlarının “çoğu zaman” düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Bu düzey 
öğretmen adaylarının matematiğe karşı öz yeterlik algılarının yüksek olduğu 
anlamına gelmektedir. İlgili ölçekten alınabilecek maksimum puan dikkate 
alınarak yapılan değerlendirmede, öğretmen adaylarının matematik öz yeterlik 
algılarının ortalama %76 seviyesinde olduğu ortaya çıkmıştır. 

Öğretmen adaylarının ispat anlama becerisi, ispata yönelik görüşleri, 
matematiğe yönelik kaygı ve öz yeterlik algıları arasında ilişki olup olmadığı 
merak edilmiştir. Bu amaçla öğretmen adaylarının elde etikleri puanlara basit 
korelasyon analizi uygulanmıştır. Tablo 3’te analizin uygulanmasıyla elde edilen 
sonuçlara yer verilmiştir.
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Tablo 3. Öğretmen adaylarının ispat anlayış, ispata yönelik görüş, matematik kaygısı 
ve matematik öz yeterlik algı puanlarına uygulanan basit korelasyon analizi

İspata yönelik 
görüş

Matematik 
kaygısı

Matematik özyeterlik 
algısı

İspat anlama .04 .06 -.07
İspata yönelik görüş 1 -.20* .29**
Matematik kaygısı -.20* 1 -.57**

*p<.05 **p<.01

Tablo 3’e göre öğretmen adaylarının ispat anlama becerisinin ispata yönelik 
görüş, matematik kaygısı ve matematik öz yeterlik algısı gibi duyuşsal faktörlerle 
ilişkili olmadığı ortaya çıkmıştır (p>.05). Öğretmen adaylarının ispata yönelik 
görüşlerinin matematik kaygısı ile negatif yönde ve zayıf düzeyde ilişkili olduğu 
tespit edilmiştir (r=-.20, r2=.04, p<.05). Öğretmen adaylarının ispata yönelik 
görüşlerin matematik öz yeterlik algısı ile pozitif yönde ve zayıf düzeyde ilişkili 
olduğu belirlenmiştir (r=.29, r2=.08, p<.05). Öğretmen adaylarının matematik 
kaygıları ile öz yeterlik puanları arasında negatif yönlü ve orta düzeyde ilişkinin 
olduğu tespit edilmiştir (r=-.57, r2=.32, p<.05). Buna göre matematik kaygısı ile 
matematik öz yeterlik algısının birbiri ile zıt yönde ilişkili olduğu söylenebilir. 
Buna göre öğretmen adaylarının ispat anlama becerilerinin ilgilenilen duyuşsal 
özellikler ile ilişkili olmadığı söylenebilir. Öğretmen adaylarının ispata yönelik 
görüşleri, matematik kaygıları ve matematik öz yeterlik algılarının birbiri ile 
ilişkili oldukları görülmüştür.

4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Çalışmada kullanılan ispat, öğretmen adaylarının ilgili derslerinde öğretimi 
yapılan ve çeşitli formları da ispatlanan bir aktivite olmasına rağmen, çoğu 
öğretmen adayının ispatı anlamakta güçlük yaşadıkları görülmüştür. Öğretmen 
adayların ortalama olarak ispatı sadece %44 düzeyinde anladıkları ortaya 
çıkmıştır. Ortaya çıkan bu sonuç, daha önce yapılan çalışmalarda ortaya çıkan 
sonuçları desteklemiştir. Bu çalışmalarda öğrencilerin ispatlama aktivitelerinde 
güçlük yaşadıkları rapor edilmiştir (Doruk, 2019; Güler ve Ekmekçi, 2015; Ko, 
2010; Uygan, Tanışlı ve Köse, 2014). Ayrıca elde edilen bu sonuç üniversite 
öğrencilerinin ispatların doğruluklarını değerlendirme becerilerinin düşük 
olduğu çalışmalarla uyumludur (Alcock ve Weber, 2005; Doruk ve Kaplan, 
2013a; Uygan vd., 2014). Buna göre benzer güçlüğün öğrencilerin defalarca 
öğretimi yapılan bir ispatı anlama konusunda da yaşandığı söylenebilir.
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Öğretmen adaylarının ispata yönelik görüşleri her ne kadar olumluya 
yakın da olsa düzey olarak “kararsızım” düzeyinde olduğu ortaya çıkmıştır. 
Bu durum öğretmen adaylarının görüşlerinin tam olarak oluşmadığı yönünde 
yorumlanabilir. Çalışmadan elde edilen bu sonuç, öğretmen adaylarının 
görüşlerinde kararsız oldukları çalışmalarla uyumludur (Doruk ve Güler, 2014; 
Jones, 2000; Kayagil, 2012). Öğretmen adaylarını matematik kaygılarının 
düşük düzeyde ve matematik öz yeterlik algılarının yüksek düzeyde olduğu 
tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar daha önce yapılan araştırma 
sonuçları ile benzerlik göstermiştir (Doruk ve Kaplan, 2013b; Işıksal ve 
Çakıroğlu, 2006). Çalışmada matematik kaygısı ile matematik öz yeterlik 
algısının birbiri ile uyumlu olması, çalışma verilerinin geçerli ve güvenilir 
şekilde toplandığı anlamına da gelebilir. Çünkü matematiğe karşı öz-yeterlik 
algısı yüksek ve matematikte başarılı olan öğrenciler, matematiğe daha çok 
değer verirler, özgüvenleri daha yüksek olur ve daha düşük matematik kaygısı 
taşırlar (Hackett ve Betz, 1989). 

Öğretmen adaylarının ispat anlayışlarının, araştırılan duyuşsal değişkenler 
ile ilişkili olmadığı ortaya çıkmıştır. Buna göre öğretmen adaylarının ispatları 
anlama becerilerinin bilişsel anlayışlar ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu 
söylenebilir. Bu bilişsel anlayışlar; teoremin ifadesini anlama, ispatlama 
yöntemini anlama, argümanları anlama, formel tanımı anlama ve kilit düşünceyi 
anlama olarak sıralanabilir. Yapılan çalışmalarda da öğretmen adaylarının ispat 
yapma becerilerinin ispata yönelik görüşler ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir 
(Bell, 1976; Bayazıt, 2009; Doruk ve Kaplan, 2015a; İmamoğlu, 2010; Moore, 
1994). Buna göre ispata yönelik görüşlerin ispat yapma becerisi ile ilişkili iken 
ispat anlama becerisi ile ilişkili olmadığı söylenebilir. Çalışmada ayrıca, ispata 
yönelik görüşlerin matematik kaygısı ile ters yönde, matematik öz yeterlik 
algısı ile pozitif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir. İspata yönelik görüşler ile 
matematik öz yeterlik algısının ilişkili olduğu daha önce tespit edilmiştir (Doruk, 
Özdemir ve Kaplan, 2015). İspat hakkındaki görüşler ile matematik kaygısının 
ilişkili olduğu ilk kez belirlenmiştir. Ek olarak, matematik öz yeterlik algısı ile 
matematik kaygısının ters yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu da, daha önce 
yapılan çalışma ve görüşlerle örtüşmüştür. Doruk, Öztürk ve Kaplan’ın (2016) 
yaptığı çalışmada ortaokul öğrencilerinin matematik kaygıları ile matematik öz 
yeterlik algıları ile arasında negatif yönlü ve orta düzeyde ilişki tespit edilmiştir. 
Yapılan araştırmalar öğrencilerin matematik kaygısı ve matematik başarısının, 
matematik öz yeterlik algılarından etkilendiğini göstermiştir (Cooper ve 
Robinson, 1991; Pajares ve Kranzler, 1995). Ayrıca, matematiğe yönelik öz 
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yeterlik algısının, matematik başarısı üzerindeki en önemli değişken olduğu 
ifade edilmiştir (Pajares ve Miller, 1994). Bu anlamda öğrencilerin matematik 
öz yeterlik algılarının geliştirilmesi adına çalışmalar yapılabilir.  
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1. Giriş  

Fizik dersinde öğrencilerin kavram, yasa ve ilkeler gibi temel bilgileri 
öğrenmelerinin yanı sıra, bilgiyi yapılandırmaları ve problem çözümünde 
nasıl kullanacakları ön plana çıkmaktadır. Fizik dersinde temel bilgilerin 

öğretiminde, öğrenmenin anlamlı ve kalıcı olabilmesi için öğrencilere 
problem çözme stratejilerinin kullanımına ilişkin bilgi ve örneklerin verilmesi 
gerekmektedir. Bu noktada fizik derslerinde problem çözme stratejilerinin 
önemi ortaya çıkmaktadır. 

Problem çözme, fen eğitimi ve fizik eğitiminin temel faktörlerinden biridir. 
Problem çözme yaklaşımı öğrencilerin belirli bir olguyu deneyimleme, algılama 
ve anlama ile ilgili problemleri çözmek için kullandıkları çeşitli yollarla ilişkilidir 
(Walsh, Howard ve Bowe, 2007). Kohl ve Finkeilstein’e (2005) göre problem 
çözme yaklaşımı öğrencilerin problem çözümünde bir matematiksel süreç, 
kavramsal betimleme ve grafik ile şematik gösterimleri içermesi gerekmektedir. 
Docktor ve Mestre (2014) ise problem çözmeyi karmaşık bir bilişsel süreç olarak 

* Bu çalışma, 2.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresinde (UBAK-2018) sunulmuş 
bildiriden üretilmiştir.
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belirtmektedir. Yuliati, Riantoni ve Mufti’e (2018) göre problem çözme yaklaşımı, 
fizik eğitimcileri tarafından fizik öğreniminin ve kavramın anlaşılıp anlaşılmadığını 
değerlendirmek için bir mekanizma olarak kullanılmaktadır. Rosengrant, 
Heuvelen ve Etkina göre (2009) fizik eğitiminde, öğrencilerin kavramları 
anlamalarına ve problemleri çözmelerine yardımcı olmak için genellikle soyut 
sembollerle temsil gösterimlerinin kullanılmasını önermektedir. Problem çözme 
sürecinde matematiksel açıklamalar yapılmasının yanı sıra soyut kavramlar daha 
somut tanımlamalarla ilişkilendirilmelidir. Bu bağlamda, öğrencilerin öğrenme ve 
problem çözme yeteneklerinin geliştiğine dikkat çekmişlerdir.

Fizik eğitiminde problem çözme öğretimi belirli bir amaca yönelik 
yapılmalıdır. Öğrencilerin kavram, yasa ve ilkeler gibi temel bilgileri daha iyi 
anlamlandırmalarına yönelik olmalıdır. Problem çözümünde öğrencilerin sadece 
fizik ile ilgili temel bilgileri bilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda temel bilgiler 
ve işlemler arasındaki ilişkileri kurmaları, problem çözümünde matematiksel 
işlemleri doğru yapılandırmaları da önemlidir. Problem çözme sürecinde 
farklı disiplinlere ait bilgileri öğrencilerin kullanabilmeleri için bütünsel 
düşünmeleri gerekmektedir. Özkök’e (2005) göre bütünsel düşünebilmek hem 
yaratıcı düşünmekle hem de eleştirel-analitik düşünmekle mümkün olabilir. Bu 
bağlamda Perkins’e  (1994) göre disiplinlerarası yaklaşım sanat, matematik, 
doğa bilimleri ve sosyal bilimleri bütünleştirerek bilişsel gelişmeyi, somut 
düşünmeyi, yaratıcılığı ve problem çözme becerilerini artırmaktadır.

Problemlerinin çözümünde problem çözme stratejileri ilk olarak Polya 
tarafından 1945 yılında geliştirilmiştir. Polya’nın geliştirdiği problem çözme 
süreci dört aşamadan oluşmaktadır (Polya, 1997).

·	 Problemi anlama
·	 Çözüm için bir plan ya da yaklaşım belirleme
·	 Planın uygulanması
·	 Değerlendirme yapılmasıdır.
Daha sonra bazı araştırmacıların problem çözme stratejileri ile ilgili 

birbirine benzer çözüm önerileri verdikleri görülmektedir (Huffman, 1997; 
Neto ve Valente, 1997; Gaigher, Rogan ve Braun, 2007; Şen ve Akdeniz, 2017). 
Genel olarak problem çözme stratejileri beş basamakta irdelenmiştir (Huffman, 
1997; Gaigher, Rogan ve Braun, 2007; Huffman, 1997).

·	 Problemi anlama/betimleme
·	 Fiziksel/Kavramsal betimleme
·	 Çözüm için plan/strateji geliştirme
·	 Planı/Stratejiyi uygulama
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·	 Problem çözme performansının değerlendirilmesi
Problem çözümünde önerilen bu basamakları her zaman çok kesin 

çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Basamaklar arasında ileri ve geri 
gidiş gelişler olabilmektedir. Öğrencilerin bilişsel seviyelerine göre aynı 
probleme çoğu zaman farklı yaklaşımlarla değişik çözümler üretebildikleri de 
görülmektedir. Ayrıca problem çözme stratejileri her zaman sadece sayısal ve 
işlem gerektiren sorulardan ibaret olmaz. Kavramsal bir nitel soru olarak da 
karşımıza çıkabilir. Bu tür kavramsal sorular aynı problem çözme stratejileri 
kullanılarak çözülmelidir. 

Alanyazında yer alan çalışmalar incelendiğinde; öğretmen adaylarının 
fen derslerine ait konuların öğretiminde gerekli olan temel matematik bilgi ve 
becerilerine ilişkin sorunların ele alındığı çok sayıda çalışmalar bulunmaktadır. 
Benzer şekilde fen öğretiminde matematik temelinden kaynaklanan sıkıntıların 
olduğu tespit edilmiştir. Fen öğretimi sırasında matematik temelli yaşanan 
sıkıntıların zaman kaybına, performans ve motivasyon düşüklüğüne yol açtığı 
belirtilmiştir (Bütüner ve Uzun, 2011). İnce, Çağırgan Gülten ve Kırbaşlar 
(2012) yaptıkları çalışmada, fen bilimleri öğretmen adaylarının matematik 
öz-yeterlik inanç düzeylerini ve fizik problemlerini çözmede matematik 
bilgisinin gerekliliği yönündeki görüşleri incelenmiştir. Fen derslerinde ortaya 
çıkan problemlerin bir kısmının matematik kaynaklı olduğu çalışmalarda da dile 
getirilmiştir (Deveci, 2010). Bu çalışmaların önemli bir bölümü, öğrencilerin 
fen bilimleri ve matematik derslerine yönelik başarıları arasında pozitif yönde 
ve yüksek düzeyde anlamlı bir korelasyon olduğunu ifade etmektedir (Güleç ve 
Alkış, 2003; Wang, 2005). Yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu fen bilgisi 
öğretmen adaylarına ilişkin matematik okuryazarlığı öz-yeterlilik düzeyleri, 
matematiksel modelleme yapabilme becerileri, matematiksel problem kurma 
becerileri ve problem çözme becerileri üzerine olduğu görülmektedir (Özsoy-
Güneş, Çıngıl-Barış ve Kırbaşlar, 2013; Altındaş, Özdemir ve Kerpiç, 2012; 
Güneş ve Gökçek, 2013; Takaoğlu ve Alev, 2015; Dede ve Yaman, 2005). Buna 
karşın fen bilimleri öğretmen adaylarının problem çözme sürecinde matematiksel 
işlemlerde yapılan hataların analizine ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır. Fen 
bilimleri ve Fizik derslerinde başarıdaki kaynağın özellikle matematik temel 
bilgisi ile ilişkili olduğunu alanyazında belirtilmektedir. Furner ve Kumar 
(2007) fizik biliminin matematik içermesi nedeniyle matematik dilinin en 
fazla kullanıldığı derslerden biri olduğunu vurgulamıştır. Alanyazında yer alan 
çalışmalardan da görüldüğü üzere fen bilimleri ve fizik dersinin temel matematik 
bilgisi ile arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu düşünülebilir. Matematiğin 
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diğer bilim dalları arasındaki yeri göz ardı edilemez. Ayrıca matematiğin 
bir dil, düşünme biçimi olduğu ve matematikten yararlanmayan bir bilim 
dalının olmadığını belirtilmektedir (Umay, 2007). Bu noktada fizik dersinde, 
öğrencilerin problem çözme sürecinde temel matematiksel işlemleri yapabilme 
yeterliklerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin problem çözme sürecinde 
matematiksel yeterlilikleri kadar matematiksel işlemlerde yaptıkları hatalar ve 
bu hataların neden kaynaklandığı da önemlidir. Bu doğrultuda, fen bilimleri 
öğretmen adaylarının problem çözümünde matematiksel işlemlerde yaptıkları 
hata türlerinin incelenmesi amaçlamaktadır. Fizik derslerinde matematikle en 
fazla iç içe meşgul olan fen bilimleri öğretmen adaylarının, matematikle temel 
düzeyde sorun yaşayıp yaşamadıklarının değerlendirilmiş olması fen bilimleri 
alanına faydalı olacağı ön görülmektedir. 

Araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının geometrik optik konuları ile 
ilgili problemlerin çözümünde yaptıkları hataların belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
Bu kapsamda geometrik optik konuları ile ilgili problem çözümünde yapılan 
hatalar üzerinden aşağıda sıralanan problemlere yanıt aranmıştır.

·	 Fen bilgisi öğretmen adaylarının geometrik optik konuları ile ilgili 
problemlerin çözümünde tespit edilen hata türleri nelerdir? 

·	 Geometrik optik konuları ile ilgili problemlerin çözümünde yapılan 
hatalar neden kaynaklanmaktadır?

·	 Geometrik optik konuları ile ilgili problemlerin çözümünde yapılan 
hataların birbiri ile ilişkisi var mıdır?

2. Yöntem

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. 
Durum çalışması, güncel bir olguyu kendi gerçekliği içinde çalışan, olgu ve 
içinde bulunan içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı 
ve birden fazla veri kaynağının olduğu durumlarda kullanılan bir araştırma 
yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Araştırılan konunun bir yönünün 
derinlemesine incelenmesine olanak verir ve bazı genel teorileri aydınlatma 
amacına sahiptir (Çepni, 2010; Yıldırım ve Şimşek, 2016; Patton, 2014). Bir 
başka ifadeyle, durum çalışması bir veya birkaç durumun kendi içinde bütüncül 
olarak analiz edilmesi amacıyla yapılmaktadır. Çoğu zaman araştırmalarda 
birbirinden farklı durumlar ele alındığı için sonuçların genellemesi yapılamaz. 
Bu araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının geometrik optik konuları 
ile ilgili problemlerin çözümünde yaptıkları hataları belirlemek ve hataları 
sınıflandırmak amaçlandığından durum çalışması yöntemi tercih edilmiştir.  
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1.1.	Evren	ve	Örneklem

Araştırma, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi 
Anabilim Dalı’nda 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde 2.sınıfta 
öğrenim gören öğretmen adayları ile yapılmıştır. Araştırmada yer alan 
katılımcıların 33’ü kadın ve 12’si erkek olmak üzere toplam 45 öğretmen adayı 
ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden 
ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bir araştırmada gözlem yapılacak birim belli 
niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulmuşsa 
ölçütü karşılayan birim ölçüt örneklemedir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, 
Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012). Araştırmaya katılacak çalışma grubunun 
seçiminde 2.sınıf öğretmen adaylarının Fizik-III dersini almış olmaları temel 
ölçüt olarak belirlenmiştir.

1.2.	Veri	toplama	aracı	

Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. 
Geometrik optik konuları ile ilgili problemlerin çözümünde yapılan hata türlerini 
belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından “geometrik optik konularını” içeren 
açık uçlu sorular hazırlanmıştır. Açık uçlu sorular geliştirilirken, alanyazında 
bu konuda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Hazırlanan açık uçlu sorular, 
bilişsel süreç boyutunda yer alan “uygulama” basamağına göre düzenlenmiştir. 
Uygulama basamağında, öğrenciler alıştırma ve problem çözmek için işlemlerden 
yararlanmaktadırlar (Anderson vd., 2001; Şeker, 2010). Tutkun, Demirtaş, 
Arslan ve Erdoğan’a (2015) göre ise uygulama basamağı bilgiyi yeni bir durumda 
kullanma durumudur. Bu bağlamda, bilişsel süreç boyutu kazanımların eylem 
boyutunu ifade etmektedir. Bu durumda uygulama basamağından önce anlama 
basamağında tam olarak öğrenmenin gerçekleşmesi önemlidir. Van Zee, Iwasyk, 
Kurose, Simpson ve Wild (2001) kavramsal anlamayı geliştirecek tarzda sorular 
sormak, öğrencilerin düşüncelerini, fikirlerini ve yaşadıkları tecrübeleri tespit 
etme hususunda yardımcı olacağını belirtmişlerdir. 

Araştırma formunda yer alan ilk soru merceğin eğrilik yarıçapının 
hesaplanması ile ilgilidir. İkinci soruda ise farklı bir ortama giren ışığın durumu 
sorgulayan iki aşamalı bir açık uçlu sorudur. Üçüncü soruda ise iki farklı ortamda, 
(ortamlardan birinde bir aynanın bulunması durumunda), ışığın kendi üzerinden 
geri yansıyabilmesi için ortamın kırılma indisi sorgulayan açık uçlu sorudur.  
Geliştirilen soruların görünüş ve kapsam geçerliliğinin sağlanabilmesi için fen 
bilgisi eğitimi alanında iki akademisyenin uzman görünüşüne başvurulmuştur. 
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1.3.	Verilerin	analizi

Veri toplama aracında yer alan açık uçlu sorular araştırmacı tarafından 
hazırlanan kontrol listesine göre analiz edilmiştir. Açık uçlu soruların analizi 
için problem çözme stratejisi basamakları dikkate alınarak ölçülebilir nitelikte 
bir kontrol listesi hazırlanmıştır. Kontrol listesi hazırlanırken, öncelikle problem 
çözme sürecinde beş aşamadan oluşan problem çözme strateji basamakları 
göz ününe alınmıştır. Problem çözme stratejisi basamakları uygulanırken 
yapılabilecek hatalar belirlenmiştir. Hazırlanan kontrol listesinin kapsam ve 
görüş geçerliliği için uzman görüşü alınmıştır. 

Kontrol listesi, Yıldırım ve Şimşek’in (2016) içerik analiz yönteminde 
belirttiği dört aşamaya göre hazırlanmıştır. İlk aşamada, araştırmanın temelini 
oluşturan kavramsal çerçeveye göre verilerin analizinden önce kod listesi 
hazırlanmıştır. Kod listesi hem temalar hem de temalar altında yer alabilecek 
kavramları içerecek şekilde düzenlenmiştir. Böylece toplanan verilerin 
kodlanması kolay bir şekilde yapılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan 
kontrol listesi Tablo 1’ de verilmiştir.

Tablo 1. Kodlama Listesi

Problemi anlama/betimleme basamağı
- Öğrenci problem okunur ve kendi cümleleri ile problemin ne    olduğu 
belirtilir.
- Problem için taslak çizim yapılır.
- Verilenler belirtilir.
- İstenilenler belirtilir.
Kavramsal betimleme
- Öğrenciler, problemde geçen kavram, yasa ve ilkeleri belirtilir.
- Çözüm sürecinde hangilerinin kullanılacağı belirtilir.
Çözüm için plan/strateji geliştirme ve işlem basamağı
- Problem çözümünde birden fazla yol olabilir. 
- Çözüm planı geliştirilmelidir.
- Belirlenen plan uygulanarak işlem yapılır.
Tüm problemi çözme performansının değerlendirilmesi
- Öğrenciler buldukları sonucun büyüklüğünü, birimini ve işaretini 
değerlendirme yapar.
- Çıkan sonuç mantıklı bir değere sahip olup olmadığı kontrol edilir.

İkinci aşamada tematik kodlama yapılmıştır. Tematik kodlama yaparken iç 
ve dış tutarlılık önemlidir. Bu nedenle problem çözme sürecinde, problem çözme 
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strateji basamakları ve bu basamakların uygulanmasında yapılan hataların veri 
kodlanması aşamasında oluşturulan boyutlar alt maddelerle bütünlük sağlayacak 
şekilde içerik düzenlenmiştir. 

Üçüncü aşamada, verilerin ayrıntılı kodlanması ve tematik kodların 
sınıflandırılması yapılarak kontrol listesi hazırlanmış ve Tablo 2’de verilmiştir. 
Problem çözme sürecinde görülebilecek hatalar problem çözme strateji 
basamaklarına göre düzenlenmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının yaptıkları 
hatalar dört grup altında sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma; problemin 
anlaşılmamasından kaynaklı, kavramsal, işlemsel ve cebirsel hatalar şeklinde 
düzenlenmiştir. 

Bu hataların genel olarak içeriğini şu şekilde açıklayabiliriz. 
Problemin anlaşılmamasından kaynaklanan hatalar, problemde verilen ve 
istenenin yanlış belirtilmesi ya da genel olarak problemde verilen metnin 
anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır. Kavramsal hatalar, problemde 
sorgulanan konu ile ilgili kavram, yasa ve ilkeleri içeren temel bilgilerin 
eksikliğini içermektedir. İşlemsel hatalar, problem çözümünde yapılan 
uygulama ve stratejik hataları içermektedir. Cebirsel hatalar ise basit dört 
işlem hatalarını kapsamaktadır. Hata türleri tümdengelim yöntemine göre 
benzer olan hatalar aynı grup altında toplanmıştır. Kontrol listesinde, 
araştırma formundaki her bir soru için problemin anlaşılmamasından 
kaynaklı, işlemsel ve cebirsel hata türlerinin karakteristik özellikleri 
aynı alınmıştır. Sadece her soru için kavramsal hata türünün karakteristik 
özellikleri farklı hazırlanmıştır. Problem çözüm sürecinde problem çözme 
strateji basamaklarına göre hata türleri dört grup altında sınıflandırılmış ve 
toplam 17 kontrol kriteri bulunmaktadır. 
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Tablo.2. Kontrol Listesi

Hata Türleri Hatanın Karakteristik Özellikleri
Problemin 
anlaşılmamasından 
kaynaklı

·		Problemdeki metni anlamama
·		Problemde verilenleri yanlış yazma
·		Problemde isteneni yanlış belirtme
·		Problemdeki kurguyu kendine göre düzenleme

Kavramsal ·		Düzlem yüzey ve tümsek yüzey gibi kavramlara 
yönelik eğrilik yarıçapı ile ilgili hatalar
·		Düzlem yüzeylerin eğrilik yarıçapları sonsuz kabul 
edilir
·		Merceklerin tümsek yüzeylerinin eğrilik yarıçapları 
(+) alınır
·		Verilen mercek türünü odak uzaklığının pozitif 
çıkması ile ilişkilendirmek
·		Gelme ve yansıma açısını şekil üzerinde gösterebilme
·		Işık ortam değiştirirken, kırılma açısını çizimle 
gösterim ve yorumlanması, kritik açı ile kıyaslanması

İşlemsel ·		Problemdeki verilerin çözüm için uygulanmasında 
yapılan hatalar
·		Çözüm için gerekli olan formülleri yazamamak
·		Çözüm için uygun olmayan strateji kullanmak
·		Çözüm için yanlış bir formül kullanmak şeklinde 
yapılan hatalar

Cebirsel ·		Kesirli sayılarla işlemlerde yapılan hatalar
·		İşlemde öncelik sırası ile ilgili hatalar
·		Toplama-Çıkarma-Bölme-Çarpma işlem hataları

Son aşamada ise görüşme formundaki veriler kontrol listesi aracılığı 
ile içerik analiziyle değerlendirilerek, öğretmen adaylarının problem çözme 
sürecinde yaptıkları hatalar derinlemesine incelenerek ve yapılan hataların 
kaynakları belirlenmiştir. 

Öğretmen adaylarının her bir problemde yaptıkları hataların sınıflandırılma 
işlemi yapılırken, doğru yanıtlar “doğru” ve yanlış yanıtlar ise “yanlış”  
olarak kodlanmıştır. Boş bırakılan yanıtlara ise “boş” kodu verilmiştir. Daha 
sonra her bir öğretmen adayının verdikleri yanıtların sayısı frekans ve yüzde 
olarak değerlendirilmiştir. Öncelikle araştırmada, sorularda tespit edilen 
hata türlerinin sınıflandırılarak frekansları tablo 3’te verilmiştir. Daha sonra 
problem çözümünde her bir hata türünün neden kaynaklandığı kendi içinde 
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sınıflandırılarak belirtilmiştir. Ayrıca problem çözümünde yapılan hataların 
birbiri ile ilişkili olup olmadığı değerlendirilmiştir.

2. Bulgular

Bu bölümde, araştırma problemlerine yanıt oluşturmak için elde edilen 
bulgular irdelenmiştir. Öğretmen adaylarının geometrik optik konuları ile ilgili 
problemlere verdikleri cevaplar analiz edilerek araştırma bulguları ayrı ayrı 
yorumlanmıştır. 

2.3.1.	“Geometrik	optik	konuları	ile	ilgili	birinci	problemin	çözümünde	
tespit	edilen	hata	türleri	nelerdir?”	Araştırma	Sorusuna	İlişkin	Bulgular

Bu çalışmada öğretmen adaylarına geometrik optik konuları ile ilgili 
sorulan ilk soru merceklerle ilgilidir. “Mutlak kırılma indisi 3/2 olan camdan 
yapılmış bir düz-tümsek merceğin odak uzaklığı 20 cm’dir. Bu merceğin, tümsek 
yüzeyinin eğrilik yarıçapını hesaplayınız.” şeklindedir. Öğretmen adaylarının 
merceklerin eğrilik yarıçapının hesaplanması ile ilgili problem çözümüne ait 
analizinde belirlenen hata türleri Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Problem çözümünde belirlenen hata türlerinin frekans dağılımı
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Tablo 3. Problem çözümünde belirlenen hata türlerinin frekans dağılımı 

 
Tablo 3’ te görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının problem çözümünde 
yaptıkları hatalar dört grupta dağılım göstermektedir. Merceğin eğrilik 
yarıçapının hesaplanması ile ilgili problemin çözümünde, öğretmen 
adaylarının en çok kavramsal hata (27 kişi) ve en az cebirsel hata (16 
kişi) yaptıkları tespit edilmiştir. Bazı öğretmen adaylarının (6 kişinin) ise 
problemi çözmeyerek boş bıraktığı belirlenmiştir. Görüşme formunda yer 
alan ilk problemin çözümünde tespit edilen hata türlerinin neden 
kaynaklandığına ilişkin bulgulara aşağıda sıra ile yer verilmiştir. 

3.1.2. “Geometrik optik konuları ile ilgili birinci problemin 
çözümünde yapılan hatalar neden kaynaklanmaktadır? Araştırma 
Sorusuna İlişkin Bulgular 

Bu bölümde öğretmen adaylarının problem çözümünde yaptıkları hatalar, 
tablo 2’de verilen kontrol listesi temel alınarak hata türünün karakteristik 
özelliklerine göre sınıflandırılması yapılmıştır. Görüşme formunda yer 
alan ilk sorunun hata türüne göre karakteristik özellikleri ayrı ayrı 
irdelenerek verilmiştir. 

A) Problemin anlaşılmamasından kaynaklanan hatalara ilişkin 
bulgular 

Problemin anlaşılmamasından kaynaklanan hatalar kapsamlı bir şekilde 
değerlendirilerek analiz sonuçlarının frekans ve yüzde değerleri Tablo 4’ 
de verilmiştir. Öğretmen adaylarının probleme verdikleri cevaplar da 
belirlenen hatalar daha kapsamlı olması açısından dört başlık altında 
irdelenmiştir. 
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Tablo 3’ te görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının problem çözümünde 
yaptıkları hatalar dört grupta dağılım göstermektedir. Merceğin eğrilik 
yarıçapının hesaplanması ile ilgili problemin çözümünde, öğretmen adaylarının 
en çok kavramsal hata (27 kişi) ve en az cebirsel hata (16 kişi) yaptıkları tespit 
edilmiştir. Bazı öğretmen adaylarının (6 kişinin) ise problemi çözmeyerek boş 
bıraktığı belirlenmiştir. Görüşme formunda yer alan ilk problemin çözümünde 
tespit edilen hata türlerinin neden kaynaklandığına ilişkin bulgulara aşağıda sıra 
ile yer verilmiştir.
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3.1.2.	“Geometrik	optik	konuları	ile	ilgili	birinci	problemin	çözümünde	
yapılan	 hatalar	 neden	 kaynaklanmaktadır?	 Araştırma	 Sorusuna	 İlişkin	
Bulgular

Bu bölümde öğretmen adaylarının problem çözümünde yaptıkları hatalar, 
tablo 2’de verilen kontrol listesi temel alınarak hata türünün karakteristik 
özelliklerine göre sınıflandırılması yapılmıştır. Görüşme formunda yer alan 
ilk sorunun hata türüne göre karakteristik özellikleri ayrı ayrı irdelenerek  
verilmiştir.

A) Problemin anlaşılmamasından kaynaklanan hatalara ilişkin 
bulgular

Problemin anlaşılmamasından kaynaklanan hatalar kapsamlı bir şekilde 
değerlendirilerek analiz sonuçlarının frekans ve yüzde değerleri Tablo 4’ de 
verilmiştir. Öğretmen adaylarının probleme verdikleri cevaplar da belirlenen 
hatalar daha kapsamlı olması açısından dört başlık altında irdelenmiştir.

Tablo 4. Problemin anlaşılmamasından kaynaklanan hataların alt nedenleri

1.Soru
Problemin Anlaşılmamasından
Kaynaklanan Hatalar

Doğru
f         %

Yanlış
f         %

Boş
f         %

Problemdeki metni anlama 19     42,2 20     44,5 6      13,3
Problemde verilenleri belirtme 14     31,1 25     55,6 6      13,3
Problemde isteneni belirtme 15     33,3 24     53,4 6      13,3
Problemdeki kurguyu kendine göre 
düzenleme

13     28,9 26     57,8 6      13,3

Tablo 4’ de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının problemin 
anlaşılmamasından kaynaklanan hataları yapma sebebi en çok (%57,8) problemi 
kendilerine göre yeniden kurgulayarak çözmeye çalışmalarından kaynaklandığı 
tespit edilmiştir. Öğretmen adayları problemin çözüm sürecinde, problemi 
anlayabilmek için ilk aşamada problemde verilenleri belirtirken (%55,6) hata 
yaptıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının problem çözümünde 
bulunması istenenin ne olduğunu tam olarak ifade etmekte zorlanmaları 
nedeniyle hata yaptıkları düşünülmektedir.  

B) Kavramsal hatalardan kaynaklanan bulgular
Öğretmen adaylarının problem çözümünde yaptıkları kavramsal hataların 

neden kaynaklandığı kapsamlı bir şekilde incelenerek analiz sonuçlarının 
frekans ve yüzde değerleri Tablo 5’ te verilmiştir. 
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Tablo 5. Kavramsal hataların alt nedenleri

1. Soru
Kavramsal Hatalar Doğru

f         %
Yanlış

f         %
Boş

f         %
Düzlem yüzeyin eğrilik yarıçapı ile ilgili 
kavram hataları

10    22,2 29    64,5 6     13,3

Tümsek yüzeyin eğrilik yarıçapı ile ilgili 
kavram hataları

13    28,9 26    57,8 6     13,3

Verilen mercek türünü odak uzaklığının 
pozitif çıkması ile ilişkilendirmek

13    28,9 26    57,8 6     13,3

Tablo 5’ te görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının problem çözümünde 
yaptıkları kavramsal hataların nedeni en çok düzlem yüzeyin eğrilik yarıçapı 
(%64,5) ve tümsek yüzeyin eğrilik yarıçapı (%57,8) ile ilgili temel kavramsal 
bilgi eksikliğinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Ayrıca problemde verilen 
mercek türü ile problem çözümünde elde edilen odak uzaklığının pozitif çıkması 
ile ilişkilendirme yapılmamasına yönelik %57,8 oranında hata yaptıkları tespit 
edilmiştir. 

C) İşlemsel hatalardan kaynaklanan bulgular
Geometrik optik konuları ile ilgili problem çözümünde tespit edilen bir 

diğer hata türü de işlemsel hatalardan kaynaklanmaktadır. Problemin çözümünde 
işlemsel hatalar kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek analiz sonuçlarının 
frekans ve yüzde değerleri Tablo 6’ da verilmiştir.

Tablo 6. İşlemsel hataların alt nedenleri

1. Soru
İşlemsel Hatalar Doğru

f         %
Yanlış

f         %
Boş

f         %
Problemdeki verilerin çözüm için 
uygulanmasında yapılan hatalar

5     11,1 34    75,6 6     13,3

Çözüm için gerekli olan formüllerin yazmak 35    77,8 4        8,9 6     13,3
Çözüm için uygun olmayan strateji 
kullanmak

7     15,6 32    71,1 6     13,3

Çözüm için yanlış bir formül kullanmak 31    68,9 8     17,8 6     13,3

Tablo 6’ da görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının problem çözümünde 
görülen işlemsel hataların nedeni en çok (%75,6) problemde yer alan verilerin 
çözüm için uygulanması esnasında yapılan hatalardan kaynaklandığı tespit 
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edilmiştir. Problem çözümünde görülen işlemsel hataların altında yatan bir diğer 
neden ise öğretmen adaylarının büyük çoğunlukla (%71,1) çözüm için uygun 
olmayan strateji kullanmalarından kaynaklandığı belirlenmiştir. 

D) Cebirsel hatalardan kaynaklanan bulgular
Öğretmen adaylarının geometrik optik konuları ile ilgili problem 

çözümünde yaptıkları cebirsel hatalar kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek 
analiz sonuçlarının frekans ve yüzde değerleri Tablo 7’ de verilmiştir.

Tablo 7. Cebirsel hataların alt nedenleri

1.Soru
Cebirsel Hatalar Doğru

f         %
Yanlış

f         %
Boş

f         %
Kesirli sayılarla işlemlerde yapılan hatalar 24    53,3 15    33,4 6      13,3
İşlemde öncelik sırası ile ilgili hatalar 21    46,7 18    40 6      13,3
Toplama-Çıkarma-Bölme-Çarpma işlem 
hataları

20    44,5 19    42,2 6      13,3

Tablo 7’ de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının problem çözümünde 
görülen cebirsel hataların en çok (%42,2) toplama-çıkarma-bölme-çarpma 
işlemlerinde yapılan hatalardan kaynaklandığı belirlenmiştir. Problem 
çözümünde dikkat çeken bir diğer cebirsel hatanın da işlemler arasındaki öncelik 
sırasının belirlenmesi esnasında yapıldığı tespit edilmiştir.

3.1.3.	“Geometrik	optik	konuları	ile	ilgili	birinci	problemin	çözümünde	
yapılan	hataların	birbiri	 ile	 ilişkisi	var	mıdır?”	Araştırma	Sorusuna	İlişkin	
Bulgular

Bu bölümde, öğretmen adaylarının problem çözümünde yaptıkları 
hataların birbiri ile ilişkisi olup olmadığı irdelenmiştir. Araştırma bulgularına 
göre tablo 3’ de görüldüğü gibi problem çözümünde kavramsal hatanın çok 
fazla yapılmış olması beraberinde problemde verilen ve istenenin ne olduğunu 
belirlemede hata yapmalarına neden olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun tam 
tersi de geçerlidir. Kavramsal betimleme yapılırken görülen hatalar beraberinde 
problemin tamamını yanlış yorumlamalarına ya da problemde verilen metni 
yanlış anlamalarına neden olduğu düşünülmektedir. Problem çözme sürecinde 
yapılan herhangi bir kavramsal hatanın beraberinde problemde verilenleri çözüm 
için uygulanması esnasında işlemsel hataların yapılmasına zemin hazırladığı 
görülmektedir.
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3.2.1.	“Geometrik	optik	konuları	 ile	ilgili	 ikinci	problemin	çözümünde	
tespit	edilen	hata	türleri	nelerdir?”	Araştırma	Sorusuna	İlişkin	Bulgular

Bu çalışmada öğretmen adaylarına geometrik optik konuları ile ilgili 
sorulan ikinci soru prizmalarda ışınların izlediği yolun çizimi ve Snell yasasının 
uygulanması ile ilgilidir. “Hava ortamında bulunan bir cam prizmaya gönderilen 
I1 ışının izlediği yol verilmiştir. Aynı prizmaya I2 ışını gönderilirse izlediği 
yolu şekil çizerek bulunuz.” şeklindedir. İkinci soru Şekil 1’ de verilmiştir. 
Öğretmen adaylarının Snell yasasının uygulanması ile ilgili problem çözümüne 
ait analizinde belirlenen hata türleri ise Tablo 8’de verilmiştir. 

Şekil 1. Farklı iki ortam geçişi ile ilgili geometrik optik sorusu

Tablo 8. Problem çözümünde belirlenen hata türlerinin frekans dağılımı
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Şekil 1. Farklı iki ortam geçişi ile ilgili geometrik optik sorusu 
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Tablo 8’ de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının problem çözümünde en 
çok problemin anlaşılmamasından (27 kişi) kaynaklanan hatalar ve 
uygulama basamağında ise işlemsel kaynaklı (26 kişi) hatalar yaptıkları 
tespit edilmiştir. Bu problemin çözümünde cebirsel hata yapılmadığı 
görülmektedir. 
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Tablo 8’ de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının problem çözümünde en 
çok problemin anlaşılmamasından (27 kişi) kaynaklanan hatalar ve uygulama 
basamağında ise işlemsel kaynaklı (26 kişi) hatalar yaptıkları tespit edilmiştir. 
Bu problemin çözümünde cebirsel hata yapılmadığı görülmektedir.
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3.2.2.	“Geometrik	optik	konuları	 ile	ilgili	 ikinci	problemin	çözümünde	
yapılan	 hatalar	 neden	 kaynaklanmaktadır?	 Araştırma	 Sorusuna	 İlişkin	
Bulgular

A) Problemin anlaşılmamasından kaynaklanan hatalara ilişkin bulgular
Problemin anlaşılmamasından kaynaklanan hatalar kapsamlı bir şekilde 

değerlendirilerek analiz sonuçlarının frekans ve yüzde değerleri Tablo 9’ da 
verilmiştir.

Tablo 9. Problemin anlaşılmamasından kaynaklanan hataların alt nedenleri
2.Soru

Problemin Anlaşılmamasından
Kaynaklanan Hatalar

Doğru
f         %

Yanlış
f         %

Boş
f         %

Problemdeki metni anlama  18    40 23     51,1 4      8,9
Problemde verilenleri belirtme 19    42,2 22     48,9 4      8,9
Problemde isteneni belirtme  7     15,5 34     75,6 4      8,9
Problemdeki kurguyu kendine göre düzenleme 10    22,2 31     68,9 4      8,9

Problem çözüm sürecinde, öğretmen adaylarının problemin 
anlaşılmamasından kaynaklanan hataları yapmalarının alt nedenleri Tablo 9’ 
da görüldüğü gibi en çok problemde istenileni anlayamadıkları için istenileni 
belirtme de hata yaptıkları (%75,6) belirlenmiştir. Problem anlaşılmadığı için 
yine en fazla kurguyu kendilerine göre düzenleyerek çözüm yaptıkları (%68,9) 
görülmektedir. 

B) Kavramsal hatalardan kaynaklanan bulgular
Problem çözümünde yapılan kavramsal hataların kaynak nedeni kapsamlı 

bir şekilde incelenerek analiz sonuçlarının frekans ve yüzde değerleri Tablo 10’ 
da verilmiştir. 

Tablo 10. Kavramsal hataların alt nedenleri
2.Soru

Kavramsal Hatalar Doğru
f         %

Yanlış
f         %

Boş
f         %

Kritik açının belirlenmesi ve gösterilmesi ile 
ilgili kavram hataları

22    48,9 10    22,2 13   28,9

Gelme açısının belirlenmesi ve gösterilmesi 
ile ilgili kavram hataları

25    55,5 13    28,9 7   15,6

Gelme açısı ile kritik açıyı kıyaslamak 18     40 26    44,4 7   15,6

Kırılma açısının belirlenmesi ve gösterilmesi 
ile ilgili kavram hataları

8     17,8 31    68,9 6    13,3
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Tablo 10’ da görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının problem çözümünde 
yaptıkları kavramsal hataların nedeni en çok kırılma açısının belirlenmesinde 
(%68,9) yapıldığı görülmektedir. Ayrıca, ışık ortam değiştirirken kritik açının 
büyüklüğünün belirlenmesi ve gelme açısının büyüklüğüyle kıyaslanmasına 
ilişkin temel kavramsal bilgi eksikliğinden kaynaklanan (%44,4) hata yaptıkları 
belirlenmiştir.

C) İşlemsel hatalardan kaynaklanan bulgular
Problemin çözümünde işlemsel hatalar kapsamlı bir şekilde 

değerlendirilerek analiz sonuçlarının frekans ve yüzde değerleri Tablo 11’ de 
verilmiştir.

Tablo 11. İşlemsel hataların alt nedenleri

2.Soru
İşlemsel Hatalar Doğru

f         %
Yanlış

f         %
Boş

f         %
Problemdeki verilerin çözüm için 
uygulanmasında yapılan hatalar

14    31,1 27     60 4      8,9

Çözüm için gerekli olan formüllerin yazmak 21    46,7 17   37,8 7    15,5
Çözüm için uygun olmayan strateji 
kullanmak

9        20 31   68,9 5    11,1

Çözüm için yanlış bir formül kullanmak 9        20 30   66,7 6    13,3

Problem çözme sürecinde işlem hatası yapılmasının nedeni uygun olmayan 
stratejiyi (%68,9) ve yanlış formül (%66,7) kullanmalarından kaynaklandığı 
belirlenmiştir. Ayrıca işlemsel hataların yapılmasının diğer bir nedeni ise 
problemdeki verilerin çözüm sürecinde uygulama aşamasında yapılan hatalardan 
kaynaklanmaktadır.  

D) Cebirsel hatalardan kaynaklanan bulgular
Bu problemin çözümünde cebirsel hata yapmadıkları belirlenmiştir. Sadece 

problemde sorgulanan açının hesaplanmasında hata yapıldığı belirlenmiştir.  

3.2.3.	 “Geometrik	 optik	 konuları	 ile	 ilgili	 problemlerin	 çözümünde	
yapılan	hataların	birbiri	 ile	 ilişkisi	var	mıdır?”	Araştırma	Sorusuna	İlişkin	
Bulgular

Bu bölümde, öğretmen adaylarının problem çözümünde yaptıkları 
hataların birbiri ile ilişkisi olup olmadığı irdelenmiştir. Araştırma bulgularına 
göre problemin konusu ile ilgili kavramsal bilgi eksikliğinden kaynaklanan 
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ve beraberinde problemin anlaşılmamasından da kaynaklanan hataların birbiri 
ile ilişkili olarak yapıldığı düşünülmektedir. Benzer şekilde, problem çözme 
sürecinde yapılan herhangi bir kavramsal hatanın beraberinde problemde 
verilenleri çözüm için uygulanması esnasında işlemsel hataların yapılmasına 
zemin hazırladığı öngörülmektedir.

3.3.1.	“Geometrik	optik	konuları	ile	ilgili	üçüncü	problemin	çözümünde	
tespit	edilen	hata	türleri	nelerdir?”	Araştırma	Sorusuna	İlişkin	Bulgular

Bu bölümde öğretmen adaylarına geometrik optik konuları ile ilgili sorulan 
üçüncü soruda, iki farklı ortamda ışığın kendi üzerinden geri yansıyabilmesi 
için ortamın kırılma indisini sorgulayan açık uçlu sorulmuştur. “Şekilde sisteme 
gönderilen I ışını sıvı içindeki aynadan yansıyarak kendi üzerinden geri yansıyor. 
Buna göre sıvının kırılma indisinin α cinsinden değerini bulunuz.” şeklindedir. 
Üçüncü soru Şekil 2’ de verilmiştir. Öğretmen adaylarının iki farklı ortam ile 
ilgili problem çözüm analizinde belirlenen hata türleri Tablo 12’de verilmiştir. 

Şekil 2. Geometrik optik ile ilgili üçüncü soru

Tablo 12. Problem çözümünde belirlenen hata türlerinin frekans dağılımı
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İlişkin Bulgular 

A) Problemin anlaşılmamasından kaynaklanan hatalara ilişkin 
bulgular 

Problemin anlaşılmamasından kaynaklanan hatalar kapsamlı bir şekilde 
değerlendirilerek analiz sonuçlarının frekans ve yüzde değerleri Tablo 
13’ te verilmiştir. Öğretmen adaylarının probleme verdikleri cevaplar da 
belirlenen hatalar dört başlık altında toplanmıştır. 

Tablo 13. Problemin anlaşılmamasından kaynaklanan hataların alt 
nedenleri 

3.Soru 
Problemin Anlaşılmamasından 
Kaynaklanan Hatalar 

Doğru 
f         % 

Yanlış 
f         % 

Boş 
f         % 

Problemdeki metni anlama 23     51,2 11     24,4 11     24,4 

Problemde verilenleri belirtme 19     42,2 8      17,8  18     40 

Problemde isteneni belirtme 22     48,9 14     31,1 9     20 

Problemdeki kurguyu kendine  
göre düzenleme 

17     37,8 17     37,8 11     24,4 
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3.3.2.	 “Geometrik	 optik	 konuları	 ile	 ilgili	 problemlerin	 çözümünde	
yapılan	 hatalar	 neden	 kaynaklanmaktadır?	 Araştırma	 Sorusuna	 İlişkin	
Bulgular

A) Problemin anlaşılmamasından kaynaklanan hatalara ilişkin 
bulgular

Problemin anlaşılmamasından kaynaklanan hatalar kapsamlı bir şekilde 
değerlendirilerek analiz sonuçlarının frekans ve yüzde değerleri Tablo 13’ te 
verilmiştir. Öğretmen adaylarının probleme verdikleri cevaplar da belirlenen 
hatalar dört başlık altında toplanmıştır.

Tablo 13. Problemin anlaşılmamasından kaynaklanan hataların alt nedenleri

3.Soru
Problemin Anlaşılmamasından
Kaynaklanan Hatalar

Doğru
f         %

Yanlış
f         %

Boş
f         %

Problemdeki metni anlama 23     51,2 11     24,4 11     24,4
Problemde verilenleri belirtme 19     42,2 8      17,8  18     40
Problemde isteneni belirtme 22     48,9 14     31,1 9     20

Problemdeki kurguyu kendine 
göre düzenleme

17     37,8 17     37,8 11     24,4

Üçüncü soruda öğretmen adaylarının yaklaşık yarısının (%51,2) 
problemdeki metni anlamadıkları ve büyük çoğunluğunun verilenleri ve 
isteneni belirttiği görülmektedir. Ayrıca problemdeki kurguyu kendine göre 
düzenleyerek, gelen ışının düzlem aynadan kendi üzerinden geri yansıyabilmesi 
için hava ortamından sıvı ortama geçerken hiç kırılmadan geçtiğini düşünmesi 
sonucunda bu durumu şekil çizerek gösterdikleri tespit edilmiştir.

B) Kavramsal hatalardan kaynaklanan bulgular
Problem çözümünde yapılan kavramsal hataların kaynak nedeni kapsamlı 

bir şekilde incelenerek analiz sonuçlarının frekans ve yüzde değerleri Tablo 14’ 
te verilmiştir. 
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Tablo 14. Kavramsal hataların alt nedenleri

3.Soru
Kavramsal Hatalar Doğru

f         %
Yanlış

f         %
Boş

f         %
Gelme açının belirlenmesi ve gösterilmesi ile 
ilgili kavram hataları

19    42,2 5      11,1 21   46,7

Kırılma açısının belirlenmesi ve gösterilmesi 
ile ilgili kavram hataları

23    51,1 5     11,1 17   37,8

Snell yasasının uygulanması ile kavram 
hataları

28   62,2 5      11,1 12   26,7

Kırılan ışının ayna düzleminden geri 
yansımasının gösterilmesi ile ilgili kavram 
hataları

28   62,2 3       6,7 14   31,1

Tablo 14’ te görüldüğü gibi iki farklı ortamda (ortamlardan birinde bir 
aynanın bulunması durumunda) ışığın kendi üzerinden geri yansıyabilmesi 
için ortamın kırılma indisini sorgulayan açık uçlu soruda, öğretmen adaylarının 
konu ile ilgili kavramsal hata çok fazla yapmadıkları belirlenmiştir. Bu açık uçlu 
soruda konu ile ilgili kavramları betimlemede, yasaları ifade etmede ve çözüm 
için hangilerini kullanacaklarını belirtirken çok fazla hata yapmadıkları tespit 
edilmiştir. 

C) İşlemsel hatalardan kaynaklanan bulgular
Üçüncü açık uçlu sorunun çözümünde yapılan işlemsel hataların kaynak 

nedeni kapsamlı bir şekilde incelenerek analiz sonuçlarının frekans ve yüzde 
değerleri Tablo 15’ de verilmiştir. 

Tablo 15. İşlemsel hataların alt nedenleri

3.Soru
İşlemsel Hatalar Doğru

f         %
Yanlış

f         %
Boş

f         %
Problemdeki verilerin çözüm için 
uygulanmasında yapılan hatalar

15    33,3 17    37,8 13   28,9

Çözüm için gerekli olan formüllerin 
yazmak

24    53,3 8     17,8 13   28,9

Çözüm için uygun olmayan strateji 
kullanmak

16    35,6 17    37,8 12   26,6

Çözüm için yanlış bir formül kullanmak 21   46,7 10    22,2 14   31,1
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Tablo 15’ te görüldüğü gibi öğretmen adaylarının problem çözümünde en 
çok (%37,8) hem problemdeki verileri çözüm için uygulama aşamasında hem de 
uygun olmayan strateji kullanarak işlemsel hata yaptıkları belirlenmiştir. 

D) Cebirsel hatalardan kaynaklanan bulgular
Üçüncü açık uçlu sorunun çözümünde yapılan cebirsel hataların kaynak 

nedeni kapsamlı bir şekilde incelenerek analiz sonuçlarının frekans ve yüzde 
değerleri Tablo 16’ da verilmiştir. 

Tablo 16. Cebirsel hataların alt nedenleri

3.Soru
Cebirsel Hatalar Doğru

f         %
Yanlış

f         %
Boş

f         %
Kesirli sayılarla işlemlerde yapılan 
hatalar

14    31,1 8     17,8 23    51,1

Toplama-Çıkarma-Bölme-Çarpma işlem 
hataları

12    46,7 10       40 23    51,1

Sonuçta açının elde edilmesinde yapılan 
hatalar

11    24,4 14    31,1 20    44,5

Tablo 16’ da öğretmen adaylarının iki farklı ortamda ışığın kendi üzerinden 
geri yansıyabilmesi için ortamın kırılma indisi sorgulayan açık uçlu sorunun 
analiz sonuçlarına göre yaklaşık yarısının sonucu kesirli işlemlerde yapılan 
hatalar ve dört işlemde yapılan hatalar nedeniyle tamamlayamadıkları tespit 
edilmiştir.

3.3.3.	 “Geometrik	 optik	 konuları	 ile	 ilgili	 problemlerin	 çözümünde	
yapılan	hataların	birbiri	 ile	 ilişkisi	var	mıdır?”	Araştırma	Sorusuna	İlişkin	
Bulgular

Bu bölümde, öğretmen adaylarının problem çözümünde yaptıkları 
hataların birbiri ile ilişkisi olup olmadığı irdelenmiştir. Araştırma bulgularına 
göre problemin konusu ile ilgili problemin anlaşılmamasından kaynaklanan 
hatalar yapılması sonucunda çözüm sürecinde uygun olmayan stratejiler 
kullandıkları belirlenmiştir. Aynı zamanda Snell yasasını yazarken gelme açısı 
yanlış belirlemelerinden kaynaklanan hataların da birbiri ile ilişkili olarak 
yapıldığı düşünülmektedir. Bu gibi durumların problem çözme sürecinde 
kavramsal bilgi eksikliğinden kaynaklandığı ve problemde verilenleri çözüm 
için uygulama aşamasında işlemsel hataların yapılmasına zemin hazırladığı 
öngörülmektedir.



88    EĞITIM ARAŞTIRMALARI

3. Tartışma ve Sonuç 
Fen bilgisi öğretmen adayları ile yürütülen çalışmada elde edilen araştırma 

bulguları aşağıda özetlenerek verilmiştir. 
Öğretmen adaylarına merceklerin eğrilik yarıçapı ile ilgili bir problem 

sorulduğunda en fazla kavramsal hata yaptıkları tespit edilmiştir. Problem çözme 
strateji basamaklarına göre, öğretmen adaylarının problemin hangi konu ile ilgili 
kavramları içerdiğini belirlemeleri gerekmektedir. Bir başka deyişle, problem 
çözümünde konu ile ilgili kavramsal betimleme yapmaları gerekmektedir. 
Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının yaklaşık yarısının kavramsal 
betimleme yapamadıkları görülmektedir. Öğretmen adaylarının en çok kavramsal 
hata yapmalarının nedeni, düzlem yüzeyin eğrilik yarıçapının büyüklüğünün 
“sonsuz” olduğunu bilmemelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Böyle 
düşünülmesinin gerekçesi ise düzlem yüzeyin eğrilik yarıçapını “sıfır” almaları 
ya da hiçbir şey yazmadan yok kabul ederek problem çözmeye çalışmaları 
ile açıklanabilir. Ayrıca problem çözme sürecinde tümsek yüzeyin eğrilik 
yarıçapı ile ilgili kavramsal bilgi eksikliğinden kaynaklanan hatalar yaptıkları 
görülmektedir. Bu hatanın nedeni ise tümsek yüzeylerin eğrilik yarıçapı ile ilgili 
özellikleri bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. Merceklerde çukur yüzeylerin 
eğrilik yarıçapları “eksi (-)” ve tümsek yüzeylerin eğrilik yarıçapları “artı (+)” 
alınması gerekmektedir. Tam tersine, tümsek yüzeyin eğrilik yarıçapını eksi 
(-) aldıkları belirlenmiştir. Bu durumda elde edilen sonuçta yanlış olmaktadır. 
Problemin çözümünden elde edilen sonuca göre eğrilik yarıçapının artı ya da eksi 
çıkması durumunda, soruda verilen düz-tümsek merceğin odağının pozitif olması 
ile ilişkilendirilerek kıyaslama yapmadıkları düşünülmektedir. Bu durumda 
kavramsal hata yapılmasının nedenini, problemde verilen kavramsal bir bilgi ile 
çıkan sonucun sağlamasının yapmadığı şeklinde açıklayabiliriz. Bu bağlamda, 
öğretmen adaylarının elde edilen sonucu kavram ile ilişkilendirmedikleri ve 
kavramların önemli özelliklerini öğrenmedikleri düşünülmektedir.  

Öğretmen adaylarının merceklerin eğrilik yarıçapı ile ilgili problem çözme 
sürecinde en çok yaptıkları hata türlerinden ikinci ise problemi anlama ve analiz 
etme basamağında olduğu görülmektedir. Problem çözmeye başlamadan önce 
öğretmen adaylarının soruyu okumaları ve problemin ne olduğunu anlamaları 
gerekmektedir. Bu karşın problemi tam olarak anlamadıkları ve doğru analiz 
etmedikleri için problemi kendilerine göre yeniden kurgulayarak çözmeye 
çalıştıkları tespit edilmiştir. Problemin anlama ve analiz etme basamağında, 
problemde verilenleri ve isteneni belirtirken yine yanlış yazdıkları ya da tam 
olarak açıklayamadıkları görülmektedir. Ayrıca problemde sorgulanan konu 
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ve kavramlar ile ilgili kavram bilgilerinin yetersiz olması nedeniyle, istenileni 
diğer bir deyişle hedefi yanlış ifade ettikleri tespit edilmiştir. Problemde yer 
alan düzlem yüzeyin eğrilik yarıçapı ile ilgili kavram bilgilerinin yetersiz 
olması nedeniyle, her iki yüzeyin eğrilik yarıçapını toplam şeklinde göstererek 
sonucun bu toplama eşit olduğunu belirtikleri belirlenmiştir. Ayrıca problemde 
verilen düz-tümsek merceğin odak uzaklığını, tümsek yüzeye eşit alarak çözüm 
yapmaya çalıştıkları da tespit edilmiştir. 

Öğretmen adaylarının merceklerin eğrilik yarıçapı ile ilgili problem çözme 
sürecinde en çok yaptıkları hata türlerinden üçüncüsü ise problem çözümünde 
plan ya da strateji geliştirme basamağında yapılan işlemsel hatalardır. Problem 
çözme sürecinde işlemsel hataların kaynağı problemdeki verilerin bilhassa 
çözüm aşamasında kullanılması ya da uygulanması aşamasında yapılan 
hatalardan kaynaklandığı dikkat çekmektedir. Ayrıca çözüm sürecinde bir plan 
geliştirirken uygun olmayan bir çözüm yolunu tercih ettikleri görülmektedir.

Merceklerin eğrilik yarıçapı ile ilgili problem çözme sürecinde 
yaptıkları tespit edilen hata türlerinden dördüncüsü ise cebirsel hatalar olduğu 
görülmektedir. Bu basamakta öğrenciler problem sonucunu değerlendirmelidir. 
Özellikle problemin çözümünden elde ettikleri sonucun büyüklüğünün mantıklı 
olup olmadığı ve birim ile işaretinin değerlendirme yapılmadığı düşünülmektedir. 
Aynı zamanda sonuç değerlendirmesi yaparken cebirsel işlemlerde yaptıkları 
hataları da gözden geçirme fırsatlarını olmalıdır. Elde edilen bulgulara göre 
öğrencilerin yaklaşık yarısının toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinde 
hatalar yaptıkları belirlenmiştir.  

Araştırmada sorulan ikinci soruda; öğretmen adaylarına prizmalarda 
ışınların izlediği yolun çizimi ve Snell yasasının uygulanması ile ilgili problemde 
en çok problemin anlaşılmamasından kaynaklanan hata türünün yapıldığı tespit 
edilmiştir. Burada yapılan hatanın karakteristik özelliği ise en fazla problemde 
isteneni yanlış belirtmelerinden kaynaklandığı görülmektedir. 

İkinci soruda, öğretmen adaylarının en çok yaptığı hata türü işlemsel 
hatadır. Gözlenen bu hata türünün karakteristik özelliği ise çözüm sürecinde 
uygun olmayan strateji kullanmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Snell 
yasasını yazarken gelme açısı ile kırılma açısını belirlerken yanlış yaptıkları 
tespit edilmiştir. Bu hatayı yapmalarının bir diğer nedeni de problemi anlama ve 
betimleme basamağında, problemde yapmaları gereken taslak çizim üzerinde 
verilenlerin gösteriminde yapılan hatalardan kaynaklanmaktadır. 

Öğretmen adaylarına prizmalar ile ilgili sorulan soruda görülen bir diğer 
hata türü de kavramsal hatalardan kaynaklanmaktadır. Özellikle problemin hangi 
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kavramları içerdiğini belirlerken ve gösterirken hata yaptıkları görülmektedir. 
Işık farklı bir ortama girdiğinde durumu sorgulanması gerektiği iki aşamalı bir 
açık uçlu soruda; öğretmen adaylarının kırılma ile ilgili özellikleri, kritik açısını 
ve Snell yasanın uygulanması ile ilgili kavramsal betimleme yapamadıkları 
da görülmektedir. Kritik açının hangi durumlarda dikkate alınması gerektiğini 
belirtmedikleri görülmektedir. Ayrıca, Snell yasasının hangi ortam geçişlerinde 
kullanılacağını da belirtmedikleri tespit edilmiştir.  Ayrıca bu problemin çözüm 
sürecinde cebirsel hata yapmadıkları belirlenerek, sadece sorgulanan açının 
hesaplanmasında hata yapıldığı görülmektedir.

Araştırmada üçüncü olarak iki farklı ortamda ışığın kendi üzerinden geri 
yansıyabilmesi için ortamlardan birinde bir aynanın bulunması durumunda, 
ortamın kırılma indisi sorgulayan açık uçlu sorudan elde edilen bulgu sonuçları 
şu şekilde özetlenebilir.

Öğretmen adayları, üçüncü soruda problemi büyük çoğunluğunun çözerek 
sonuca ulaştıkları tespit edilmiştir. Problemi betimleme aşamasında öğretmen 
adaylarının yarısından fazlasının problemin konusu ile ilgili kavramlara ilişkin 
doğru açıklamalar yaptıkları belirlenmiştir. Problemin çözüm aşamasında 
görülen hataların ise problemin anlaşılmamasından kaynaklandığı ve işlemsel 
hataların olduğu görülmektedir. 

Genel olarak üç araştırma probleminde, öğretmen adaylarının sadece 
bilişsel alt yapılarının iyi olmasının yeterli olmadığı aynı zamanda akıl yürütme 
becerilerini de kullanmaları gerektiği düşünülmektedir. Geometrik optik ile ilgili 
fizik sorularında geçen bazı betimsel ifadeler, öğrencilerin bilimsel kavramları 
bilip bilmediklerini sorgulamamıza ve öğrencilerde var olan bilgilerin sorulan 
soruyu çözmek için yeterli olup olmadığını belirlememize yardımcı olmaktadır. 

Alanyazında yapılan çalışmalar, problem çözme stratejileri üzerine olduğu 
gibi problem çözme sürecinde yapılan hatalar üzerine de yapıldığı görülmektedir. 
Özgen (2013)  yaptığı çalışmada problem çözme ve matematiksel ilişkilendirme 
arasında bir bağ olduğunu göstererek bu çalışmayı desteklemektedir. Ayrıca 
yapılan diğer çalışmalarda öğretmen adaylarının problem çözmede çeşitli 
güçlükler çektiğini göstermektedir (Özgen ve Alkan, 2012). Tokluk ve Uçar 
(2011), öğretmen adaylarının kavramsal bilgiyi işlem basamağında uygulama 
boyutuna geçerken sorun yaşadıklarını belirtmiştir. 

4. Öneriler

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda şu önerilerde 
bulunabiliriz.
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·	 Problem çözme sürecinde problem çözme stratejisinin nasıl 
kullanılacağına ilişkin örnekler verilmelidir.

·	 Problem çözme sürecinde yapılan hatalar hakkında geri dönüt 
verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

·	 Problem çözme sürecinde yapılan hatalar detaylı bir şekilde irdelenirse, 
hata kaynaklarının karakteristik özelliklerini betimlememizi kolaylaştırır. 
Böylece öğretmen adaylarının matematiksel işlemlerde eksiklerini görmelerine 
ve eksikliklerin giderilmesine yardımcı olunabilir. 

·	 Problem çözümleri sadece sonuca göre değerlendirme yapılmamalıdır. 
Rubrik değerlendirme ölçeği kullanılabilir.
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1. Giriş

Matematiğin en temel öğrenme alanlarından olan analiz, değişen 
nicelikleri incelemeyi ve bu niceliklerin gelecekteki durumlarına 
yönelik tahminler yapmayı hedefler (Çetinkaya, Erbaş ve Alacacı, 

2013). Analiz, fonksiyonel olarak değişen ve birbiriyle ilişkili olan iki niceliği 
düzenlerken bazı gösterimlere ihtiyaç duyar. Bilhassa mühendislik, biyoloji ve 
fizik alanındaki hareket, büyüme, değişim oranı ve değişim hızı gibi kavramlar 
incelenirken analizdeki semboller ve notasyonlar kullanılır (Bingölbali, 2013). 
Analiz dersi ile amaçlanan hedeflere ulaşmada kullanılan önemli esaslardan 
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birisi de analizin en temel dinamiklerinden olan türev konusudur (Doruk, Duran 
ve Kaplan, 2018). Fonksiyon, oran, limit ve integral ile ilişkili olan türev, 
birden çok tanımı ve yorumu mevcut olan çoklu temsil edilebilme bakımından 
zengin bir kavramdır. Türev genel olarak anlık değişim oranı, ortalama değişim 
oranlarının limiti, bir fonksiyonun bir noktasındaki teğet doğrusunun eğimi 
veya hızı şeklinde tanımlanır (Zandieh, 2000). Bu tanımlardan hareketle 
türeve ulaşmak için birbirinden farklı rotalarda ancak sonuç olarak aynı hedefe 
yönlendiren yorumlamaların ve çoklu temsillerin kullanıldığı söylenebilir. 
Bahsedilen çoklu temsiller birbirleriyle bağlantılı olup türev konusunun iyi 
anlaşılmasında önemlidir (Herbert ve Pierce, 2012; Santos ve Thomas, 2001). 
Türevin tanımında ve bu kavramın öğretiminde kilit rol oynayan çoklu temsiller 
sayısal (nümeriksel), geometrik (grafiksel), cebirsel (sembolik) ve fiziksel 
temsillerdir (Park, 2012). 

Bireylerin türev kavramıyla en sık karşılaştıkları temsiller cebirsel ve 
geometrik temsillerdir. Türevin formel tanımı cebirsel temsil içerisinde yer 
alır. Geometrik temsilde tanımdan yola çıkarak sekant doğrularından teğet 
doğrularına yönelik dönüşümler görselleştirilmeye çalışılır. Problemleri çözmek 
için sayısal verilerle hazırlanan tablolar sayısal temsil içerisindedir (Girard, 
2002). Fiziksel temsilin sayısal temsil olarak kabul edildiği, bundan dolayı 
birbirlerine dönüşümünün olmadığı da belirtilmektedir (Kendal, 2001). Fiziksel 
temsilde farklı olarak gerçek hayattan alınan bir nesnenin formüle edilen 
hareketi analiz edilir. 

Cebirsel yaklaşımdaki formel tanımda, türevi aranan fonksiyon ile 
noktalar net bir şekilde açıklanarak türev yorumunun fonksiyondaki değişimin, 
değişkendeki değişime oranının limiti olduğu sezdirilmektedir (Doruk ve ark., 
2018). Lisans düzeyinde daha ön planda yer alan cebirsel gösterimde (Duru, 
2006) ise formel türev tanımı “ ÌA IR , Îa A  ve α, A kümesinin bir 

yığılma noktası olsun. : ®f A	 	IR  fonksiyonu için 
( ) ( )

lim
®

-
-x a

f x f a
  

x a
ya da 

( )
0

( )
lim

®

+ -
h

f a h f a
h

 limiti mevcut ise bu limite f nin a noktasındaki türevi 

denir” şeklinde yapılmıştır (Balcı, 1999). 
Formel tanım genelde değişim oranlarının limiti ya da farkların oranının 

limiti şeklinde yorumlanmaktadır. (Bingölbali, 2013; Ergene, 2011; Zandieh, 
2000). Geometrik yaklaşım içerisinde değerlendirilen “türevin teğet eğimi” 
ile “bir fonksiyona bir noktada çizilen teğetin eğimi”, sayısal yaklaşım 
içerisinde değerlendirilen “anlık değişim oranı” ve fiziksel yaklaşım içerisinde 
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değerlendirilen “anlık hız” yorumları da cebirsel yaklaşımdaki formel tanıma 
benzer şekilde elde edilmektedir (Akkaya, 2009; Doruk ve ark., 2018). 
Türevin formel tanımı incelendiğinde bir fonksiyon ve bu fonksiyonun türev 
fonksiyonuna yönelik bilgilerin yer aldığı görülmüştür (Duran, 2018). Türevi 
aranan fonksiyon ile sabit ve değişken gibi noktaların mutlak şekilde sunulduğu 
bu tanımda türevi aranan fonksiyonun tanım kümesinin reel sayıların bir 
alt kümesi olduğu, türevi aranacak olan noktanın tanımlı olması ve tanım 
kümesinin bir yığılma noktası olması gerektiği açıkça belirtilmektedir (Duran, 
2018). Örneğin doğal sayılar ya da tam sayılarda tanımlanan bir fonksiyonun 
türevinden bahsedilemeyeceği yorumu yapılabilir. Tanımda en çok limit alma 
işlemi göze çarpmaktadır. Tanımda f fonksiyonunun değil, onunla ilişkili olan 
yeni bir fonksiyonun limitinin alındığı dikkat çekmektedir. 

Limiti aranan ( ) ( ) ( )-
=

-
f x f a

g x
x a

 fonksiyonu incelendiğinde; bu 

fonksiyonun sayısal olarak f fonksiyonun [a,x] aralığındaki ortalama değişim 
oranı (a sabit, x değişken), geometrik olarak fonksiyona a ve x noktalarından 
geçen sekant doğrusunun eğimi anlamına gelmektedir. Tanımdan, bir noktadaki 
türevin o noktadaki bir çeşit limit alma işlemi olduğu açıkça görülmektedir. 
Limit alma işleminde, f fonksiyonuna a noktasının sağından ve solundan 
yaklaşma söz konusu olacağı için fonksiyonun tanım kümesinin a noktasının 
sağından ve solundan yaklaşmaya uygun şekilde tanımlanması gerekir. Bu 
nedenle aralıkların uç noktalarında fonksiyonun türevinden bahsedilemez. 
Buradan bir fonksiyonun bir aralıktaki türevinden bahsedebilmek için o aralığın 
açık aralık olması gerektiği yorumu yapılabilir. Aksi halde, örneğin [a,b] 
aralığında tanımlı fonksiyonun b noktasındaki sağ türevinin hesaplanmasında 
yer alan f(b+h) ifadesi tanımsızlık belirtecektir. Ayrıca g fonksiyonunun a 

noktasındaki limiti teorik olarak ilk bakışta 0
0

 belirsizliğini işaret etmektedir. 

Bu tarz belirsizliklerin limit değeri sonlu bir değer olabileceği gibi sonsuza da 

yaklaşabilmektedir. Eğer bu belirsizliğin limiti sonlu bir değer ise fonksiyon 
o noktada türevlenebilirdir, diğer durumlarda ise türevlenemez denir. g 
fonksiyonunun a noktasında limitinin alınması, sayısal olarak ortalama değişim 
oranından anlık değişim oranına, geometrik olarak sekant doğrularından 
teğet doğrusuna bir dönüşüme yol açar. Türev tanımı kullanılarak yapılan 
ispatlarla türev kavramı ile diğer kavramlar arası ilişkiler ortaya çıkarılabilir. 
Örneğin formel limit tanımında bulunan matematiksel ifadeler basit bir şekilde 



98    EĞITIM ARAŞTIRMALARI

manipüle edilerek bir noktada türevlenebilen fonksiyonların aynı noktada 
sürekli oldukları ispatlanabilir.

Yer değiştirme, değişim oranı, ortalama hız, anlık hız, sürat, ivme, yol 
ve zaman kavramlarını bünyesinde barından fiziksel temsile yönelik günlük 
hayattan büyüme oranı, enflasyon oranı, artış hızı ve büyüme hızı gibi 
betimlemeler yapılır (Kendal, 2001; Zandieh, 2000). Bu araştırmada üzerinde 
yoğunlaşılan fiziksel temsil şu şekilde açıklanabilir. Bir hareketlinin zaman bağlı 
yol denklemi f olsun. Hareketlinin t0 ile t zamanındaki aldığı yollar sırasıyla 
f(t0) ile f(t) olur. Hareketlinin yer değiştirmesine yönelik sembolik ifade bu 
durumda ( ) 0( )-f t f t  ile gösterilir. Hareketlinin [t0 , t] zaman aralığındaki

ortalama hızı Vort = 
( ) ( )f t f t

t t
 ile bulunur. Bu hareketlinin bir aralıktaki 

ortalama hızı değil de o anki hızı bulunmak isteniyorsa söz konusu aralık ilgili 
noktayı içine alacak şekilde olabildiğince daraltılmalıdır. t0 anındaki hız merak 
ediliyorsa [t0, t] aralığı olabildiğince daraltılarak ortalama hız aranmalıdır. Bu 
da t zamanı t0’a yaklaştırıldığında yani t → t   olduğunda mümkündür. Böylelikle 
[t0 , t] zaman aralığı daralacak ve bu küçük aralıktaki ortalama hız bize anlık hızı 

verecektir. Bu durumda t0 anındaki anlık (ani) hız 
( )

0

0

0

( )
lim
®

-
-t t

f t f t
t t

 formülü 

ile bulunur ki, bu formül f fonksiyonunun t0 noktasındaki türevinin tanımıdır. 
Buradan da anlaşılacağı üzere, anlık hız için ortalama hız kavramının bir ön şart 
olarak bilinmesi gerekir. Benzer mantıkla zamana bağlı hız fonksiyonu ivme 
fonksiyonunu vermektedir. 

Türkiye’de revize edilen 12. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim 
Programı’nda (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018) türev ve türevle ilişkili 
kavramlara (limit ve süreklilik) daha fazla yer verildiği görülmüştür (%21, 46 
ders saati). Benzer şekilde en çok sayıda kazanım da yine 11 kazanımla türev 
konusundadır. Öğretim programında özel olarak türev kavramı ve uygulamaları 
konusuna programda %16 oranda yer verilmiş olup bu oranın ders ağırlığı 
bakımından trigonometri konusunun sahip olduğu %17’lik orandan sonraki en 
yüksek oran olduğu tespit edilmiştir. Buna göre 12. Sınıflar Matematik Dersi 
Öğretim Programı’nda üzerinden en çok durulan konulardan birisinin türev 
olduğu söylenebilir. 

Söz konusu program (MEB, 2018) ile MEB tarafından sunulan güncel 
örnek ders kitapları (Altun, 2018; Emin, Gerboğa, Güneş ve Kayacıer, 2021) 
türev konusunun içeriği bakımından incelendiğinde, türev kavramına bu 

0

0

0

     −
−
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kavramın anlaşılması için ön şartlardan biri olan limit ve süreklilik konusunun 
öğretiminin ardından giriş yapıldığı görülmüştür. Resmi ders kitaplarında türev 
kavramı örnek bir fonksiyon (zamana bağlı yol fonksiyonu) üzerinden fiziksel 
ve geometrik modeller yardımıyla tanıtılmaktadır. Anlık değişim oranı kavramı 
tanımlanarak türevin anlık değişim oranı olduğu belirtilmektedir. Anlık değişim 
oranı cebirsel olarak da ifade edilip türev tanımı olarak sunulmaktadır. Ayrıca 
bir fonksiyonun bir noktadaki türevinin fonksiyona o noktada çizilen teğetin 
eğimi olduğu bilgisi verilmektedir. 

Tanım kullanılarak türevinin bulunmasına yönelik birkaç alıştırma 
yapılmaktadır. Basit bazı fonksiyonların türevleri kural olarak, ispatsız bir şekilde 
verilmektedir. Küme üzerinde fonksiyonların türevlenebilir olması kavramı 
açıklanmaktadır. Türev ile süreklilik arasındaki ilişki kural olarak verilmektedir. 
Türevlenebilen iki fonksiyonun toplamının, farkının, çarpımının ve bölümünün 
türevine ait kural açıklanmakta ve uygulamalar yapılmaktadır. İki fonksiyonun 
bileşkesine ait türev fonksiyonu (Zincir kuralı) kuralı oluşturulmakta ve 
uygulamalar yapılmaktadır. Yüksek mertebeden türev kavramı açıklanmaktadır. 
Türevin uygulamaları başlığı altında teğet ve normal denklemleri, artan ve 
azalan fonksiyon, türev yardımıyla fonksiyonun grafik çizimleri ile maksimum-
minimum problemlerine yer verilmektedir. Güncel ders kitaplarında doğrudan 
türevin fiziksel temsiline yönelik bir başlık yer almamakla birlikte, türevin 
fiziksel yorumunu çağrıştıran anlık değişim oranı, anlık hız ve ivme kavramları 
ile türev kavramının ilişkisi açıklanmaktadır. Şekil 1 ve Şekil 2’de türevin 
fiziksel anlamına yönelik güncel ders kitaplarında yer alan açıklamalara ve bir 
alıştırmaya yer verilmiştir.

Şekil 1: Türevin fiziksel anlamına yönelik açıklamalar 
(Emin ve ark., 2021, s. 217-219)
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Şekil 2: Türevin fiziksel anlamını yansıtan alıştırma (Altun, 2018 s.177)

Lise düzeyinde türev konusunun hata ve yanılgılardan uzak, etkili ve kalıcı 
bir biçimde öğretilmesi esastır (James, 1995). Lisede kavramsal bağlamda iyi 
öğrenilmeyen türev konusu lisans eğitiminin ilk dönemlerinde öğrenciler 
için problem oluşturabilmektedir (Burton, 1989). Öğrencilerin türeve yönelik 
kavramsal bir anlayış geliştirebilmeleri için ilişkilendirme ön şart konumundadır 
(Şahin, Erbaş ve Aydoğan Yenmez, 2015). Matematiksel ilişkilendirme 
becerisinin alt boyutları arasında ilgili kavramın çoklu temsil edilebilmesi ve 
günlük hayat ile ilişkilendirilmesi yer almaktadır (Bingölbali ve Coşkun, 2016). 
Bu nedenle kavramsal bir anlama için, öğrencilerin türevin çoklu temsilleri 
hakkında doğru anlayışta olmaları gerekmektedir. Bu temsillerden bir tanesi 
ve belki de günlük hayatla en çok bağlantılı olan temsil fiziksel temsildir. Bu 
öneme rağmen öğrencilerin türevin fiziksel anlamını açıklamada zorlandıkları 
(Bingölbali, 2013), fiziksel-sembolik-geometrik anlamlar arasındaki ilişki ağını 
ve çoklu temsillerin kendilerine özgü niteliklerini anlamadıkları ayrıca bunları 
ifade etmede güçlük yaşadıkları bilinmektedir (Açıkyıldız, 2013; Dunham 
ve Osborne, 1991; Duran, 2018; Duran ve Kaplan, 2016; Ferrini-Mundy ve 
Graham, 1994; Herbert ve Pierce, 2008; Viholainen, 2008; Zandieh, 1997, 2000). 
Öğrenciler türevin farklı temsillerini ifade ederken genelde diğer temsilleri göz 
ardı ederek tek bir temsile yoğunlaşmaktadır (Ferrini-Mundy ve Lauten, 1994; 
Habre ve Abboud, 2006; Morgan, 1990). Öğrencilerin türevin tanımındaki 
çoklu temsiller arasındaki farklılıklar ile ilişki ağlarını fark edememeleri konuya 
dönük sahip oldukları kavram yanılgılarının güçlenmesine de neden olmaktadır 
(Park, 2011, 2013). 

Öğrencilerin temsile yönelik kavramsal bilgiye sahip olmaları için öncelikle 
öğretmenlerinin doğru bir anlayışta olması beklenmektedir. Öğretmenlerin bu 
konuda yeterli konu alanı bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Konu alanı 



LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN TÜREVİN FİZİKSEL ANLAMINA . . .     101

bilgisine yeterli düzeyde sahip olan öğretmenlerin kavramların çoklu temsilleri 
arasındaki ilişkileri kolay bir şekilde kurabildikleri, bu sayede dersin kalitesini 
arttırdıkları ve öğrenci başarısını olumlu etkiledikleri bilinmektedir (Buckreis, 
1999; Cohen, McLaughlin ve Talbert, 1993; Hill, Rowan ve Ball, 2005; Lange, 
Kleickmann ve Möller, 2012; Ma, 1999). Konu alanı bilgisi düşük düzeyde olan 
öğretmenler ise yanlış yapılandırdıkları bilgileri aktardıklarından öğrencilerin 
var olan kavram yanılgılarını kuvvetlendirdikleri (Käpyla, Heikkinen ve Asunta, 
2009) ve pedagoji bilgilerini etkili kullanamadıkları görülmüştür (Arslan Kılcan, 
2006; Osborne ve Simon, 1996). Öğretmenlerin matematiğin farklı konularında 
eksik, yanlış ve kavram yanılgılarına açık bilgilere sahip oldukları görülmüş ve 
bu bilgileri öğrencilere iletirken de eksik veya yanlış ilettikleri tespit edilmiştir 
(Ball, Lubienski ve Mewborn, 2001; Brown ve Borko, 1992; Duran, 2018; 
Duran ve Kaplan, 2016; Vermette ve Gattuso, 2014). Öğretmenler konu alanı 
bilgilerini derste ağırlıklı olarak işlemsel bağlamda kullandıklarından kavramsal 
bağlamda problem yaşamaktadırlar (Hiebert ve Lefevre, 1986). 

Yukarıdaki bölümlerde türev konusunun kavramsal boyutta öğrenilmesi ve 
içselleştirilebilmesi için ilişkilendirmenin oldukça önemli olduğu belirtilmiştir. 
Matematiksel ilişkilendirme için ilgili kavramın günlük hayat ile bağdaştırılması 
ve çoklu temsil edilebiliyor olmasının önemli beceriler olduğu açıklanmıştır. 
Ne yazık ki, öğrencilerin türevin fiziksel temsili ile ilgili güçlük yaşadıkları 
ve bu güçlüğün kaynaklarından birinin öğretmenin konu alanı bilgisindeki 
eksiklikler olduğu vurgulamıştır. Bu anlamda öğretmenlerin türevin fiziksel 
anlamına yönelik doğru anlayışta olmaları gerekmektedir. Araştırmacılara düşen 
ise öğretmenlerin belirtilen doğru anlayışa sahip olup olmadıklarını ortaya 
çıkarmak, varsa eksiklikler konusunda bilgilendirme yapmak, eksiklikleri 
giderici faaliyetlerde yer almaktır. Bu çalışma da böyle bir ihtiyacın ürünüdür. 
Lise matematik öğretmenlerinin türevin fiziksel temsiline yönelik anlayışları 
detaylı ve bütüncül olarak ortaya çıkarılmak istenmiştir.  

2. Yöntem

Bu çalışmada nitel araştırma modellerinden durum çalışması deseni
kullanılmıştır. Nitel çalışmalar, olaylara, olgulara ve durumlara dışarıdan 
müdahale edilmeden kendi koşulları içerisinde detaylı ve gerçekçi bir yaklaşımla 
betimlenen araştırma yöntemleri olarak bilinir (Ekiz, 2009; Yıldırım ve Şimşek, 
2013). Durum çalışmaları ise genellemeye varmadan, farklı veri toplama 
araçları işe koşularak evrende sınırları önceden belirlenmiş bir gruba, olaya ya 
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da duruma derinlemesine yoğunlaşma fırsatı sunmaktadır (Cohen, Manion ve 
Morrison, 2002; McMillian ve Schumacher, 2010). 

2.1.	Araştırma	Grubu

Bu araştırmanın katılımcıları MEB’e bağlı genel liselerde görev yapan 
ve lisans öğrenimleri sırasında “Analiz I-II” derslerini alan 10 lise matematik 
öğretmenidir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin belirlenmesinde amaçlı 
örnekleme yöntemleri içerisinde yer alan maksimum çeşitlilik örneklemesinden 
yararlanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin tamamının mezuniyet 
alanlarının aynı olmamasına ve farklı hizmet süresine sahip olmasına dikkat 
edilmiştir. Buna göre araştırma grubu farklı hizmet süresine sahip (6-23 yıl), 
beşi eğitim fakültesi, beşi de fen-edebiyat fakültesi mezunu lise matematik 
öğretmeninden oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin gerçek 
isimleri yerine Ö1, Ö2, Ö3, …, Ö10 şeklinde kodlar kullanılmıştır. Lise 
matematik öğretmenlerinin demografik özelliklerine yönelik bilgiler Tablo 1’de 
sunulmuştur.

Tablo 1: Lise Matematik Öğretmenlerinin Demografik Özellikleri

Öğretmenler Mezuniyet Cinsiyet Hizmet Süresi

Ö1
EF Erkek 23 yıl

Ö2
EF Erkek 17 yıl

Ö3
FEF Erkek 13 yıl

Ö4
EF Erkek 16 yıl

Ö5
FEF Erkek  9 yıl

Ö6
FEF Erkek 12 yıl

Ö7

Ö8    
Ö9  

FEF
         EF

FEF

Kadın 
Kadın 
Erkek

 6 yıl
18 yıl
18 yıl

Ö10
EF Erkek 20 yıl

EF: Eğitim Fakültesi, FEF: Fen Edebiyat Fakültesi 

2.2.	Veri	Toplama	Araçları

Araştırmada lise matematik öğretmenlerinin türevin fiziksel anlamına 
yönelik anlayışlarını ortaya çıkarmak için araştırmacılar tarafından geliştirilmiş 
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yapı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu araştırmada görüşme 
formunun kullanılmasının sebebi ise diğer veri toplama araçlarına nispeten 
katılımcı görüşlerinin daha derinlemesine incelenecek olması ve araştırılan 
konunun katılımcı perspektifinden görmeyi sağlamasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 
2013). Görüşme formu iki bölümden ibarettir. İlk bölümünde yaş, cinsiyet, 
mezuniyet ve öğretmenlikteki hizmet süreleri gibi demografik nitelikleri 
belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. 

Formun ikinci bölümünde ise lise matematik öğretmenlerinin türevin 
fiziksel anlamı konusundaki anlayışlarını tespit etmeye yönelik sorular yer 
almaktadır. Bu bölümde sırasıyla türevin fiziksel tanımına yönelik bilgi 
vermeleri istemiştir. Daha sonra türevin fiziksel anlamında iki kritik kavram 
olan ortalama hız ve anlık hız hakkındaki bilgilerini değerlendirmek için ilgili 
kavramlarla ilgili iki problem sorulmuştur.  Formdaki sorular oluşturulurken 
MEB’in 2013 ve 2018 yıllarındaki öğretim programlarında yer alan “anlık 
değişim oranını fizik ve geometrik modellerden yararlanarak açıklar” kazanımı 
dikkate alınmıştır. Yine sorular belirlenirken literatürde türevin fiziksel 
anlamıyla ilişkili araştırmalar (Bingölbali, 2013; Bingölbali ve Monaghan, 
2008; Chau, Duc ve Tong, 2021; Christensen ve Thompson, 2012; Erdoğan, 
2017; Herbert ve Pierce, 2008; Kendal, 2001; Kertil, 2014; Yılmaz Senem ve 
Kula, 2015) ve pedagojik alan bilgisiyle ilgili araştırmalar (Aydoğan Yenmez, 
2012; Dönmez, 2009; Karahasan, 2010; Muflihin, 2015; Özdoğan, 2018; Pino-
Fan, Godino, Font ve Castro, 2012, 2013; Vermette ve Gattuso, 2014) dikkate 
alınmıştır. Formun nihai uygulamasından önce formdaki sorular türev alanında 
çalışma yapan 2 öğretim üyesi ile 1 matematik öğretmeni olmak üzere 3 uzman 
tarafından incelenmiştir. 

Taslak haldeki görüşme formunun pilot uygulaması genel liselerde görev 
yapan iki lise matematik öğretmeniyle ders saatleri dışındaki boş saatlerde 
yapılmıştır. Pilot uygulama her iki öğretmen için ortalama 20 dakika sürmüştür. 
Uygulama sonunda öğretmenlerden formla ilgili olumlu dönütler alınmıştır. 
Son hali verilen formun nihai uygulaması öncesinde ilgili kurumlardan resmi 
izinler alınmıştır. Nihai uygulama, öğretmenlerin görev yaptıkları okulların 
dersliklerinde ve dersin olmadığı vakitlerde gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin 
her biriyle yapılan nihai görüşmeler ortalama 30 dakika sürmüştür. Her 
görüşmede sorular öğretmenlere aynı sırayla sorulmuştur. Veri kaybını 
engellemek için görüşmelerin tamamı ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. 
Çizim gereken yerlerde cep telefonu kamerasıyla fotoğraf ve video kaydı 
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yapılmıştır. Görüşmeler sonrası elde edilen kayıtlar araştırmacılar tarafından 
transkript edilerek birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 

2.3.	Verilerin	Analizi

Araştırmanın verileri içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. İçerik 
analizinde veri toplama araçlarından elde edilen veriler benzerlik ve 
farklılıklarına göre sistematik şekilde sınıflandırılarak kategoriler ve kodlar 
etrafında birleştirilip okuyucuya sunulur (Tavşancıl ve Aslan, 2001). 
Araştırmadan elde edilen kategoriler araştırmacılar tarafından kontrol edilerek 
uzlaşma sağlanmıştır.  Görüşme formundaki sorulara yönelik verilen cevaplar 
öğretmenlere inceletilerek teyit ettirilmiştir.

3. Bulgular

Bu çalışmada öğretmenlerin türevin fiziksel anlamına yönelik
bilgilerinin sorgulanması amaçlanmıştır. Bu amaçla öğretmenlerden öncelikle 
türevin fiziksel tanımına yönelik bilgi vermeleri istemiştir. Daha sonra türevin 
fiziksel anlamında iki kritik kavram olan ortalama hız ve anlık hız hakkındaki 
bilgilerini değerlendirmek için ilgili kavramlarla ilgili iki problem sorulmuştur. 
İlk olarak, öğretmenlerden türevin fiziksel anlamına yönelik bilgiler vermeleri 
istenmiştir. Öğretmenlerin yaptığı açıklamalar incelendiğinde, yapılan 
açıklamaların içerik olarak sözel açıklamalar, notasyonel gösterimler ve 
örnekler içerdiği tespit edilmiştir. Öğretmenlerin türevin fiziksel anlamına 
yönelik yaptıkları sözel açıklamalarda üç farklı kavrama odaklandıkları ortaya 
çıkmıştır. Tablo 2’de öğretmenlerin yaptıkları sözel açıklamalar hakkında 
bilgiler sunulmuştur.
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Tablo 2: Türevin Fiziksel Anlamına Yönelik Sözel Açıklamalar

Kategoriler Örnek ifadeler Öğretmenler

Hız-İvme

Yol, zamana bağlı bir denklem şeklinde 
yazıldığında yolun zamana bağlı birinci türevi 
hızı verir. Benzer şekilde hızın da zamana göre 
birinci türevi ivmeyi verir (Ö2)

Ö1 Ö2 
Ö7 Ö8

Farkların 
Oranı

Anlık 
Değişim 
Miktarı- 

Anlık Hız

 

Hız ifadesi yolun zamana oranı olduğundan yol, 
yollar farkı ya da yoldaki değişim olarak zaman 
da zamanlar farkı şeklinde düşünüldüğünde 
bunları oranladığımız vakit ifade yolun zamana 
bağlı birinci türevi anlamına gelir (Ö3)

Bir hareketlinin belli bir zamana bağlı olarak 
değişimini gösteren bir fonksiyon verilsin. 
Hareketlinin bir andaki anlık değişim miktarı ya 
da anlık hızı türevin fiziksel anlamına yöneliktir 
(Ö10)

Ö3 Ö5

Ö4 Ö6 
Ö9 Ö10

Tablo 2’de dört öğretmenin açıklamalarında türevin fiziksel anlamı için hız-
ivme vurgusu yaptığı görülmüştür.  Ö1, Ö2, Ö7, Ö8 zamana bağlı yol denkleminin 
birinci türevinin hızı, hızın birinci türevinin ivmeyi verdiğini ifade etmişlerdir. 
Bu ifadeler türevin fiziksel anlamına yönelik makul ifadelerdir. İki öğretmen, 
türevin fiziksel anlamı için farkların oranı kavramını ön plana çıkarmıştır. Ö3 ve 
Ö5 türevin fiziksel olarak yoldaki değişimin zamandaki değişime oranı olduğunu 
belirtmiştir. Bu ifadeler türevin fiziksel anlamı ile örtüşüyor gibi görünse de 
açıklamada önemli bir kavram eksik kalmıştır. Açıklamalarda limit kavramına 
doğrudan ya da dolaylı olarak değinilmemiştir. Bu nedenle yapılan açıklamanın 
türevin fiziksel anlamını tam olarak yansıttığı söylenemez. Dört öğretmen (Ö4, 
Ö6, Ö9, Ö10) de sözel açıklamalarında türevin fiziksel anlamı için anlık değişim 
miktarı-anlık hız ifadelerini kullanmışlardır. Bu öğretmenler hem türevin 
fiziksel anlamını yansıtan anlık hız ifadesini hem de türevin fiziksel anlamını 
tam olarak yansıtmayan anlık değişim miktarı ifadesini dile getirmiştir. Türevin 
fiziksel anlamı içerisinde miktar değil oran vardır. Nitekim oran kavramı iki 
ya da daha çok nicelik arasındaki tutarlılık iken miktar kavramı bir niceliğin 
azalabilen ya da çoğalabilen durumudur. Buna göre öğretmenlerin çoğunun sözel 
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açıklamalarında türevin fiziksel anlamına uygun olmayan ifadeler kullandıkları 
söylenebilir.  

Üç öğretmen (Ö4, Ö8, Ö9) sözel açıklamalara ek olarak türevin fiziksel 
anlamına yönelik günlük hayat örnekleri vermeye çalışmıştır. Ö4 türevin 
fiziksel anlamı için “Bir aracın hareket halindeyken belli bir saniyedeki 
hızının anlık değişimi” ile “Bir göl düşünelim. Göle taş attığımızda durgun 
sudaki daire halkaları gittikçe genişlesin. Mesela beşinci saniyedeki en 
büyük halkanın alanı gibi sorular…” örneklerini vermiştir. Ö8 türevin 
fiziksel anlamına yönelik “Küre şeklindeki bir balonun şişerken ya da şişliği 
inerken belli bir andaki şişme hızı…” örneğini ifade etmiştir. Ö9 türevin 
fiziksel anlamıyla ilgili “…Anlık hız için şu örneği verebilirim. Örneğin 
bir baba araba sürüyor. Oğlu da yanında olsun. Oğlu babasına, baba şu 
anda kaç km hızla gidiyoruz? dediği anda babasının hız ibresine baktığı an 
o arabanın o anki hızıdır” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Verilen bu 
örneklerde türev kavramı ile günlük hayat ilişkisine yönelik tatmin edici 
açıklamalar yapılamadığı görülmüştür. Buna göre öğretmenlerin verdikleri 
örneklerle türevin fiziksel anlamı arasında ilişki kurmada güçlük yaşadıkları 
söylenebilir. 

Öğretmenler türevin fiziksel anlamını açıklarken notasyonel 
gösterimler de yapmışlardır. Bazı öğretmenler özel bir fonksiyonun kuralını 
yazarak birinci ve ikinci türevini almışlardır. Oluşan yeni fonksiyonların 
sırasıyla hız ve ivmeyi ifade ettiklerini belirtmişlerdir. Diğer öğretmeler 
ise genel olarak türev formülünü vermeye çalışmışlardır. Tablo 3’te 
öğretmenlerin kullandıkları notasyonel gösterimlere yönelik bilgilere yer  
verilmiştir.  
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Tablo 3: Türevin Fiziksel Anlamı İçin Kullanılan Gösterimler

Kategoriler Örnek Gösterimler Öğretmenler

Özel Fonksiyon 
Yol=t3+2t+1 ise Yol¢	= V(t)=3t2+2 

S¢(t) = V(t) ve V ¢(t)=a(t)
S (t)=at2+bt+c için S¢	(t0)= 2.a.t0+b

Ö1 Ö4

Ö5 Ö6

Diferansiyel

Farkların Oranı

Değişim  
Oranının Limit 

Durumu 

v(t)=  ds
dt

  a(t)=  dv
dt

v=  dx
dt

v =  x
t

 ise Dv = 
x
t

D
D

0
lim
x

y
xD ®

D
D

( ) ( )
lim
x t

S x S t
x t®

-
-

 = S¢	(t)

Ö2 Ö7

Ö3

Ö8 Ö9

Ö10

Tablo 3’e göre dört öğretmen özel fonksiyonları dikkate alarak türev 
fonksiyonlarını göstermeye çalışmışlardır. Diğer öğretmenler genel olarak 
türev fonksiyonunu tanımlamaya yönelmişlerdir. Ö1, Ö4, Ö5 ve Ö6 özel yol 
fonksiyonunun birinci ve ikinci türevleri ile hız ve ivme arasındaki ilişkiyi 
notasyonel olarak göstermeye çalışmıştır. Diğer öğretmenler genel olarak türevi 
izah etmek istemişlerdir.  Ö8, Ö9 ve Ö10 türevin sembolik tanımını vermeye 
çalışmış fakat fiziksel anlamına yönelik bir ifade kullanmamıştır. Ö3 sembolik 
olarak, hızın yolun zamana oranı, hızdaki değişimin yoldaki değişimin zamandaki 
değişime oranı olduğunu ifade etmiş fakat ifade ettiği hız ya da hızdaki değişim 
kavramlarının türev ile ilişkisine yönelik bir gösterim kullanmamıştır.

Türevin fiziksel anlamında önemli iki kavram vardır. Bu kavramlar 
ortalama hız ve anlık hız kavramlarıdır. Türevi fiziksel olarak yorumlayabilmek 
için bu iki kavrama yönelik gerekli anlayışa sahip olunması gerekmektedir. 
Öğretmenlerin bu anlayışa sahip olup olmadığını oraya çıkarabilmek için 
öğretmenlere ortalama hız ve anlık hız ile ilgili iki problem sorulmuştur. 
Öğrencilerin çözümleri, ortalama hız ve anlık hız için sahip oldukları anlayış 
çerçevesinde değerlendirilmiştir. 
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Öğretmenlere ilk olarak bir ortalama hız bilgisi gerektiren “Bir hareketlinin 
t saatte aldığı yol S(t)=2t2+50t fonksiyonu ile veriliyor (t:saniye, S:yol). Buna 
göre hareketlinin [3,5], [4,5], [5,6], [5,7] zaman aralıklarındaki ortalama 
hız değerlerini bulunuz” problemi sorulmuştur. Çözümler incelendiğinde 
öğretmenlerin ortalama hıza yönelik dört farklı anlayışta oldukları ortaya 
çıkmıştır. Tablo 4’te öğrencilerin ortalama hız anlayışlarına ilişkin bilgiler 
sunulmuştur. 

Tablo 4: Öğretmenlerin Ortalama Hız Anlayışları

Kategoriler Sembolik Gösterimler Örnek ifadeler Öğretmenler

Anlık Hız 
Toplamlarını
n Aritmetik 
Ortalaması

Vort =
( )' '

1 2 ( )
 

2
S t S t+ Ö1 Ö3 Ö5

Ö6 Ö8

Yoldaki 
Değişimin 
Zamandaki 
Değişime 

Oranı 

Vort =
( )2 1

2 1

 ( )
 
S t S t

t t
-
-

Ö2 Ö4

Ö9

Toplam 
Yolun 

Toplam 
Zaman 

Sayısına 
Oranı 

Vort=
( ) ( )1 2

1 2

 ( )n

n

S t S t S t
t t t
+ +¼+

+ +¼+
Ö10

Anlık Hız 
Farklarının 

Zaman 
Farkına 
Oranı

Vort =
( )' '

2 1

2 1

 ( )S t S t
t t

-
-

Ortalama hız bulunurken S(t) 
ifadesinin türevini alıp belirtilen 
uç zaman noktalarındaki 
değerler yerlerine yazılıp 
toplandıktan sonra aritmetik 
ortalama alınır (Ö8)

S(5) ve S(3)’ü bulduğumuzda 
aradaki farkı alalım. Aynı 
şekilde zamanlar arasındaki 
farkı da düşünelim. Zaten 
ortalama hız konumun yer 
değiştirmesi ile zaman 
farkının oranıydı (Ö4)

Ortalama hız, toplam yolun 
toplam zaman sayısına 
oranı demektir (Ö10)

Sanırım ortalama hızı 
bulurken ortalama değer 
teoreminden yararlanıyorduk. 
Yolun zamana göre 1.türevi 
alındıktan sonra zaman 
farkına oranlıyorduk (Ö7)

Ö7
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Tablo 4 incelendiğinde üç öğretmenin türevin fiziksel özelliği için gerekli 
olan doğru ortalama hız anlayışına sahip oldukları tespit edilmiştir. Diğer 
öğretmenlerin ise ortalama hızı yansıtmayan anlayışta oldukları ve ortalama 
hız için farklı formüller kullandıkları belirlenmiştir. Ö1, Ö3, Ö5, Ö6 ve Ö8 
tarafından yapılan çözümlerde, anlık hızların aritmetik ortalaması ortalama hız 
olarak kabul edilmiştir. Ö10 ortalama hızı, zamana bağlı yol denkleminde alınan 
yolun toplamının, o yolla ilgili süre sayısının toplamına oranı şeklinde formüle 
etmiştir. Yanlış ortalama hız formülünü kullanan ve dolayısıyla çözümü yanlış 
uygulayan Ö7 ise ortalama hızı bulurken zamana bağlı yol denkleminde zamana 
göre birinci türevi aradıktan sonra bu değerleri birbirinden çıkartarak zaman 
farkına oranlamıştır. Öğretmenlerden sadece Ö2, Ö4 ve Ö9 doğru anlayışta olup 
problemi de çözüme kavuşturabilmiştir. Şekil 3’te sırasıyla yanlış ve doğru 
formül kullanan öğretmenlerden birer örnek sunulmuştur. 

Şekil 3: Ö7’nin yanlış ve Ö4’ün doğru çözümü

Son olarak türevin fiziksel anlamında önemli bir yeri olan anlık hız 
kavramına yoğunlaşılmıştır. Öğretmenlere anlık hıza yönelik “Bir önceki soruda 
bulduğunuz ortalama hız değerlerini tabloya kaydederek hareketlinin t=5’deki 
anlık hızını hesaplayınız” problemi sorulmuştur. Çözümlerin iki kategori altında 
toplandığı belirlenmiştir. Tablo 5’te söz konusu kategorilere yönelik bilgiler 
sunulmuştur.

Tablo 5: Anlık Hız Problemine Yönelik Gösterimler

Kategoriler Gösterim Şekli Öğretmenler

Türev alma 
işlemi

S(5)=2t2+50t ise 
S ¢(5)=V(5)=4. t+50=4.5+50=20+50=70

Ö1 Ö2 Ö3 

Ö4 Ö5 Ö6 
Ö8 Ö9 Ö10

Ortalama değer Vort =
( )' '

2 1

2 1

 ( )
4

S t S t
t t

-
=

-
Ö7
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Tablo 5 incelendiğinde hiçbir öğretmenin ortalama hız değerlerini tabloya 
yazıp, ortalama hızdan yola çıkarak anlık hıza ulaşmaya çalışmamıştır. Ö7 

dışındaki bütün öğretmenler anlık hız problemine yönelik işlemsel yollar 
kullanarak çözüme ulaşmayı tercih etmişlerdir. Ö7 de bir önceki ortalama 
hız probleminde bütün zaman aralıklarındaki ortalama hızı 4 m/sn olarak 
bulduğundan anlık hızın da 4 m/sn olacağını belirterek hareketlinin sabit 
bir hızla hareket ettiğini ifade etmiştir. Öte yandan öğretmenlerden sadece 
Ö2 türevin sembolik tanımından yararlanarak t=5’teki anlık hız formülünü 
yazmıştır. Ö2 sembolik tanımı yazmasına rağmen türevin tanımını kullanarak 
t=5’teki türevi aramamıştır. Zamana bağlı yol denkleminin birinci türevini alan 
ve bu fonksiyonda t=5 için değeri yazan Ö2 işlemsel yollarla çözüm yapmıştır. 

4. Sonuç

Lise matematik öğretmenlerinin türevin fiziksel anlamına yönelik 
anlayışlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan çalışmada, öğretmenlerin 
türevin fiziksel anlamına yönelik sözel açıklamaları, verdikleri örnekler, 
kullandıkları notasyonel gösterimler, ortalama hız ve anlık hız kavramlarını 
anlayışları incelenmiştir. İlk olarak öğretmenlerin türevin fiziksel anlamına 
yönelik sözel açıklamaları incelendiğinde bazı öğretmenlerin türev ile hız-ivme 
ilişkisine odaklı olarak açıklama yaptıkları, çoğunun farkların oranı ve anlık 
hız vurgusu yapmaya çalıştıkları belirlenmiştir. Bu açıklamalarda oran ve limit 
kavramlarının göz ardı edildiği ya da kullanılmadığı görülmüştür. Buna göre 
öğretmenlerin türevin fiziksel anlamını açıklamada güçlük yaşadıkları ve türevin 
işlemsel özelliklerini dikkate alarak türev ile hız-ivme ilişkisine odaklandıkları 
söylenebilir. Ayrıca öğretmenlerin türevin fiziksel anlamına yönelik gerçek 
hayattan örnek verme ve açıklama konusunda güçlük yaşadıkları ortaya çıkmıştır. 
Araştırmadan elde edilen bu sonuç öğrencilerin oran ve limit kavramını türev 
kavramı ile bağdaştırmada problem yaşadıklarını belirten çalışmaların sonuçları 
(Amit ve Vinner, 1990; Artigue, 1991; Gökçek ve Açıkyıldız, 2016; Orton, 1983; 
Zandieh, 2000) ile uyumludur. Yavuz Mumcu (2018) öğretmen adaylarının türev 
kavramını limit kavramıyla ilişkilendiremediklerini ve türevin özel bir limit değeri 
olduğunu kavrayamadıkları belirtmiştir. Öğretmenlerin türevin fiziksel anlamını 
açıklarken limit kavramına değinmemeleri, formel limit tanımının sezgisel 
anlamını içselleştirememelerinden ve yaklaşma kavramını anlayamamalarından 
kaynaklanabilir. Kertil, Erbaş ve Çetinkaya (2017) öğretmen adaylarının 
değişim oranı (hızı) kavramını anlamlandırmada zorlandıklarını ve bu kavramı 
daha çok birimsiz oran şeklinde yorumladıklarını belirtmiştir. Aynı çalışmada 
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öğretmen adayları zaman-nüfus bağlamında yıllık nüfus artışını bir oran olarak 
değil de bir miktar olarak düşünmüştür. Öğretmenlerin türevin fiziksel anlamını 
açıklarken anlık değişim oranı yerine anlık değişim miktarını ifade etmeleri 
Kertil ve arkadaşlarının (2017) çalışmasından elde edilen sonuçla benzerlik 
göstermektedir. Bu çalışmada bazı öğretmenlerin oran yerine miktar şeklinde 
açıklamalarda bulunmalarının sebebi bir değişkenin diğer değişkene bağlı olarak 
değişim oranının ifade edildiği kovaryasyonel düşünme anlayışının yeterince 
gelişmemiş olmasından kaynaklanabilir. Türevin fiziksel anlamını anlık değişim 
oranı değil de anlık değişim miktarı olarak değerlendiren öğretmenlerin sadece 
bağımlı ve tek bir değişkendeki değişim miktarıyla düşündükleri söylenebilir. 

Bu çalışmada öğretmenlerin ortalama hızı kavramsal olarak ifade 
edemedikleri, aritmetik ortalamaya uyarladıkları ve anlık hızda kullanılması 
gereken formülü ortalama hızda kullandıkları tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre 
öğretmenlerin ortalama hız kavramına hâkim olmadıkları ve bu kavramı anlık 
hız ile karıştırdıkları söylenebilir. Araştırmadan elde edilen bu sonuç öğretmen 
adaylarının ortalama hız ile anlık arasındaki ilişkiyi tam olarak bilmediklerini 
(Gökçek ve Açıkyıldız, 2016; Hausknecht ve Kowalczyk, 2008; Teuscher ve Reys, 
2012), ortalama değişim oranını bulurken fonksiyonun aritmetik ortalamasını 
bulmaya çalıştıklarını (Bezuidenhout, 1998; White ve Mitchelmore, 1996) 
belirten çalışmaların sonuçları ile uyumludur. Park’a (2011) göre öğrenciler 
türev konusunda güçlü prosedürel (işlemsel) becerilere sahip olmalarına 
rağmen ortalama değişimi kavramada güçlük yaşamaktadır. Öğretmenlerin 
ortalama hız ve anlık hız kavramlarını karıştırıyor olmalarının sebebi aslında 
değişim oranı, ortalama değişim oranı ve anlık değişim oranı kavramlarını tam 
olarak anlamamalarından kaynaklanıyor olabilir. Öğretmenlerin türevin fiziksel 
anlamı içerisinde limiti ifade etmeyerek türev-limit bağlantısını sağlayamaması 
ortalama hız-anlık hız bağlantısını da olumsuz etkileyebilmektedir.

Türev konusunun hem matematikte hem de fizik dallarında önemli 
bir kavram olduğu bilinmektedir (Chau ve ark., 2021). Konum ve hızdaki 
değişim oranı gerçek yaşam uygulamalarının bazı örnekleridir (Yılmaz Senem 
ve Kula, 2015). Ancak türevle ilgili olarak derslerde fiziksel anlam üzerinde 
fazla durulmadan (Kendal, 2001) türevin geometrik ve cebirsel gösterim 
üzerinden anlatımın yapıldığı (Berry ve Nyman, 2003) bilinmektedir. Hatta 
analiz derslerinde üzerinde en az durulan gösterimin fiziksel gösterim olduğu 
söylenebilir (Duru, 2006). Gerek lise gerekse üniversite seviyesindeki ders 
kitaplarının çoğunda değişim oranı ve anlık değişim oranı kavramlarından 
neredeyse hiç bahsedilmediği belirtilmektedir (Bingölbali, 2013). Bundan dolayı 
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öğretmenler de derslerde türevin fiziksel anlamına yeterince önem vermeden 
dersi işlemektedir. Bu durum hem öğretmenler açısından kavramın anlamlı 
öğretilmesine hem de öğrenciler açısından kavramın anlamlı öğrenilmesine 
engel olmaktadır. Bunun sonucu olarak da öğretmenler ve öğrenciler ortalama 
değişim, değişim oranı, anlık değişim oranı gibi kavramları anlamakta 
zorlanmaktadır (Hauger, 2000; Teuscher ve Reys, 2010).

Öğretmenlerin türev konusunda daha kalıcı ve anlamlı bir öğretim 
sergileyebilmesi adına dersin giriş bölümünde özellikle türevin fiziksel anlamına 
yönelik sürat, hız, ivme gibi kavramların gerçek hayat örnekleri sunularak konuya 
giriş yapmaları tavsiye edilmektedir. Verilecek bu örneklerin hem kavramsal 
anlamları üzerinde durulmalı hem de bu kavramlara yönelik etkinlikler, 
uygulamalar yapılarak öğrencinin derse olan ilgisinin arttırılması sağlanmalıdır. 
Hatta hazırbulunuşluk ve dikkati arttırmak için derste ani ivme, ani akım ya 
da sıcaklık değerlerine yönelik disiplinlerarası etkinlikler kullanılarak öğretim 
yapılabilir. Türevin fiziksel anlamına yönelik rutin olmayan problemlerin sayı 
ve nitelikleri arttırılarak ders kitaplarında yer alması sağlanmalıdır. Yapılacak 
bu uygulamaların öğrencinin sadece matematik dersinde değil aynı zamanda 
fizik dersindeki başarısına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmada öğretmenlerin türevin fiziksel anlamına yönelik kavram 
imajlarının “zamana bağlı yol denkleminin birinci türevi hızı, ikinci türevi 
ivmeyi verir” şeklinde tekdüze, işlemsel bir anlayış olduğu, fiziksel anlayış 
içerisinde kritik kavramlar olan limit, ortalama hız ve anlık hız kavramlarına 
dair yeterince bilgiye sahip olunmadığı, kavramların problem durumlarına 
uygulanamadığı, günlük hayat örneği vermede güçlük yaşandığı tespit 
edilmiştir. Limit kavramının türev konusunda önemli olduğu bilindiğinden 
öğretmenlerin önşartlılık ilkesi gereği öncelikle limit kavramına yönelik 
kavramsal bilgi düzeylerini geliştirecek uygulamalar yapmaları gerekir. 
Ayrıca öğretmenlerin değişim oranı, anlık değişim oranı gibi kavramları 
daha iyi yapılandırabilmelerinin ve bu kavramları öğrencilere daha kalıcı 
öğretebilmelerinin kovaryasyonel düşünme becerilerinin gelişimi ile yakından 
ilişkili olduğu unutulmamalıdır. Öğretmenlerin derste değişim oranını anlatırken 
dinamik ve sürekli değişen bağımlı-bağımsız değişkenleri birimli oran 
bağlamında sunması da öğrencilerin türevin fiziksel anlamını iyi öğrenmelerine 
katkı sağlayacaktır. Öğretmenlerin değişim oranı kavramını sadece hız-zaman 
bağlamında kinematik (hareket) olarak değil aynı zamanda hacim-yükseklik, 
yarıçap-alan, yükseklik-hava basıncı, ürün miktarı-maliyet, taban alanı-
hacim gibi farklı bağlamlarda da örneklendirerek öğrencilere anlatmasının 



LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN TÜREVİN FİZİKSEL ANLAMINA . . .     113

öğrencilerin konuyu kavramsal olarak daha iyi anlamalarına yardımcı olacağı 
düşünülmektedir. Çoklu temsillerin önemi de bilindiğinden türevin tanımındaki 
çoklu temsiller arasındaki dönüşümlere de atıfta bulunulabilir. Mevcut çalışma 
lise matematik öğretmenlerinin türevin fiziksel anlamına yönelik anlayışlarını 
belirlemek amacıyla gerçekleştirildiğinden türevle bağlantılı limit, süreklilik 
ve integral gibi konularda ya da çoklu temsillerin birbirileriyle ilişkili olduğu 
hususlarda nicel ve nitel çalışmalar yapılarak alanyazına kazandırılabilir. 
Öğretmenlerin türevin fiziksel anlamına yönelik konu alanı bilgileri görüşme, 
gözlem ve doküman incelemesi yardımıyla incelenebilir. Öğretmenlerin türevin 
fiziksel anlamına yönelik öğrenci bilgileri, öğretim strateji bilgileri de pedagojik 
alan bilgi bağlamında değerlendirilebilir.
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1. Giriş

Sanayileşmenin hızlanması ve bilinçsizce doğal kaynakların kullanımı 
sonucunda çevre kirliliğiyle ilgili sorunlarının giderek arttığı 
görülmektedir. Çevre kirliliği dünyanın doğal döngüsünü bozarak küresel 

iklim değişikliği, toprak kaybı, doğal yaşam alanlarının yok edilmesi ve doğal 
afetlerdeki artış gibi çeşitli sorunları meydana getirmiştir. Özellikle küresel iklim 
değişikliğinin bir etkisi olarak erozyon, yangın, sel ve müsilaj gibi doğal afetler 
dünyanın her yerinde görülmeye başlamıştır. Bu çevresel sorunların nedeni 
ise kentleşme, endüstriyel tarım uygulamaları, modern yaşamın ve ekonomik 
sistemin dayattığı tüketim baskısı gibi sürdürülemeyen bir yaşam anlayışının 
benimsenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bilim ve teknolojideki hızlı 
gelişmeler gündelik yaşamamızda gözlenen çevresel sorunlara çözüm yolları 
sunmasının yanı sıra daha karmaşık çevresel sorunlara zemin hazırlamaktadır 
(Hastürk, 2019; Tosunoğlu, 2015; Bal & Kılıç, 2022). Bunun sonucunda, 
her geçen gün dünyada meydana gelen bu çevresel sorunlardan tüm canlılar 
etkilenmektedir. Bu bağlamda, insanoğlunun doğaya hâkim olma çabası ile 
çevreye verdiği büyük tahribatın yine kendisi tarafından giderilebileceğinin 
anlaşılması sonucunda çevre eğitiminin gerekliliği ortaya çıkmıştır (Rickinson, 
2001; Erten, 2003; Erten, 2005). 

Yeryüzünde yaşamın, doğanın ve gelecek nesillerin hem gereksinimlerini 
karşılayabilmek hem de sürekliliğini sağlayabilmek için daha etkili bir çevre 
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eğitimine ihtiyaç vardır. Çevre eğitimi yaklaşımı sürdürülebilirlik paradigması 
ile bütünleştirilerek yeni bir boyut kazandırılmıştır. Böylece sürdürülebilirliği 
temel alan çevre eğitimi yaklaşımına dönüşmüştür. Günümüzde sürdürülebilir 
bir yaşama zemin hazırlamak için okulöncesi eğitimden yükseköğretime 
kadar bireylere çevre eğitimi verilmektedir. Temeli sürdürülebilirliğe 
koşullanan çevre eğitiminin amacı yeryüzünde yaşamın sürdürülebilmesi 
için gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazanımını hedeflemektedir 
(Erten, 2005; Tanrıverdi, 2009; Miser, 2010). Bu durumda çevresel sorunları 
en aza indirebilmek için sürdürülebilirliği temel alan çevre eğitimi önem 
kazanmaktadır. Çevre eğitiminde sadece bilişsel boyuttaki kazanıma 
odaklanıldığı için duyuşsal ve davranışsal boyuttaki kazanımı göz ardı 
edilmektedir. Oysa yeryüzünde yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi 
için daha etkili bir çevre eğitiminin hem duyuşsal hem de davranışsal 
boyutlarıyla ele alındığında mümkün olacağı öngörülmektedir (Özdemir, 
2010a; Chang, Chen ve Hsu, 2011; Sommerauer ve Müller, 2014; Çakırlar, 
2021). Bu durum ancak sürdürülebilirliği temel alan çevre eğitimi ile sınıf 
ortamının sınırları dışına çıkıldığında, bireylerin sahada insan-doğa etkileşimi 
sağlanacak yönde yürütüldüğü zaman daha etkili olacağı düşünülmektedir 
(Özdemir, 2010a). Doğanın işleyişine, doğal denge ve döngülerine daha 
fazla zarar vermemek için “çevre hakkında eğitim yaklaşımı” şeklinde değil 
de, doğa deneyimini içine alan “çevre için eğitim yaklaşımı” şeklindeki 
uygulamalara yönelmemiz gerekmektedir (Öztürk, 2010b; Kocaeren, 2019). 
Bu doğrultuda, bireylerin doğa dostu yaşam anlayışını tanımaları ve buna 
uygun yaşam becerilerini kazanım haline dönüştürmeleri sonucunda çevre için 
eğitim yaklaşımı amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen eğitim fakülteleri lisans 
programları incelendiğinde, çevre eğitiminin çok yönlü olduğu ve disiplinler 
arası yapısı nedeniyle farklı lisans programlarında zorunlu ders olarak verildiği 
görülmektedir (YÖK, 2007). Atasoy (2006) yüksek öğretim kurumlarında 
çevre eğitimi derslerinde artık ekolojik bilgilendirme ve bilinç oluşturma 
da son aşamaya gelindiğini, çevre konularında aktif katılımın ve çözüm 
arayışlarının daha fazla yer aldığı, biz bilincine sahip çevresel yurttaşların ve 
dünya vatandaşı olarak ekolojik düşünen bireylerin yetiştirileceği bir dönemde 
olunması gerektiğini vurgulamaktadır. Çevre eğitimi lisans mezunu öğretmenler 
tarafından verileceği için öğretmen adaylarının öncelikle yeterli bilişsel 
donanıma sahip olmalarının yanı sıra duyuşsal ve davranışsal boyutta kazanıma 
da sahip olmaları gerekmektedir. 
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Fen Bilimleri dersi öğretim programı incelendiğinde; fen bilimleri dersinin 
özel amaçlarına göre doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin 
anlaşılması sürecinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmenin gerekli olduğu 
vurgulanmaktadır. Çözüm üretilmesi bağlamında bireyin, çevresi ve toplum 
arasında karşılıklı etkileşim halinde olması gerekmektedir. Ayrıca bu kapsamda 
bireylerde toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma 
bilincini geliştirilmesinin de gerekli olduğu belirtilmiştir (MEB, 2018). Fakat 
burada bahsedilen sürdürülebilir kalkınma bilinciyle ekonomik büyümeyi 
öncelik almak yerine yeryüzünde yaşamın sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde 
bireylerde davranışsal boyuta bir kazanımın olması hedeflenmelidir. Fen bilimleri 
öğretim müfredatında çevre eğitimi kapsamında yer alan konu başlıklarının; 
yerel ve küresel çevre sorunları, yıkıcı doğa olayları, su israfı, evrensel atıklar 
ve geri dönüşüm, yakıtların insan-çevre üzerine etkisi ve yenilenemez enerji 
kaynaklarının tükenmesi şeklinde çeşitli çevre sorunlarına yönelik olduğu 
görülmektedir. Bu konular çeşitli çevresel sorunlara farkındalık oluşturmaya 
yönelik olmasının yanı sıra bilişsel ve duyuşsal kazanım boyutundadır. Buna 
karşın fen eğitiminde yer alan konuların çevresel sorunlara dikkat çekme 
noktasında yeterli olduğu fakat bilişsel ve davranışsal boyuttaki kazanımı 
açısından yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Ülkemizde çevre eğitimine katkı 
sağlamak amacıyla yapılan araştırmalarda okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 
müfredatında ele alınan çevre konularının hem çevre bilincini geliştirmeye 
yönelik hem de çevre kavramları hakkında bilişsel kazanım boyutunda yeterli 
olmadığı tespit edilmiştir (Kiziroğlu, 2000; Şimşekli, 2004; Kaya, Akıllı ve 
Sezek, 2009; Özbayrak vd., 2011; Derman, 2013). Bu konular çevresel sorunlara 
farkındalık ve duyarlılık oluşturmaya yönelik olmasının yanı sıra öğrencilerin 
günlük yaşantılarına yansımadığı gerçeğini ortaya çıkarmaktadır (Özbebek 
Tunç, Ömür ve Düren, 2013). 

Günümüzde etkili bir fen eğitimi içerisinde çevresel sorunlara yönelik 
çözüm önerilerinin verilebilmesi için hem kullanılan öğretim yöntem ve 
tekniklerinin hem de öğrenme ortamlarının değişmesine dikkat çekilmesi 
gerekmektedir. Orion ve Hofstein’ e (1994) göre fen öğretimi sınıf içi, 
laboratuvar ve okul dışı öğrenme ortamlarında gerçekleşmektedir. Fen öğretimi 
kapsamında okul dışı öğrenme ortamlarında sürdürülebilir yerleşim alanlarını 
oluşturularak uygulamalı eğitim verildiğinde, öğrencilerin daha etkili olacak 
şekilde deneyim ve uygulama becerilerini kazanabilecekleri düşünülmektedir. 
Bu durumun okul dışı öğrenme ortamlarında, fen öğretiminde permakültür 
yaklaşımının uygulanması ile mümkün olabilir. Permakültür adı verilen 
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sistematik yaklaşım çevreye zarar vermeden kendi ihtiyaçlarını karşılayan, 
sürdürülebilir bir yaşam için kaynakların nasıl yönetilebileceği, ekolojik 
düzenin nasıl korunabileceği ve uygulanabilir sistemlerin nasıl tasarlanacağı vb. 
yöntemleri içermektedir (Molison, 2021; Bell, 2021). Bu çalışma ile ülkemizde 
kendi kendine yetebilen sürdürülebilir sistemlerin alt yapısının permakültür 
yaklaşımıyla nasıl oluşturulacağı, uygulamada neler yapılabileceği ve fen 
eğitiminde permakültür eğitiminin önemini ortaya koymak amaçlanmaktadır. 
Bu doğrultuda çevre eğitimi ve permakültür, permakültür paradigması, 
permakültür etiği, permakültür ilkeleri, eğitimde permakültür yaklaşımı, okul 
bahçelerinde permakültür yaklaşımına göre öğrenme ortamı tasarımı ve fen 
eğitiminde permakültür yaklaşımının uygulaması şeklinde başlıklar özelinde 
bilgiler verilecektir.

2. Permakültür Yaklaşımı

2.1.	Çevre	Eğitimi	ve	Permakültür

Çevre eğitiminin amacı doğayı ve doğal kaynakları korumaktır. Çevre 
eğitimi ile bireyler bilinçlendirilerek, davranışlarında olumlu ve kalıcı 
davranış değişikliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir (Şimşekli, 2004). 
Çevre eğitiminin gelişimi 1970’den itibaren Stocholm, Belgart ve Tiflis gibi 
uluslararası konferans ve bildirgelerle şekillenmiştir. Zaman içerisinde çevre 
eğitiminin hangi amaçla ve nasıl yürütüleceği konusunda yeni yaklaşımlar 
ileri sürülmüştür. Bu süreçte çevre eğitimi; doğa deneyimi, çevre hakkında 
eğitim, çevre için eğitim ve ekolojik öğrenme şeklinde birden fazla 
yaklaşımlar doğrultusunda öğretim programı ve öğrenme süreçlerine ilişkin 
farklı kazanım alanları ile yeniden yapılandırılmıştır. Diğer bir deyişle her bir 
yaklaşım ile çevre eğitiminin değişime uğradığı görülmektedir. Fakat daha 
etkili bir çevre eğitiminin verilmesi için, yeryüzünde yaşamın sürekliliğinin 
sağlanabilmesinin daha önemli olduğuna dikkat çekebilmek hususunda 
sürdürülebilirlik düşüncesine vurgu yapılmıştır (Kocaeren, 2016; Hastürk, 
2019). 

Permakültür, geleneksel tarım yöntemlerini kullanarak sürdürülebilir 
yerleşim alanlarını tasarımla sistematik bir şekilde düzenlemeyi hedefleyen bir 
paradigmadır. Permakültür paradigmasının teknolojiden uzak kalması mümkün 
değildir. Uygun enerji teknolojileri kullanılarak da uzun vadeli sürdürülebilirlik 
sağlanabilir. Aynı zamanda kaynakların geliştirilmesine yönelik sistematik bir 
planlamadır (Mollison, 2021).   



FEN EĞİTİMİNDE PERMAKÜLTÜR YAKLAŞIMI      125

Permakültür ile çevre eğitimi birçok yönden ortak paydada buluşmaktadır. 
Her ikisinde amacı çevrenin bozulmasıyla meydana gelen çevresel sorunlara 
çözüm üretecek yaklaşımlar sunmaktır. Ayrıca bu amaç doğrultusunda her iki 
paradigma sürdürülebilirlik düşüncesinde ortak noktada kesişmektedir. Modern 
yaşamın ve ekonomik sistemin dayattığı aşırı tüketim ve doğal kaynaklar 
krizi sonucunda oluşan çevresel sorunlardan tüm canlılar etkilenmektedir. 
Özellikle de doğal kaynakların aşırı kullanımı ve atıkları çevresel sorunlara yol 
açmaktadır. Bu bağlamda, gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam yaratmak 
için her bireye görevler düşmektedir. Çevre eğitiminde permakültür adı verilen 
sistematik bir yaklaşımı ile çevreye zarar vermeden ve hayatın kontrolü ele 
alınarak insanoğlunun ihtiyaçları karşılanabilir. Tüm insanlar,  yerleşim alanlarını 
mevcut olan sistemler dâhilinde az bir emekle üretken hale getirilebilir. Böylece 
kaynaklarımız iyi yönetilebilir ve israf azaltılabilir. 

Mollison ve Holmgren çevresel sorunlarla mücadele etmek yerine, 
çevrenin korunması için çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirmek ve sürdürülebilir 
gıda üretimine odaklanmak için permakültür yaklaşımını ortaya çıkarmıştır. 
Permakültür yaklaşımı bir diğer deyişle ekolojik tasarım sistemidir. Bu sistemin 
altında yatan varsayımlar, çevre eğitiminin ve sürdürülebilirliğin altında yatan 
varsayımlarla örtüşmektedir (Lebo ve Eames, 2015):

·	 Çevresel kriz gerçektir ve modern küresel sanayi toplumunu kesinlikle 
tanınmayacak ölçüde dönüştürecek büyüklüktedir. Bu süreçte, refah ve dünyanın 
genişleyen nüfusunun hayatta kalması bile doğrudan tehdit altındır.

·	 Küresel sanayi toplumunun ve insan sayılarının dünyanın harika 
biyoçeşitliliği üzerindeki devam eden ve gelecekteki etkilerinin, son birkaç yüz 
yıldaki büyük değişikliklerden çok daha büyük olduğu varsayılmaktadır.

·	 İnsanlar doğal dünyada olağandışı olmalarına rağmen yaşamın evrimi 
de dâhil olmak üzere maddi evreni yöneten aynı bilimsel yasalara tabidir.

Günümüzde insanoğlu dünyanın doğal dengesini bozarak, tüm canlıların her 
yerde olağan dışı çevresel sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. 
Özellikle küresel iklim değişikliğinin çok çeşitli doğal olaylara neden olduğu 
kaçınılmaz bir gerçek olarak görülmektedir. Bell’e (2021) göre dünyada toprak 
erozyonu hızlanmakta, ormanlar yok edilmekte, çölleşme, arazi tahribatı ve 
kuraklık gittikçe artmaktadır. Mollison (2021), dünyanın zengin bölgelerinde 
kimyasal maddelerle tarım yapılması nedeniyle, yoksul bölgelerde ise suyun 
gittikçe azalması ya da içindeki tuz oranının artması nedeniyle su kaynaklarının 
zehirlendiğini belirtmektedir. Artan çevre sorunlarıyla karşı karşıya kalındıkça, 
sürdürülebilir bir gelecek için çözüm yolunun farklı eğitim uygulamalarıyla 
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mümkün olacağı öngörülmektedir.  Bu bağlamda, çevre tahribatının önüne 
geçebilmek ve çevresel sorunlarla mücadele edebilmek için insanların işbirlikli 
ve yaratıcı stratejilerle önlem almaları gerektiği düşünülmektedir.  

2.2.	Permakültür	Paradigması	

Permakültür ilk olarak 1970’li yıllarda Avusturyalı ekolojist Bill Mollison 
ve David Holmgren’in yaptığı çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Mollison (2021), 
permakültür kavramını kalıcı (permanent) ve tarım (agriculture) kelimelerinin 
birleşiminden türetmiştir. Bunun yanı sıra permakültür kelimesi bünyesinde 
kalıcı kültür anlamını da içermektedir. Başlangıçta permakültür kırsal bir 
ortamda geliştirilmiş olmasına rağmen hem kırsal hem de kentsel alanlarda insan 
yerleşimlerinin sürdürülebilir tasarımına odaklanan uluslararası bir taban ağıdır 
(Morel, Leger, & Ferguson; 2019). Mollison (2021) permakültür kavramını  
“Doğal ekosistemlerin çeşitliliğine, istikrarına ve esnekliğine sahip olan tarımsal 
olarak üretken ekosistemlerin bilinçli tasarımı ve bakımlarının sağlanmasıdır” 
şeklinde tanımlamıştır.  Permakültür bütünsel bir tasarım sürecidir ve kendi 
kendini idame ettiren bir ekosistem ve yaşam alanı oluşturmak için doğal bir 
büyüme sistemi içerir (Bane ve Holmgren, (2012); Akt: Öztürk, 2020). 

Permakültür, sürdürülebilirliği temel alacak şekilde insan yerleşimlerini 
yaratmayı hedefleyen bir tasarım sistemidir. Diğer bir deyişle permakültür 
paradigması çevresini kirletmeyen, uzun vadede sürdürülebilir olabilen, kendi 
ihtiyaçlarını karşılayabilen, ekolojik olarak sağlıklı ve ekonomik bir şekilde 
uygulanabilecek sistemler yaratılmasını ileri sürmektedir. Bu bağlamda, 
permakültür hem doğal ve tarımsal ekosistemleri hem de her ölçekteki yerleşim 
alanlarının onarımına katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda yaşam alanlarında 
enerji, atık yönetimi ve çevre tasarımında da kullanılabilmektedir. Aksel (2011: 
s.329) ise permakültür kavramını “sürdürülebilir yaşama doğru ilerlemek için 
çok etkili ve başarılı bir sistem ” olarak tanımlamıştır. Ayrıca permakültür’ün 
“özünde bugüne kadar dünyanın türlü bölgelerinde başarıya ulaşmış olan doğal 
yaşam ve üretim sistemlerinin bir sentezinin bulunduğunu” belirtmiştir. Krebs 
ve Bach (2018) permakültür ile günümüzde esnek yaşam alanları yaratılmak 
istendiğini belirtmiştir. Permakültür kavramı ve paradigması farklı disiplin 
alanlarını bütünleştirerek peyzaj tasarımı (Kara, 2014; Üsküplü ve Polat, 
2019), tarım (Bilgi, 2013), eğitim (Çağlar Kabacık ve Gül, 2021), mühendislik 
(Bogatyrev ve Bogatyreva, 2015), turizm (Tatar ve Olay, 2015; Eren, 2018) ve 
yönetim gibi diğer bilimsel alanlarda yapılan araştırmalara da çalışma konusu 
olmuştur.  
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2.3.	Permakültür	Etiği	

Permakültür paradigması üç etik kural içermektedir. Mollison (2021) etik 
kavramı ile yaşamımızı sürdürürken sergilediğimiz ahlaki inanç ve eylemleri 
belirtmektedir. Bu etik ilkelerin benimsediği anlayış Mollison’a göre dünyaya 
özen göstermek, insana özen göstermek ve ihtiyaç fazlasının paylaşımı üzerine 
kurulmuştur. Bu ilkeler (Mollison, 2021);

·	 Dünyaya özen göstermek. 
Toprağa, canlı türlerine ve çeşitliliğine, atmosfere, ormanlara, mikro yaşam 

alanlarına, hayvanlara, sulara, kısacası canlı veya cansız tüm varlıklara özen 
göstermektir. Bu düşünce kaynaklar sonlu olacağı için tutumlu kullanılmasını, 
doğayı korumayı, geçimini doğaya zarar veremeyecek şekilde sağlaması 
gerektiğini açıklamaktadır. 

·	 İnsana özen göstermek.
Dünyaya özen gösterildiği zaman insana da özen gösterilmiş 

olacaktır. İnsanların gıda, barınma, eğitim ve tatmin edici bir iş gibi temel 
ihtiyaçları karşılandığında dünyaya zarar verecek şekilde yıkıcı eylemlerde 
bulunmayacakları savunulmaktadır. İnsanın ihtiyacı giderilerek sağlıklı bir 
şekilde varlıklarını sürdürmeleri için gerekli kaynaklara eşit ve adil bir şekilde 
ulaşmaları sağlanmalıdır. İnsanlar, yeryüzündeki canlı varlıkların küçük bir 
kısmını oluşturmasına rağmen tüm canlılar üzerinde belirleyici etkiye sahip 
olduklarına ilişkin önemine dikkat çekilmektedir.

·	 Zaman, para ve malzeme fazlasını dünya ve insana özen gösterme 
amacıyla adil kullanmak.

İnsanlar temel gereksinimlerini karşıladıktan sonra diğer insanlarında 
bu ihtiyaçlarını gerçekleştirebilmesi için etki ve enerjilerini ortaya koymaları 
gerektiğini belirtmektedir.

Permakültür’ ün etik anlayışında, her canlının kendi içsel değerine göre 
bir yaşam etiği vardır. Örneğin bir kuş, insanlar için bir ticari değeri olmasa 
da kendine göre içsel değeri olan bir canlıdır. Doğada her bir kuş, canlı ve 
aktif halde kendi payına düşeni yapmaktadır. Tüm canlıların evrende kendi 
yeri ve yaşam hakkı bulunmaktadır. Bir canlı diğer bir başka canlıdan daha 
önemli değildir. Bu durum doğada hiyerarşinin olmadığını göstermektedir. 
Bu yüzden permakültür etiği çevresel, ekonomik ve toplumsal sistemlerin 
bütün özelliklerini kapsamaktadır. Permakültür yaklaşımında etik kurallar 
bir alanın hangi değerlere göre ele alınacağı ve tasarımının nasıl olacağı 
hususunda kaynak ve yol gösterici olmaktadır (Mollison, 2021; Holzer, 
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2021). Bu bağlamda doğa, insan ve tüketim ilişkisi arasındaki permakültür 
etiğinin amacı; insanın doğadan bağını koparmayacak şekilde dengeli ilişkiler 
kurmasını ve buna uygun yöntemlerle ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Bell (2021) 
ise permakültür’ün etik yaklaşımını şu şekilde açıklamıştır. “Herhangi bir 
kültüre ya da yere uyarlanabilen bir tasarım sistemidir fakat kendinizi evrenle 
bir görmenizi ve simbiyotik (ortak yaşam) bir ilişki kurmanızı ister”.  Aslında 
bu etik yaklaşım, insanların ve doğadaki diğer canlıların tek amaçlarının 
hayatta kalmak olduğunu vurgulamaktadır.  Bu etik yaklaşım içselleştirildiği 
zaman, toplum ve toprak bir nevi şifalanarak sürdürülebilir bir gelecek 
yaratılmış olacaktır.

2.4.	Permakültür	İlkeleri

Permakültür tasarımının uygulanabilmesi için bireyler bölgenin iklim 
ve kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Her bölgenin 
iklimi ve kültürel yapısı farklılık göstereceği için permakültür uygulamaları 
gerçekleştirilirken farklı pratik teknikler kullanılması gerekmektedir. Buna 
karşın, her farklı iklim ve kültürel yapıdaki bölgede yapılan permakültür 
uygulamalarında kurallar ve ilkeler aynıdır. Bu bağlamda, permakültür 
paradigması bazı temel ilkeler üzerine kurulmuştur (Holzer, 2004;Mollison, 
2021; Bell, 2021). 

1. Sistemi oluşturan tüm öğeler birbiri ile etkileşim halindedir.
Sistemdeki her öğe belirli görevlere sahiptir. Bir öğenin gerçekleştirdiği 

işlev bir başka öğenin ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlamaktadır. 
2. Çok işlevsellik.
Sistemdeki her öğe birden fazla işleve sahip olabilecek şekilde seçilmeli 

ve tasarlanmalıdır. Birden çok öğenin birbirleri arasında oluşan işlevsel bağlantı, 
denge ve uyum içerisinde bir sistem oluşturmaktadır. 

3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı. 
Doğa, insanlara enerji ihtiyacını karşılayabilmek için güneş, su ve 

rüzgar gibi çeşitli imkanlar sunmaktadır. Permakültür sistemlerinde doğadan 
faydalanarak enerji elde edilmelidir. Bu bağlamda, permakültür tasarımında 
insanlar yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımına teşvik edilmelidir.  

4. Doğal kaynakların kullanımı 
Permakültür, dünyanın tüm doğal kaynaklarından istifade edilmesi üzerine 

kurulu bir sistemdir. Doğada bulunan hava, su, toprak, bitki ve hayvanlar gibi 
tüm doğal kaynaklar çok çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Örneğin bitki ve 
hayvanlardan yakıt ve gübre elde etmek için faydalanılmaktadır.
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5. Küçük alanda yoğun kullanılan sistemler
Permakültür tasarımı ile gerçekleştirilen küçük alanlarda su bentleri, 

seralar ve enerji kaynakları gibi sistemler kullanılmaktadır.
6. Doğal akış ve döngülerin kullanımı ve şekillendirilmesi
Doğada meydana gelen doğal akış ve döngüler sayesinde kendiliğinden 

gerçekleşen bir sürdürülebilirlik söz konusudur. Yeryüzünde tüm canlılar doğal 
akış ve döngüler sayesinde sürekli bir dönüşümle çoğalmaktadırlar. Bu yüzden, 
permakültür tasarımında doğada tekrar eden döngüler sıklıkla kullanılmaktadır.  

7. Tekdüzelik yerine çeşitlilik
Doğa ve çevrede sürdürülebilirliğin sağlanması canlı çeşitliliğinin artışına 

bağlıdır. Permakültür tasarımı ile doğa da tekdüzelik yerine çeşitlilik sağlandığı 
zaman üretkenlik de artmış olacaktır.

8. Kenar etkisinin kullanımı
İki farklı özelliğe sahip ortamların bir araya getirilmesiyle birbirlerini 

tamamlayarak oluşan doğal ortamların ara yüzeyleri bulunmaktadır. Bu ara 
yüzeylerde çok sayıda canlının yaşadığı ve daha verimli olduğu gözlemlenmiştir. 
Bu ara yüzeyler, kenar etkisi özelliğine sahiptir. Çünkü kenarlar farklı ekolojik 
yapılara sahip alanlardır. Bu nedenle, permakültür tasarımında kenar etkisinin 
özelliğinden faydalanılmaktadır. Ara yüzeylerde birbirlerinden karşılıklı yarar 
sağlama durumu söz konusudur. 

2.5.	Eğitimde	Permakültür	Yaklaşımı

Çevre eğitimi dersinin genel olarak içeriği “ekolojik kavram ve ilkeler, 
ekosistemler, toprak ve su kaynakları, çevre duyarlılığı, dünyada çevre 
duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar” vb. teorik bilgiler kapsamaktadır. 
Eğitim kurumlarında çevre eğitimi artık farklı planlanmalı ve birer ekoloji 
elçisi yetiştirebilmek için etkileşimli çevre eğitimine önem verilmelidir. Bu 
etkileşimli eğitim, uygulamalı öğrenme yöntemlerini içerecek şekilde küçük 
ölçekli toprak parçası kullanılarak sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde işbirliği 
ile gerçekleştirilmelidir. Bu eğitimle ile ayrıca yaşadığımız evrene özen gösterme 
etiği kazandırılmalıdır. Dünyayı korumak ve yenilemek için permakültür de 
var olan bütün ilke ve tekniklerin eğitim kurumlarında öğrencilere verilmesi 
gerekmektedir. 

Günümüzde dünyanın birçok yerinde okullarda, permakültür ilkeleri 
temel alınarak okul bahçeleri permakültür tasarım bilinci ile düzenlenmektedir 
(Öztürk, 2020). Çağlar-Kabacık ve Gül (2021) yaptıkları çalışmada; okul 
öncesindeki çocuklara erken yaşlarda verilecek permakültür eğitimi ile 
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çevre sorunları, çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik vb. konularda çocukları 
bilinçlendirebileceği vurgulamışlardır. Permakültür eğitiminin çocuklarda 
estetik duygular kazandırmak, fiziksel aktivite imkânı sunmak, sosyal ve duyusal 
gelişimlerini desteklemek, akademik başarılarını yükseltmek ve psikomotor 
becerilerini arttırmak gibi pek çok alanda gelişimlerine katkı sağlayacağını 
belirtmiştir. Bu bağlamda, ülkemizde çevre eğitimi permakültür yaklaşımı ile 
uygulamalı olarak verildiği zaman öğrenciler de yerel ekolojiyi gözlemleme 
fırsatına sahip olurlar. Öğrenciler, okul bahçe düzenlemesine dayalı etkinliklere 
katıldıklarında ekosistemlerin işleyiş düzenini anlamaları kolaylaşacaktır. Aynı 
zamanda doğal ortamları keşfederek, doğa ile nasıl etkileşim kuracaklarını 
öğrenirler ve biyolojik çeşitliliğine tanık olabilirler. Araştırmalar, bahçecilik gibi 
bir tür dış mekân eğitim faaliyetine katılan öğrencilerin çevreye daha fazla değer 
verdikleri ve emeği takdir etme yönelimine sahip olduklarını göstermektedir. 
Bahçe düzenlemesi ile ilgili etkinliklere katılan öğrenciler, doğal sistemler 
konusundaki anlayışlarını artırarak çevre için daha yüksek bir değere sahip 
oldukları tespit edilmiştir (Blair, 2009; Waliczek ve Zajicek, 1999: Akt. Mullins, 
2011). 

Doğa, canlı bir laboratuvar olarak fen eğitiminde kullanılmaktadır. 
Doğa ve doğa olayları arasında kurulan ilişki çocuğun ilgisini çekmektedir. 
Doğada çocuklar öğrenmek ve büyümek için duyusal uyarıma ve materyallerin 
yönlendirmesine ihtiyaç duyarlar, kendilerine söylenenleri yaparak değil tam 
aksine deneyimleyerek öğrenirler. Landy (2018), günümüzde çocukların 
hayatında sorgulama ve derinlemesine düşünme fırsatlarıyla zenginleştirilmiş 
yaratıcı oyunlar içeren doğal ortamların eksik olduğunu belirtmektedir. Bu 
nedenle okullarda permakültür yaklaşımı kullanılarak, okul bahçelerinin bir 
bölümü doğal ortam haline dönüştürülmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. 
Okul bahçelerinin hem yaratıcı oyun düzenekleriyle, hem de bahçe 
uygulamalarının yapılabileceği şekilde yeniden tasarlanmalıdır. Bu şekilde 
okullarda bahçe düzenlemelerine yer verildiği zaman öğrencilerin doğa ile 
bütünleşmelerine daha fazla fırsat verilebileceği düşünülmektedir. 

2.6.	Okul	Bahçelerinde	Permakültür	Yaklaşımına	Göre	Öğrenme	Ortamı	
Tasarımı

Okul bahçelerinde tasarlanan alanlarda, çocukların keşfedebilecekleri 
ve etkileşime girebilecekleri doğal bitki örtüsü oluşturulabilir. Okul bahçeleri 
permakültür ilkeleri dikkate alınarak düzenlendiğinde, çocuklar sınıf dışında 
uygulama yaparak ve doğa üzerindeki etkilerini inceleyerek aktif öğrenmiş 
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olurlar. Böylece çocuklar doğal ortamda yer alan bitki örtüsünü, kuşları, 
böcekleri, değişen mevsimleri ve hava koşullarını deneyimleme fırsatı 
bulabilirler. Tüm okul bahçeleri bu şekilde inşa edildiğinde, çocukların doğal 
alanlarla bütünleşmelerine olanak verilerek bilişsel ve davranışsal gelişimlerinin 
de zenginleşmesine katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 

Eğitim kurumlarında permakültür yaklaşımına göre permakültür bahçeleri 
oluşturulabilir. Eğitim kurumunun sınırları içerisinde bahçe oluşturmak 
için uygun bir alan olmadığında ise bölgede bulunan uygun bir araziden 
faydalanılabilir. Permakültür bahçeleri oluştururken dikkat edilmesi gereken 
bazı hususlar bulunmaktadır. 

Bahçenin topografik yapısı, toprağın yapısı, bölgenin iklimi, arazinin güneşe 
göre konumu, toprağın su tutma kapasitesi ve bitki örtüsü sistemin tasarımında 
belirleyici bir etkiye sahiptir. Ayrıca bahçede en fazla güneş ışığı alan ve en iyi 
rüzgâr kıranı oluşturan bir sistemin kurulması da çok önemlidir (Holzer,2021; 
Mollison,2021). İnsanın bahçe işlerine yatkın olması ve biraz da ilgisinin olması 
halinde permakültür uygulamaları için öğrenme ortamı oluşturmak ve başarılı 
bir şekilde tarım uygulamaları yapabilmek mümkün olabilir. 

Permakültür yaklaşımında bitki ve hayvan çeşitliliğini belirleyen temel 
etkenlerden biri de bölgenin iklimidir. Bu nedenle okullarda permakültür 
bahçeleri oluştururken bölgenin genel iklimi göz önünde bulundurulmalıdır. Bir 
bölgenin genel iklimi nemli sıcak, kurak sıcak, ılıman ve yağışlı olabilirken, 
yakın mesafeli bölgeler arasında arazinin yapısı, toprak, bitki örtüsü ve diğer 
başka unsurlara göre farklı mikroiklimler de görülmektedir (Holzer, 2021; 
Mollison,2021) .

Bahçenin (arazinin) topografik yapısı bölgenin değiştirilemeyecek bir 
özelliğidir. Bir arazinin topografik özellikleri; güneş gören ve gölgelik yamaçları, 
tepeler ve kaya çıkıntıları, drenaj hatları, engebeli araziler, tepe yükseklikleri-
eğimleri-patikalar,  bataklık alan ya da erozyon riski olan alanlardır. Bu 
topografik özellikler herhangi bir coğrafyada küçük araziler için değiştirilebilir. 
Fakat geniş ölçekli arazilerde permakültür uygulamaları yapılırken topografik 
özelliklerde, sistemin uzun vadede sürdürülebilir olması bağlamında çok fazla 
değişiklik yapılmaması gerekmektedir (Mollison,2021). 

Permakültür yaklaşımında toprağın yapısı çok önemlidir. Toprakta bulunan 
besin maddesi içeriği, humus payı, pH değeri, drenaj kapasitesi ve yetişebilecek 
bitki çeşitlerini tespit etmek için toprak analizinin yapılması gerekmektedir. 
Permakültürde toprak ekolojisi yıllar içinde özverili çalışmalar ile değiştirilebilir 
ve geliştirilebilir (Mollison,2021; Bell, 2021).
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Son olarak permakültür yaklaşımında su bir arazi için çok önemlidir. 
Permakültür kullanılacak suyun mevcudiyeti bölgedeki yağış miktarına, 
toprağın drenaj ve su tutma özelliklerine, toprak örtüsüne ve bitkilerin 
unsurlarına bağlıdır. Bu bağlamda, permakültür yaklaşımına göre okul dışı 
alanlarda yeni öğrenme ortamları tasarlanırken bölgenin iklimi, bahçenin 
topografik yapısı ve toprağın yapısı gibi önemli faktörlerin dikkate alınması 
gerekmektedir. 

2.7.	Fen	Eğitiminde	Permakültür	Yaklaşımının	Uygulaması

Mollison yeryüzünde yaşayan tüm canlılar için permakültür yaklaşımını 
ortaya koyarak önemli katkılar sağlamıştır. Molison’un savunduğu permakültür 
yaklaşımının temeli; kendi ihtiyaçlarını karşılayan, çevresini sömürmeyen ve 
kirletmeyen, uzun vadede sürdürülebilir, ekolojik olarak sağlıklı ve ekonomik 
olarak uygulanabilir yerleşim alanlarının (sistemler) tasarımına dayanmaktadır 
(Mollison, 2021). Bir diğer ifadeyle permakültür, ekolojik bir tasarım perspektifini 
benimseyen bir yaklaşımdır. Permakültür’de tasarım, öğeler arasındaki 
ilişkilerin kurulması ve doğru konumlandırılmasıyla gerçekleştirilebilmektedir 
(Bakır, Akhuy ve Aydemir 2011). Mollison, bu yüzden permakültür’ü bir yaşam 
biçimi olarak insanların hayatına dâhil edilmesinin ne kadar önemli olduğunun 
önemine dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda, fen öğretiminde okul dışı öğrenme 
ortamlarında gelecek nesillerin yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için 
permakültür yaklaşımı kullanılarak öğrencilerin doğadaki öğeler arasındaki 
ilişkiyi görmeleri ve anlamlandırmaları için uygun ortamlar oluşturulması 
gerekmektedir. Böylece öğrencilerin yapacakları etkinlikler sayesinde 
davranışsal boyutta beceri kazanmaları sağlanabilir. Öğrencilerin bu becerileri 
kazanması için işbirlikçi ve yaratıcı stratejiler kullanılarak çeşitli etkinlikler 
hazırlanabilir. 

Fen öğretiminde permakültür yaklaşımı kullanılırken öncelikle 
permakültür’de geçen kavramlarının nasıl kullanılabileceği çeşitli etkinlerle 
gösterilmelidir. Şekil 1’ de tema olarak permakültür kavramının neler içerdiğini 
göstermektedir. Permakültür teması kapsamında toprak, bitkiler, hayvanlar, 
hava ve su gibi kavramlar çeşitli etkinliklerle araştırılabilir.
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Şekil 1. Fen eğitiminde permakültür teması

Öğretmen ve öğrencileri, fen öğretiminde sürdürülebilirlik eğitimine 
dâhil edebilmek için hedefler doğrultusunda bir öğrenme ortamını düzenlemek 
gerekmektedir. Bu öğrenme ortamı, okul bahçesinde uygulama alanı olarak 
kullanılabilecek bir bahçe ya da okul dışı bir ortamda bulunan bir arazi üzerinde 
oluşturulabilir. Fen öğretiminde permakültür yaklaşımı ile izlenecek yol şu 
şekilde açıklanabilir. 

·	 Öncelikle permakültür ilkelerini öğrencilerin benimsemeleri 
ve permakültür temelli aktif öğrenmeyi okul bahçelerinde uygulamalı 
deneyimlemeleri gerekmektedir. Permakültür ilkeleri öğrencilerin çevre 
bilincini geliştirmelerine yardımcı olabilir. 

·	 Öğrenciler permakültür temelli okul bahçelerinde toprak, güneş ışığı ve 
hava hakkında gözlem yapmaları istenebilir.

·	 Daha sonra permakültür yaklaşımına göre bahçenin topoğrafik yapısı, 
toprağın yapısını tanıma, toprağın üretkenliğinin nasıl artırılacağı ve doğadaki 
örüntü anlayışını kapsayacak şekilde uygulamalı eğitimler verilmelidir. 

·	 Permakültür yaklaşımına göre bir bahçe düzenlenirken peyzaj, arazi, 
yükseklik, su, toprak, hava, güneş ışığı ve iklim gibi çeşitli bileşenlerin kavramsal 
olarak irdelenmesi ve anlaşılması gerekmektedir. Bu bileşenler ekosistemde 
birbirine bağlı bileşenlerdir.

·	 Öğrenciler, bahar ve güz mevsimlerinde bitkiler arasındaki yaşam 
döngülerindeki farklılıkları anlamaları için bitki ekimi gerçekleştirebilirler.  

·	 Öğrenciler, okul bahçesinde çalışarak bahçe yaşam alanlarını keşfetme 
olanağı sağlayacaktır. 

·	 Permakültür uygulamalarında, faaliyetlerin bazı bölümleri çok fazla 
zaman aldığı için faaliyet sürecini de ayrıca etkilemektedir.
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2. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışma, fen eğitiminde çevre ve sürdürülebilirlik bilincine ilişkin daha 

nitelikli bir kazanım oluşturabilmek için permakültür yaklaşımının önemini 
ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Özellikle, ülkemizde kendi kendine 
yetebilen sürdürülebilir sistemlerin alt yapısını oluşturabilmek için permakültür 
etik ilkelerinin her bir birey tarafından benimsenmesi ve uygulamaya 
geçirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekmek istenmektedir. Çalışma 
kapsamında permakültür yaklaşımının içeriği, permakültür etiği, permakültür 
ilkeleri, eğitimde öğrenme ortamlarının nasıl oluşturulacağı ve permakültür 
yaklaşımının nasıl uygulanacağı detaylı bir şekilde irdelenmiştir.

Kültürümüzde üretim ve tüketim döngüsünü sağlayan toprak, su ve 
havaya saygı gösterilmediği sürece sürdürülebilirlik sağlanamaz. Günümüzde 
küresel iklim değişikliği ile dünyanın her yerinde insanlar olağan dışı çevresel 
sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bell’e (2021) göre dünyada toprak 
erozyonu hızlanmakta, ormanlar yok edilmekte, çölleşme, arazi tahribatı 
ve kuraklık gittikçe artmaktadır. Bu bağlamda, çevre tahribatının önüne 
geçebilmek ve çevresel sorunlarla mücadele edebilmek için insanların işbirlikçi 
ve yaratıcı stratejilerle önlem almaları gerekmektedir. Bu nedenle, çevre eğitimi 
ve sürdürülebilirlik konusunda bilinçli bireylerin sözde değil, uygulamada bir 
şey yapmaları elzemdir. Permakültür yaklaşımı ve uygulamaları aracılığıyla 
yeni öğrenme ortamları oluşturmanın önemine dikkat çekildiğinde öğrencilerin 
duyarlı davranışlarının artacağı düşünülmektedir. Bu durumda, okullarda, 
çevre eğitimine ilişkin öğretim programlarında permakültür yaklaşımına 
yer verilmesi gerekmektedir. Permakültür eğitimi uygulamalı olarak 
verildiğinde sürdürülebilirlik, iklim değişikliğini önleme, doğadaki döngünün 
işleyişi, çeşitli bitki ve sebzelerin nasıl üretildiği vb. gibi çeşitli konularda 
öğrencilerin davranışsal kazanımlarının da daha etkin bir şekilde gelişebileceği 
öngörülmektedir. Ayrıca, fen eğitiminde permakültür yaklaşımı daha yaygın 
olarak kullanıldığında çevresel sorunların azalması ve insanların tüketim 
alışkanlıkları üzerinde etkili olacağı beklenilmektedir. Okul bahçelerinde toprak 
yeniden canlandırılarak yeşil bir çevre düzenine sahip olmasına yönelik katkı 
sağlanacağı da düşünülmektedir. 

Bu bağlamda sunulan bölümde permakültür yaklaşımı, permakültür etiği 
ve permakültür ilkeleri hakkında bilgi verilmiştir. Fen eğitiminde permakültür 
uygulamalarının etkinliklerle nasıl yapılacağı ve okul bahçelerinde yeni öğrenme 
ortamlarının nasıl tasarlanacağına ilgi duyan eğitimci ve araştırmacılara faydalı 
olacağı düşünülmektedir.   
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1. Giriş

Kimya dersinde teorik bilgiler laboratuvar uygulamaları ile desteklenmekte 
ve bilginin kalıcılığı için laboratuvar uygulamaları dersin vazgeçilmez 
bir parçası olarak yer almaktadır. Laboratuvar, öğrencilerin bilimsel 

düşünme ve karar verme süreçlerine katılmaları ve bilim dünyasında etkili bir 
şekilde iletişim kurmak için gerekli becerileri geliştirmeleri için bir fırsat sağlar. 
Deneyler ile laboratuvar temelli öğrenme hem orta hem de yükseköğretim 
düzeyindeki kimya eğitiminin temel bir bileşeni olarak görülmektedir. Bu 
nedenle Kimya laboratuvarları, öğrencilerin kendi araştırmalarını yapmaları, 
verileri analiz etmeleri ve yorumlamaları ve uygun kanıtlara dayalı argümanlar 
oluşturmaları için alanlar yaratabilir (Petritis, Kelley ve Talanquer, 2021).

Laboratuvar deneyimi, öğrencilere anlamlı öğrenme için bilişsel, 
duyuşsal ve psikomotor becerilerini bütünleştirmeleri için oldukça önemlidir 
(Enneking, Breitenstein, Coleman, Reeves, Wang ve Grove, 2019). Laboratuvar 
çalışması, dünya çapında kimya derslerinin temelini oluşturmaktadır. Ne yazık 
ki, uygulamalar birçok problem nedeniyle istenilen şekilde yapılamamaktadır 
(Çinici, vd., 2013). Ayrıca fen eğitimindeki araştırmalar, geleneksel laboratuvar 
etkinliklerinin, öğrencileri merkezi kavram ve fikirlerin tartışılması ve analizine 
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dahil etmede genellikle başarısız olduğunu ve sorgulama becerilerinin gelişimini 
etkili bir şekilde desteklemediğini göstermektedir. (Han,  Li, Sin ve Sin, 2018). 

Laboratuvar çalışmaları teorik bilgilerin, deneysel olarak elde 
edinilen bilgiler ile pekiştirilmesi ve öğrenmenin kalıcılığı açısından önem 
kazanmaktadır. Fen laboratuvarında öğrenciler, yaparak yaşayarak öğrenmeye 
dayalı etkinliklerle bilgiyi daha kalıcı ve anlamlı hale getirirler (Aksoy ve 
Doymuş, 2016). Laboratuvarda edinilen öğrenmenin raporlara yansıtılması 
önemlidir. Rapor hazırlama, planlama ve düzenleme yapma, kavramsal beceriler 
ile kendini yansıtması (Sinaga ve Feranie, 2017) bilgilerin hafızada kalıcılığının 
artırılmasında önemli rol oynar. Ancak laboratuvarın ve rapor yazmanın 
öğrenmede hangi iyileştirmelere yol açtığını belirlemek zordur. İyi tanımlanmış 
amaçların, öğrenme hedeflerinin, öğretimin ve biçimlendirici değerlendirmenin 
yapıcı bir şekilde planlanması, açıkça anlamlı bir öğrenme deneyimi sağlayabilir. 
Öğrenci öz değerlendirmesi ve akran değerlendirmesi, öğrenmeyi daha da 
geliştirebilir ve daha iyi laboratuvar raporlarının hazırlanmasını sağlayabilir  
(Bylander ve Gustafsson, 2021). 

Öz değerlendirme, öğrencilerin kendi çalışmalarını ve öğrenme 
ilerlemelerini değerlendirip analiz ettikleri bir süreçtir.( Ortega-Heras, Gómez, 
Rivero-Pérez, Cavia-Saiz, González-Sanjosé ve Muñiz, 2020). Öğrenci öz 
değerlendirmesi, yaşam boyu öğrenme kapasitesinin geliştirilmesinde çok 
önemli bir rol oynar çünkü pedagojik bir bakış açısıyla, öğrencilerin kendi 
performansları hakkında gerçekçi bir anlayışa sahip olduklarında, kendilerini 
daha ileriye yönlendirebilmeleri de mümkün olabilir (Yan, Boud ve Lao, 2021). 
Öz değerlendirme çalışmaları öğretmen adaylarının hem öğretimleri hem de 
öğrenmeleri üzerine yansıtma yapmalarına olanak sağlar. Öğretmen adaylarının 
bu süreçte nelere ihtiyaç duydukları belirlenebilir (Candaş,  Kıryak ve Özmen, 
2019). Öz değerlendirme sorumlu, eleştirel ve yansıtıcı bir eğitim için önemli 
olup öğretmenin değerlendirmesinden bile daha etkilidir. Öğrencilerin doğru 
öz değerlendirme yapabilmeleri kendi güçlü ve zayıf yönlerini anlamalarına ve 
yaşam boyu eğitimlerinde hangi alanlara odaklanacaklarını bilmelerine olanak 
tanır (Blanch-Hartigan, 2011). Bu nedenle, öz değerlendirme, yükseköğretimde 
öğrenci merkezli değerlendirme süreçlerinin temel bir yönü olarak kullanılabilir 
(IglesiasPérez, Vidal-Puga ve PinoJuste, 2022). Ancak öz değerlendirme 
eylemlerinin gözlemlenebilir ve izlenebilir olması önerilmektedir (Nicol 
ve McCallum, 2021 ). Bu bağlamda deney raporları, fen eğitiminde bir öz 
değerlendirme olup öğrencinin dersten ne öğrendiğinin bir yansıması olarak 
bize bilgi verebilir.  Yazılı raporlar, genellikle öğrencilerin anlama ve analitik 
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yeteneği artırmak için kullanılır. Fen eğitiminde feni yazarak ve konuşarak 
öğrenmenin önemi gün geçtikçe artmaktadır (İnaltekin ve Akçay, 2017). 
Laboratuvar raporları üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde laboratuvar 
raporu hazırlamanın konuyu öğrenmede ve pekiştirmede faydalı olduğu, eğitici 
ve öğretici yönlerinin bulunduğu bildirilmiştir (Ültay ve Ültay, 2009a). 

Bu bağlamda fen derslerinin “gerekli ve önemli” bir parçası olarak 
tanımlanan laboratuvar deneyleri öğrenmenin birçok yönünü desteklediği 
bilinmektedir. Laboratuvar deneyimlerindeki amaçlanan öğrenme hedefleri 
ile gerçek sonuçlar arasındaki tutarsızlıkların tespiti için laboratuvar 
raporlarının yol gösterici olabileceği belirtilmektedir (DeKorver ve Towns, 
2015). Laboratuvar deneyiminin öğrenmeyi nasıl etkilediği deney raporlarının 
incelenmesi ile belirlenebilir. Böylece öğrencilerin beklenen öğrenme düzeyinin 
nasıl olduğu tespit edilebilir. Deney raporları ile anlamlı öğrenme sürecine 
katılıyor gibi görünen öğrencilerin öğrenme durumları, öğrenme eksiklikleri 
ve kavram yanılgıları belirlenebilir. Aslan ve Tekin (2015) çalışmasında deney 
raporlarının genellikle “teorik bilgi, deneyde kullanılan araç ve gereç, deneyin 
amacı ve yapılışı,  deneyde ulaşılan sonuçlar, yorum-tartışma” gibi başlıkları 
içeren geleneksel rapor formatı biçiminde hazırlandığını belirtmişlerdir. 
Geleneksel dışında da rapor çeşitleri bulunmaktadır. Örneğin Erkol, Kışoğlu, 
ve Gül, (2017) yaptıkları çalışmada hem geleneksel hem de Argümantasyon 
Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımı laboratuvar raporu kullanmışlardır. 
Araştırma sonucunda iki grup tutumları arasında fark gözlenmediği fakat 
akademik başarıda ATBÖ lehine fark gözlendiği bildirilmiştir. Geleneksel 
olmayan laboratuvar raporu yazımında ise öğrencilerin bilimsel bilgiyi daha 
derinlemesine incelemeleri ve kavramları yeniden yapılandırmaları beklenir  
(Sezen Vekli ve Nazlı, 2022). Bu yüzden geleneksel raporlar da değerlendirme 
sonrasında öğrencinin de gerçekten bu değerlendirmeyi anlayıp anlamadığının 
sorgulanması önemlidir. Bu çalışmada da öğrencilerin geleneksel olarak 
hazırladıkları raporlarına verilen notlar ile kendi beklentilerini karşılaştırmaları 
ve bunun sonucunda kendi öz değerlendirmelerini yaparak öğrenmede 
eksikliklerini ve nasıl giderileceği yönünde bir yol izlemelerine rehberlik 
edilmesi amaçlanmıştır.

2. Yöntem

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi 
kullanılmıştır. Durum çalışması tek bir konu veya özel bir durum için bir arşiv 
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belgesi olarak tanımlanmaktadır (Merriam, 1988, Yin, 1989, Stake, 1994; Bogdan 
ve Biklen,1998; Akt.: Aytaçlı, 2012). Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 
durum çalışmasında, hangi durumların bağlamının ayrılmaz bir parçası olduğu 
konusunda net sınırlar çizmek zordur. Bu nedenle vakaların çok kaynaklı veri 
toplama araçları kullanılarak incelendiği bir araştırma yöntemidir ( Yin,1984; 
Creswell ve Plano Clark, 2007; Yıldırım ve Şimsek, 2013; Akt.: Göncü, Çetin 
ve Ercan, 2018). Bu araştırmada veriler,  deney raporları ve öz değerlendirmeler 
ile toplanmıştır.

2.1.	Çalışma	Grubu:

Çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlköğretim Fen 
Bilgisi Öğretmenliği 2021-2022 güz döneminde Kimya1 dersini 18 birinci 
sınıf öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu ölçüt örnekleme 
yöntemine göre belirlenmiştir. Örneklemin seçiminde fen bilgisi öğretmeni 
öğrencisi olmaları, dersi ilk kez almaları ve sekiz haftalık uygulamaya katılmaları 
ölçüt olarak belirlenmiştir

2.2.	Verilerin	Toplanması:

Çalışma Fen Bilgisi öğretmenliği programında Kimya 1 dersinde sekiz 
haftada gerçekleştirilmiştir. Ders kapsamında laboratuvarda deney uygulamaları, 
ders içi etkinlikler (drama ve molekül modelleme) ve PhET simülasyon 
çalışmaları yapılmıştır. Konulara göre yapılan çalışmaların detayları tablo 1 de 
verilmiştir. Öğretmen adayları yapılan çalışmaların raporlarını rapor defterine 
yazıp fotoğraflarını çekip çevrimiçi olarak üniversitenin uzaktan eğitim 
platformunda (ESUZEM) sisteme yüklemiştir. Sistem üzerinden alınan raporlar 
ile çalışmanın verileri elde edilmiştir. Uygulama sürecinde laboratuvarda 
yapılan iki deney ve PhET simülasyon laboratuvarında seçtikleri üç deney 
olmak üzere toplam 5 deney raporu incelenmiştir. Daha sonra sınıf içinde genel 
değerlendirmeler yapılarak çalışmaya katılan öğretmen adaylarının rapor öz 
değerlendirmeleri alınmıştır.
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Tablo 1. Derste konulara göre yapılan uygulamalar

Konu adı Klasik 
Anlatım

Laboratuvar 
ortamında 
Deneyler

*PhET 
lab

Molekül 
model (sınıf 
içi etkinlik)

Drama 
(sınıf içi 
etkinlik)

Maddenin halleri/
tanecikli yapısı

X X X

Molekül oluşumu 
bağlanma

X X X

Molekül top çubuk 
modelleme

X X X

Bileşiklerin yapısı X X

Atom yapısı X X

Kimyasal 
reaksiyonlarda 
eşitlik

X X

Asit baz çözeltisi X X

Derişim X X

İzotop ve atomik 
kütle

X X

Molarite X X

pHskalası X X

Katıların 
yoğunluğu

X X X

Sıvıların 
yoğunluğu

X X X

*URL1.https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=chemistry&type=htm-
l&sort=alpha&view=grid

2.3.	Verilerin	Analizi:

Öz değerlendirme doğruluğunu ölçmenin farklı yolları bulunmaktadır. Bu 
çalışmada veri analizi öğrenci ve araştırmacı olmak üzere ikili karşılaştırmalar 
ile yapılmaktadır. Öz değerlendirme ile bu öz değerlendirmeyle eşleştirilmiş 
araştırmacı değerlendirmesi arasındaki farkı belirleyerek öz değerlendirmenin 
doğruluğu değerlendirilmektedir (Blanch-Hartigan, 2011). Çalışma veri analiz 
sürecinde aşağıdaki basamaklar izlenmiştir;
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	Raporların araştırmacı tarafından değerlendirilmesi
	Sınıf içinde raporlar ile ilgili genel değerlendirme 
	Öğretmen adayı (Ö)  rapor öz değerlendirmesi
	Araştırmacı ile öğrenci değerlendirmelerinin karşılaştırılması 

3. BULGULAR

Çalışma sonucunda araştırmacının değerlendirmesi ile öğretmen 
adaylarının öz değerlendirmesi puan olarak karşılaştırılması sonucunda iki 
değerlendirme arasında puan ve içerik olarak farklılıklar tespit edilmiştir. Bu 
farklılıklar sonucunda üç grup oluşturulmuştur (grafik 1). Gruplar,  I. grup 
araştırmacı puanı ile kendine aynı puanı veren (Ö1, Ö2, Ö3, Ö4), II. grup 
kendisine daha yüksek puan veren (Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11) ve III. grup 
kendisine daha düşük puan veren (Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö18) olarak 
belirlenmiştir.

Grafik 1. Araştırmacı ve öğretmen adayı öz değerlendirme puan karşılaştırma grafiği
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II. Grup Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11,  
III. Grup Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö18 

Araştırmacı ve Öğretmen adayı öz değerlendirmeleri arasında bütün 
gruplarda istatiksel olarak  (p>0.05) anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. 
Genel ortalama olarak 18 Öğretmen adayının araştırmacı ort.  65.3333 ve öz 
değerlendirme ort 67.5556 olarak tespit edilmiştir. Gruplar açısından (grafik 
1) sonuçlar incelendiğinde I grup 68.75, II grup araştırmacı ort. 44,71429 öz 
değerlendirme ort 70,85714 ve III. Grup araştırmacı ort. 84 öz değerlendirme 
ort 70,85714 olarak tespit edilmiştir.
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Raporlar incelenmesi sonucunda genel olarak rapor düzeninde içerik 
yazımında yapılan hatalar ve bilimsel hatalar tespit edilmiştir.

Rapor	düzeninde	içerik	yazım	hatası

Çalışmada öğretmen adaylarından geleneksel rapor formatında raporlar 
hazırlanması istenmiştir. Bu raporda deneyin adı, amacı, deneyin yapılışı 
(kullanılan malzemeler ve deney basamakları), sonuç-hesaplama, yorum ve 
tartışma başlıkları ve içerikleri olması beklenmektedir. Rapor düzeninde genelde 
başlıkların altına ne yazılacağı içeriğin nasıl olacağı gibi hatalar tespit edilmiştir. 
Örneğin araştırmacı ile öz değerlendirmede aynı puanı (60puan) vermiş olan 
öğrenci raporu değerlendirme detayları Tablo 2’de verilmiştir

Tablo 2.  Araştırmacı ve öğrenci değerlendirmesi örneği (Ö3)

Değerlendirme Laboratuvar deneyleri PhET lab simülasyon
Araştırmacı Öğrencinin Öz 

değerlendirmesi
Araştırmacı Öğrencinin Öz 

değerlendirmesi
Deneyin adı Eksik-hatalı  

Seçtiği deneyler 
ile ilgili genel 
yorum yapılmış

Deneyin amacı   

Teorik bilgi Eksik  Eksik
Deneyin yapılışı   Eksik
Sonuç   

Hesaplama   

Yorum ve tartışma ---- ---- ----

Tablo 2 incelendiğinde öğrencinin araştırmacı ile aynı puanı verdiği fakat 
farklı eksikliklerin olduğu görülmektedir. Öğretmen adayı Laboratuvarda yaptığı 
deneyle ilgili “Laboratuvarda yaptığımız deneylerin açıklayıcı olduğunu, fakat 
sonucun hatalı çıkma olasılığının olduğunu ve hesap hataları olabileceğinden 
bahsetmemişim” olarak yorum ve tartışmada araştırmacı ile aynı tespitlerde 
bulunurken diğer aşamalarda eksiksiz raporu yazdığını yorumlamıştır. 
Araştırmacı bu bölüm için deneyin adının eksik-hatalı olduğu ve teorik bilginin 
eksik olduğunu bildirmiştir. Sanal ortam uygulamalarında öz değerlendirmede 
“Sanal deneylerde ise soru çözümü yapmışım bu konuyu öğrenmek isteyen 
bir insanın bakıp bir şey anlamaması hiç de sürpriz olmazmış.” İfadelerini 
kullanarak genel bir yorum yapmıştır. Araştırmacının değerlendirmesinde 
teorik bilgi ve deneyin yapılışı bölümlerinde eksiklikler olduğu ve yorum ve 
tartışmanın yapılmadığı belirtilmiştir.
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Şekil 1. Deneyin adı ve amacının hatalı yazım örneği (Ö11)

Şekil 1 incelendiğinde laboratuvar ortamında yapılan deneyin föyü 
verilmesine ve deney esnasında açıklamaların yapılmasına rağmen deney 
adı olarak kullanılan malzemelerin isminin yazıldığı görülmektedir. Oysaki 
A deneyinde bilinmeyen bir katının yoğunluğun tespiti ile katının ne olduğu 
belirlenmeye çalışılmış ve mezür yardımıyla deney yapılmıştır. B deneyinde 
pignometre aracılığıyla bilinmeyen bir sıvının yoğunluğun tespiti ile sıvının 
ne olduğu belirlenmiştir. Öğrencinin yazdığına göre deneylerde mezür 
ve pignometrenin ne olduğu ve nasıl kullanıldığı ile ilgili deney yapıldığı 
düşünülebilir. Öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesinin gerçekleşmesi 
beklenirken hala deneyin anlaşılmadığı öz değerlendirme aracılığı ile tespit 
edilmiş durumdadır.

Şekil 2. Sonuç ve hesaplama eksiklikleri için örnek rapor (Ö6)

Şekil 2 de derişim ile ilgili yapılan deneyin raporunda hesaplama ve yorum 
olarak sadece sonuçlar verilmiş derişimlerdeki değişimin seyreltme ile olduğu 
görülmektedir. Sanal ortamda çözücü miktarı değiştirildiğinde derişimdeki 
değişim izlenebilmektedir. Burada öğrencinin seyreltme ile değişen derişimi 
hesaplaması ve sonucu yorumlaması gerekmektedir. 

Ö6 öz değerlendirmesi : “Ben kendi ödevime puan verecek olsaydım 70-75 
arası verirdim. Çünkü sanal ortamda yaptığım deneyleri tam anlamda açıklayıp 
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yazamasam da laboratuvar da yaptığım deneyi güzel açıkladığımı ve çizimlerimi 
özenli yaptığımı düşünüyorum.”

Ö6 öz değerlendirmesinde belirttiği ve tam olduğunu düşündüğü resim 2 
dışındaki diğer raporları incelendiğinde teorik bilgi, yorum ve tartışmanın çok 
eksik olduğu bu nedenle beklediği puanı alamadığı 45 aldığı görülmektedir.

Rapor incelemelerinde genel hatalar arasında yorum ve tartışmanın 
eksikliği dikkat çekicidir. Öğretmen adayları da kendi değerlendirmelerinde 
yorum ve tartışmalarının yetersizliğinden bahsetmişlerdir.

Aşağıda öğretmen adaylarının örnek ifadelerine yer verilmiştir.
Ö11 öz değerlendirmesi : “Uygulama ödevlerinde deney yapmışım ama 

yine sınavda ki gibi sürekli bilgi yazıp yorum yapmamışım nasıl deney yaptığımı 
yazmamışım ve karşılaştırma yapmamışım. Yani burada da eksik bilgi ve yorum 
yaptığımı düşünüyorum. Son olarak ödevimi değerlendirdiğimde kendime 50-60 
verirdim. Çünkü ilk defa deney raporu yazdığım için.”

Ö11 öz değerlendirmesi incelendiğinde eksiklerini iyi belirlemesine 
rağmen ilk kez rapor yazdığı için kendine bir mazeret gibi düşünüp 50-60 arası 
puan verirken araştırmacının 40 verdiği görülmektedir. Diğer öğrencilerde ilk 
kez rapor yazdıkları için eksikleri olmasına rağmen daha fazla puan almaları 
gerektiğini belirtmişlerdir.

Ö9 öz değerlendirmesi : “Özkütle ve yoğunluk arasındaki farkı yanlış 
değerlendirme yaptığım için puan kırılmıştır, katı, sıvı, gaz yoğunluk kıyaslaması 
daha ayrıntılı anlatılabilirdi ve örneklerle desteklendirilebilirdi. Yoğunluğu etkileyen 
faktörler doğru ama eksik bilgi var. Online deneyleri daha ayrıntılı açıklayabilirdim ve 
deneylere internette olan resimlerle güçlendirebilirdim. Genel olarak sayfa düzenim, 
yazı şeklim güzel ve okunaklıydı. Deney sonuçları yeterli ve hesaplamalarım doğru. 
Bu değerlendirmeleri göz önüne alarak deney raporuna 80 puan verirdim.”

Raporlarda genel eksikler hemen hemen benzerlik gösterirken bazı 
öğrencilerin sonuçları iyi tartıştıkları görülmektedir.  Örnek olarak şekil 3 deki 
rapor incelenebilir.

Şekil 3. Sonuç ve tartışma bölümüne örnek yorum (Ö14)
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Ö14 Raporunda deney verilerinin değerlendirilmesi sonucunda tahmin 
edilenin doğru olup olmadığının ispatı için maddenin diğer özelliklerinin de 
incelenerek sonucu desteklemesi gerektiğini tartışmıştır. Üniversitede beklenen 
bilgi düzeyinde sonuçların tartışılarak yorumlandığı ve analiz yapıldığı 
belirlenmiştir.

Raporlarda	tespit	edilen	bilimsel	hatalar

Raporların incelenmesi sonucunda öğrencilerde tespit edilen eksikler 
giderilebilir. Aşağıda verilen örneklerde kavram yanılgılarının tespiti yapılmıştır.

Şekil 4. Bilimsel hata örneği (Ö11)

Şekil 4 de farklı deneylerin sonuçları verilmektedir. Çözelti derişimlerinden 
molarite ile ilgili sınıfta teorik konu anlatımı ve sanal ortamda deneyler 
yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda hazırlanan deney raporunda öğrencinin 
kavram yanılgısı görülmektedir. Molarite formülünde M=n/V yazılabilir fakat 
M=…..n/…L yazdığı görülüyor. (Ö11). 

Başka bir çalışmada sınıfta molekül geometrileri konusunda teorik 
anlatım, sınıf içi modelleme ve sanal ortam deneyleri yapılmıştır. Sınıf içinde 
öğrencilerin hazırladıkları modellerde elementlerin renklerine ve bileşiklerde 
bağ açılarına özellikle dikkat edilerek açıklamalar yapılmıştır. Deney raporunda 
top çubuk modellemede karbon siyah ve hidrojenin beyaz renkte çizildiği açıları 
yazıldığı ve moleküler geometriyi belirttiği görülmektedir. Öğretmen adayının 
hazırladığı iki raporda birincisi sadece sanalda yapılırken kavram hataları 
olduğu oysaki sınıfta ve sanalda yapılan çalışmada doğru bilgilerin verildiği 
görülmektedir.
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Raporlar bize deneyde kullanılan laboratuvar malzemelerini öğrenip 
öğrenmediklerini konusunda da bilgi verirler. Aşağıda deney malzemeleri ile 
ilgili tespit edilen hatalara bazı rapor örnekleri verilmiştir.

           
                                          (a)                                                      (b)

Şekil 5. Sıvıların yoğunluğu deney rapor çizim hataları.  
(a) Ö5 deney raporundaki pignometre çizimi, (b) Pignometre   

Şekil 5.a da yoğunluğu bilinmeyen sıvının yoğunluğunun tespiti deneyinde 
laboratuvarda kullanılan deney malzemesi “pignometre” çizimi yaptığını 
yazmaktadır. Ancak malzemenin deneyde kullanılan orijinali şekil 5.b de 
görüldüğü gibi olmalıdır. Öğretmen adayının çiziminde yer alan yandan çıkış 
borusunun olması, üzerinde bulunan kapakta hacim çizgileri olması gibi hatalı 
görsele anlam verilememiştir.

    
                          (a)                                           (b)                                 (c)

Şekil 6. Katıların yoğunluğu deney rapor çizim hataları. 
(a) Ö5 deney rapor çizimi, (b) Cam mezür, (c) Cam beher

Şekil 6. a da sıvıların yoğunluğu deneyinde laboratuvarda kullandığı 
malzeme cam mezür (dereceli silindir)  çizimi yaptığını yazmaktadır. Ancak 
malzemenin orijinal hali Şekil 6.b de görüldüğü gibi olmalıdır. Öğretmen 
adayından çok hassas çizimler beklenmemektedir. Ancak pignometrede yandan 
çıkış yapılması hatalıyken cam mezür çiziminde hacim çizgileri ve malzemenin 
daha düzgün olması ve ağız kısmının çizimine dikkat edilmesi beklenmektedir. 
Öğrencinin şekil 6.a da çizdiği şekil 6.c de verilen cam behere benzemektedir.
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Öğretmen adaylarının sınıf içi değerlendirmeler sonrasında görüşlerine ait 
örnek ifadelere aşağıda yer verilmiştir. 

Ö8 öz değerlendirmesi :  “Eğer sizin yönergelerinizi şu anda anlamamış 
olsaydım kendime vereceğim not 90-100 arası olurdu fakat şu anda aldığım nota 
göre sizin istediklerinizi daha iyi anladığım için kendi ödevime maksimum 75 
verirdim. Bir dahaki ödev ve raporlarımda buna daha çok dikkat etmeye özen 
göstereceğim.” 

Ö7 öz değerlendirmesi: “Sizin uyarınız üzerine internetten rapor nedir 
nasıl hazırlanır gibi sorulara cevap bulabilmek için araştırmalar yaptım 
yaptığım araştırmalara göre çok eksiğim var, çizimler de daha iyi olmalıydı. 
Dediğim gibi güzel bir tecrübe oldu bizim gibi öğretmen adaylarının bu konuda 
da iyi olması gerekiyor çünkü öğrencilerimize de en iyi şekilde lanse etmemiz 
gereken rapor örnekleri olacaktır elbet.”

Öğretmen adaylarının aslında kendilerine yükseksek notlar verdikleri 
fakat sınıf içi değerlendirmelerin sonunda daha gerçekçi değerlendirmeler 
yaptıkları araştırmalar yaptıkları, eksikliklerini fark ettikleri ve bunlara dikkat 
edeceklerini belirtmeleri çalışmanın amacına ulaşması ve öğretmen adaylarına 
yol göstermek rehberlik etmek açısından oldukça önemlidir.

4. Sonuç 

Bu çalışmada değerlendirmeler sonucunda araştırmacı ve öğretmen adayları 
puanları açısından; aynı puanı verenler, kendine yüksek ve kendine düşük puan 
verenler olmak üzere üç farklı grup oluşturulmuştur. Deney raporlarının ve 
öz değerlendirmelerin incelenmesi sonucunda rapor düzeninde içerik ile ilgili 
hatalar ve bilimsel hatalar tespit edilmiştir Genel olarak öğretmen adaylarının 
deney hesaplamaları ve sonuçları yazmalarına rağmen verileri yorumlamada 
eksiklikleri tespit edilmiştir. Araştırmacının bu tespitinin öğretmen adaylarının 
öz değerlendirmelerinde yer almaktadır. Candaş,  Kıryak ve Özmen  (2019) 
çalışmalarında benzer tespitlerde bulunmuşlar ve fen bilgisi öğretmen adaylarının 
öz-değerlendirmelerinde uygulamada karşılaştıkları sorunların sebeplerini 
tespit edebildikleri ve sorunları çözmeye yönelik farkındalıklarının arttığını 
belirtmişlerdir. Öz değerlendirmenin avantaj ve dezavantajları olarak incelersek 
öz değerlendirmenin avantajı bireyin kendisinin eksiklerini tespit edebilmesi 
kavram yanılgılarının ortaya çıkarması sayılabilir ancak öz değerlendirmede 
objektiflik gibi bir sorun öz değerlendirmenin dezavantajı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ayrıca araştırmada aynı puanlamanın dışında daha yüksek ve 
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daha düşük puanlamanın yapılması gerekli açıklamaların yapılmasına rağmen 
objektiflik açısından da sorun olduğu şüphesini oluşturmaktadır. Inoue, Aldosari, 
Park ve Ohyama’nın (2022)  yaptıkları çalışma incelendiğinde, en düşük 
performans gösteren öğrencilerin, performanslarını abartma eğiliminde olduğu 
ve en yüksek performans gösteren öğrencilerin ise, daha doğru olmalarına 
rağmen, performanslarını genellikle hafife aldıkları bildirilmektedir. Bu 
araştırmada da araştırmacı değerlendirmesine göre 100 alan öğrencinin kendine 
86 verdiği, diğer taraftan araştırmacının 20 olarak değerlendirdiği öğrencinin 
öz değerlendirmede 60 puan verdiği görülmektedir. Bu durum araştırmalar 
arasında benzerlik olarak dikkat çekmektedir. Papinczak, Young, Groves ve 
Haynes (2007) çalışmalarında akran değerlendirmesi ve öz değerlendirmelerde 
öğrencilerin kendi performanslarına kıyasla akranlarının performansını 
daha doğru tespitlerde bulunduklarını belirtmişlerdir. Bu nedenle çalışma 
sonuçlarının bu alanda incelenen araştırmalar ile uyumlu olduğunu, sürecin öz 
değerlendirmesinin doğru bir ölçü olmadığını bildirmişlerdir. Bu araştırmada da 
öğretmen adaylarının öz değerlendirmelerinde araştırmacı ile öğrencinin aynı 
puanı vermesine rağmen içerikte bölümlerin puanlamalarının farklı olması öz 
değerlendirmelerin genel olarak çok doğru olmadığı yönündedir. 

Bireylerin kendilerini değerlendirirken eksiklerini fark etmelerine 
rağmen farklı nedenlerle objektif bir bakış açısı ile bakmakta zorlandıkları 
bilinmektedir. Çalışmada öğretmen adaylarının hatalı ve eksik rapor yazmalarına 
rağmen öz değerlendirmelerinde kendilerinin daha yüksek puan almaları 
gerektiğini çünkü rapor yazmak için çok uğraştıklarını ve çabalarının puan 
değerlendirmesine katılması gerektiğini belirtmektedirler. Benzer sonuçlara 
örnek olarak Boud ve Falchikov (1989) çalışmasında farklı puanlamaların 
kullanımıyla ilgili sorunların olduğunu ve öğrencilerin performanstan ziyade 
çabayı puanladıklarını belirtmişlerdir. Bu farklılığın nedeninin öğrencilerin 
beklentilerinden kaynaklanan sorunlar olduğuna dikkat çekmiştir. Her iki 
çalışmada da öğrencilerin çabalarına karşılık bir beklenti içinde oldukları bu 
nedenle de farklı değerlendirmelerin olduğu görülmektedir. Oysaki raporlarda 
inceleme kriterleri içerisinde rapor hazırlamak için ne kadar uğraştıkları ve ne 
kadar zaman harcadıkları ölçülmez. Raporlar uygulamanın öğrenme hedeflerine 
ulaşılıp ulaşılmadığının bir göstergesidir. Bu nedenle geleneksel rapor formatında 
doğru bilginin analiz edilmesi ve yorumlanması değerlendirilmektedir.

Öğretmen adaylarının öz değerlendirmelerini öğretmenlerinin 
değerlendirmeleriyle karşılaştırıldığı bir çalışmada, öğrencilerin öz 
değerlendirmelerinin öğretmenlerinin değerlendirmelerinden ortalama 
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değerlerde saptığı bildirilmektedir. Öğretmenlerinden düşük değerlendirme 
puanı alan öğrencilerin çok yüksek öz değerlendirme puanları verdikleri tespit 
edilmiştir (Podgoršek ve Lipovec, 2017). Başka bir çalışmada Ortega-Heras 
(2020) ve arkadaşları gıda bilimi ve teknolojisi birinci sınıf öğrencilerinden 
kısa bir rapor hazırlamalarını ve yapılan çalışmaları bir kontrol listesi ve rubrik 
yardımıyla kendilerini değerlendirmelerini istemişlerdir. Öğrencilerin %65’i 
çalışmalarına profesörün verdiği notlara benzer notlar verirken, geri kalan 
%35’i profesörün verdiği notlardan önemli ölçüde daha yüksek notlar verdiğini 
bildirmiştir. Ayrıca, doğru analiz yapan öğrencilerin, yapmayanlara göre yapılan 
çalışmanın iyi bir yansıması olarak daha yüksek akademik sonuçlar elde ettikleri 
bildirilmiştir. Bu çalışmada, araştırmacı ile aynı puanı değerlendiren ve kendisine 
yüksek puan veren grupların tespiti açısından benzer sonuçlara rastlanmaktadır. 
Aynı zamanda bir diğer benzerlik de doğru analiz yapanların konuyu daha 
iyi anlamalarıdır. Bazı öğrencilerin sonuç ve tartışma bölümlerinin yeterli 
olmadığı görüşünden dolayı kendilerine düşük puan verdikleri belirlenmiştir. 
Daha yüksek puan verenler genellikle bu kısımların tam olduğunu düşünürler. 
Bu bağlamda öğrencilerin sonuç ve tartışma bölümlerinde nelerin yazılması ve 
nasıl ele alınması gerektiği konusunda eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. Her 
konu öncesi ve sonrası yapılan çalışmalar ve öz değerlendirmeler incelenerek 
öğrencilerin eksiklikleri ve kavram yanılgıları azaltılabilir. İncelenen 
literatürlerden farklı olarak bu çalışmada öğretmen adaylarının kendilerine 
daha düşük puan vererek gerekli açıklamaları yaptığı belirlenmiştir. Öğretmen 
adaylarının öz değerlendirmelerinde tartışma ve yorumlarının yetersizliği ve 
bazı bölümlerdeki eksiklikleri gerekçesiyle düşük puan verdikleri belirtilmiştir. 
Genel olarak yapılan çalışmalarda bireylerin hep daha yüksek puanla kendilerini 
değerlendirdikleri görülmektedir. 

Öğrenme düzeyinin belirlenmesinde öğrencilerin gözünden kendilerini 
değerlendirmeleri oldukça önemlidir. Bu değerlendirmede bilginin nasıl 
yapılandığı, kavram yanılgıları ve eksiklikleri tespit edilebilinir. Üniversite 
eğitimi sürecinde öğrencilerin öz değerlendirme yapmaları beklenen derslerin 
başında uygulamalı dersler gelir (Cengiz ve Alkan, 2022).  Öğrencilerin 
uygulamalı derslerde bizzat yaşayarak yaparak öğrenerek bilgiyi pekiştirmesi 
beklenmektedir.  Bu araştırmada bazı öğretmen adaylarının raporlarında 
laboratuvarda deney yapmalarına rağmen malzeme çizimlerinde hataların 
olması kavram yanılgılarının tespiti için raporların önemli olduğunu göstermiştir. 
Rapor çalışmasının devamında bu hataların giderilmesi için öğretmenlerin 
kavram haritalama,  kavramlarla ilgili çizimler ve kelime ilişkilendirme 
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teknikleri bu tür yöntemleri sınıflarında kullanmaları önerilmektedir. (Ültay ve 
Ültay, 2009b).

Fen bilimleri derslerinde öz değerlendirme aracılıyla öğrencinin ne 
anladığı, ne öğrendiği ve gerçekte öğrenmenin amacına ulaşıp ulaşmadığı daha 
doğru bir şekilde tespit edilebilir. Öğrenci ders kapsamında deney/etkinlik 
öncesinde ne kadar çalışmış hazırlık yapmışsa derse deneye o kadar çalışmıştır 
ancak öğrenme farklıdır. Öğrenmenin gerçekleşmesi raporu yazarken araştırma, 
bilgiyi aktarma, sonuçları tartışabilme ve yorumlama gibi bölümleri yazabildiği 
kadar öğrenmesidir. Öğretmen adaylarının kendi yeteneklerini objektif olarak 
değerlendirmeleri bilgi düzeylerinin farkındalıkları açısından önemlidir. Bu 
çalışmada tespit edilen bilimsel hatalar ve eksikliklerin öğretmen adaylarının 
farkına varmaları için gerekli açıklamalar ve geri dönüşlerin yapılması ve onlara 
rapor öz değerlendirmesinden yola çıkılarak objektif öz değerlendirmenin 
önemi ve nasıl yapılacağı yönünde rehberlik edilmeye çalışılmıştır. Daha 
sonra planlanan çalışmalarda bu çalışmanın olumlu etkilerinin yansımaları 
öngörülmektedir.
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1. Giriş

Sosyal bilgiler dersi, öğrencilere sadece bilgi, beceri ve değerleri 
kazandırmayı değil aynı zamanda toplumsal problemlere duyarlı, iyi ve 
etkili vatandaşlar yetiştirmeyi de hedeflemektedir (Taşkıran, Baş ve Bulut 

2016). Değer eğitimi ile toplumdaki bireyler arasında birlik ve beraberliğin 
desteklendiği (Yaman, Taflan ve Çolak, 2009), insan davranışlarına yön verilerek 
bireyler arasında ortak bir bağ oluşturulduğu, toplumsal düzenin sağlandığı 
(Aral, 2008; Özkan, 2010; Güzel Candan ve Ergen, 2014), değişen şartlara 
uyum sağlayan fertler yetiştirildiği ifade edilmektedir (Ada ve Ünal, 2000). 
Sosyal bilgiler dersinin disiplinler arası yapısı, konu çeşitliliği, farklı milletlerin 
kültür ve tarihlerini içermesi bu dersi değer eğitiminde ön plana çıkarmıştır 
(Kan, 2010). Doğanay’a (2009) göre bireyler sosyal bilgiler sayesinde kendisini 
ve çevresini tanımakta ve olumlu tutum geliştirmekte, elde ettiği bilgi değerleri 
harekete geçirmektedir. Bu özelliklerden birinin eksikliğinin toplumda dengesiz 
bireylerin yetişmesine neden olacağı belirtilmektedir. Bu yüzden değer eğitimi 
eğitim öğretimde önemli yer tutmaktadır. Değer eğitimi konusunda farklı 
yaklaşımlar geliştirilmiştir. Başlangıçta değer eğitiminde “değer açıklamak, 
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“ahlaki muhakeme”, “değer analizi” ve “gözlem yoluyla değer öğretimi” gibi 
geleneksel yöntemlerin kullanılırken günümüzde bu yöntemler devam etmekle 
birlikte daha çok sosyal kulüp, topluma hizmet gibi öğrenci uygulamalarına 
dayalı etkinliklere daha çok yer verilmektedir (Bulut ve Kara, 2012). 

Yapılandırmacı öğrenme anlayışında bilgi bizzat öğrenen tarafından, 
eski bilgi ve tecrübelerinin ışığında, kendi deneyim ve yaşantıları üzerinde 
şekillendirilmekte ve oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımda öğrenen, öğrenme 
sorumluluğunu üzerine alarak bilgiyi aktif nesneler üzerinde üretici ve 
yaratıcı eylemlerde bulunarak oluşturmaktadır (Piaget, 1976; Vygotsky, 1998; 
Demircioğlu, 2005). Sosyal bilgiler öğretim programı yapılandırmacı anlayışa 
göre geliştirilmiştir (Ata, 2002). 21. Yüzyılda yaşanan gelişmeler bireylerden 
beklenen nitelikleri de değiştirmiştir. Bireylerin iyi vatandaşlar ve nitelikli iş 
görenler olarak yetiştirilmesi öne çıkmıştır (Cansoy, 2018).

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ve 21. Yüzyıl becerilerine uygun olarak Sosyal 
Bilgiler Dersi Öğretim Programı’na yetkinlikler eklenmiştir. Kültürel farkındalık 
ve ifade yetkinliği kapsamında, bireylerin görüş, deneyim ve duygularını yaratıcı 
bir şekilde ifade edebilmelerinin geliştirilmesine yer verilmektedir. Bu kapsamda 
öğrenciler; Türk kültür ve tarihini oluşturan unsur ve süreçleri tanıyıp kavramaları, 
millî bilinç geliştirmeleri, kültürel mirası geliştirme ve koruma becerilerini 
kazanmalıdır. Farklı zaman ve yerlere ait tarihi kanıtları kullanıp, bilimsel ahlak 
çerçevesinde sorgulamalı ve bilgi üretmelidir. Milli, manevi ve küresel değerleri 
benimsemeli ve erdemli insan özelliği göstermelidirler (Milli Eğitim Bakanlığı 
[MEB], 2018). Somut ve somut olmayan zengin kültürel miras ögeleri ile sosyal 
bilgiler dersinin belirtilen özellikleri öğrencilere kazandırabilecek zengin içeriğe 
sahiptir (Gürel ve Çetin, 2018). 

Sosyal bilgiler dersinde öğrencilere kazandırılması beklenen estetik değeri 
ile tarihini, kültürünü ve coğrafi değerlerini tanımak, Türk kültürünün temel 
unsurlarından hareketle kültürün korunmasını ve gelişmesini sağlayacak bir milli 
bilinç oluşturmaktır. Üretken, girişimci, kararlı, topluma ve kültüre katkı sağlayan 
bireyler yetiştirmektir (MEB, 2018). Toplumların birliği ile kültürel devamında 
ve sürdürülebilir kalkınmada bu derece önem arz eden değer öğretiminin sadece 
geleneksel yöntemlerle sürdürülemeyeceği açıktır. Bazıları hala geçerli olsa da 
öğrencinin bizzat kendi eylemleri ile değer kazanmaları gerekmektedir. Çünkü 
ancak bu sayede sürdürülebilir bir kültürel miras için kültürel miras korunabilecek 
ve yaşatılabilecektir  (Türkoğlu,  2020). 

Müzeler eski dönemlere ait yazılı, sözlü ve görsel birçok belge ve bulgu ile 
öğrencilere tarihsel, kültürel zengin kanıtların sunulduğu, aynı zamanda derslerde 
hedeflenen bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılabileceği öğrenme mekanlarıdır 
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(Seyhan, 2020). Bu yönüyle müzeler, sosyal bilimler için birer uygulama 
laboratuvarıdır (Abacı, 2005; Fidan, 2012). Müzeler öğrenenin kendi deneyimleri 
ile öğrenmesine fırsat veren, yaratıcılığın geliştirildiği bir eğitim ve kültür merkezi 
olarak okul dışı öğrenmede öne çıkmaktadır (Tezcan Akmehmet ve Ödekan, 
2006; Aydemir, 2010). Araştırmalar, müzede yapılan eğitimin birçok faydasını 
ortaya koymaktadır. Müze etkinlikleri öğrencilere ilgi çekici, nesne odaklı, 
eğlenceli, katılımcı, oyunlarla zenginleştirilmiş bir öğrenme fırsatı vermektedir 
(Abacı, 2005). Müzeler öğrencilerin tutum ve değer gibi duyuşsal özellikleri 
geliştirmektedir. Müzede geçmişin canlandırılması öğrencilere tarihsel empati, 
kanıt kullanma, zamanı ve mekânı algılama becerileri kazandırmaktadır. Öğrenciler 
ders kitaplarında karşılaştıkları soyut kavram ve konuların günlük yaşamla 
bağlantısını kurabilmektedir. Öğrenciler müzede sosyal yaşantısından kesitler 
görebilmekte ve öğrendiklerini çevresiyle ilişkilendirebilmektedir. Müzedeki 
çeşitli tarihi kanıtları inceleyerek tarihin doğasının farkına varabilmektedir (Ata, 
2002). Öğrenmeyi öğrenip kendi öğrenme süreçlerini yönetebilmektedir. 

Öğrenciler müzelerde sanat ve estetik eğitimi kapsamında somut nesneler 
üzerinde çalışabilirler. Drama ve hikâye etkinlikleri yürütülebilirler. Atölye 
çalışmaları, resim, çizim, boyama ve sanat temelli nesne çalışmaları yapılabilirler. 
Bu sayede yaratıcılık, sanat anlayışı ve estetik değeri geliştirebilirler. Müzelerde 
farklı toplumların araç gereçlerinin sergilenmesi bu kültürlerin gelecek nesillere 
iletilmesini sağlamaktadır. Böylece toplumda farklılıklara saygı ve hoşgörü 
geliştirilmektedir (Genç ve Buyurgan, 2018). Öğrencilere sanat bilgisi ile sanat 
yapma ve sanat eserlerine tepki verme imkânı dengeli bir biçimde verildiğinde 
sanat bilinçleri gelişmektedir (Onur, 2012). Öğrenciler müzelerde eserler üzerinde 
estetik ve sanat etkinlikleri yaparak o eserin yapıcısı ile bağ kurmaktadır. Eserler 
ve onları ortaya koyan kişilerle bağ kuran öğrenci duygusal, heyecanlı, ruhsal, 
yaratıcı, haz verici deneyimleri yaşamaktadır. Öğrencilerin müzedeki eserlere 
duydukları heyecan, haz alma, beğenme gibi kişisel tepkileri estetik değeri 
geliştirmelerine katkı sağlamaktadır (Akyalçın, 2019). Sanat, farklı toplumlar 
arasında iletişim ve kültür etkileşimini sağlayan araçtır. Başlangıçta bireysel veya 
yerel olarak ortaya konulan eser farklı bireyler ve toplumlar tarafından beğenildikçe 
ve paylaşıldıkça değer hâline gelmektedir (Mercin, 2002). Sanat bireylerin düş 
gücünü zenginleştirmektedir. Sanat eğitimi kapsamında ele alınan estetik eğitimi, 
insanlara zarafet, asalet ve nezaket kazandırmanın yanında kişinin çevresinde 
olup bitenlere karşı duyarlı olmasını sağlamaktadır. Bireylerde estetik değerinin 
eksikliği doğal ve kültürel değerlerin artan bir hızla bozulmasına, gittikçe ortadan 
kalkmasına neden olmaktadır. Çünkü bu değerli varlıkların orijinallerinin geri 
gelmesi mümkün olmamaktadır (Çelik,  2020). 
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Estetik değeri bireyin beğeni duygusunu geliştirerek dünyaya ve olaylara 
bakış açısını değiştirmekte ve yeni değerler kazanmalarını sağlamaktadır (Mazman 
Budak, 2012). Kültürel, tarihi ve doğal mirasa duyarlılık, disiplin ve sorumluluk, 
doğal çevreye duyarlılık, güzel olana karşı farkındalık ve bunun doğrultusunda 
güzeli oluşturma çabası, maddi ve manevi kültür bilinci, sanatsal bir bakış açısına 
sahip olma bu değerlerden bazılarıdır (Özbal, Aydoğan, 2017). Sanat eğitimi, 
öğrencilere entelektüel ve kültürel anlayış kazandırır. Yaşadıkları toplumun 
kültürünü öğretir. Millî ve kültürel değerleri sevmeyi, saymayı ve sahiplenmeyi 
benimsetir (Buyurgan ve Buyurgan, 2012).  Doğal yaşam müzelerinde bulunan 
kıyafetler, geleneksel müzik, çanak çömlek veya değerli eşya ve eserler sanatla 
ilgilidir. Bu müzelerde öğrenciler bir kültürün sanatını araştırma ve öğrenmenin 
yanında birçok kavramı da kazanabilir  (Boylan, 2006). 

Sosyal bilgiler dersinin farklı kültürler ve kültürel değişim konuları 
sanatla ilgilidir. Bu konuların öğrenilmesi hem de toplumun ortak değerlerinin 
kazandırılmasında sanat ve estetik etkinliklerinden faydalanılabilir (Demirezen, 
2019). Bir sanat eseri oluşturulduğu toplumun koşulları ve kültürel değerleri 
kapsamında ele alınmalıdır. Eseri oluşturan sanatsal ögeler arasındaki ahenk, 
eserin mesajı ve yarattığı duygu da bir bütün olarak değerlendirilmelidir (Özalp, 
2016). Bu nedenle sosyal bilgiler dersinin tarihi kültürel kazanımları estetik 
değeri ile ilişkilendirilmeli hem kazanım hem de beceriye yönelik sanatsal 
ögeler içeren etkinlikler tasarlanmalıdır. 

Sosyal bilgiler dersinde sanat konuları ile estetik değerinin öğretimine 
yeterince önem verilmediği de bilinmektedir. Yapılan araştırmalar sosyal 
bilgiler öğretmen adaylarının, sanat konularının ve estetik değerinin öğretiminin 
gerekliliğine inandıklarını ama bu konuların öğretiminde kendilerini yeterli 
bulmadıklarını göstermektedir (Akhan, 2013). Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler 
dersinde estetik değeri ile sanat konularının öğretiminde doğal yaşam müzelerinin 
kullanılmasına ilişkin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının deneyimlerine yönelik 
görüşlerini almaktır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının; 
1. Doğal yaşam müzesi etkinliklerinin faydalarına ilişkin görüşleri 

nelerdir? 
2. Doğal yaşam müzelerinde uygulanabilecek etkinlikler hakkında 

görüşleri nelerdir?
3. Müze eğitiminin zorlukları hakkında görüşleri nelerdir? 
4. Gelecekteki derslerinde müze eğitimi kullanma hakkında görüşleri 

nelerdir? 
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2. Yöntem

Bu bölümde, araştırma deseni, çalışma grubu, veri toplama aracı, araştırma 
süreci ve veri analizine yer verilmiştir. 

2.1.	Araştırmanın	Modeli

Bu araştırma sosyal bilgiler dersi estetik ve sanat konularının öğretiminde 
doğal yaşam müzelerinin kullanılmasına yönelik öğretmen adaylarının 
deneyimlerinin ve görüşlerinin tespit edildiği bir fenomenoloji (olgubilim) 
araştırmasıdır. Fenomenoloji, katılımcıların bir konu hakkında deneyimlerini 
ve düşüncelerini derinlemesine belirleyerek yaşantıları ve anlamları ortaya 
çıkarmaya odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimsek, 2016). Fenomenolojik 
araştırmalar bireylerin eğitsel konularda deneyimlerini ve bakış açılarını ortaya 
koyarak bir olguyu daha iyi anlamayı sağlamaktadır (Hopkins, Regehr ve Pratt, 
2017).

2.2.	Çalışma	Grubu	

Çalışma grubunu Türkiye’de bir üniversitede 2022-2023 eğitim öğretim 
yılı güz döneminde sosyal bilgiler öğretmenliği programında öğrenim gören 
35 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Fenomenoloji araştırmalarında çalışmanın 
odaklandığı durumu yaşayan ve bu durumu ortaya koyabilecek bireyler veri 
kaynaklarıdır. Bu nedenle çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden 
ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan 
durumların çalışılması ölçüt örnekleme olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım 
ve Şimşek, 2016). Bu araştırmada katılımcı olan sosyal bilgiler öğretmen 
adaylarının Sanat ve Müze dersini almış, doğal yaşam müzesinde etkinlik 
gerçekleştirmiş olmalarına dikkat edilmiştir.  

2.3.	Veri	toplama	aracı	

Çalışma verileri yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla elde 
edilmiştir. Yarı yapılandırılmış soru formu araştırma sürecinde tespit edilemeyen 
davranış ve duyguları ortaya çıkarmaktadır (Meriam, 2013). Görüşme formu 
hazırlanırken öncelikle araştırma konusu ve soruları hakkında literatür 
taraması yapılmış ve olası sorular belirlenmiştir. Araştırma problemini 
ortaya koyacak açık uçlu soruların yönlendirici ve farklı yorumlara neden 
olmamasına dikkat edilmiştir. Hazırlanan soru formu uzman görüşüne 
sunulmuş gerekli düzeltmeler yapılarak yeniden düzenlenmiştir.  
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2.4.	Veri	Toplama	Süreci	

Araştırma Türkiye’de bir üniversitenin eğitim fakültesinin 4. Sınıfında 
öğrenim gören 35 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öncelikle araştırmacı 
Sanat ve Müze dersi kapsamında müze etkinlikleri geliştirmiştir. Öğretmen 
adayları müzede yapılacak dersle ilgili bilgilendirilmiş ve yapılacaklar 
anlatılmıştır. Ders kapsamında müze etkinlikleri rehberi, ders planı ve 
çalışma kağıtları katılımcıların her biri için hazırlanmıştır. Müzede dört ders 
saati süresince sanat ve estetik konularının öğretimine yönelik etkinlikler 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda doğal yaşam müzesinde; müze bölümlerinde 
nesne incelemeleri ve çalışma yaprağına dayalı etkinlikler yapılmış drama 
etkinliği gerçekleştirilmiştir. Ardından yarı yapılandırılmış görüşme formu 
öğretmen adaylarına uygulanmıştır. 

2.5.	Verilerin	Analizi

Yarı yapılandırılmış soru formunun uygulanması ile alınan veriler içerik 
analizi ile değerlendirilmiştir. Verileri betimleyebilecek kavramlara ve ilişkilere 
ulaşmak içerik analizinin amacıdır. İçerik analizi sürecinde ilk olarak veriler 
kodlanarak kategorilere ayrılır. Bu kategorilerden temalar ortaya çıkarılır. Eldeki 
veriler kodlara ve temalara göre düzenlenerek tanımlanır. Ardından bulguların 
yorumlanmasına geçilir (Yıldırım ve Şimşek 2016). İçerik analizinde araştırmacılar 
kategori oluşturduktan sonra bu kategorilerin her birine giren durumları sayar ve 
kaydeder. Bu noktada iki farklı kodlayıcının aynı sonuçlara ulaşması için açık 
ve net kategoriler oluşturulmasına özen gösterilir. Veriler farklı araştırmacılar 
tarafından kodlanarak yapılan ölçümlerin güvenilirliği tespit edilir (Silverman, 
2018). Katılımcıların görüşlerinin açık ve net bir şekilde yansıtılması ve elde edilen 
verilerin güçlendirilmesi için doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Doğrudan alıntılar 
raporlanırken her bir öğretmen adayına Ö1, Ö2, Ö3 şeklinde kodlar verilmiştir.

3. Bulgular 

Bu bölümde öğretmen adaylarının doğal yaşam müzelerinin sosyal 
bilgiler dersi sanat ve estetik konularının öğretiminde kullanılmasına yönelik 
görüşlerine ilişkin bulgular tema ve kod ve frekans halinde tablolaştırılmıştır. 
Ayrıca katılımcı görüşlerinden doğrudan alıntılar verilmiştir. 

Öğretmen adaylarının doğal yaşam müzesi deneyimleri sonrasında estetik 
ve sanat eğitiminde doğal yaşam müzesinde yapılan etkinliklerin faydalarına 
yönelik görüşlerinden elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.
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Tablo 1. Doğal yaşam Müzesi Etkinliklerin Faydalarına İlişkin Görüşler 

Tema Kod f
Değer 
Öğretimi

Kültürel/tarihi mirası koruma bilinci geliştirme 9
Estetik haz yaşatma 8
Sanata ve esere ilgiyi artırma  8
Estetik bakış açısı geliştirme 7
Estetik değer kazanma 5
Kültürel mirasa duyarlılık geliştirme 5
Milli değerlerin yaşatılması 5
Farkındalık ve duyarlılık geliştirme 4
Sanat algısı geliştirme 4
Değer yargısı geliştirme 3
Kültürel değeri benimseme 3

Beceri 
Öğretimi

Değişim ve sürekliliği algılama 9
Geçmişle bugün arasında bağ kurma 8
Yaratıcı düşünmeyi geliştirme 8
Kanıt kullanma becerisi geliştirme 7
Gözlem becerisi geliştirme 7
Çıkarım yapmayı geliştirme 6
Analiz ve değerlendirmeyi geliştirme 6
Eleştiri yapabilme becerisi kazandırma 6
Yorumlama becerisi geliştirme 5
Öğrenmeyi öğrenmeyi becerisi geliştirme 4
Çok yönlü bakmayı sağlama 4
Beceri kazandırma 2

Öğrenme Geçmişle bugün arasında bağ kurma 7
Kültürel mirası aktarma 7
Konuları somutlaştırma 6
Geçmişin güzelliklerinin farkına varılması 5
Sanatsal bilgi düzeyini artırma 5
Kültürü tanıtma 4
Farklı bakış açısı geliştirme 4
Görerek/dokunarak öğrenmeyi sağlama 4
Öğrendiklerini hayata aktarma 3
Dersin disiplinler arası işlenmesi 3
Dikkat çekme 3
Yeni bilgi kazandırma 3
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Tablo 1’de görüldüğü gibi öğretmen adayları doğal yaşam müzelerinin 
faydalarına yönelik değer ve beceri öğretimi ile öğrenme süreçlerinde 
faydalarının olduğunu belirtmişlerdir.  Kültürel/tarihi mirası koruma bilinci 
geliştirme, estetik haz yaşatma, sanata ve esere ilgiyi artırma, estetik bakış 
açısı geliştirme en çok belirtilen değerlerdir. Öğretmen adayları doğal yaşam 
müzelerinde yapılacak etkinliklerle öğrencilerin; değişim ve sürekliliği algılama, 
geçmişle bugün arasında bağ kurma, yaratıcı düşünmeyi geliştirme, kanıt 
kullanma ve gözlem becerilerinin geliştirilebileceğini ifade etmiştir. Öğrenme 
teması içerisinde ise geçmişle bugün arasında bağ kurma, kültürel mirası 
aktarma, konuların somutlaştırma kodları belirtilmiştir. Öğretmen adaylarının 
doğal yaşam müzelerinin faydalarına yönelik görüşleri şu şekildedir: 

“Öğrencinin sanat ve sanat yapıtına karşı duyarlığı gelişir eserleri koruma 
onlara sahip çıkma milli bir değer olarak görme gibi bilinçleri gelişir.” (Ö5)

“Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerisini geliştiriyor ve geçmişle 
günümüz arasında bağlantı oluşturuyor.” (Ö8)

“Çevresinden ve okulda gördüğü kültürel miras ve geçmişle öğrenci 
müzede karşı karşıya kalır. Bu durumda öğrencinin farkındalığı artar geçmişin 
güzelliklerinin farkına varır ve bunları koruma güdüsü duyar.” (Ö9)

“Eserlerin bizim için önemli olduğunu, gelecek nesillere aktarılması 
gerektiğini, milletimizin ortak değerlerinin olduğunu eğer bunları kaybedersek 
yobazlaşıp yok olacağımızı herhangi bir durumda bun eserleri kanıt olarak 
kullanabileceğimizi belirtmek isterim.” (Ö15) 

“Sanat eserine bakış açısı açısından geliştirici etkinlikler yapmayı, 
yaparak yaşayarak öğrenmeyi geçmişten günümüze gelen ürünleri günümüzle 
karşılaştırma ve yorumlamayı sağlar.” (Ö18)

“Kültürel mirasımıza daha çok sahip çıkabilmemizi sağlıyor.” (Ö21)
“Öğrenciye eleştiri yapabilme, yaratıcı düşünme becerisi kazandırır.” 

(Ö22)
“Müzede görülen eserler sayesinde kişi toplumların kültürü hakkında 

bilgilenir.” (Ö25)
“Müzede eserleri direk olarak gördüğü için bazı değerler somutlaşmış 

oluyor. Kafasında somutlaşan bu değerleri günlük yaşama uygulaması daha 
kolay oluyor.” (Ö30)

“Kültürel mirasımızın önemini daha iyi anlayıp koruruz.” (Ö31)
“Bireye değer yargıları ile yeni bakış açıları kazandıracağını 

düşünüyorum.” (Ö35)
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Öğretmen adaylarının estetik ve sanat eğitiminde doğal yaşam müzesinde 
hangi yöntem/teknik ve etkinliklerin uygulanabileceğine yönelik ifadelerine 
ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmektedir.

Tablo 2. Estetik ve Sanat Eğitiminde Doğal Yaşam Müzelerinde  
Uygulanabilecek Yöntem, Teknik ve Etkinliklere İlişkin Görüşler 

Tema Kod f
Yöntem 
teknik 

Araştırma inceleme 9

Sözlü tarih 6

Drama 5

Ropörtaj 4

Soru cevap 3

6 şapka 3

İstasyon 2

Gösterip yaptırma 1
Etkinlik Çalışma kağıdına dayalı etkinlikler 8

Çizime dayalı etkinlikler 6

Nesne çalışmaları 5

Gözlem 5

Topraktan çanak çömlek yapımı 3

Ara bul etkinliği 2

Tablo 2’de görüldüğü üzere sosyal bilgiler öğretmen adayları doğal yaşam 
müzelerinde estetik değeri ve sanat konularının öğretiminde; yöntem olarak en 
çok araştırma inceleme, sözlü tarih ve drama yöntemlerini belirtmiştir. Çalışma 
kâğıdı, resim ve çizime dayalı etkinlikleri, nesne temelli çalışmaları ise etkinlik 
olarak yapılabileceğini ifade etmişlerdir. Bu konuda sosyal bilgiler öğretmen 
adayı görüşlerinden örnekler aşağıdaki gibidir: 

“Müze eğitimimizde yaptığımız gibi drama yöntemiyle gerçekleştirilebilir.” 
(Ö2)

“Araştırma inceleme, soru sorma yöntemi, Gösterip yaptırma yapılabilir.” 
(Ö4)

“Gözleme dayalın soruların olduğun forumlar hazırlanır.” (Ö5)
“Resim yapma, çizim etkinlikleri tasarlanabilir.” (Ö9)
“Çanak çömlek yapımı uygulaması yaptırılabilir.” (Ö17)
“Nesne temelli çalışmalar gerçekleştirilebilir? (Ö29)
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Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının doğal yaşam müzesi deneyimleri 
sonrasında müze eğitiminin zorluklarına yönelik kullandıkları ifadelerden elde 
edilen bulgulara Tablo 3’te yer almaktadır.

Tablo 3. Müze Eğitiminin Zorluklarına İlişkin Görüşler 

Tema Kod f 

Hazırlık/Uygulama 
sürecinden  
kaynaklanan zorluklar

Öğrenci kontrolü  9
Ulaşım  6
İzin alma  5
Plan ve program yapılmasının zor olması 5
Hazırlanmasının zor olması 5
Öğrenci sayısının fazla olması 4
Zamanın kısıtlı olması 2
Öğrenci dikkatini sürdürmenin zor olması 1

Ortam /araç 
gereçlerden 
kaynaklanan zorluklar

Etkinlik alanlarının olmaması 8
Öğrencilerin ayakta kalması 6
Müzenin soğuk olması 5
Materyal temininin zor olması 3

Tablo 3’te yer aldığı gibi öğretmen adaylarının müze eğitimi sürecinde 
ortaya çıkan zorluklara ilişkin ifade ettikleri yanıtlar; hazırlık, uygulama 
sürecinde yaşanan zorluklar ve öğrenme ortamı, araç gereç temininde yaşanan 
zorluklar olmak üzere iki temada verilmiştir. Öğrenci kontrolünün zor olması, 
ulaşım, izin alma, hazırlık ve program yapmanın zor olması gibi sınırlılıkları 
hazırlık ve uygulama sürecindeki zorluklar olarak belirmişlerdir. Müzede 
etkinlik yapılabilecek alanların olmaması, oturma alanı veya masaların 
olmaması, öğrencilerin ayakta çalışmak zorunda olması, müzenin soğuk olması 
gibi öğrenme ortamından kaynaklanan olumsuzluklar ifade etmişlerdir. Bu konu 
hakkında öğretmen adayı görüşlerinden bazıları şu şekildedir:

“O kadar çok kişiye hitap etmek zor” (Ö3)
“Ulaşım, izin alma süreçleri, herhangi bir kötü olasılığın yaşanma 

ihtimalinin yüksek olması, öğrenci gruplarının kontrolünün zor olması.” (Ö6)
Çocukları kontrol etmek zordur çünkü alan büyük olduğu için kontrol 

etmek zor olabilir.”
“Oturulacak yerin olmaması sürekli ayakta kalmak eğitimi zorlaştırıyor.” 

(Ö12)
“Müzenin soğuk olması” (Ö18)
“Plan ve programın yapılmamasının zor olması” (Ö21)
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“Araç ve materyallerin sağlanması zorluğu ve fazla sayıda öğrencilerin 
kontrollünün güçlüğü” (Ö24)

“Öğrencilerin algısını toplamak davranışsal olarak grup içerisinde 
hareketini belirlemek zor olabilir” (Ö26)

“Zaman ve ulaşım sıkıntılarının olması” (Ö30)
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının doğal yaşam müzesi deneyimleri 

sonrasında gelecekteki derslerinde müze kullanmaya yönelik ifadelerine ilişkin 
bulgular Tablo 4’te verilmektedir.

Tablo 4. Müze Eğitimi Kullanma Amaçları Hakkında Görüşler

Tema Kod f
Kültürel 
miras bilinci/
Estetik 
Değeri

Kültürel, tarihsel bilinç kazandırma 17
Sanat anlayışı geliştirme 10
Estetik değeri kazandırma 9
Kültürel bağlılığı artırma 9
Kültürel mirası gelecek kuşaklara iletme 8
Kültürel tarihsel mirası koruma 7

Öğrenme Görerek/temas ederek/dokunarak öğrenmeyi 
sağlama 

15

Öğrenmeyi kalıcı hale getirme 7
Konuları somut hale getirme 6
Farklı bakış açıları kazandırma 6
Derse ilgi ve dikkat çekme 5
Öğrenmeyi anlamlı hale getirme 4

Tablo 4’te verildiği gibi sosyal bilgiler öğretmen adayları gelecekteki 
derslerinde müze eğitimi gerçekleştirmeyi istemektedir. Derslerinde doğal yaşam 
müzelerini kullanma amaçlarına yönelik görüşleri ise kültürel miras bilinci ve 
estetik değeri kazandırma ile öğrenme temaları altında verilmiştir. Öğretmen 
adayları gelecekteki derslerinde müzeleri eğitim ortamı olarak kullanmayı en 
çok; kültürel/tarihsel bilinç kazandırma, sanat anlayışı geliştirme, estetik değeri 
kazandırma, kültürel bağlılığı artırma olarak ifade etmiştir. Öğrenme teması 
altında ise görerek/temas ederek/dokunarak öğrenmeyi sağlama, öğrenmeyi 
kalıcı hale getirme, konuları somutlaştırma olarak tercih etmektedir. Bu konuda 
öğretmen adayı görüşlerinden bazıları şu şekildedir: 

“Öğrencilerin hayatlarında kalıcı anılar bırakır. Farklı yerlerde kültürel 
ve tarihsel bilinç kazandırmak ve etkinlik yaparak onlara unutamayacağı bir 
öğrenme ortamı oluşturmak” (Ö4)
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“Kültürümüzün bizi hiçbir zaman bırakmadığını görmüş olduk bu da 
elbette bizleri çok etkiler” (Ö7)

“Müzede sanat ve estetik açısından öğrencilerin algısına farklı şeyler 
katma” (Ö9)

“Bu konuda güzel düşüncelerim var. Öğrencilerimi müzeye götürerek 
onları estetik ve sanat açısından bilgilendirmek isterim” (Ö11)

“Öğretme öğrenmeyi öğrenme yaklaşımları sunduğundan estetik algısını 
yükseltmek ve sanata değer vermesi için çok önemlidir” (Ö14)

“Eserlerle, malzemelerle direk olarak temas kurulması, görülmesi, 
dokunulması, etkinliklerin yapılması öğrenmeyi kalıcı ve somut hale 
getirmektedir” (Ö17)

“Öğrencinin bakış açısını genişletmekte ufkunu açmaktadır müze” (Ö23)
“Hem öğrencilerin aşırı derecede ilgilerini topluyor hem de bizzat görerek 

somutlaşarak öğreniyorlar” (Ö30)
“Öğrenci için çok verimli ve eğlenceli olacağını düşünüyorum. Estetik 

değeri geliştirmek için koşullar ve imkanlar olduğu sürece bu uygulamayı 
öğrencilerime uygulayacağım” (Ö31)

“Çok güzel verimli kalıcılığı arttıran bir ders oldu bizler için. Bizlerde 
ileriki hayatımızda mesleğimizde bu dersin bize getirilerini öğrencilerimize 
sunmak için elimizden geleni yapacağız” (Ö34)                    

4. Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler dersi 
estetik değeri ile sanat konularının öğretiminde doğal yaşam müzelerinin 
kullanılmasına yönelik deneyimleri doğrultusunda görüşleri incelenmiştir. Bu 
kapsamda öncelikle öğretmen adaylarının doğal yaşam müzesinde yaptıkları 
etkinliklerin faydalarına yönelik görüşleri alınmıştır. Bu doğrultuda görüşler 
doğal yaşam müzelerinin değer ve beceri kazandırma, öğrenme öğretme 
süreçlerine faydaları noktasında yoğunlaşmıştır. Doğal yaşam müzesinde 
yapılan etkinliklerle öğrencilerin en çok kültürel/tarihi mirası koruma bilincinin 
gelişeceği, öğrencinin estetik haz yaşayıp estetik bakış açısı ve estetik değer 
geliştireceği, sanata ve esere ilgisinin artacağı ifade edilmiştir. Araştırma doğal 
yaşam müzelerinde yapılan sanat ve estetik faaliyetlerinin öğrencileri içinde 
bulundukları yerin tarihine ve kültürel mirasına yönelik bilgilendirdiği ve 
kültürel/ tarihi bilincini geliştirdiğini ortaya koymuştur. Araştırmanın bu bulgusu 
alanyazın tarafından desteklenmektedir.  Göğebakan ve Buyurgan (2013) görsel 
sanatlar ile sosyal bilgiler dersinin ilişkilendirilerek işlenmesinin öğrencilerin 
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kültür ögelerini tanımalarını sağladığını ve bu ögelere sahip çıkma bilinçlerini 
artırdığını ifade etmiştir. Müzede yapılan sanat ve estetik eğitiminin, çocuklara 
entelektüel ve kültürel anlayış kazandırdığı, yaşadıkları toplumun kültürünü 
benimsettiği, milli ve kültürel değerleri sevmeyi, saymayı ve sahiplenmeyi 
öğrettiği açıklanmaktadır. Öğrencilerin milli, manevi, duyuşsal öğrenmelerini 
artırdığı, algısal ve bilişsel gücünü geliştirildiği ifade edilmektedir (Özteke 
2004; Buyurgan ve Buyurgan, 2012; Turkcan, 2019). 

Sosyal bilgiler öğretiminin önemli amaçlarından biri de geçmişten gelen 
kültürel mirası yaşatmak ve gelecek kuşaklara artırmaktır. Doğal yaşam müzeleri 
kültürel eserlerin yer aldığı müzeler olarak bireylerin kendi geçmişleriyle 
bilişsel ve duygusal bağ kurarak kendi toplumuna ve kültürüne ait olma hislerini 
güçlendirmektedir. Bu sayede birey geçmişten miras alınan kültürünü koruma 
ve kendinden sonra gelecek kuşaklara iletme bilinci ve becerisi kazanmaktadır. 
Nitekim Çulha Özbaş (2014) çalışmasında yerel değerlerden hareketle başlayan 
kültürel miras eğitimi, dünya kültür mirasına yönelik bilinç uyandırabileceğini 
ifade etmektedir. Öğretmen adayları doğal yaşam müzelerinde yapılacak 
etkinliklerle öğrencilerin; değişim ve sürekliliği algılama, geçmişle bugün 
arasında bağ kurma, yaratıcı düşünme, kanıt kullanma ve gözlem becerilerinin 
geliştirilebileceği vurgulamaktadır. Bu bulgu bazı araştırmalar tarafından 
da desteklenmektedir. Farklı araştırmalar öğrencilerin, sanatçılarla ve sanat 
eserleriyle ilgili incelemelerinin; onların eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim 
becerisi, araştırma, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, sosyal katılım, 
empati, mekânı algılama, zaman ve kronoloji, değişim ve sürekliliği algılama 
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirdiğini estetik 
algılarını artırdığını belirtmektedir (Demirezen, 2019). Müzede öğrencilerin 
derse ilgisi ve merakının artacağı, öğrenme ve kalıcılık sağlanacaktır. Müzede 
yapılan sanat estetik etkinlikleri ile öğrenciler estetik ve sanatsal bakış açısı 
kazanmanın dışında sanat yoluyla eğlenerek ve severek öğrenecektir. Ders 
disiplinler arası bir anlayışla işlenebilecektir (Çulha Özbaş, 2014).

Araştırmanın ikinci sorusuna yönelik sosyal bilgiler öğretmen adayları 
doğal yaşam müzelerinde estetik değeri kazandırma ve sanat konularının 
öğretiminde en çok araştırma inceleme, sözlü tarih ve drama yöntemlerini 
belirtmiştir. Çalışma kağıdı, resim ve çizime dayalı etkinlikleri, nesne temelli 
çalışmaları ise etkinlik olarak yapılabileceğini ifade etmiştir. Müzelerde görsel 
kültür çalışmaları, sergi, rehberli geziler, atölye çalışmaları, sanat çalışmaları 
ve drama tiyatro vb. öğrencinin aktif olduğu etkinliklerin uygulanabileceği 
araştırmalardan anlaşılmaktadır. Müzede drama yönteminin uygulanması 
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öğrenmeyi somutlaştırmakta aynı zamanda öğrencilerin araştırma, problem 
çözme becerilerini de geliştirmektedir. Müzede yapılabilecek farklı etkinliklerin 
(Tezcan-Akmehmet, 2008; Gökkaya ve Yeşilbursa, 2009; Çerkez, 2011; 
Karadeniz ve Okvuran, 2014; Akengin, 2014; Taylor ve Neill, 2015; Çıldır, 
2015; Adıgüzel 2015) yer aldığı araştırmalar benzer sonuçlar ortaya koymuştur. 
Müzelerde ara-bul, eser inceleme, mühür tasarlama, donuk imge etkinliği de 
gerçekleştirilebilir (Karadeniz ve Okvuran, 2014). Bu görüşlerden yola çıkarak 
öğretmen adayları müzede uygulamalı etkinliklerin yapılmasının öğrencileri 
aktif hale getireceği ve daha etkili bir öğrenme sağlayacağını düşündükleri 
belirtilebilir. 

Öğretmen adaylarının müze eğitimi sürecinde ortaya çıkan zorluklara 
ilişkin özellikle müzelerde öğrenci kontrolünün zor olması, ulaşım, izin alma, 
öğretim etkinliği hazırlama ve müze eğitim programı yapmanın zor olduğunu 
ifade etmektedir. Müze ortamı ile ilgili müzede uygulama alanının olmaması, 
oturma alanı veya masaların yer almaması, öğrencilerin ayakta çalışmak zorunda 
kalması ve müzenin soğuk olması gibi sınırlılıkları dile getirmiştir. Öğretmenler 
ile yapılan araştırmalar müzede yapılan eğitimde; disiplin problemleri yaşanması, 
müze ziyaretinin karmaşık ve zor olması, deneyim eksikliği, zaman yetersizliği, 
ek iş yükü getirmesi ve okul ile müze arasında planlı bir ilişkinin olmaması 
sınırlılıklarını ortaya koymuştur (Mercin, 2002; Tatar ve Bağrıyanık, 2012; 
Dilli, 2017). Benzer şekilde bazı araştırmalar; ders programların yeterli bilgiyi 
içermemesi, müzelerde rehber ve eğitim uzmanı eksik ya da hiç olmaması, 
müzelerin kalabalık olması, müze donanımın eğitim için uygun olmaması, 
gürültülü ortamda sesin duyulmaması, eğitim atölyelerinin bulunmaması ve 
öğretmenlerin müze planı ve etkinliği geliştirmede zorlanmaları sorunlarını dile 
getirmiştir. (Kısa, 2012; Humberstone ve Stan 2012; Dilli, 2017). 

Araştırma bulguları öğretmen adaylarının gelecekteki derslerinde müzeleri 
eğitim ortamı olarak kullanmayı en çok; kültürel, tarihsel bilinç kazandırma, sanat 
anlayışı geliştirme, estetik değeri kazandırmak, kültürel bağlılığı artırmak için 
tercih edeceklerini göstermektedir. Öğrencilerin görerek, dokunarak öğrenmesi, 
öğrendiklerini kalıcı hale getirmeleri ve soyut konuların somutlaştırılması diğer 
nedenlerdir. Araştırma bulguları ışığında bazı öneriler geliştirmiştir. Müze ile 
okul işbirliği sağlanabilir. Eğitim fakültelerinde müze eğitimi dersleri öğretmen 
adaylarına yeterli sayıda ve uygulamalı olarak verilebilir. Müze ortamlarının 
eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirebilecek şekilde dönüştürülebilir. 
Bu kapsamda müzede öğrencilerin resim yapabileceği, çalışma kağıtlarını 
doldurabileceği, atölye ve benzeri çalışmaları rahatça yürütebileceği alanlar 
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açılabilir. Müzelerde belli nesne ve alanların önlerine öğrencilerin oturabileceği 
masa ve sandalyeler yerleştirilebilir. Bazı müzelerde ısınma aydınlatma sorunları 
olabileceğinden bu sorunların çözülmesi sağlanabilir. 
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1. Giriş

Bilgi toplumunda bilginin hızlı ve kolay bir şekilde daha geniş kitlelerce 
elde edilmesi, bilim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler 
sonucu bireyler birçok alanda değişimlerle karşı karşıya gelmektedir. 

Teknoloji, ekonomi, sosyal ve kültürel alanlarda yaşanan tüm bu değişimler 
sonucu bireylerin bu değişimlere ayak uydurması çağın gereksinimlerine yanıt 
vermeleriyle mümkün olacaktır (Anagün, Atalay, Kılıç ve Yaşar, 2016, s. 161). 
Küreselleşen dünyada hızla ilerleyen bilgi teknolojileri karşısında ülkeler 
geleceklerine yön vermek adına bazı planlamalar yapmak durumundadırlar. 
Planlama çerçevesinin eğitimle ilgili bölümünde ise eğitimcilerin 21.yüzyıl 
yeterlikleri ile ilgili geliştirilen yaklaşım ve kuramlarda rolü göz ardı 
edilemeyecek kadar büyüktür (Gelen, 2017, s. 16).

Yaşanan yeniliklere bağlı olarak eğitime dair birçok unsur tekrardan ele 
alınmalı ve eğitimin önemli bileşimini temsil eden öğretmenler geleneksel 
özelliklerini güncellemelidir. 21.yy. belirli yeterlik ve becerilere sahip ve 
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bunları öğrencileriyle bütünleştiren öğretmenlere gereksinim duymaktadır. 
Bu noktada 21.yy. öğretmeninde bulunması gereken bazı beceri ve yeterlikler 
giderek daha da önem kazanmakta ve istenilen öğretmen niteliklerini 
karşılayacak özellikte standartlar geliştirilmektedir (Yavuz, Özkaral ve 
Yıldız, 2015, s. 61). 21.yüzyılda birçok alanda yaşanan gelişmeler sonrasında 
insan niteliğine ilişkin beklentiler de farklılaşmaktadır. Bu çerçevede 
bireylerde bulunması gereken bilgi, beceri gibi yeterlilik alanlarında da 
değişmelerin beklendiği görülmektedir. 21.yy. bireylerinde gereksinimlere 
ihtiyaç verebilmesi adına bulunması gereken beceriler yaşanan değişimler 
sonucu eğitim süreçlerini de kapsamına almıştır (Cansoy, 2018, s.3114). Bu 
doğrultuda eğitim sistemlerinin yürütücülerinden olan öğretmenlerin 21.yy. 
becerilerine ilişkin farkındalık düzeylerinin artması ve bu becerilerinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle nitelikli bireylerin yetişmesi adına 
ilkokul birinci sınıftan itibaren öğrencilerin 21.yy. becerileriyle donatılmış 
ve bu becerilere hâkim öğretmenlerle eğitim-öğretim sürecinde etkileşimde 
bulunması önem arz etmektedir. Öğrenme-öğretme süreçlerinin ilk ve 
en önemli basamaklarından olan ilkokulda bu gereksinime yanıt verecek 
konumda olan kişiler ise sınıf öğretmenleridir. 

21.yy. becerilerini ATCS (Assessment and Teachingof  21st Century 
Skills), OECD (Organization for EconomicCo-operation and Development), 
ASIA (Asia Society Partnership for Global Learning), ISTE (International 
for Technology in Education), P21 (Partnershipfor 21st Century), NCREL 
(North Central Regional Educational Laboratory), UNESCO ve EU (European 
Union) gibi kurum ve kuruluşların her biri farklı şekilde kategorize etmişlerdir 
(Voogt ve Roblin, 2010). 21.yüzyılda bireylerin kazanması gereken beceriler 
aslında bir bütün olarak düşünüldüğünde yaşam boyu sürecek etkilere sahiptir. 
21.yy. becerileri farklı kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından farklı çerçevelerde 
ele alınmış olsa da bu becerilerin bireylerden beklenen boyutu benzerlik 
göstermektedir.

21.yy. becerilerini P21; 3 ana kategori ve alt kategoriler şeklinde 
belirtmiştir. Bu beceriler öğrenme ve yenilikçilik becerileri kategorisi altında; 
yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve işbirliği 
becerileri; bilgi, medya teknoloji becerileri kategorisi altında bilgi okuryazarlığı, 
bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) okuryazarlığı ve medya okuryazarlığı; 
yaşam ve kariyer becerileri kategorisi altında ise esneklik ve uyum, kendini 
yönetme, sosyal beceriler, üretkenlik ve hesap verebilirlik ile liderlik olarak 
ifade edilmiştir (P21 Skills, 2013, s. 11-12).
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21.yy. öğrenen becerilerini Trilling ve Fadel (2009, s. 45-73) ise üç ana 
başlık ve alt başlıklar halinde ele almıştır. Bu bağlamda ‘öğrenme ve yenilik 
becerileri’ adı altında öğrenme, birlikte yaratma, bilgi ve beceriler gökkuşağı, 
öğrenmeyi ve inovasyonu öğrenme, eleştirel düşünme ve problem çözme, 
iletişim ve iş birliği ile yaratıcılık ve yenilik şeklinde ifade edilirken; ‘dijital 
okuryazarlık becerileri’ adı altında bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, BİT 
okuryazarlığı ve akıcı medya olarak belirtilmiştir. 21. yy. öğrenen becerilerinin 
sonuncusunu ise ‘kariyer ve yaşam becerileri’ adı altında çalışmaya ve hayata 
hazırlık, esneklik ve uyarlanabilirlik, girişim ve öz yönlendirme, sosyal ve 
kültürler arası etkileşim, verimlilik ve hesap verebilirlik, liderlik ve sorumluk 
olarak belirtmişlerdir.

Eğitimde değişime uyum noktasında büyük sorumluklar üstlenmesi 
beklenen öğretmenlerin 21.yy. öğretmenleri kapsamında nitelendirebilmesi 
için pedagojik ve teknolojik uygulamaların yanında büyük ve küçük ölçekli 
değişim ve gelişmeleri de önemle takip etmesi gerekmektedir (Raba, 2015, 
s.4). Bütüncül bir anlayışla incelendiğinde 21.yy. öğreten becerilerinin sınıf 
yönetimi, pedagojik bilgi, iş birliği, iletişim, öğretim teknolojilerini kullanabilme 
ve süreci yönetebilme becerilerini kapsadığı söylenebilir (Göksün, 2016, s. 
28-29). Öğretmenlerin değişimlere uyumlu birer birey olmaları ve bunu eğitim- 
öğretim ortamına yansıtmaları için sahip olunan bazı bilgi, becerilerin yanında 
öz-yönetim, iş birliği, BİT okuryazarlığı, girişimcilik, eleştirel düşünme ve 
problem çözme gibi 21.yy. becerileri olarak bilinen becerileri de taşımaları 
günümüz eğitim teknolojilerinin gerektirdiği bir zorunluluktur (Eryılmaz ve 
Uluyol, 2015, s. 210). Pedro (2006, s. 10-13) yeni binyılın öğrenen özelliklerini 
“alternatif bilişsel özellikler”, “kültürel ve sosyal değerlerde yaşanan değişim” 
ve “öğrenme ve öğretmeye yönelik beklentiler” olarak belirtmiştir.

21.yy. öğrenen ve öğretenleri olarak günümüz öğretmenlerinin alanlarına 
özgü bilgi ve becerileri yeterli olmamaktadır. Küreselleşen dünyada eğitim 
sistemlerinde gerçekleşen yenilikler sonucunda 21.yüzyılın ihtiyaç duyduğu 
bireylerin yetişmesine kaynaklık edecek olan öğretmenlerin birtakım 
becerilerle donatılması gerekmektedir (Tutkun, 2010, s. 1001). Bu bağlamda 
21.yüzyıl becerileri ışığında bazı bilgi ve becerilerin öğretmenlerce kazanılması 
gerekmektedir (Karadeniz ve Vatankıran, 2015, s. 1020).

Sınıf öğretmenlerinin 21.yy. becerileri ile ilgili alan yazın incelendiğinde 
çalışmaların ağırlıklı olarak aday öğretmenlerle gerçekleştirildiği, (Anagün ve 
Atalay, 2017; Korkmaz ve Gür, 2006; Anagün, Kılıç ve Yaşar, 2016; Özdemir 
Özden, Karakuş Tayşi, Kılıç Şahin, Demir Kaya ve Bayram, 2018; Kozikoğlu 
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ve Altunova, 2018; Gökbulut, 2020; Orhan Göksün, 2016) görev yapan sınıf 
öğretmenleri ile 21.yy. becerilerine ilişkin daha az sayıda çalışma yürütüldüğü 
görülmüş (Kıyasoğlu, Çeviker Ay, 2020; Eğmir ve Çengelci, 2020; Kağıthaneli 
Akın, 2022) ve bu doğrultuda sınıf öğretmenlerinin 21.yy. becerileri ile ilgili 
farkındalıkları, yeterlikleri ve görüşleri belirlenmek istenmiştir. Aynı zamanda 
sınıf öğretmenleri üzerinde yapılan çalışmaların nicel boyut ağırlıklı olması 
dikkat çekmiştir. Buradan hareketle mevcut araştırmada öğretmen görüşleri 
nitel araştırma yöntemleri kullanılarak derinlemesine bir inceleme yapmak 
amacıyla yürütülmeye başlanmıştır. Bu çalışma ile sınıf öğretmenlerinin 21.yy. 
becerilerine ilişkin görüşlerinin neler olduğu ortaya konularak alan yazına 
kuramsal anlamda katkı sağlamak hedeflenmiş ve çalışmanın amacı sınıf 
öğretmenlerinin 21.yy. becerilerine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak olarak 
belirlenmiştir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:

Sınıf öğretmenlerinin, 
1. Yeni bir şeyler öğrenirken seçilen kaynaklar ve bu kaynaklara ilişkin 

görüşleri nelerdir?
2. Yeni öğrenmeler gerçekleştirmek için çeşitli topluluklarda (tiyatro, 

halk dansları, bilgisayar vb. kulüpler) aktif olarak çalışma durumlarına ilişkin 
görüşleri nelerdir?

3. Öğretme sürecini yürütürken kullanılan dijital araçlara (tablet, akıllı 
telefon, etkileşimli tahta, çoklu ortam, e-posta vb.) ilişkin görüşleri nelerdir?

4. Sınıf dışında düzenledikleri sosyal/ eğitsel etkinliklere ilişkin görüşleri 
nelerdir?

5. Derslerde kullandıkları öğretim materyalleri / çalışma yapraklarına 
ilişkin görüşleri nelerdir?

6. Mesleki gelişimleri için katılım gösterdikleri etkinliklere ilişkin 
görüşleri nelerdir?

7. Günümüzde öğretmenlerin sahip olması gereken öğrenen ve öğreten 
becerilerine ilişkin genel görüşleri nelerdir?

2. Yöntem

2.1.	Araştırmanın	Modeli

Sınıf öğretmenlerinin 21.yy. becerilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmeye 
çalışıldığı bu araştırmada araştırma yöntemlerinden nitel araştırma yöntemi 
kullanılmıştır. Gözlem, görüşme, doküman analizi gibi veri toplama araçlarının 
kullanıldığı, insan davranışlarının gerçek nedenlerinin araştırılmaya çalışıldığı 
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araştırmalar nitel araştırmalar olarak isimlendirilir. Bu araştırmalar belli bir 
durum ya da ortamla alakalı olup sonuçtan çok sürece yöneliktir (Gürbüz ve 
Şahin, 2018, s. 103). Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) 
deseninin kullanıldığı çalışmada, farkında olunan ancak detaylı bir şekilde 
anlaşılamayan olgular incelenir. Olgu bilim (fenomenoloji) aynı zamanda 
anlamsal olarak tam anlamını algılayamadığımız olguların incelenmesini 
hedefleyen araştırmalar için kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s. 69). Bu 
bağlamda 21.yy öğrenen ve öğreten becerileri sınıf öğretmenlerinin görüşleri 
doğrultusunda incelenmiştir. 

2.2.	Çalışma	Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Doğu 
Anadolu bölgesinde bulunan bir ilde görev yapmakta olan ve gönüllülük 
esasına dayalı olarak belirlenen 25 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma 
kapsamına alınan öğretmenlerinin 13’ü kadın, 12’si ise erkek sınıf öğretmenidir. 
Çalışmanın örnekleminin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden 
kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir durum 
örneklemesi yöntemi çoğunlukla diğer örnekleme yöntemlerinden istifade etme 
imkânı olmadığında tercih edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s. 123). 

2.3.	Veri	Toplama	Araçları

Yapılan araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 
geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşmelerin bazı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. 
Sabit seçenekli yanıtlama, kolay analiz, görüşülen kişiye kendini ifade imkânını 
tanıma ve gerektiği durumlarda daha fazla bilgi elde etme avantajları arasında 
belirtilirken; kontrolü kaybetme, önemli olmayan durumlarda fazla zaman kaybı 
ise dezavantajları olarak ifade edilebilir (Büyüköztürk, 2018, s. 159). İlgili alan 
yazın göz önünde bulundurularak hazırlanan taslak form önce uzman görüşüne 
sunulmuş, bu aşamada üç alan uzmanı, bir Türkçe Öğretmeni ve iki Sınıf 
Öğretmeninin görüşleri alınmıştır. Başlangıçta 9 açık uçlu sorudan oluşan taslak 
görüşme formuna, iki sorunun belirsizlik anlamı içermesi nedeniyle uzman 
görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak son hali verilmiştir. 
Yapılan değerlendirmeler sonucu görüşme formunun araştırma kapsamı için 
uygun ve soruların anlaşılabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son hali verilen 
form 7 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. 
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2.4.	Verilerin	Analizi

Araştırmada ulaşılan verilerin analizinde belirlenen temalara göre özet 
ve yorumlamaların yapılabildiği betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. 
Bu kapsamda görüşme sorularına verilen yanıtlar ana temalar altında 
toplanmıştır. Buna göre alt kategoriler oluşturulmuştur. Ayrıca verilerin 
çözümlenmesi sürecinde bilgisayar destekli bir nitel veri analizi paket 
programı kullanılmıştır. Nitel bir araştırmada verilerin analizi sürecinde 
geçerliği ve güvenirliği sağlamak amacıyla inandırıcılık, aktarılabilirlik, 
tutarlık ve teyit edilebilirlik gibi bazı kriterlerin sağlanmış olması 
gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s.  277-283). Yapılan çalışmada 
görüşme yoluyla detaylı bir şekilde bilgi toplanması, elde edilen bulguların 
kendi içinde tutarlı olması, uzman görüşüne başvurularak inandırıcılık 
kriteriyle geçerlik sağlanır iken; nesnel davranılarak da teyit edilebilirlik 
kriteri kapsamında güvenirlik sağlanmıştır.

3. Bulgular

Araştırmanın bu bölümünde sınıf öğretmenlerinin 21.yy. öğrenen ve 
öğreten becerilerine ilişkin belirttikleri görüşler sonucunda elde edilen bulgular 
ana tema ve alt temalarla belirtilmiştir. Yapılan tematik kodlama işlemi sonunda 
10 ana temaya ulaşılmıştır. Katılımcılara ilişkin direkt alıntılar ise belli bir 
kodlama ile sunulmuştur. Buna göre öğretmenler kısaca “Ö” olarak kodlanmış 
olup her katılımcı kodunun yanında “Ö1”, Ö2” şeklinde numara verilerek 
sıralanmış ve cinsiyete ilişkin bilgi de kodlamaya eklenmiştir (Ö1-E). 

3.1.	Sınıf	öğretmenlerinin	yeni	bir	şeyler	öğrenirken	ilgi	ve	ihtiyaçlarına	
uygun	seçtikleri	kaynaklar	ve	bunları	 seçme	nedenlerine	 ilişkin	elde	edilen	
bulgular

Öğretmenlerin yeni bir şeyler öğrenirken kişisel ilgi ve ihtiyaçlarına 
en uygun olan kaynak/ kaynakları seçmesi gerekir. Bu bağlamda sınıf 
öğretmenlerine yeni öğrenmeler gerçekleştirirken kişisel ilgi ve ihtiyaçlarına 
uygun olarak seçtikleri kaynaklar ve bunları seçme nedenlerine ilişkin sorulan 
soruya verdikleri yanıtlara ilişkin çözümleme Şekil 1’de belirtilmiştir.
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Şekil 1: Seçilen kaynaklar

Şekil 1 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin yeni öğrenmeler 
gerçekleştirirken seçmiş oldukları kaynakların başında kitaplar (14) gelmektedir. 
Sınıf öğretmenlerinin kitaplar kategorisinde ise sırasıyla yardımcı kitap (6), 
mesleki gelişim kitapları (5) ve kişisel gelişim kitaplarını (3) tercih ettikleri 
görülmektedir. Öğretmenlerin seçmiş oldukları kaynaklar kategorisinde 
kitaplardan sonra internet (4), dergi (3), akademik çalışmalar (2), çevre (2), 
kurs, seminer, paneller (2) kategorilerine yükleme yapıldığı görülmektedir. 
En az yüklemenin ise videolara (1) yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf 
öğretmenlerinin bu kaynakları tercih etme nedenleri incelendiğinde; ulaşılması 
kolay (4), daha eğlenceli olma (2), eksiklikleri tamamlama (2), düşük maliyetli 
olma (1), kişisel gelişime yardımcı olma (1), daha güvenilir olma (1), 
planlamada kolaylık sağlama (1) ve konuları destekleme (1) gibi nedenlerden 
dolayı belirtilen kaynakları seçtikleri ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmada 
sınıf öğretmenlerinin kaynak seçiminde mevcut kaynaklara ulaşım daha kolay 
olduğu için elindekilerle yetinip, yeni kaynak arayışına girmedikleri ifade 
edilebilir. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin kaynakları seçme nedenlerine ilişkin 
görüşlerine örnek doğrudan alıntılar aşağıda sunulmuştur.

“...Dersin işlenişinde gözden kaçan ve eksik olan tarafları gösterir.” ve 
“Çünkü dersi uygun bir şekilde işleme, planlamada yol gösterir.”(Planlamada 
kolaylık sağlama, eksiklikleri tamamlama)   (Ö1E)

“…İnternet sitelerinden sınıfıma uygun testler ve konu anlatımı videolar. 
Konuları pekiştireceğine inanıyorum.”(Konuları destekleme)(Ö10-K)

“…Bilgisayar, kitap, dergi, cep telefonu. Bilgisayarı kullanarak yenilikleri 
takip edebiliyorum, geçmiş bilgilere de çabuk ulaşıyorum. Kitap ve dergilerle 
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de dokunarak hissederek istediğim bilgiye, ilgi alanlarıma ulaşabiliyorum.” 
(Ulaşılması kolay) (Ö14-E)

3.2.	 Sınıf	 öğretmenlerinin	 yeni	 öğrenmeler	 gerçekleştirmek	 için	
topluluklarda	çalışma	durumuna	ilişkin	elde	edilen	bulgular

Sınıf öğretmenlerine yeni öğrenmeler gerçekleştirmek için tiyatro, 
halk dansları, sosyal kulüpler gibi çeşitli topluluklarda aktif olarak çalışıp 
çalışmadıkları sorulmuş ve bunu nedenleriyle birlikte açıklamaları istenmiştir. 
Bu doğrultuda sınıf öğretmenlerinin sorulan soruya vermiş oldukları yanıtlara 
yönelik çözümlemeler Şekil 2’de sunulmuştur.

Şekil 2: Topluluklara katılım durumu

Şekil 2 incelendiğinde öğretmenlerin çoğunun çeşitli topluluklara aktif 
katılım gösterdikleri (13), geriye kalan öğretmenlerin ise katılım göstermedikleri 
(9) belirlenmiştir. Aktif katılımda bulunan sınıf öğretmenlerinin topluluk grubu 
olarak en çok sosyal kulüplerde (8) çalıştıkları, bunu ise halk oyunları (4) ve kişisel 
gelişim kurslarının (3) takip ettiği görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin sivil 
toplum kuruluşları (1) ile sanat ve spor (1) topluluklarına ise eşit sayıda katılım 
gösterdikleri söylenebilir. Öğretmenlerin belirtmiş oldukları toplulukları seçme 
nedenleri incelendiğinde, öğretmenler bu toplulukları en çok ilgi duydukları (6) 
için aktif katılımda bulunduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca sınıf öğretmenleri bu 
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topluluklara farkındalık oluşturmak (2), topluluklara ulaşım kolay (1) olduğu, 
kişisel gelişimlerine katkı sağladığı (1) ve geçerli bir belgeye sahip oldukları 
(1) için aktif katılımda bulunduklarını ifade etmişlerdir. Sınıf öğretmenlerinin 
katılım gösterdikleri topluluk gurupları incelendiğinde, öğretmenlerin bu 
topluluklara katılma nedenleri olarak en çok ilgi duydukları için katıldıkları, 
kişisel gelişimlerine katkıyı arka planda tuttukları söylenebilir. Aşağıda ifade 
edilen görüşler sınıf öğretmenlerinin topluluklara katılma nedenlerini ortaya 
koymaktadır.

“…Okul içindeki sosyal kulüplerde çalıştım. Ve çalışıyorum. İnsan 
haklarını kavratmak amacıyla seçtim.” (Farkındalık oluşturmak)

(Ö10-K)
“…Yeni öğrenmeler gerçekleştirmek için gerekli araştırmaları yapıyorum. 

Mesela halk dansları ve satranç alanlarında bu konuda yeterli bilgi ve donanıma 
sahip insanlarla fikir alışverişinde bulunuyorum.” (kişisel gelişime katkı) (Ö7-K)

 “…Yaklaşık 15 yıl halk oyunları ekiplerinde aktif rol aldım. Öğretmen 
olduktan sonra da çeşitli kurslara katılıp şu an satranç kursu vermekteyim. 
İlgilendiğim ve zevk aldığım alanlar olduğu için bu konularda çalışıyorum.” 
(İlgi duyma) (Ö8-E)

3.3.	 Sınıf	 öğretmenlerinin	 öğretme	 sürecini	 yürütürken	 kullandıkları	
dijital	araçlara	ilişkin	elde	edilen	bulgular

Sınıf öğretmenlerine öğretme sürecini yürütürken hangi dijital araçları 
kullandıkları ve bunları neden tercih ettikleri sorusu yöneltilmiş ve öğretmenlerin 
soruya verdikleri yanıtlara ilişkin çözümlemeler Şekil 3’te sunulmuştur.

Şekil 3: Kullanılan dijital araçlar
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Şekil 3’te sınıf öğretmenlerinin öğretme süreçlerinde yararlandıkları 
dijital araçlara ilişkin yapılan analiz sonucunda yoğunlukla akıllı telefon (16) 
kullandıkları görülmektedir. Daha sonra bunu akıllı tahta (15), bilgisayar (5), 
e-posta (5), çoklu ortam (3), projeksiyon (3), tablet (3) ve eğitim sitelerinin (1) 
izlediği dikkat çekmektedir. Sınıf öğretmenleri en çok öğrenmeyi kolaylaştırdığı 
(9) için dijital araçları kullandıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerden bir kısmı 
(8) bilgiye kolay ulaşım sağladığı, (4) dikkat çektiği, (4) ulaşım kolaylığından 
dolayı dijital araçları kullandıklarını belirtmişlerdir. Sınıf öğretmenlerinden 
biri ise donanım yetersizliğinden dolayı mevcut dijital aracı kullandığı 
yönünde görüş bildirmiştir. Sınıf öğretmenlerinin kullandıkları dijital araçları 
seçme nedenlerine dair bildirdikleri görüşler doğrudan alıntı olarak aşağıda 
sunulmuştur:

“…Bazen onlarca cümleyle anlatmaya çalıştığınız bir konu, kavram veya 
nesneyi akıllı tahtadan gösterdiğiniz tek bir resimle 2 saniyede anlatmanız 
mümkün olabiliyor. Veya konuya dair hazırlanmış kısa bir video, bir kaç 
ders saati ayrılmış kazanımı, 10 dakikada vermenizi sağlayabiliyor. Bu ve 
benzer sebeplerden dolayı dijital araç ve teknolojileri öğretim sürecinde sıkça 
kullanmayı tercih ediyorum. Şimdilik sınıfımda telefon ve akıllı tahta var, onları 
kullanıyorum. Diğer dijital araçlar da sunulursa onları da zevkle ve yerinde 
kullanacağımı düşünüyorum.” (Öğrenmeyi kolaylaştırma, dikkat çekme) (Ö25-K)

“…Tablet hariç diğerlerini kullanıyorum. Şu anki sınıfımda etkileşimli tahta 
olduğundan gerekli dokümanlara ulaşmak ve daha önce topladığım, sunacağım 
sunum veya bilgileri çoklu ortam vasıtasıyla rahatça aktarabiliyorum. Görsel 
ve işitsel olduğu için daha iyi bir öğrenme ortamı sağlıyor.” (Kolay ulaşım, 
öğrenmeyi kolaylaştırma) (Ö16-K)

 “…Çalışma ortamının durumu göz önüne alındığında; akıllı telefon - 
okul teknolojik alt yapısının tüm web sayfalarına izin vermemesi nedeniyle. 
Projeksiyon- birden fazla uyarıcı içerdiğinden tercih ediyorum. (Biraz da 
zorunluluktan) Çoklu ortam- ilgilerini daha iyi çekebiliyorum. Kendilerinin 
üretim aşamasına dâhil edilmesi hoşlarına gidiyor.” (Kolay ulaşım, dikkat 
çekme) (Ö19-E)

3.4.	 Sınıf	 öğretmenlerinin	 sınıf	 dışında	 düzenledikleri	 eğitsel/sosyal	
etkinliklere	ilişkin	elde	edilen	bulgular

Sınıf dışında düzenlenen eğitsel/sosyal etkinliklere ilişkin sınıf 
öğretmenlerinin vermiş oldukları yanıtlara yönelik yapılan çözümlemeler Şekil 
4’te belirtilmiştir.



SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 21. YÜZYIL ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN BECERİLERİNE . . .     185

Şekil 4: Sınıf dışında düzenlenen eğitsel/sosyal etkinlikler

Şekil 4’e göre sınıf öğretmenlerinin sınıf dışında düzenledikleri 
eğitsel/sosyal etkinliklerin çoğunluğunu gezi-gözlem (16) oluşturmaktadır. 
Öğretmenlerin gezi-gözlem kodu kapsamında sınıf dışında düzenledikleri 
eğitsel/sosyal etkinliklerin piknik (7), tiyatro-sinema (3), müze (3), bilim-sanat 
merkezi (2) ve kütüphane gezileri (1) olduğu görülmektedir.

Sınıf öğretmenlerinin düzenlemiş oldukları diğer eğitsel/sosyal 
etkinliklerin ise sırasıyla satranç (6), zekâ oyunları (4), veli ziyaretleri (3), halk 
oyunları (2), bahçe oyunları (2), e-twinning projeleri (1) ve müzik korosu (1) 
olduğu belirtilmiştir. Aşağıda öğretmenlerin sınıf dışında düzenlemiş oldukları 
eğitsel/sosyal etkinliklere ilişkin görüşlerinden bazılarına yer verilmiştir:

“…Piknikler, okul bahçesinde yaptığımız keşif saatleri ( hava gözlem, 
etraftaki insan harici canlıları fark etme, izleme etkinlikleri ), mevsime uygun 
canlılar için etkinliklerimiz ( kışın yemlik ve suluk hazırlayıp ağaçlara asma 
), tabiatın sessizliği ve ahengi ile uyum ve farkındalık saatlerimiz, dışarıda 
okuma saatlerimiz, bahçe oyunlarımız, çevre temizliği günlerimiz gibi birçok 
etkinliklerimiz mevcut.” (Ö25-K)

“…Öğrenciler başarısız oldukları dersi sınıfla ilişkilendirirler. Bu yüzden 
bazı derslerimi okul bahçemizin de uygun olmasından dolayı dışarıda yaparım. 
Öğrenciler dışarıdayken daha çok motive oluyor. Günümüzde ‘‘ Okul Dışarıda 
Günü’’ etkinliğiyle öğrenciler daha çok eğleniyor. Tabiki en önemlisi veli ziyareti. 
Veli ziyareti yaptığımızda öğrencilerimiz evde inanılmaz oluyor. Aramızdaki 
güven duygusu daha da gelişiyor. Öğrenciler ziyaretten o kadar mutlu oluyor ki 
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bunu okuldaki herkese anlatmaya başlıyor. Yılda 2 kez öğrencilerimle dışarıda 
piknik yaparız. Çok eğlenceli ve faydalı olduğunu düşünüyorum.” (Bahçe 
oyunları, veli ziyaretleri, piknik) (Ö20-E)

3.5.	 Sınıf	 öğretmenlerinin	 kullandıkları/tasarladıkları	 materyallere	
ilişkin	elde	edilen	bulgular

Araştırma kapsamında öğretmenlerden derslerde ne tür öğretim materyali/
çalışma yaprağı kullandıkları, bu materyallerden hangilerini kendilerinin 
tasarladıklarını nedenleriyle birlikte ifade etmeleri istenmiştir. Öğretmenlerin 
sorulan soruya vermiş oldukları yanıtlar incelenmiş ve oluşturulan kategoriler 
Şekil 5’te belirtilmiştir.

Şekil 5: Kullanılan/tasarlanan materyaller

Şekil 5 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin derslerde öğretim materyali 
olarak çoğunlukla mevcut materyallerden yararlandıkları, bazen de materyalleri 
kendilerinin tasarladıkları görülmektedir. Öğrenme ortamında mevcut olan 
ve kullandıkları materyalleri ise sırasıyla çalışma yaprakları (8), okul araç-
gereçleri (5), yardımcı kaynaklar (5), eğitim siteleri (4), ders kitabı (1) ve Web 
2 araçlarının (1) olarak belirtmişlerdir. Sınıf öğretmenlerinin tasarladıkları 
materyaller incelendiğinde ise konu materyalleri (8), çalışma yaprakları (6) 
ve videolar (1) kategorileri ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle öğretmenlerin 
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ağırlıklı olarak mevcut kaynaklarla öğretim sürecini yürüttüğü ve materyal 
tasarlama yoluna daha az gittikleri söylenebilir.

Sınıf öğretmenlerinin materyalleri tasarlama nedenlerine bakıldığında 
kalıcı öğrenme sağlama (5), sınıf düzeyine (2),  konuya uygun (2) olma ve 
öğrencilere düşünme becerileri kazandırma (1) alt temaları oluşturulmuştur.  
Aşağıda sınıf öğretmenlerinin materyalleri kullanmalarına ve tasarlama 
nedenlerine ilişkin görüşlerinden bazıları örnek olarak sunulmuştur:

“…Matematik ile ilgili çalışma yapraklarını çoğunlukla ben hazırlıyorum. 
Çünkü ben öğrencilerim bilgiden ziyade bilgiyi kullanabilecekleri, düşünmeden 
geçmeyecek, birkaç konuyu birden düşünüp çözebilecekleri sorular hazırlıyorum. 
Öğrencilerime biraz zor geliyor ama zamanla alışıyorlar. Türkçe’ den de bazen 
kendim metin oluşturup üzerinde çalışmalar yapıyoruz.” (Düşünme becerileri 
kazandırma) (Ö16-K)

“…Kaynak kitaplar haricinde Web 2. 0 araçlarını kullanarak çeşitli 
materyaller oluşturuyorum. Testler, yarışmalar, videolar, puzzle vs. Sadece 
basılı materyaller kullanmak çocukların ilgisini tam çekmiyor. Bu tür değişik 
materyallerle derse olan ilgileri kaybolmuyor ve teknolojik gelişmelerin de 
farkına varıyorlar.” (Kalıcı öğrenme, konuya uygunluk)(Ö19-E)

3.6.	 Sınıf	 öğretmenlerinin	 katıldıkları	 mesleki	 gelişim	 etkinliklerine	
ilişkin	elde	edilen	bulgular

Araştırmada sınıf öğretmenlerinden katıldıkları mesleki gelişim 
etkinliklerini ve bunlara katılma düzeylerini belirtmeleri istenmiştir. Ulaşılan 
yanıtlar çerçevesinde elde edilen bulgular Şekil 6’da sunulmuştur.

Şekil 6: Mesleki gelişim etkinliklerine katılım düzeyi

Şekil 6 incelendiğinde öğretmenlerin mesleki gelişim etkinlikleri adı 
altında en çok hizmet içi eğitim kurs-seminerlere (21) katılımda bulundukları 
görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinden (4)’ünün hiçbir mesleki gelişim 
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etkinliğine katılımda bulunmadığı ise ulaşılan bir diğer bulgudur. Öğretmenler 
katılım gösterdikleri mesleki gelişim etkinliklerini ve bunlara katılma düzeylerini 
bazen, sıklıkla, genellikle, hiçbir zaman şeklinde derecelendirmişlerdir. Bu 
kapsamda sınıf öğretmenlerinin görüşleri şu yöndedir:

“…Kapsayıcı eğitim, üstün yetenekliler, sınıf yönetimi, web tasarım 
kursu, çocuk istismarı kursu, zeka oyunları kursu, özel eğitim semineri, ölçme-
değerlendirme semineri, mesleki etik semineri, iletişim teknikleri kursu, sınıf 
yönetimi semineri, temel eğitim mesleki gelişim semineri, üst düzey öğrenme 
stratejileri kursu, proje tabanlı öğrenme kursu, web 2.0 araçları kursu, 
e-twinning live kursu, artırılmış gerçeklik kursu, e-Twinning okul ekipleri kurma 
kursu, Kodlama’ ya İlk Adım kursu, zihin haritaları kursu-Sıklıkla” (Ö19-E)

“…Mesleki gelişim etkinliklerine elimden geldiğince başvuran birisiyim. 
Bu etkinliklere başvurmamın sebebi kendimi geliştirmek, eksikliklerimi görmek 
bunları gidermek ve öğrencilerime dada da faydalı olmaktır. Mesleki gelişim 
etkinlikleri öğretmenlerin kendisini geliştirmenin önemli bir yoludur…. dolayı 
bazen katılım gösterdiğimi söyleyebilirim. (Bazen)(Ö20-E)

 “…Mesleki gelişim etkinliklerine hiçbir zaman katılmam. Faydalı 
olduğunu düşünmüyorum.” (Hiçbir zaman) (Ö3-E)

3.7.	 Sınıf	 öğretmenlerinin	 sahip	 olması	 gereken	 öğrenen	 becerilerine	
ilişkin	elde	edilen	bulgular

Sınıf öğretmenlerinin 21.yüzyıl öğrenen ve öğreten becerilerine ilişkin 
görüşlerinin belirlenmeye çalışıldığı bu çalışmada sınıf öğretmenlerine sahip 
olmaları gereken öğrenen becerilerinin neler olduğu sorusu yöneltilmiş ve 
verilen yanıtlar çerçevesinde Şekil 7’deki bulgular elde edilmiştir.

Şekil 7: Öğrenen becerileri
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Sınıf öğretmenlerinin öğrenen becerilerine ilişkin belirtmiş oldukları ifadeler 
sonucu ortaya çıkan temalara göre öğretmenlerin öğrenen becerileri kapsamında 
en çok bilişsel becerilere (11) ilişkin görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Bilişsel 
becerileri yenilikçilik becerileri (10) ve işbirliği becerileri (5) takip ederken, en az 
yüklemenin otonom becerilere (2) yapıldığı görülmüştür. Öğretmenlerin bilişsel 
ve yenilikçilik becerilerine verdikleri önemin işbirliği becerilerinden daha fazla 
olduğu görülmekte ve bu durumun da öğretmenlerin işbirliği noktasında birtakım 
eksikliklerin olduğu çıkarımına yol açtığı ifade edilebilir.  Sınıf öğretmenlerinin 
öğrenen becerilerine ilişkin görüşleri ise aşağıda belirtildiği gibidir:

“…Kendi meslekleri açısından bakarsak değişimleri günü gününe 
takip etmeli ve buna uyum sağlamalıdır. Yeniliklere açık olmalı ve teknolojik 
gelişmelerden haberdar olmalı ve bunu eğitim ortamına adapte etmelidir.” 
(Yenilikçilik becerileri) (Ö19-E)

“…Bilgiye ulaşmayı bildiği kadar, ulaştığı bilginin doğruluk ve 
güvenilirliğini ayırt edebilmeli, seçici ve bilge olmalı.” (Bilişsel beceriler) (Ö25-K)

 “…Bilişsel, otonom, işbirliği ve esneklik, yenilikçilik becerileri”      (Ö7-K)
 “…Bir önceki nesilden farklı bir hayat görüşü, özgüven, öz yeterlilik” 

(Otonom beceriler)(Ö20-E)

3.8.	 Sınıf	 öğretmenlerinin	 günümüz	 öğretmenlerinin	 sahip	 olması	
gereken	öğreten	becerilerine	ilişkin	elde	edilen	bulgular

Sınıf öğretmenlerine yöneltilen günümüz öğretmenlerinin sahip olması 
gereken öğreten becerilerine ilişkin soruya verdikleri yanıtlara ilişkin analiz 
sonuçları Şekil 8’de verilmiştir.

Şekil 8: Öğreten becerileri
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Şekil 8 incelendiğinde öğreten becerileri temasında en çok yönetsel 
beceriler (14) alt temasına yükleme yapıldığı, bunu ise teknopedagojik beceriler 
(8), onamacı beceriler (8), esnek öğretme becerileri (2) ve üretimsel becerilerin 
(2) takip ettiği görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin sınıf dışı sosyal/eğitsel 
etkinlikleri içeren esnek öğretme becerileri ile özgün materyaller hazırlama 
becerilerini kapsayan üretimsel becerilerde diğer beceri alanlarına göre daha 
az yeterlilikte oldukları söylenebilir. Aşağıda söz konusu becerilere yönelik 
öğretmen ifadelerine yer verilmiştir:

“…Açık ve anlaşılır yönerge verebilme, sınıf yönetimi kabiliyeti, bireysel 
farklılıkların dikkate alınması, öğrenciyi tanıma.” (Yönetsel beceriler, onamacı 
beceriler) (Ö13-K)

 “…Teknolojiden yararlanma, farklı öğretim tekniklerini uygulama, 
motivasyon sağlama, alternatif ölçme değerlendirme” (Teknopedagojik 
beceriler, üretimsel beceriler, yönetsel beceriler) (Ö8-E)

“…Rol model olmak. Öğretimi destekleyerek bütün teknoloji ve 
materyalleri kullanarak yaparak yaşayarak öğretebilmek” (Onamacı beceriler, 
teknopedagojik beceriler) (Ö6-E)

 “…Öğrencilerinin bulunduğu ve ileride bulunacağı zamana ve 
gerçeklerine uygun bir öğretim süreci yürütmeli; pratik zekâlı olup, çocukları 
her açıdan doyurabilmeli.” (Esnek öğretme becerileri) (Ö25-K)

3.9.	 Sınıf	 öğretmenlerinin	 öğrenen	 ve	 öğreten	 becerilerdeki	 değişime	
ilişkin	elde	edilen	bulgular

Sınıf öğretmenlerinin öğreten ve öğrenen becerilerdeki değişimi 
değerlendirmeleri istenmiş ve bu doğrultuda Şekil 9’daki bulgular elde edilmiştir.

Şekil 9: Öğrenen ve öğreten becerilerdeki değişim
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Şekil 9’da öğrenen ve öğreten becerilerdeki değişimle ilgili bulgular 
incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin (11)’i değişimin gerekli olduğunu, (5)’i 
değişimin olduğunu ve (4)’ü ise değişimin yetersiz olduğunu ifade etmiştir. 
Öğrenen ve öğreten becerilerdeki değişimle ilgili sınıf öğretmenlerinin 
görüşlerinden bazıları ise şu şekildedir:

“…Kendine güvenen, farklı düşünme yolları geliştirebilen, yenilikçi ve 
işbirlikçi bir yapıya sahip bireyler yetiştirme olanağı sağlayan 21.yüzyıl becerileri 
eğitim sisteminde köklü değişiklik sağlayacaktır.” (Değişim olmaktadır) (Ö7-K)

“…Yıllar geçtikçe öğretmenlerin hayata bakışı, kendini geliştirmesi önemli 
bir noktaya gelse de halen arzulanan yere gelmediğini düşünüyorum.” (Değişim 
yetersizdir) (Ö20-E)

 “…Biz eğitimciler bu değişimlere artık gözümüzü kapatamayız. Değişim 
ve gelişimleri takip edip buna uyum sağlamak zorundayız. Belli bir yaşın 
üstündeki kişilerin buna uyum sağlaması zor olabilir ancak kişisel gayretle bunu 
aşabilirler. Artık teknoloji hayatımızın her alanında var olduğundan bunları 
etkin bir şekilde kullanmamız gerekmektedir.” (Değişim gereklidir) (Ö19-E)

3.10.	 Sınıf	 öğretmenlerinin	 öğrenen	 ve	 öğreten	 becerilerinde	 kendi	
yeterliklerini	değerlendirmelerine	ilişkin	elde	edilen	bulgular

Sınıf öğretmenlerinden öğrenen ve öğreten becerilerle ilgili kendi 
yeterlilikleri hakkında görüş bildirmeleri istenmiştir. Bu bağlamda öğretmen 
görüşleri üç farklı başlık altında toplanmıştır. Buna ilişkin bulgular Şekil 10’da 
sunulmuştur.

Şekil 10: Öğrenen ve öğreten becerilerle ilgili yeterlilikler
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Şekil 10’da yer alan kendini değerlendirme teması incelendiğinde sınıf 
öğretmenlerinin öğrenen ve öğreten becerilerle ilgili kendilerini geliştirilebilir 
(14) ve yeterli (6) düzeyde ifade ettikleri görülmektedir. Öğretmenlerden (2)’si 
ise bu becerilerle ilgili kendilerini henüz istenen seviyede görmediklerinden 
yetersiz olarak değerlendirmişlerdir. Öğretmenlerin öğrenen ve öğreten 
becerilerle ilgili kendi yeterliliklerini değerlendirmelerine ilişkin görüşlerine 
örnekler aşağıda sunulmuştur:

“…Eksiklik var mıdır? Evet. Eksiklik hiçbir zaman bitmez. Ancak teknoloji 
kullanma konusunda kendimi yeterli görüyorum.” (Yeterli) (Ö16-K)

“…Teknolojiyi aktif ve etkin bir şekilde kullanıyorum eğitim ortamında. 
Mesleki gelişimim için hemen her tür seminer ve etkinliğe katılmaya çalışıyorum. 
Okulumda yapılmayanı etkili ve verimli bir şekilde yapmaya ve diğer 
çalışanlarla paylaşmaya gayret ediyorum. Takip edebildiğim tüm gelişmeleri 
takip ediyorum ve sınıf ortamına uygulanabilirliğini test ediyorum şartlar ve 
imkânlar ölçüsünde.” (Geliştirilebilir) (Ö19-E)

“…Ne kadar dikkat etsem de kendi yeterliliğimin istenilen seviyede 
olmadığını düşünüyorum.” (Yetersiz) (Ö20-E)

“…Bu alanda mesleki gelişim etkinliklerine katılarak daha fazla bilgi 
sahibi olmalıyım. Kendimi geliştirmek adına daha fazla araştırma yapmam 
gerektiğini düşünüyorum.”(Geliştirilebilir)(Ö7-K)

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Sınıf öğretmenleri ile yürütülen bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin 21.yy. 
öğrenen ve öğreten becerilerine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 
kapsamda 13 kadın ve 12 erkek sınıf öğretmeninin görüşleri analiz edilmiştir. 
Araştırma ile öğretmenlerin öğrenen ve öğrenen becerilerine ilişkin görüşleri 
farklı açılardan değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin yeni öğrenmeler 
gerçekleştirirken; çoğunlukla bilgisayar, internet ve cep telefonu gibi 
teknolojilerden yararlandıkları belirlenmiştir. İnternet, cep telefonu gibi 
teknolojileri aktif olarak kullanan öğretmenler bu teknolojileri eğitim-
öğretim ortamına kolaylıkla transfer edebilmektedir. Atlı ve Akar (2019, s. 
1) tarafından yapılan bir araştırmada sınıf öğretmenlerinin teknolojiyi derste 
aktif olarak kullanma düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Usta, 
Bozdoğan ve Yıldırım (2007, s.220) “Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet 
Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi” adlı çalışmalarında 
interneti daha fazla kullanan sınıf öğretmeni adaylarının daha az kullanan 



SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 21. YÜZYIL ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN BECERİLERİNE . . .     193

adaylara göre internet kullanımına ilişkin tutumlarının daha yüksek olduğu 
ortaya çıkarılmıştır. 

Yapılan çalışma ile ulaşılan bulgular sonucu ortaya çıkan bir başka 
sonuç ise sınıf öğretmenlerinin yeni öğrenmeler gerçekleştirirken kişisel ilgi 
ve ihtiyaçlarına uygun olarak seçtikleri kaynakların çoğunluğunu kitapların 
oluşturduğu, geri kalan kısmını ise internet, dergi, akademik çalışmalar, kurs-
seminer ve panellerin oluşturduğudur. Öğretmenlerin belirttikleri kaynakları 
seçme nedeni olarak ise özellikle bu kaynaklara ulaşımın daha kolay, bu 
kaynakların daha eğlenceli, eksiklikleri tamamlamaya yardımcı ve düşük 
maliyetli olduğunu ifade etmeleri ulaşılan sonuçlardandır. Gömleksiz, Kan ve 
Bozpolat (2013, s. 83) ‘ın yapmış oldukları çalışmada, öğretmen adaylarının 
bilgiye ulaşma yolu olarak benzer şekilde internet, kitap ve makaleyi tercih 
ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.Elkatmış (2014, s. 199) ‘ın sınıf öğretmenlerinin 
internet kullanımına ilişkin yaptığı çalışmada sınıf öğretmenlerinin büyük bir 
kısmının interneti bilgi aramak ve kişisel gelişimlerine katkı sunması nedeniyle 
kullandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Yeni öğrenmeler gerçekleştirmek için çeşitli topluluklara aktif katılımda 
bulunanların katılım göstermeyenlere oranla daha fazla olduğu araştırma 
sonucunda elde edilen sonuçlardandır. Aktif katılım gösteren öğretmenlerin 
özellikle sosyal kulüp ve halk danslarını tercih ettikleri, katılım gösterdikleri 
toplulukları seçme nedeni olarak ise ifade ettikleri topluluklara ilgi duydukları, 
farkındalık oluşturmak istedikleri ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağını 
düşündükleri için seçtikleri belirlenmiştir. Gömleksiz ve Kılınç (2015, s. 
508) çalışmalarında öğretmenlerin çoğunluğunun eğitsel kulüp/sosyal kulüp 
kapsamında yapmış oldukları etkinliklerin gerekli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Sınıf öğretmenlerinin öğretme sürecini yürütürken kullandıkları dijital 
araçların çoğunlukla akıllı telefon, akıllı tahta, bilgisayar, e-posta oldukları ulaşılan 
bir başka sonuçtur. Sınıf öğretmenlerinin bu dijital araçları kullanma nedenleri 
olarak ise öğrenmeyi kolaylaştırdığı, bilgiye kolay ulaşım sağladığı ve dikkat çektiği 
sonucuna varılmıştır. Benzer bir şekilde Yavuz ve Coşkun (2008, s. 281)’un aday 
sınıf öğretmenleri ile yapmış oldukları çalışmada eğitimde kullanılan projeksiyon, 
bilgisayar gibi teknolojik araçların eğitime olan katkıları belirlenmiş ve derslerde 
bu gibi araçların kullanılmasının dersleri daha eğlenceli hale getirdiği, konuların 
anlaşılmasında kolaylık sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Polat ve Özcan (2014, 
s. 450) çalışmalarında sınıf öğretmenlerinin akıllı tahtayı motivasyonu artırdığı, 
öğrencilerin derse aktif katılımını sağladığı ve dersin daha eğlenceli bir şekilde 
yürütülmesini sağladığı gerekçeleriyle kullandıkları sonuçlarını elde etmişlerdir.
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Sınıf öğretmenlerinin sınıf dışında düzenledikleri eğitsel/sosyal etkinliklere 
ilişkin görüşleri araştırma sonucunda ortaya çıkan bir başka sonuçtur. Bu 
sonuca göre sınıf öğretmenlerinin sınıf dışı etkinlik kapsamında gezi-gözlem 
etkinliklerine büyük oranda önem verdikleri, gezi-gözlem bünyesinde ise 
piknik, tiyatro-sinema, müze, bilim-sanat merkezi ve kütüphaneye gözlem 
amaçlı geziler düzenledikleri saptanmıştır. Sınıf öğretmenlerinin ayrıca sınıf 
dışında eğitsel/sosyal etkinlik çerçevesinde düzenledikleri diğer etkinliklerin ise 
satranç turnuvaları, zekâ oyunları, veli ziyaretleri, halk oyunları, bahçe oyunları 
ve e-twinning projeleri olduğu tespit edilmiştir. Eğitsel/sosyal etkinliklerde gezi 
ve gözlemlerin yeri ve önemi son derece büyüktür. Gezi-gözlem etkinliklerini 
önemseyen öğretmenler, öğrencilerin etraflarında olup bitenleri deneyimleyerek 
öğrenmelerine katkıda bulunurlar. Bu düşünceyi destekleyen Erol (2007, s. 
42) tarafından yapılan bir çalışmada çocukları araştırmaya yönlendirirken 
çocukların aynı zamanda gezi-gözlem, dinleme teknikleri ve etkinliklerinden 
de faydalandıkları vurgulanmıştır. Demir (2009, s. 467)’in öğretmenlerin gezi-
gözlem yöntemine ilişkin görüşlerinin incelendiği bir başka çalışmada ise 
sınıf öğretmenlerinin gezi-gözleme ilişkin tutumlarının orta düzeyde olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Sınıf öğretmenlerinin derslerde kullandıkları öğretim materyallerinin 
neler olduğu, hangilerini kendilerinin tasarladıkları ve bunları tasarlama 
nedenlerine ilişkin görüşleri çalışmada ulaşılan bir diğer sonuçtur. Bu 
bağlamda sınıf öğretmenlerinin çoğunlukla hazır çalışma yaprakları, okul araç-
gereçleri, yardımcı kaynaklar ve ders kitabı gibi mevcut öğretim materyallerini 
kullandıkları, öğretim sürecinde eğitim sitelerinden ve web 2 araçlarından 
yararlandıkları belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin bir kısmının ise mevcut 
öğretim materyalleriyle yetinmeyip kalıcı öğrenmenin sağlanması, sınıf düzeyine, 
konuya uygunluğun sağlanması ve öğrencilere düşünme becerileri kazandırması 
gibi nedenlerden dolayı konu, çalışma yaprağı ve video gibi materyalleri 
kendilerinin tasarladıkları saptanmıştır. Adıgüzel (2010, s. 15)’in yapmış 
olduğu bir çalışmada sınıf öğretmenlerinin genellikle ders kitapları ve yardımcı 
kitapları tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim materyallerinden ders 
kitaplarının kullanımı ile ilgili Uzuntiryaki ve Boz (2006, s.218-219) tarafından 
aday öğretmenlerle yapılan bir araştırmada ders kitaplarının çoğunlukla sunum 
ve plan aşamasında kullanıldığı ancak soruların hazırlanması, deney yapımı 
ve eksikliklerin tamamlanması noktasında ders kitaplarının çok az kullanıldığı 
ulaşılan sonuçlar arasındadır. Araç-gereç ve materyal tercihine yönelik yapılan 
bir başka çalışmada ise sınıf öğretmenlerinin derslerde araç-gereç ve materyal 
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tercihinde öğrenci sayısı, ekonomik yetersizlikler, öğretmenlerin eğitim 
teknolojilerine karşı sergiledikleri tutum gibi birçok nedenin olduğu sonucuna 
varılmıştır (Fidan, 2008, s.57-58).

Ulaşılan bir diğer sonuç sınıf öğretmenlerinin katıldıkları mesleki gelişim 
etkinlikleri ve bunlara katılma düzeylerine ilişkin görüşlerini belirlemeye 
yöneliktir. Öğretmenlerin hizmet içi eğitim kurs-seminerleri gibi mesleki gelişim 
etkinliklerine katılımın yoğun olduğu, çok az sayıda öğretmenin ise bu gibi 
etkinliklere hiç katılmadıkları, uygulamadaki eksiklikler nedeniyle katılmayı da 
düşünmedikleri belirlenmiştir. Mesleki gelişim etkinliklerine katılımda bulunan 
sınıf öğretmenlerinin katılma düzeylerinin ise bazen, sıklıkla, genellikle olduğu 
sonucuna varılmıştır. Ergin, Akseki ve Deniz (2012, s. 64) tarafından yapılan bir 
araştırmada sınıf öğretmenlerinin farklı hizmet içi eğitimlere gereksinimleri olduğu 
ve bu eğitimleri öğrencileri daha iyi anlama, etkili bir sınıf yönetimi sağlama, 
teknolojiyi kullanma ve aktif öğrenme gibi konularda kendilerine katkı sağladığını 
düşündükleri için istedikleri belirtilmiştir. Ayrıca çalışmanın devamında sınıf 
öğretmenlerinin verilen hizmet içi eğitimlerin somut yürütülmediği ve eğitimlerin 
verildiği yerlerin fiziki olarak yetersiz olduğu yönünde görüş bildirdikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Gültekin ve Çubukçu (2008, s.196)’nun yapmış oldukları 
çalışmada ise öğretmenlerin mesleki gelişim etkinlikleri kapsamında hizmet içi 
eğitimleri bireysel ve kurumsal olarak katkı sağlayan etkinlikler olarak ifade 
ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.Mevcut araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç sınıf 
öğretmenlerinin günümüz öğretmenlerinde olması gereken öğrenen becerilerine 
ilişkin görüşleridir. Öğretmenlerin çoğunluğunun ihtiyaca uygun kaynakları 
seçme, ilgili alanda araştırma yapma, eleştirel düşünme gibi bilişsel beceriler 
ve öğrenme süreçleri ile günlük yaşantıda yeni teknolojilerin kullanımına önem 
verme gibi yenilikçilik becerilerini daha çok önemsedikleri belirlenmiştir. Otonom 
becerilerin ise çok az öğretmen tarafından ifade edildiği saptanmıştır. Eser ve 
Ünal Bozcan (2019)’ın 21. yy. öğrenen becerileri kapsamında yapmış oldukları 
çalışmada, öğretmenlerin öğrenme ve yenilikçilik adı altında yaratıcı olma, 
problem çözme ve araştırmacı olma becerilerini ön plana çıkardıkları sonucu 
elde edilmiştir. Dağhan vd. (2017, s. 231)’nin 21 yy. öğrenen becerilerinin neler 
olduğuna dair yapmış oldukları çalışmada, 21. yy. öğrenenlerinin bilgiye ulaşmayı 
bilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilen 
özelliklere sahip bireyler olması gerektiği ulaşılan sonuçlar arasındadır. Benzer 
biçimde Kıyasoğlu ve Ay (2020)’ın yürüttüğü çalışmada sınıf öğretmenlerinin 
öğrenen becerilerinden bilişsel becerileri her zaman, diğer becerileri genellikle 
kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.
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Sınıf öğretmenlerinin günümüz öğretmenlerinde bulunması gereken 
öğreten becerilerinin neler olduğu sorusuna yönelik görüşleri incelenerek hangi 
öğreten becerilerinin ön planda olduğu belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin 
önemli bir kısmının günümüz öğretmenlerinin sahip olması gereken öğreten 
becerilerinin mesleki gelişimleri adına yönetsel beceriler, ayrıca öğretim 
etkinliklerini teknoloji ile bütünleştirme gereğinden dolayı teknopedagojik 
beceriler ve bireysel farklılıklara saygı duyulmasının gereği olarak onamacı 
beceriler yönünde görüş bildirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin 
çok az bir kısmının ise sınıf dışı eğitsel/sosyal etkinlik düzenleme kapsamında 
esnek öğretme becerileri ile orijinal materyal hazırlamayı içeren üretimsel 
becerilerin de günümüz öğretmenlerinde olması gereken öğreten beceriler 
olarak nitelendirilmesi şeklinde görüşlerini belirtmeleri 21.yy. öğreten becerileri 
araştırma kapsamında ulaşılan bir başka sonuçtur. Gürültü, Aslan ve Alcı (2018, 
s. 555)’nın yapmış oldukları çalışmada öğretmenlerin 21.yy öğreten becerileri 
kullanımının yüksek düzeyde olduğu ve buna bağlı olarak da teknopedagojik ve 
onamacı becerilerinin iyi düzeyde, esnek öğretme becerilerini kullanım düzeyinin 
ise düşük olduğu sonucunu elde etmeleri yapılan çalışmanın sonuçlarını 
destekler niteliktedir. Bununla birlikte Kıyasoğlu ve Ay (2020)’a ait araştırmada 
öğretmenlerin onamacı, yönetsel ve teknopedagojik becerileri çoğunlukla 
kullandıkları ancak esnek öğretme becerilerini diğer beceri alanlarına göre 
daha az kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca teknopedagojik becerilerin 
kullanımı ile ilgili Yurdakul (2011, s. 404) tarafından yapılan bir çalışmada 
aday öğretmenlerin bilgi iletişim teknolojilerini kullanma düzeyleri yükseldikçe 
teknopedagojik becerilerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Yapılan araştırma ile sınıf öğretmenlerinin öğrenen ve öğreten becerilerdeki 
değişimi değerlendirmelerine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun 
sonucunda sınıf öğretmenlerinin çoğunluğunun öğrenen ve öğreten becerilerdeki 
değişimin 21.yüzyıl gereksinimlerinden dolayı gerekli olduğunu düşündükleri 
belirlenmiştir. Öğretmenlerin bir bölümü değişimin hala yaşandığını ifade 
ederken, diğer bölümü öğrenen ve öğreten becerilerindeki değişimin yetersiz 
olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir.

Yapılan araştırma ile son olarak sınıf öğretmenlerinin öğrenen ve öğreten 
becerilerle ilgili kendi yeterliliklerini değerlendirmelerine ilişkin görüşleri 
belirlenmiştir. Buna göre öğretmenlerin önemli bir kısmı kendilerini gelişim 
ve değişime açık olarak gördüklerini ifade edip “geliştirilebilir” şeklinde 
değerlendirmiştir. Sınıf öğretmenlerinin belirli bir kısmının öğrenen ve 
öğreten becerilerle ilgili kendini “yeterli” gördüğü, çok az sayıda öğretmenin 
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ise bu becerilerle ilgili kendilerini “yetersiz” gördüğü sonucuna varılmıştır. 
Öğretmenlerin 21.yy. öğrenen ve öğreten beceriler ile ilgili hangi niteliklere 
sahip olması gerektiği hakkında Tutkun ve Aksoyalp (2010, s. 369) tarafından 
yapılan 21.yüzyılda öğretmen yetiştirme eğitim programının boyutlarının 
incelendiği çalışmada, 21.yy. öğretmeninin çağın gereklerine uyum sağlayan, 
değişim ve gelişimi önemseyen bir yapıda olmaları gerektiği ifade edilmiştir.

Sınıf öğretmenlerinin 21.yy. öğrenen ve öğreten becerilerine ilişkin 
görüşlerinin belirlenmeye çalışıldığı bu araştırma doğrultusunda şu öneriler 
getirilmiştir:

·	 Sınıf öğretmenlerinin yeni öğrenmeler gerçekleştirirken ağırlıklı olarak 
bilgisayar, cep telefonu ve kitap kullanımının yanı sıra web 2 araçları gibi 
teknolojilerden de yararlanmaları sağlanmalıdır.

·	 Sınıf öğretmenlerinin işbirliği becerilerinin gelişimi için çeşitli 
topluluklarda aktif katılımını artırmak amacıyla okul içinde ve dışında çeşitli 
sosyal grupların oluşumu sağlanmalıdır.

·	 Sınıf öğretmenleri öğretim süreçlerinde öğrenmenin etkililiğini 
artırmak için çoklu ortam uygulamalarına daha fazla önem verebilir. Bunun için 
öğretmenlere çoklu ortam araçları ve uygulamalarına ilişkin mesleki ve eğitsel 
etkinlikler düzenlenmelidir.

·	 Sınıf öğretmenlerinin okul dışında düzenlenen eğitsel/sosyal etkinlikler 
kapsamında yaratıcılıklarının gelişimine katkı sunması için bilim-sanat 
projelerine ve sergilere ağırlık verilmelidir.

·	 Sınıf öğretmenlerinin mevcut öğretim materyallerinin dışında materyal 
tasarlamalarını ve güncel ölçme- değerlendirme etkinliklerinde yeterlik 
kazanmalarını sağlamak için öğretmenlere test hazırlama, materyal tasarımı, 
ölçme-değerlendirme gibi alanlarda lisans dönemlerinden itibaren destekleyici 
etkinlik, kurs ve seminerler düzenlenmelidir.

·	 Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişim etkinliklerine katılım düzeylerini 
artırmak için MEB bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim kurs ve 
seminerlerine, etkili sınıf yönetimi becerilerine sahip olmaları için de adaylık 
dönemlerinden itibaren lisans programlarındaki öğretmenlik uygulamalarına 
ağırlık verilmelidir.

·	 Günümüz öğretmenlerinin sahip olması gereken öğrenen ve öğreten 
becerilerinin farkındalık düzeyini artırmak için eğitim programlarında 21.yy. 
becerilerine daha etkili bir şekilde yer verilmelidir.

·	 Sınıf öğretmenlerinin 21.yy. becerileriyle ilgili yeterlik kazanmaları 
için her ortam ve fırsatta tüm etkinliklerin 21.yy. becerileriyle ilişkilendirilmesi 
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sağlanarak öğretmenlerde adaylık dönemlerinden itibaren bir farkındalık 
oluşturması sağlanmalıdır.
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1. GİRİŞ

Yapısında insan, kültür, teknoloji olan ve birbirine bağlı, karmaşık 
sosyoteknik sistemlerden oluşan ağlardan dolayı yeni bulaşıcı hastalık 
türlerinin salgınlarına yanıt vermek, günümüzün küresel toplumlarında 

büyük zorluklar oluşturmaktadır (Slater vd, 2020). Yüzyılın başından beri, 
SARS (2002/3), Domuz Gribi (2009), Polio (2014) gibi bu zorlukların ne kadar 
zor ve çeşitli olduğunu gösteren ve WHO tarafından pandemi olarak ilan edilen 
bir dizi vaka görülmüştür. Bununla birlikte Ebola (2014), MERS (2015), Zika 
(2016), Kivu Ebola (2018) ve 2020 yılı itibari ile SARS-CoV2 (2019) vakası 
dünyayı sarmıştır (Slater vd., 2020). 
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İlk kez Aralık ayında görülen ve «2019-nCoV» olarak adlandırılan 
virüs, Korona virüs ya da Corona Virüsü adıyla bilinmektedir. Salgın eğitim 
sistemlerindeki bazı yetersizlikleri ortaya çıkarırken, eğitim sistemlerinin 
adaptasyonlarında eksikliklerinin olduğunun anlaşılmasına neden olmuştur. 
Kapanma yeni koşulları kısa sürede yaratmıştır. Pandemi olumsuzluklarına karşı 
nasıl davranacağımızı belirleyecek olan cevaplar; mevcut düzenin bozulmalarına 
karşı birlikte ve sistematik bilgilerin doğası gereği olacaktır. Bu eksiklikler 
kriz zamanlarında büyüse de, işler normale döndüğünde var olan eski duruma 
dönmek zorunda kalmayacağımızın gerçek olasılığını göstermeye başlamıştır. 
Bu nedenle krizden doğru iç görüleri ortaya çıkarmak çok önemlidir (Schleicher 
& Mohamedou, 2021). Salgın eğitim sistemlerindeki bazı yetersizlikleri 
ortaya çıkarmıştır. SARS-CoV2’ un eğitim eşitsizlikleri üzerindeki etkisinin 
ne kadar olduğunu göstermek zor olsa da, yeterine büyük etkiye sahip olduğu 
anlaşılmaktadır (Antoninis, 2021). SARS-CoV2 nedeni ile ilan edilen pandemi, 
ülkeleri eğitimde eşitlik için finansmanı ayarlamaya ve yeniden düşünmeye 
teşvik etmiştir. 

SARS-CoV2 pandemisinin öngörülemeyen zorluklarından birisi de maddi 
kaynakların ve fırsatların eşit olmayan dağılımıdır. Eşitsizliğin artma riski 
taşıyor olması, pandemiden etkilenen ülkelerin 2030 eğitim hedeflerinden daha 
fazla uzaklaşmalarına neden olabilir. Eğitimde eşitliğe odaklanmak bu bağlamda 
eğitim ekonomisinin güçlendirilmesi için gereken finansmana duyulan ihtiyacı 
arttırmıştır (UNESCO, 2021). Mesleki eğitim ve öğretim, öğrencileri işgücü 
piyasasının ihtiyaç duyduğu becerilerle donatarak ve yetişkinlere ilgili beceri 
artırma ve yeniden beceri kazandırma fırsatları sağlayarak SARS-CoV2 
krizinden kurtulmada kilit bir rol oynayabilir (Schleicher, 2021).  Yine de 
toplumun genç üyeleri, özellikle pandeminin 2020’deki ilk dalgası sırasında 
erken eğitimin işleyişinde ciddi kesintiler de dâhil olmak üzere SARS-CoV2 
krizinin sonuçlarından pek kurtulamamıştır (OECD, 2021). 

Dijital teknolojinin erken eğitime entegrasyonu bir takım önemli 
zorlukları da beraberinde getirmektedir. En önemlisi, teknoloji olup, bu 
gruptaki çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak, güvenliklerini sağlamak 
ve öğrenmelerini ve esenliklerini ilerletmek için ihtiyaç duyduğu yakın kişisel 
etkileşimlerin yerini alamamasıdır (OECD, 2021). Bununla beraber duyarlı ve 
esnek dijital sistemlerden oluşan mesleki eğitim programların telif haklarıda 
önem taşımaktadır. Satın alınan mesleki eğitim program içeriğinin uygun olması 
ve bu içeriğin erişilebilir olduğundan emin olmak oldukça önemlidir (Schleicher, 
2021).



SARS-COV2 PANDEMİSİNİN MESLEK LİSELİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDEKİ . . .     205

SARS-CoV2 eğitim ve öğretim sektörünü de etkilemiştir. Uluslararası 
hareketlilik programları askıya alınmış ve küresel pandeminin ilan tarihi olan 
16 Mart 2020 itibariyle eğitim süreci uzaktan eğitim, ödev ve değerlendirme 
ile dijital olarak devam etmiştir (VET, 2020). Başlangıçta, dijital öğrenme 
ortamları, uygulamaya yönelik öğrenmeye göre akademik öğrenmeye çok daha 
uygun olma eğiliminde olmuştur. 

OECD genelinde, ülkelere göre farklılıklar arz ettiği unutulmadan, gençlerin 
yaklaşık yarısının, iş dünyasına kolay erişim sağlamak için tasarlanmış mesleki 
eğitim ve öğretim programlarını takip ettiğini ortaya koymaktadır (OECD, 
2021). Bu nedenle SARS-CoV2 pandemisinden etkilenen öğrenci grupları 
arasında meslek liseliler büyük bir çoğunluğu kapsamaktadır. Bazı ülkeler 
buna, eğitim kurumlarını yeniden açarken mesleki eğitime öncelik vererek yanıt 
vermiştir (Schleicher &  Mohamedou 2021).  Türkiye’de okulların kapanmasıyla 
MEB, dijital eğitim portalı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) altyapısını güçlendirerek 
yanıt vermiş ve etkin bir uzaktan eğitim sistemi oluşturmak için Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu (TRT) ile işbirliği yapmıştır. Mesleki eğitim ve öğretim 
kurumları, üretim ve adaptasyon potansiyeli ile toplumun ihtiyaçlarının 
karşılanmasına büyük katkılar sağlamıştır (Özer, 2020). Türkiye’de de benzer 
biçimde kademeli açılış döneminde ilk önce meslek liseleri açılmıştır. Meslek 
liselerindeki eğitim eksikliği orta ve uzun vade de bir nebze olsun giderilmeye 
çalışılmıştır. MEB hızla öğrencileri akademik ve sosyal olarak destekleyen 
kapsamlı bir uzaktan eğitim ortamı oluşturmuş, psikososyal destek sistemi 
geliştirmiş ve hatta salgın günlerinde ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanı 
üretmek için Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumlarını kullanmıştır (Özer, 2020).

SARS-CoV2 pandemisi ilan edildikten kısa bir süre sonra ülkelerin milli 
eğitim ile ilgili aldıkları tedbirler birbirlerine benzer olmuştur. Pandeminin ne 
kadar süreceği ile ilgili yapılan kestirim çalışmalarından elde edilen veriler 
ışığında birçok ülke kısa vade için okulların yüz yüze eğitim için kapatılmasına 
ve uzaktan eğitime geçmesine karar vermiştir. Pandeminin başlangıç döneminde 
sadece sağlık riskleri özelinde oluşacak riskler ele alınırken, yapılan risk 
değerlendirmelerinde okulların kapatılmasının kısa, orta ve uzun vadede nasıl 
sonuçlar doğuracağı kestirilmeye çalışılmış ve proaktif önlemlerin yanı sıra geçici 
çözümler üzerinde yoğunlaşılmış yanı sıra pandemi tehlikesinin oluşturduğu 
risk algısına göre ülkeler kendilerine özgü tedbirler almaya başlamıştır. Yapılan 
risk değerlendirmelerinde pandemi ile meydana gelebilecek eğitimsel, çevresel, 
ekonomik ve sosyal riskler göz ardı edilmiş, risk seviyesi algısı daha çok kısa 
vade de meydana gelecek sağlık risklerine odaklanmıştır. Pandemi sürecince 
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elde edilen kazanımlar ışığında yapılan risk değerlendirmeleri güncellenmiş 
ve alınacak aksiyonlar revize edilmiştir. Uzun vadede pandemi döneminde 
kapanan okullarda verilen uzaktan eğitimlerin ve okulun çocuğun odağından 
uzaklaşmasının nasıl sonuçlar doğuracağı kestirilememiştir. Bu çalışmada 
Fonksiyonel Risk Analizi Yöntemi (FRAM) ile hangi risklerin meydana 
gelebileceğini, risk paydaşları olan öğrenciler, öğretmenler, okul idarecileri, 
veliler ve staj yapma olanağı tanıyan kurumların bir meslek lisesi paydaşları 
özelinde bakış açısından ele alınmıştır. Orta ve uzun vadeli sonuçlar kestirilmeye 
çalışılmıştır.

1.1.	Dijital	Çağda	Öğrenime	Geçmek

Dijital çağda öğrenime geçiş için (EUNEC, 2014), kuruluşların hem 
dâhili olarak daha etkili öğrenme deneyimlerinin etkinleştiricileri olarak dijital 
öğrenme teknolojilerinin potansiyelini fark etmeleri hem de öğretme ve öğrenme 
uygulamalarını modernize etmeleri esastır. Digital Competence Framework 
(DIGCOMP) Dijital Yeterlilik Çerçevesi, eğitim kurumlarının (yani ilk, orta 
ve mesleki eğitim okullarının yanı sıra üniversiteler, üniversite kolejleri ve 
politeknikler gibi yükseköğretim kurumlarının) dijital öğrenme teknolojilerini 
entegre etme ve etkili bir şekilde kullanma konusundaki ilerlemelerini yansıtmaları 
için tasarlanmıştır (Kampylis, 2015). Örneğin, bir kuruluş, bireysel personel ve 
öğrencilerin dijital yeterliliğini geliştirmek için DIGCOMP çerçevesini (Ferrari, 
2013) veya UNESCO Öğretmenler için Information and Communication 
Technology (ICT), Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yetkinlik ( BİT) Çerçevesini 
(UNESCO, 2011) de kullanabilir. BİT ‘in öğretme ve öğrenmeye başarılı bir 
şekilde entegrasyonu, öğrenmeyi geliştirmek ve dönüştürmek için BİT ‘in 
planlanması ve uygulanmasında öğretmenlerin rolünün yeniden düşünülmesini 
gerektirir (ICT, 2021).

Öğretim, öğrenme ve değerlendirme uygulamalarını modernize etmek 
için dijital öğrenme teknolojilerinin ve dijital içeriğin kaldıraç potansiyelinden 
yararlanmak ve müfredatı geliştirmek için müfredatlar gözden geçirilir veya 
yorumlanır (kuruluşun bu tür değişikliklerle ilgili özerklik derecesine bağlı 
olarak) ve düzenli olarak güncellenir (Kampylis, 2015).

Yaşanan dijitalleşmenin olası bir sonucu olarak, öğrenme analitiklerinin 
(Johnson vd., 2011) veya süreç odaklı ölçme ve değerlendirmeye olanak tanıyan 
alternatif çözümlerin yakın gelecekte sıklıkla kullanılacağı düşünülmektedir 
(Bozkurt, 2020). 
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1.2.	Dijital	Eşitliği	Sağlayabilmek

Dijital eşitliği sağlamada var olan yaygın sorunları ana hatlarıyla 
belirtilmeli ve bu sorunu çözmek için başarılı stratejiler belirlenmelidir 
(Diversifying Digital Learning, 2018). Pandemi nedeni ile insanoğlu bir 
kez daha büyük değişimlerin eşiğine gelmiştir. Bugünlerde dünyaya gelen 
bir bebek, 2050’de 30’lu yaşlarını yaşıyor olacak ve hatta her şey yolunda 
giderse 2100’lü yılları bile görebilecektir (Harari, 2019). Dolayısıyla gençlerin 
dijital çağda özgür ve eşit olabilmesi için bir dizi adımların süratle atılması 
gerekmektedir. Bu durumun çözümlerinden birisi de dijitalleşme için temel 
gereksinimlerin belirlenmesi aynı zamanda gelecekte ne gibi beklentiler 
içinde olunması gerektiğinin uygun bir projeksiyonunu oluşturmaktan  
geçmektedir.

Öğretme ve öğrenme uygulamalarının dijital ortama geçişi pandemi 
çağında okulların daha etkili öğrenme deneyimlerini sağlamaya da yaramıştır. 
Eğitim sistemini yönetenlerin dijital öğrenme teknolojilerinin potansiyelini fark 
etmeleri, pandemi çağına denk gelmiştir. Öğretme ve öğrenme uygulamalarını 
dijital ortama uygun hale getirmeleri ve modernleştirmeleri esastır (European 
Network of  Education Councils, 2014). Bir okulun, personel ve öğrencilerin 
kendilerine güvenmelerini sağlayabilmesi belirli alt yapılara sahip olmaları ile 
mümkündür.  Dijital teknolojileri geniş çerçevede, bilgi ekosistemine evirmek, 
okuldaki uygulamaları (öğretme, öğrenme, iletişim, değerlendirme, yönetim) 
dijital dünyaya entegre etme ile olabilir. Cihaz, yazılım gibi ihtiyaçlara ve eğitim 
beklentilerine en uygun uygulamalar, dijital içerik ve çevrimiçi hizmetler ile 
sağlanabilir. Mesleki gelişim ise dijital çerçeve de yapılandırılmış bilgi notları, 
yenilikçi okul araçları, öz-yansıtma araçları,  geleceğin sınıf olgunluk modeli 
gibi kendi başına kilit unsurlar olarak görünmelidir (European Commission 
2013; 2015). 

Küresel SARS-CoV2 salgını hayatın diğer alanlarında olduğu gibi 
eğitim alanını da derinden etkilemiştir. Dünyada hemen hemen tüm ülkeler 
virüsün yayılım hızını azaltmak için hareketli nüfus olan çocuklar ve gençlerin 
eğitimine ara verirken (SETA, 2020), korona virüs sonrası sanal/online eğitim 
artık bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir (SETA, 2020). Korona virüs 
sonrası eğitimin ne yönde şekillenmesi gerektiği henüz tam netleşmemekle 
beraber, meslek liselerindeki salgın dönemi eğitim açığının hızlıca kapatılması 
gerekmektedir.
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1.3.	Mesleki	Eğitimin	Uzaktan	Erişimli	Yapılması

Meslek liseleri ve mesleki eğitim veren kurumlarının kapanışları ve uzaktan 
Eğitime geçiş bazı ülkeler yüz yüze eğitime devam etmek için özel önlemler 
almış olsa da uygulamaya geçti. COVID-19 salgını meslek liseleri anlamında da 
ülkelerin eğitim sistemlerini etkiledi. Dünya çapında ülkeler eğitim kurumlarının 
farklı noktalarda kapanması için önlemler almak durumunda kaldı. Mesleki 
eğitim sağlamak üzere tüm eğitim seviyelerindeki kurumlar OECD ülkeleri 
arasında ele alındığında, Hollanda hiçbir zaman tamamen kapatılmadığı istisna 
olmuştur. Genel liseler kapatılsa da meslek liseleri kapatılmamıştır (OECD, 
2021).

2020’de mesleki eğitim kurumlarının tamamen kapatılma süresi 
Danimarka, Almanya’da yaklaşık 20 gün arasında değişirken, Türkiye ve 
Polonya’da 100 günden biraz fazla ve Kolombiya, Kosta Rika ve Meksika da 
ise 150 günden fazla gerçekleşmiştir. Teknolojik alt yapısı olan bazı ülkelerdeki 
mesleki eğitim kurumları tamamen veya kısmen kapatılma esnasında uzaktan 
eğitimden bolca yararlanmıştır. 

Pandemi sırasında öğretme ve öğrenme için ülkelerin %70 ila %80’i 
televizyon ve cep telefonları için eve götürme paketleri kullanmıştır. Ülkelerin 
üçte biri ise radyo ve diğer uzaktan eğitim çözümleri sağlamıştır. 

Birçok ülke dijital adaletsizliği önlemek amacı ile Macaristan da ve Türkiye 
de olduğu gibi uzaktan eğitimi erişebilir kılmak için hedeflenen öğrencilere 
destek için dizüstü bilgisayarlar ve tabletler gibi cihazlar dağıtmıştır. 

Şekil.1 de OECD ye bağlı katılımcı ülkelerde 2020 ve 2021 boyunca 
sunulan uzaktan eğitim çözümleri içerisinde Mesleki Eğitim için kullanılanların 
oranları verilmiştir. 

Şekil1. Uzaktan Eğitim Çözümleri (OECD,2021).
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2. EĞİTİM SÜRECİNİ AKSATAN BİR DURUM: SARS-CoV2 
PANDEMİSİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Şubat 2020’de korona virüs kaynaklı 
hastalığa SARS-CoV2 adını vermiştir. Bu hastalık küresel salgın anlamına gelen 
“pandemi” olarak ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletlere göre pandemi, çocukların 
eğitimi, korunması ve esenliği için benzeri görülmemiş bir risk oluşturmaktadır 
(UNICEF, 2021). 

2.1.	Müfredat	ve	Öğretmen	Açısından	SARS-CoV2	Pandemis

SARS-CoV2 Salgınının uygulamalı derslere etkisi ve bu derslerin uzaktan 
eğitimle yürütülmesi sırasında, özellikle laboratuvar, atölye ve stüdyo içerikli 
derslere sahip olan fakültelerde (mühendislik, fen, mimarlık, konservatuar ve 
güzel sanatlar alanları) laboratuvar ve atölye alt yapısı gerektiren uygulamalı 
derslerin uzaktan eğitim modeliyle surdurulmesinde öğrencilerin zorluklarla 
karşılaştığı görulmuştur (Karaman, 2020). Zira eğitim hemen fark edilebileceği 
gibi çok karmaşık ve aynı zamanda birçok unsur ile birlikte duşunulmesi gereken 
bir olgudur (Bircan, 2018). 

Uygulamalı derslerde uzaktan eğitim yönteminde öğrencilerin karşılaştığı 
önemli bir sorun malzeme teminidir (Karaman, 2020). Örneğin kimya 
veya biyoloji bölümü öğrencilerinin evde deney düzeneği ve teçhizatlarını 
toparlaması imkânsızdır. Bu yüzden her uygulamalı ders uzaktan eğitim 
yöntemiyle surdurulemeyecektir (Karaman, 2020). Bir kullanıcı etkinliği 
günlüklerine dayalı bir çalışma Japonya’daki çevrimiçi öğrenme platformu 
gösteriyor ki erişimi olan öğrenciler için çalışma süresi evden daha uzundur 
(Antoninis, 2021). Ayrıca Harvey ve Kenyon’a (2013) göre bilginin bir kişiden 
diğerini aktarıldığı okullardaki klasik eğitim sıra düzeni veya oturma düzeni 
olarak doğru kabul edilebilir, ancak günümüz pedagojisi ve modern öğrenme 
yöntemleri pasif bir öğrenenden çok aktif öğrenmeyi desteklemektedir (Harvey 
ve Kenyon, 2013).

Bu noktada eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşıldığında Türkiye bağlamında 
çoğu üniversitenin başarı göstergeleri ile eğitim ve eğitsel materyallerin 
kalitesi tartışmaya açık bir konudur. Dolayısıyla uzaktan eğitim ve yüz yüze 
eğitimi karşılaştırmak yapay bir tartışma zemini oluşturmaktadır. Bu açıdan 
ister uzaktan ister yüz yüze eğitimde asıl odak noktanın eğitimin sunumunda 
ve içeriklerde kalite güvencesinin sağlanması konusu olması gerekmektedir 
(Bozkurt, 2020).
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2.2.	Okul,	Ebeveyn	ve	Öğrenciler	Açısından	SARS-Cov2	Pandemisi

Okul yönetimi işveren sıfatıyla kanun ve yönetmeliklerindeki hususları 
uygulamakla ve okulla ilgili faaliyetlerin yapıldığı yerlerde ve öğrencilerin 
okula ulaşımları esnasında oluşabilecek her türlü tehlikeden öğrencilerim 
güvenliklerini sağlamakla sorumludur (Acat, 2006; Kolay, 2004). Okul 
içerisinde birçok tehlike ve riske karşı pek çok çalışma yapılmaktadır (Gümüş 
ve Dalbay, 2016, Addington, 2009; Agron ve Anderson, 2000). Ülkemizde de 
Avrupa Birliği üye ülkelerinde olduğu gibi İSG farkındalığının bir kültür olarak 
geliştirilmesi gerekmektedir (Kara & Özay, 2021).

Uzaktan eğitim uygulamasının öğrenci bakış açısına ders takibine engel 
olan en önemli sebebin internet bağlantısının kesilmesi olduğu, öğrencilerin 
yarısına yakının çevrimiçi dersi takip ettiği, ders takiplerine engel olan en önemli 
sebebin internet bağlantısının kesilmesi olduğu, diğer sebeplerin genellikle ev 
ortamına bağlı durumlardan kaynaklandığı söylenebilir (Özyürek ve Begde, 
2016). 

Ebeveynlerin pandemi sürecinde eğitimin evde verilmesinin olumlu 
yönleri ile ilgili görüşlerinin, çocukların ailelerinden yeni şeyler öğrenmesi, 
çocukların kendi gereksinimlerini karşılamayı öğrenmesi, ailenin birlikte daha 
fazla vakit geçirmesi temalarında yoğunlaştığı görülmektedir. Bununla birlikte 
pandemi sürecinde eğitimin evde verilmesinin olumlu yönü olmadığını belirten 
ebeveynler dâhil bulunmaktadır (Şenol ve Yaşar, 2020). Pandemi sürecinin 
daha kolay geçmesi için ebeveynlerin okullardan beklentilerinin; ailelere eğitim 
verilmeli, öğretmenler daha çok ilgilenmeli, eğitime ara verilmemeli temalarında 
toplandığı görülmektedir. Ayrıca ebeveynlerin bazıları bu süreçte yeteri kadar 
rehberlik aldığını belirtmiştir (Şenol ve Yaşar, 2020). 

2.3.	Staj	İmkânı	Sağlayan	İşverenler	Açısından	SARS-Cov2	Pandemisi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mesleki ve teknik eğitimde 
pandemi nedeniyle okul terki ve devamsızlık sorunu ortaya çıkmıştır (Yıldırım 
& Koyuncu, 2022). Hastalığın yayılmasının önüne geçebilmek amacı ile birçok 
yeni kural hayatımıza girmiştir. Bu  stratejiler uygulamaya konuldukça, tüm 
çalışanlarda olduğu gibi, staj yerlerine ulaşmaya çalışsan ve staj noktalarında 
çalışacak olan meslek liselilerin de hayatı zorlaşmıştır. Bazı iş yerleri tüm 
dünyada olduğu gibi uzaktan çalışmaya geçmiştir. Uzaktan çalışmaya geçen 
iş yerlerinde tecrübeli personeller belki zorlanmamış olabilir ancak staj yapan 
ve mesleklerinin gerekliliklerini staj yerlerinde uzman çalışanlar ile mesai 
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harcayarak öğrenecek olan meslek liselilere staj için bilgi aktarımı sekteye 
uğramıştır. Aynı zamanda uzaktan çalışma sırasında işverenlerin stajyerler 
aracılığı ile alacakları teşvikler, stajyerlerin nasıl sigorta girişi yapılacağı ve 
ne ölçüde sigortalı olacakları (tam veya yarı zamanlı) gibi konularda ilgili 
okullardan destek talepleri de artmıştır.

Öğrencilerin akademik performans düzeylerinde hem yılsonu sınavı hem 
de iç sınav için düzenlenen derslerde öğrencilerle iletişim saatlerinin azalması 
ve öğrenme/anlamada zorluklarla karşılaşıldığında, öğretmenlerle istişare 
yapılamaması nedeniyle düşüşler gözlemlenmiş ve bu durum iş yeri stajı sonra 
olgunluk ve bitirme sınavlarının olumsuz sonuçlanmasına neden olmuştur 
(Sintema, 2020).  Ayrıca staj yerlerindeki öğrencilerin koordinatör öğretmence 
pandemi koşullarında kontrollerinin zorlaşmasından da kaynaklanmaktadır. 
Bu kontroller öğrenci uzaktan çalışarak staj yapma durumunda olduğunda ise 
tamamen online olarak etkileşim kurulabilmiştir.

3. METODOLOJİ

FRAM metodolojisinin temeli, sosyo-teknik sistemlerinin arızası veya 
hatasını incelerken teknik başarısızlıkların ve insan hatalarının tek bir sonucundan 
ziyade (beklenen ve beklenmeyen) koşulların ve olayların uyumunun bir sonucu 
olarak ortaya çıkan bir yöntemdir. (Hollnagel, 2012). FRAM, sistem işlevlerinin 
altında yatan dinamikleri anlamaya, işlevler arasındaki kritik etkileşimleri 
belirlemeye ve değişkenliği yönetmek için değerli perspektifler sunmaya 
yardımcı olur (Patriarca & Bergström, 2017). Analiz, normalde kaçırılan işlevler 
veya görevler arasındaki bağımlılıkları ortaya çıkarır (Nouvel vd, 2007). 

FRAM (Fonksiyonel Rezonans Analiz Metodu), (Hollnagel, 2012), yüksek 
oranda insana bağımlı sistemlerin oldukça yoğun ve tehlikeli operasyonlarında 
neler olup bittiğini modellemek ve analiz etmek için kullanılmaktadır. FRAM, 
hayal edildiği gibi çalışma ve yapıldığı gibi çalışma arasındaki farklılıkları 
belirleyerek bir sistemde işlerin nasıl iyi gittiğini anlamak için kullanılabilen bir 
yöntem olarak önerilmiştir (Tian & Caponecchia, 2020).

FRAM’ın önceliği fonksiyonların tanımlanmasında günlük hayatta 
karşılaşılan operasyonel süreçlerdeki parçaların ya da sistemi oluşturan 
parçaların analiz edilerek ayrıştırılmasıdır. FRAM yönteminde sistem 
fonksiyonlar (aktiviteler) üzerinden tanımlanır. Fonksiyonlar 6 yön (girdi, çıktı, 
ön koşul, kaynak, zaman ve kontrol) ve özellik altında tanımlanır (Hollnagel, 
2018). FRAM adımları Şekil 2 de gösterilmiştir.
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Şekil 2. Fonksiyon gösterimi (Hollnagel, 2012).

4. BULGULAR

Okulların kapanışında, UNESCO, UNICEF ve Dünya Bankası ortaklaşa 
ve koordineli olarak, SARS-CoV2 kaynaklı okul kapanışlarına eğitim tepkileri 
araştırmalarını başlatmış ve yürütüştür (UNESCO, 2020). Elde edilen sonuçlarda 
pandemi sırsında okula devam edemeyen öğrencilerin aileleri, öğretmenler 
ve staj yaptıkları işyeri sahipleri öğrencilerin bilgi turum ve davranışlarında 
önceki yıllara nazaran büyük eksiklikler olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin staj 
yerlerine adaptasyonlarının pandemi öncesi yıllara oranla daha zor gerçekleştiği 
belirtilmiştir.

Öğrencilerin pandemi dönemi boyunca derse devamlılığını zor sağladığını 
ebeveynleri belirtmiştir. Ayrıca ebeveynler, öğrencilerin online derslere olan 
ilgilerinin zamanla azaldığını da belirtmişlerdir.
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Öğretmen ve idareciler pandemi sırasında eğitim materyali sıkıntısı nedeni 
ile dersler ilginin azaldığı noktasında fikir belirtmişlerdir. Yüz yüze eğitim 
sırasında öğrencilere verilmesi gereken kazanımların daha kolay verildiğini 
belirtmişlerdir. Ayrıca pandemi sonrasında okullarda hibrit eğitime geçileceği 
düşünülmüştür. Pandeminin ilerleyen günlerinde dijital içerik sayısının artması 
başta EBA olmak üzere özel teşebbüsler ile de içerik kalite ve sayısının arttığı 
belirlenmiştir.

SARS-CoV2 pandemisinin mevcut duruma etkisi, literatür taraması ve 
paydaşlar ile görüşüldükten sonra fonksiyonlar uzmanlarca belirlenerek FRAM 
uygulaması aracılığıyla görsel olarak ortaya konmuştur. Pandemi sürecinde 
ve pandemi öncesindeki durum ile okulların normale dönmesi sonrasındaki 
ilişkinin anlaşılması için sistemin 7 ana fonksiyonu girdi, çıktı, kaynak, kontrol, 
ön koşul ve zaman adımları ile beraber Tablo 1’de tanımlanmıştır.

Şekil 3. Sistem Fonksiyonlarının FRAM Visualiser İle Gösterilmesi

Sistem fonksiyonlarının görselleştirilmesinde FRAM Visualiser programı 
kullanılmıştır. Tablo.1’ in çıktılarının oluşturduğu görsel Şekil.3 de verilmiştir. 
Bir FRAM modeli oluşturmak, sistemin daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırır 
(Kaya, 2021).

Bu fonksiyonlardan hareketle gelecekte mevcut durum nedeni ile nasıl 
sonuçlar ortaya çıkabileceği ve hali hazırdaki eksikliklerden yola çıkılarak 
literatür taraması ile yorumlanmıştır.
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Operasyonun birçok seviyesinde birçok önemli konu vardır, öyle ki genel resmi 
görmek ve denemek için bazı genel yapıların oluşturulması gerekir (Slater vd.,2020).

Şekil.3 de eğitim türlerinin içinde yüz yüze eğitim yapmanın mesleki 
gelişime etkisinin en fazla olduğu gözlenmektedir. Yapılan çalışmada sınırlılık 
hibrit eğitim modellinin kullanılmamasıdır.  Yüz yüze eğitimlerde mesleki 
kazanımların daha iyi verilebilmesinin temelinde, online eğitimlerde öğrencilerin 
devamsızlık noktasında rahat olmasının da etkisi bulunaktadır. Online 
eğitimin lise yaş grubundaki öğrencilerde verimli olmadığı anlaşılmaktadır. 
Eğitimin etkileşim paydaşlarının online ders içeriklerine erişimi bu içeriklerin 
pandemi zamanında yeterince gelişkin olmamasından dolayı, öğrencilere bilgi 
aktarımında zorluklara yol açtığı düşünülebilir. Sürecin sonunda online eğitim 
tamamen terk edilmiş ve yüz yüze eğitime dönülmüştür. Bu durumda online 
eğitimdeki devamsızlıklar ve kontrol edilemezlikten dolayı mezun olan ya 
da ara sınıflardan bir üst sınıfa geçen öğrencilerin kazanımları tam anlamıyla 
alamadığı düşünülebilir. Ön koşul olarak devamlılık olması şartı vardır. 
Devamlılık olmazsa kazanımlar öğrenciye aktarılamaz. 

Kazanımlar mesleki gelişim açısından önem arz eder. Aynı zamanda 
devamsızlık ile birlikte meslek liselerinin edindikleri mesleki bilgi ve tecrübenin 
de kısıtlı kalmasına neden olur. Derslere devam zorunluluğu meslek gelişimi 
yalnızca okuldaki teorik derslerin yüz yüze alınması ile değil aynı zamanda 
staj yerlerindeki çalışma hayatı deneyimleri ile de ele almak gerekmektedir. 
Pandemi dönemindeki meslek liselilerin temel problemlerinden birisi de staj 
ve uygulama noktasında yeterince kazanım alamamış olmaktır. Kapanma 
dönemindeki öğrencilerdeki temel yetersizlik uygulamalı eğitim eksikliklerinden 
de kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir.

Pandeminin oluşturduğu muhtemel bir okul terki veya devamsızlık yaparak 
ders ve staj takibinin mümkün olmaması riskinin de ortaya çıktığı düşünülebilir. 

Çıkan sonuçlarda SARS-CoV2 pandemisi döneminde, eğitim almış 
meslek liseli öğrencilerin staj döneminde zorlandığı, meslekleri ile ilgili yeterli 
donanıma sahip olmadıkları görülmüştür.

5. TARIŞMA

UNESCO-UNICEF-Dünya Bankası’ nın yaptığı Ulusal Eğitimin SARS-
CoV2’a Karşı Tepkileri araştırmasının sonuçlarından birisi de dijital dünyaya 
erişimin eşitliğinin sağlanmasında gerçekleşen zorluklardır (UNICEF, 2020). 
Pandemi sonrası yeni normalde, planlı eğitsel eylemler bağlamında harmanlanmış 
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öğrenme (blended learning) (Bonk & Graham, 2012) uygulamalarının yanı 
sıra HyFlex (Hybrid Flexible) (Beatty, 2014; Maloney & Joshua Kim, 2020) 
uygulamalarına doğru bir yönelim olacağı öngörülmektedir (Bozkurt, 2020). 
Etkili dijital çağda öğrenmeyi teşvik etmek, küreselleşme çağında rekabet 
edebilirliği ve refahı sağlamak için en önemli kaldıraçlardan biri olarak kabul 
edilmektedir (Kampylis, Punie ve Devine, 2015).

SARS-CoV2 pandemisiyle dünyada ve Türkiye’de mevcut eğitim 
sistemlerinin eğitimin devamlılığını her koşulda sağlamak adına hazırlıksız 
olduğu ve öğrenenlerin; okullarından, öğretenlerden ve diğer öğrenenlerden 
fiziksel olarak ayrıldığı görülmüştür (Bozkurt ve Sharma, 2020). Yine de 
teknolojinin kullanımı, teknolojinin kullanıldığı süreçlere müdahale etmek 
yerine onları iyileştirme misyonunda olmalıyken (Schleicher, 2021), dijital 
çözümler mesleki eğitim ve öğretimin temel değeri ve varlığı olan uygulamaya 
yönelik bileşenlerine yanıt verememektedir. Dolayısıyla, dijital çözümler 
mesleki müfredatın daha teorik bileşenlerinin yerlerini alabilse de mesleki 
müfredat bakımından pek az uygun olmuştur (Schleicher &  Mohamedou 2021).  

Uzaktan eğitim çevrimiçi ortamda yüz yüze derslerin bir simülasyonu 
veya taklidi değildir. Öğrenme çıktıları eşit olsa bile uzaktan eğitim ve yüz 
yüze eğitimin tasarlanmasında farklı stratejilerin işe koşulması gerektiği 
unutulmamalıdır (Bozkurt, 2020). Dijital çözümler daha teorik bileşenlerin 
yerini alabilir ancak mesleki müfredat için çok daha az uygundurlar (OECD 
istihdam, İş Gücü Müdürlüğü, 2021). Bu sebeple hibrit yaklaşım ile meslek 
liselerindeki sorunun çözümü gerçekleştirilebilir.

Yeni çağın ilkler dünyasında ne getireceğini kestiremezsek, atılacak 
adımların neler olması sorusuna da cevap aramaya çalışmalıdır. McGowan ve 
Shipley yaptıkları çalışmada öğrenciler için bir meslek öğreniyorken elde edilecek 
dereceler ve deneyimin pandemi nedeni ile neredeyse hiç önemi olmadığını 
vurgulamışlardır (McGowan ve Shipley, 2015). Öte yandan mülteci konumunda 
olan öğrencilerin ve en güç durumdaki çocukların uzaktan eğitim desteğine 
erişmelerinin sağlanmasında unutulmamalıdır (World Health Organization, 2009). 

Kısa vadede günü kurtarmak adına yanlış kavramlarla yapılan uygulamalar 
nihayetinde uzun vadede daha büyük olumsuzluklarla karşımıza çıkaracağı 
unutulmamalıdır (Coeckelbergh, 2020; Daniel, 2020). 

SARS-CoV2 salgını tüm sektörleri etkilediği gibi eğitimi de derinden 
etkilemekte ve yeniden şekillendirmektedir. Ancak yeniden şekillenen eğitim 
yöntemlerinin etkisi herkes için eşit gerçekleşmemektedir (Özer, 2020). Yeni 
normalde reforma ve stratejik planlamaya ihtiyaç olduğu da bir gerçektir. Bu 
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süreçlerin kapsayıcı bir yaklaşımla tüm paydaşların görüşü alınarak ve geniş 
katılımlı bir şekilde ortak bir payda etrafında yapılacak reform ve stratejik 
planlamanın yazılacak raporların satır aralarından çıkıp gerçek hayatta karşılık 
bulmasına olanak sağlayacağı düşünülebilir (Bozkurt, 2020).

Okulların yeniden açılmasının zamanlaması, çocuğun yüksek yararı ve ilgili 
yarar ve risklerin değerlendirilmesine dayalı olarak genel halk sağlığı hususları 
tarafından yönlendirilmeli ve eğitim, halk sağlığı ve sosyo- ekonomik faktörler 
dâhil olmak üzere sektörler arası ve bağlama özel kanıtlarla bilgilendirilmelidir 
(United Nations, 2020).

Ayrıca okullar kapatıldığında, uzaktan eğitim yoluyla çocuklara ulaşmak 
ve öğrenci destek programlarını sürdürmek ve genişletmek için yeterli kaynağa 
ihtiyaç duyulmuştur. Okullar yeniden açıldıkça, okullara ayrılan ödeneklerin 
arttırılması, maliyetlerin ailelere veya öğrencilere yansımasını önlemeye 
yardımcı olabilir (Dünya Bankası, 2020).

MEB tüm potansiyelini eğitimi sürdürmek ve SARS-CoV2 pandemisinin 
olumsuz etkileriyle başa çıkmak için kullanmaktadır (Özer, 2020). Türkiye 
OECD Daimi Temsilcisi Prof. Dr. Kerem Alkin’e göre salgının gerçek anlamda 
“siyah bir kuğu” dur ve toplumsal hayatı kökten değiştirerek, beraberinde iş 
yapma süreçlerini de değişime uğratmış ve tüm sektörlerin eğitim de dâhil sil 
baştan yeniden tasarlanacağı bir döneme girilmiştir (AA, 2021).

Devamsızlıkları azaltmak için öğrencilere yönelik tespit çalışmaları yapılması 
gereği ortaya çıkmıştır (Yıldırım & Koyuncu, 2022). Devamsızlık sorunu tüm 
kademelerde olduğundan daha fazla meslek liselilerde etki yapacaktır. Teorik 
öğrenmelerin yanında yapılan pratik uygulamaların başında staj gelmektedir. ‘İş 
başında öğrenme’ olarak adlandırılabilecek olan staj uygulamasının devamsızlıklar 
nede ile askıya alınması, pandeminin etkisi ile artmıştır.

6. SONUÇ

Kısa vadede salgın dolayısıyla yeni yaklaşımların oluşturulması, ortaya 
çıkan ve muhtemelen beklenmeyen davranışlardan alınan dersleri tespit etmeyi 
ve geri beslemeyi ve sistemin etkilere karşı daha iyi uyum sağlayacak şekilde 
tasarlanmasına yardımcı olmayı amaçlamalıdır. 

Yapılan araştırmada ise harmanlanmış eğitimin Türk eğitim sisteminde 
tamamen terk edildiği bu sistemin yerine ders süresinin azaltılması sık ve kısa 
teneffüs verme, ders saatinden ve sayısından taviz vermeden tüm derslerin yüz 
yüze yapılması tercih edildiği tespit edilmiştir. Bu durum uzun vadede dijital 
eğitimde elde edinilen bilgi ve tecrübenin heba olması anlamına gelmektedir.
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Çıkan sonuçlarda kısa vade de SARS-CoV2 pandemisi döneminde eğitim 
almış meslek liseli öğrencilerin staj döneminde zorlandığı, meslekleri ile ilgili 
yeterli donanıma sahip olmadıkları da görülmüştür. Bu durum bugün alınacak 
tedbirlerin tüm paydaşlar ile ortak ve hızlı bir biçimde alınası, alınacak tedbir 
ve uygulamalar için doğru yöntemler ile risk analizleri yaparak, mümkün 
olduğunca geleceğe yönelik doğru senaryolar, doğru tahminler yapılmasını 
gerekli kılmaktadır. Uzun vade de ise olası bir kapanma durumunda elde edilecek 
bilgi ve tecrübenin risk analizlerine aktarılmasını gerektirmekte ve tedbirlerin, 
tehlike daha potansiyel haldeyken alınmasını gerekli kılmaktadır.

Bu bağlamda 2050’lerin gençlerini nelerin beklediğini iyi anlamak ve ileriye 
dönük yatırımlar yapmak gerekmektedir. Günümüzde hazırlıksız yakalandığımız 
pandemi olayındaki hataları tekrarlamamak için uzun vade de iyi bir eğitim 
sigortası sistemi geliştirilebilir.  Olası bir kriz durumunda yaşanacak yeni bir 
küresel sıkıntıda eğitimdeki uçurumun, tarihsel olarak yeterince temsil edilmeyen 
öğrencilerin öğretme ve öğrenmesini nasıl etkileyeceği sorunsalına cevap bulmak 
ve tüm öğrencilerin değişen yeni medya ve dijital teknolojilere erişimlerini eşit 
sağlayabilmek için çerçeve çizmek gerekmektedir. Dijital erişimi sağlayabilmek 
amacı ile tedbirler alınmalıdır.Okulların kapanması durumunda bir nevi sigorta 
sistemi uygulaması ele alınmalıdır. Böylece bir daha öngörülemeyen herhangi bir 
kriz de kullanılacak gelir kalemlerinin tasarrufu sağlanabilir.

Pandemi sonunda, okullar yine pandemi öncesindeki gibi tamamen yüz 
yüze eğitme dönmüştür. Öğrencilerin tekrar yüz yüze eğitime dönmesi sırasında 
kazanımsal ve disiplinel sorunlar ortaya çıkmıştır. Tekrar adaptasyon sürecinde 
Flip-Learning (Ters-Yüz Eğtim) modeli gibi hibrit eğitim metodları kullanılarak 
sorun giderilebilir. Öğrenciler tablet gibi çok amaçlı kullanıldığında amacından 
sapabilecek,  dijital dikkat dağıtıcı haline gelebilecek araçlar yerine; e-book 
reader- kindle (e-kitap okuyucu) gibi amaca uygun ve sınırlı dijital ürünler 
kullandırılarak teşvik edilmeli ve hibrit eğitim modellerinden uygun olan 
birisinin benimsenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca mesleki gelişim için çevrim içi 
sempozyumlar, çalıştaylar ve toplantılar yapılmaya devam edilerek elde edilen 
dijital yetkinlikten vazgeçilmemelidir.
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Giriş

Hızlı değişimlerin yaşandığı bugünün dünyasında daha aktif ve kaliteli 
bir yaşam için vazgeçilmez olarak nitelendirilen kurumsal ve bireysel 
seviyedeki öğrenmeler, aynı zamanda bireylerin yaşanılan değişimlere 

ayak uydurmaları için de oldukça kritik bir öneme sahiptir. Geçmişten bugüne 
eğitim, teknoloji, sağlık, siyaset ve ticaret gibi pek çok alanda yaşanan 
gelişmeler sonucu bilgi toplumu olarak da adlandırılan milenyum dünyasında 
bilgi ve bilgiye ulaşmak son derece önemli bir hal almış, bunun sonucu olarak 
da öğrenme süreçleri her zaman olduğundan daha önemli bir konuma gelmiştir 
(Alheit, 2022). Bilmenin ve öğrenmenin belli bir yaşla sınırlandırılamayacağı ve 
sürekli devam ettiği ilkesinden hareketle ortaya çıkan yaşam boyu öğrenmenin 
yanında, öğrenmelerin belli mekanla sınırlı olamayacağı prensibinden hareket 
eden yaşam genişliğinde öğrenmenin eğitim ve öğrenme süreçlerine etkisi 
gittikçe artmaktadır (Akın, 2022; Miser, 2020). 
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Yaşam boyu öğrenmenin genel olarak üç boyutu olduğu konusundaki ilk 
çalışmalar 1960’ların sonlarında Coombs (1968) tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Buna göre, örgün (formal), yaygın (non-formal) ve algın (informel) olarak 
ayrıştırılan öğrenme süreçleri kendi aralarında doğrusal bir izlenceye sahip 
değildir. Örgün öğrenme, “yüksek düzeyde kurumsallaşmış, kronolojik olarak 
derecelendirilmiş ve hiyerarşik olarak yapılandırılmış olan eğitimdir; bu sistem, 
ilkokul veya okul öncesi kademelerden başlayıp üniversitelerin üst kademelerine 
kadar olan süreçleri kapsar” (Coombs ve Ahmed, 1974, s.8). Yaygın öğrenme, 
örgün eğitim sisteminin dışında gerçekleşen organize eğitim olarak tanımlanır 
(Boeren, 2011). Illich’e (1973) göre, 1970’lerin başında ana akım okul sisteminin 
zayıflıklarıyla başa çıkmak için bir çözüm olarak görülen yaygın öğrenme, 
günümüzde farklı uygulama amaçları doğrultusunda da kullanılmaya devam 
edilmektedir. Son olarak, algın öğrenme ise günlük yaşamda genellikle organize 
olmayan ve tesadüfi olan doğal bilgi ve beceri birikimi olarak tanımlanmıştır 
(Rogers, 2004). Avrupa Birliği’nin istatistik kurumu olan Eurostat (Avrupa 
İstatistik Ofisi), bu üç tür öğrenme sürecini karar verme akış şeması haline 
getirmiş ve verileri değerlendirmede daha güvenilir bir form kazandırmıştır 
(Eurostat, 2016). Şekil 1’de öğrenmenin üç boyutu yer almaktadır.
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Şekil 1. Üç geniş kategoriye dayalı öğrenme etkinliklerinin sınıflandırılması. 

“Classification of learning activities (CLA) MANUAL 2016 Edition”, Eurostat 
(2016), s. 21. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7659750/KS-

GQ-15-011-EN-N.pdf adresinden aynen alınmıştır. 

 

Eurostat‟a (2016) göre, öğrenmenin ölçülebilmesi “öğrenme niyetine” 
bağlıdır. Öğrenenlerin öğrenme niyeti varsa veya öğrenme sürecinde 
oldukları konusunda farkındalıkları varsa informel (algın) öğrenmeye 
dahil olmuşlar demektir. Böyle bir durum söz konusu değilse öğrenme 
“kapsam dışı” olarak adlandırılır. Öğrenmenin kapsam dışına çıkarılması 
öğrenme olmadığı anlamına değil ölçülebilir olmadığı anlamına 
gelmektedir. Schugurensky (2000), bu tip öğrenmelerin “tesadüfi 
öğrenme” kategorisinde değerlendirilebileceğini söyler. 

Şekil 1. Üç geniş kategoriye dayalı öğrenme etkinliklerinin sınıflandırılması.  
“Classification of learning activities (CLA) MANUAL 2016 Edition”, Eurostat (2016), 

s. 21. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7659750/KS-GQ-15-011-
EN-N.pdf adresinden aynen alınmıştır.

Eurostat’a (2016) göre, öğrenmenin ölçülebilmesi “öğrenme niyetine” 
bağlıdır. Öğrenenlerin öğrenme niyeti varsa veya öğrenme sürecinde oldukları 
konusunda farkındalıkları varsa informel (algın) öğrenmeye dahil olmuşlar 
demektir. Böyle bir durum söz konusu değilse öğrenme “kapsam dışı” olarak 
adlandırılır. Öğrenmenin kapsam dışına çıkarılması öğrenme olmadığı anlamına 
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değil ölçülebilir olmadığı anlamına gelmektedir. Schugurensky (2000), bu tip 
öğrenmelerin “tesadüfi öğrenme” kategorisinde değerlendirilebileceğini söyler.

Eurostat (2016) tarafından yürütülen çalışmalarda “öğrenme niyeti” 
kriterinin gerçekleştiği algın öğrenmelerin genel olarak altı farklı durumda 
gerçekleştiği iddia edilmektedir: 

a) Aile, sosyal arkadaşlık ve iş arkadaşlığı ortamında gerçekleşen 
konuşmalar 

b) Yazılı metinlerin okunması 
c) Bilgisayar ortamı 
d) Televizyon, radyo ve videolar 
e) Rehberli turlar 
f) Öğrenme merkezlerine ziyaretler
Buna karşılık, öğrenme kurumsallaşmış bir süreçte gerçekleşiyorsa, 

başka bir ifade ile; içerik, müfredat, planlama, mekan, öğreten, öğrenen, fiziki 
ve teknik alt yapı, bütçe gibi bileşenleri karşılar durumda ise yaygın öğrenme 
etkinliğinden söz etmek mümkün hale gelir. Yaygın öğrenmelerin genel olarak 
dört şekilde gerçekleştiği belirtilmektedir (Eurostat, 2016): 

a) Sınıfta öğrenme 
b) Uzaktan öğrenme 
c) Seminerler ve workshoplar 
d) Rehberli iş başında eğitim 
Öğrenme belli bir hiyerarşide devam ediyorsa ve tıpkı bir merdivenin 

basamakları gibi yukarı doğru lineer bir tutum sergiliyorsa örgün eğitim 
ortamındaki öğrenme etkinliği gerçekleşiyor demektir.  Yaşam boyu öğrenme, 
algın, yaygın ve örgün tüm öğrenme etkinliklerini içerdiğinden geniş kapsamlı 
bir terim olarak nitelendirilmektedir (Boeren, 2011). 

Amaç

Gerek uluslararası gerekse ulusal seviyede gerçekleştirilen araştırmalardaki 
verilerin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi ve analiz edilmesi alan yazında 
öne çıkan çalışmalar arasındadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki örgün ve 
yaygın öğrenme süreçlerindeki veriler cinsiyet değişkenine göre incelenerek 
değerlendirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki soruların yanıtları 
aranmıştır:

1. Cinsiyet kavramı ve bu kavram ile anılan temel ifadeler nelerdir?
2. Türkiye’de örgün eğitim faaliyetleri cinsiyet değişkenine bağlı olarak 

değerlendirildiğinde ortaya çıkan durum nedir?
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3. Başka ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’deki örgün eğitim 
faaliyetleri toplumsal cinsiyet bağlamında ne durumdadır?

4. Yaygın eğitim faaliyeti olarak yetişkin eğitimi ne anlama gelmektedir?
5. Türkiye’de yaygın eğitim faaliyetleri cinsiyet değişkenine göre 

değerlendirildiğinde ne tür bulgular ortaya çıkmaktadır?
a) Yaygın eğitime katılanların eğitim düzeyleri cinsiyet değişkenine göre 

değerlendirildiğinde nasıl bir sonuç ortaya çıkmaktadır?
b) Yaygın eğitime katılanların katılım nedenleri cinsiyet değişkenine göre 

farklılaşmakta mıdır?
c) Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı (PIACC) 

sonuçlarına göre Türkiye’de kadın ve erkeklerin temel becerileri OECD ülkeleri 
ile kıyaslandığında ne durumdadır? 

Yöntem

Araştırmanın	Modeli,	Verilerin	Toplanması	ve	Analizi

Bu çalışma, Türkiye’de resmî kurumlarca yürütülen örgün ve yaygın 
eğitim faaliyetlerine ait en güncel verilerin cinsiyet değişkenine göre inceleyip 
değerlendiren niteliksel bir araştırmadır. Çalışmanın veri toplama aşamasında 
doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizinde, var olan 
kayıt ve belgeler incelenerek veri toplanır. Dolayısıyla bu yöntem; tarama, 
kaynakları bulma, okuma, not alma, anlam çıkarma, deneysel bilgi geliştirme ve 
değerlendirme işlemlerini kapsamaktadır (Corbin ve Strauss, 2008). Çalışmanın 
veri işleme ve sunumu aşamasında betimsel analiz çözümlemesi tekniği 
kullanılmıştır. Betimsel çözümleme, toplanan verilerin araştırma sorularına 
veya önceden belirlenen temalara göre özetlendiği bir çözümleme yaklaşımıdır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2021).

Sınırlılıklar

Türkiye’de algın (informel) öğrenme ile ilgili kapsamlı bir veri olmadığından 
cinsiyet değişkenine göre algın öğrenme etkinliklerinin incelenmesi,, kapsamın 
dışında tutulmuştur.

Temel Kavramlar

Cinsiyet

Türk Dil Kurumu (2022) cinsiyeti ‘bireye, üreme işinde ayrı bir rol 
veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, cinsellik, seks’ 
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şeklinde açıklarken; Oxford Sözlüğü (2022) ‘erkek ya da kadın olma olgusu, 
özellikle biyolojideki farklılıklardan ziyade toplumsal ve kültürel farklılıklar 
açısından düşünüldüğünde; grup olarak belirli bir cinsiyetin üyeleri’ olarak 
tanımlamaktadır. Minson ve Tongrimson (2005) ise cinsiyeti genel olarak, 
canlıların cinsiyet kromozomları tarafından belirlenen davranışsal ve yapısal 
özelliklerinin tamamı olarak ifade etmişlerdir. Cinsiyete ilişkin tanımlar 
incelendiğinde ‘biyolojik’ ve ‘ayırt edici’ vurgularının olduğu görülmektedir. Bu 
anlamda cinsiyetin doğuştan getirilen ve kişinin seçme şansının bulunmadığı bir 
durum olduğu söylenebilir. Cinsiyet konusunun kavramsal zemininin tam olarak 
anlamlandırılması için ise ‘cinsel rol’, ‘cinsel kalıp yargılar’, ve ‘toplumsal 
cinsiyet’ kavramlarının da tanımlanması yararlı olacaktır. 

Cinsel	Rol

Cinsel rol, temelde içinde yaşanılan toplumun bireyler için önceden 
belirlediği ve bireyin sergilemesini istediği davranış kalıpları olarak ifade 
edilebilir (Onur, 2017).  Cinsel roller kadına ve erkeğe doğumlarının hemen 
ardından başlayarak yetiştikleri çevrede geçirdikleri tüm sosyalleşme süreçleri 
içerisinde bilinçli veya bilinçsiz olarak dayatılmaya başlanır. Bu bağlamda 
mevcut kültürel iklim kadına kadınlık, erkeğe ise erkeklik rollerini bireyler 
var olduğu andan itibaren benimsetmeye çalışır. Cinsel roller içinde yaşanılan 
toplumun değerleri doğrultusunda erken yaşlarda öğrenilmeye başlanır ve 
ergenlik çağına gelindiğinde temel olarak kişiden beklenen cinsel rol kalıpları 
öğrenilmiş olur (Galambos, 2004).

Cinsel	Kalıp	Yargılar

Cinsel kalıp yargılar genel olarak hangi davranışın, görünüş ve kişilik 
özelliklerinin kadın ve erkeklere ait olduğuna, iki cinsin birbirlerinden hangi 
özellikleri ile ayrıldıklarına, insanların cinsleri arasında hangi farklılıkların 
olması gerektiğine, erkek ve kadınların nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin 
tutum, düşünce ve davranışlarının tamamını ifade eder (Vatandaş, 2011). 
Bireyde cinsel kalıp yargıların oluşma süreci genelde cinsel kimliğin belirlenip, 
anlaşılmaya başlamasından sonra gerçekleşmekte olup, cinsel kalıp yargılar 
temel olarak iki grup altında toplanabilir (Freedman, Sears ve Carlsmith, 1989): 
a) Kadın-erkek arasındaki farklar b) Zihinde canlandırılan ideal kadın ve ideal 
erkekte bulunması gereken özellikler. Bu özellikler ile kadın ve erkeğe atfedilen 
davranış biçimleri bireyler arasında farklılaşabilir, çünkü bunlar bireyin 
karşısındaki cinste görmek istediği biçimlerde yapılandırılmış kalıp yargılardır.
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Toplumsal	Cinsiyet

Toplumsal cinsiyet, oldukça kapsamlı ve çok çeşitli açılımları olan bir 
kavram olup, bu kavram kadınlık ve erkekliğin toplumsal olarak inşa edilen, 
öğrenilen kalıplar olduğunu ifade eder (Özaydınlık, 2014). Dolayısıyla 
toplumsal cinsiyet, toplumun kadın veya erkek olarak dünyaya gelen bireylere 
yüklediği anlamdır (Segal, 2003). Cinsiyet ile toplumsal cinsiyet kavramları 
arasındaki farka yönelik yorumlar önceleri “biyoloji kaderdir” ifadesine 
itiraz etmek amacıyla kullanılmıştır. Cinsiyet, biyolojik anlamda ne kadar 
geri çevrilemez görünse de toplumsal cinsiyetin, kültürel olarak inşa edildiği 
ve bu nedenle cinsiyetin nedensel olarak bir sonucu olmadığı gibi cinsiyet 
kadar sabit ve süreğen olmadığı da iddia edilmiştir (Butler, 2014).  Toplumsal 
cinsiyet, içerisinde var olunan toplum ve bu toplumun mevcut kültürel iklimi ile 
oluşturulur. Bu nedenle toplumsal cinsiyet kavramı içerisinde bireye yüklenen 
roller ülkeler arasında hatta aynı ülkenin farklı toplum kesimleri arasında bile 
değişkenlik gösterebilir. Bu değişkenlikler kültürden sanata, bireylerin yaşam 
tarzından aldıkları eğitime kadar her konuda etkili olabilmektedir. 

Bulgu, Tartışma ve Yorumlar

Türkiye’de	Örgün	(Formal)	Öğrenme	Süreçlerinde	Cinsiyet	Kavramının	
Değerlendirilmesi

Dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi Türkiye’de de çağ nüfusunun 
tamamında okullaşma sağlanamadığı ve 10 Aralık 1948’de yayımlanan İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 26. Maddesinde bir hak olarak kabul edilen 
eğitimden herkesin eşit bir şekilde yararlanması konusunda geçmişe kıyasla 
ilerleme söz konusu olmasına rağmen Avrupa ülkelerine kıyasla arzu edilen 
seviyede olmadığı görülmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de cinsiyete göre net 
okullaşma oranlarında farklı istatistiki değerlere rastlanmaktadır.  Örneğin, 
Tablo 1’deki MEB istatistiklerine göre, kadınlar ve erkekler arasındaki 
okullaşma oranında belirgin bir fark yoktur. Hatta kadınların yüksek öğretime 
katılım oranları erkeklere göre daha yüksektir. Ancak 2013-2014 eğitim öğretim 
yılından sonra gerek kadın gerekse erkek okullaşma oranlarında dalgalı bir 
düşüş yaşandığı görülmektedir. 
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Tablo 1: Türkiye’de Cinsiyete Göre Net Okullaşma Oranları 

 
 
Öğretim 
Yılı 

 
İlkokul 

 
Kadın       Erkek 

         
Ortaokul 

 
Kadın        Erkek 

    
Ortaöğretim 

 
Kadın        Erkek 

  
Yükseköğretim 

 
Kadın       Erkek 

2012-2013 %98,92 %98,81 %92,98 %93,19 %69,31 %70,77 %36,61 %38,40 

2013-2014 %99,61 %99,53 %94,47 %94,57 %76,05 %77,22 %40,93 %38,90 

2014-2015 %96,57 %96,04 %94,30 %94,39 %79,26 %79,46 %41,10 %37,95 

2015-2016 %95,22 %94,54 %94,43 %94,36 %80,24 %79,36 %42,62 %39,21 

2016-2017 %91,24 %91,08 %95,76 %95,60 %82,38 %82,69 %43,90 %39,62 

2017-2018 %91,68 %91,42 %94,69 %94,26 %83,39 %83,77 %47,36 %43,99 

2018-2019 %92,08 %91,78 %93,64 %92,94 %83,88 %84,51 %46,37 %41,93 

2019-2020 %93,49 %93,74 %96,14 %95,68 %84,85 %85,16 %46,32 %40,56 

2020-2021 %93,11 %93,34 %88,74 %88,95 %87,79 %88,05 %48,46 %40,53 

2021-2022 %93,12 %93,20 %89,73 %89,95 %89,29 %90,03 %49,20 %40,31 

Kaynak: MEB, 2021a.

TÜİK 2020 Ulusal Eğitim İstatistiklerinde ise kadın ve erkekler arasındaki 
net okullaşma oranlarında kadınların erkeklerle kıyaslandığında daha geride 
olduğu ortaya koyulmuştur. TÜİK’e (2020) göre kadınların ilköğretimde net 
okullaşma oranları %93,81 olurken, erkeklerde bu oran %94,04 olarak ifade 
edilmiştir.  İki kurumun oranlarının birbirine yakın olmasına rağmen değişiklik 
göstermesi, değerlendirme kriterlerindeki farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir.

Türkiye’de örgün öğrenmelerde bölgesel farklar da mevcuttur. Batı 
Marmara, Ege, Doğu Marmara gibi daha gelişmiş bölgelerde çağ nüfusunun 
okullaşma oranlarının Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu gibi daha az gelişmiş bölgelerden oldukça önde olduğu görülmektedir. 
Örneğin, Batı Marmara’da ortaöğretimde net okullaşma oranı %90’iken, 
Güneydoğu Anadolu’da bu oran %75,72’ye düşmektedir (MEB, 2021a). 

TÜİK (2021) Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri incelendiğinde kadın ve 
erkekler arasında örgün eğitimden yararlanma durumları arasında kadınlar 
aleyhine bir farklılık oluştuğu görülmektedir. TÜİK’e göre 2020 yılı itibariyle, 
okuma yazma bilmeyen kadın oranı %6,5 olurken, erkeklerde bu oran %1’dir. 
Yine Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri Raporuna göre, tüm eğitim kademeleri 
içerisinde lise ve dengi bir okul bitiren erkeklerin oranı %25,6 olurken, 
kadınlarda bu oran %17,7 olarak belirtilmiştir. Bu verileri destekleyen bir 
rapor da Eğitim-Sen tarafından 2018 yılında yayınlanan Eğitimde Cinsiyetçilik 
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Raporudur. Raporda, kadınların net okullaşma oranının açık öğretim hariç tüm 
düzeylerde erkeklerden geri durumda olduğu ifade edilmiştir.

Türkiye Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu’na (2010) göre Haydi Kızlar 
Okula Kampanyası, Şartlı Nakit Transferi ve taşımalı eğitim uygulamaları 
kadınların okullaşma oranlarına katkıda bulunmuş ve temel eğitimde ciddi bir 
ilerleme sağlanmış olsa da toplumsal cinsiyet, ailelerin gelir ve eğitim düzeyi, 
aile büyüklüğü, yerleşim yeri ve bölgesel farklılıklar kadınların ileri düzeyde 
okullaşma oranlarını olumsuz olarak etkilemektedir.

Toplum içerisinde kadınların güçlenmesini ülkelerin gelişmesinin önemli 
bir göstergesi olarak kabul eden World Economic Forum (Dünya Ekonomik 
Forumu) 2020 yılı Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu incelendiğinde, cinsiyete 
göre eğitim durumu bakımından Türkiye 153 ülke arasında Hindistan’ın ardından 
113. sırada yer almıştır. Tüm bu veriler değerlendirildiğinde Türkiye’de çağ 
nüfusunun tamamında okullaşma sağlanamadığı ve kadınların erkeklere oranla 
okullaşma oranlarının daha düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir. 

Türkiye’de	 Yaygın	 (Non-formal)	 Öğrenme	 Süreçlerinde	 Cinsiyet	
Kavramının	Değerlendirilmesi

Yaygın Öğrenme Etkinliği Olarak Yetişkin Eğitimi
Öğrenme, 20. yüzyılın başlarına kadar genellikle okul ile anıldığından 

yetişkin öğrenmesi üzerinde çok durulmamış, yetişkinlerin de öğrenebileceği 
konusu ile ilgili araştırma sonuçları ilk kez Thorndike, Bregman, Tilton ve 
Woodyard tarafından 1928 yılında ‘Yetişkin Öğrenmesi’ başlıklı kitapta ele 
alınmıştır (Merriam, 2004). Basil Yeaxlee (1929) de aynı yıllarda toplumların 
gelişmesi ile yetişkin eğitiminin daha önemli bir hal alacağından bahsederek, 
yetişkin öğrenmesine ve yetişkin eğitimine vurgu yapmıştır. 

Yetişkin eğitimi; “yetişkin olarak kabul edilen bireylerin var olan bilgilerinin 
arttırılmasına hem mesleki hem teknik açıdan ilerleme sağlanmasına, sosyal, 
ekonomik ve kültürel gelişimlerine destek olunmasına, topluma aktif katılım 
becerilerinin güçlendirilmesine ve temel becerilerinin geliştirilmesine yönelik 
olarak faydalanılan eğitim süreçlerinin tamamını” ifade etmektedir (Unesco, 
2019, s.27).  Yetişkin eğitiminin ortaya çıkışını insanlık tarihi ile başlatmak 
genellikle kabul edilen bir görüş olmakla birlikte ilk çağlarda eğitim konuları 
temel olarak hayatta kalabilmek için gerekli olan aletlerin yapımı ve avlanma 
üzerine oluşan deneyimler ile şekillenen plansız süreçler şeklinde ilerlemiştir 
(Bilir, 2003). Yüzyıllar içerisinde her alanda olduğu gibi eğitim alanında 
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meydana gelen gelişmeler yetişkin eğitimini de etkilemiş ve daha kurumsal bir 
yapıya büründürmüştür. 

Türkiye’de Cumhuriyet öncesi dönemde loncalar, ahi birlikleri ve ahi 
örgütleri gibi yetişkin eğitimi veren örgütler bulunsa da, Cumhuriyet ile 
birlikte yetişkin eğitiminin önemi artmıştır. Bu bağlamda; Millet Mektepleri 
(1928), Akşam Erkek ve Kız Sanat Okulları (1928), Halk Okuma Odaları 
(1930), Halkevleri (1932), Eğitmen Kursları (1936), Köy Kursları (1939), Köy 
Enstitüleri (1940), Köy Akşam Okulları (1942) ve  Halk Derslikleri (1953) gibi 
farklı amaçları gerçekleştirmeye yönelik yetişkin eğitimi kurumları açılmıştır 
(Miser, 2020).

Türkiye’deki Yaygın Eğitim Verilerinin Değerlendirilmesi
Günümüz Türkiye’sinde, pek çok farklı kurum ve kuruluş yetişkin eğitimi 

programları düzenlemeye devam etmektedir. Temelde Milli Eğitim Bakanlığı 
ve diğer bakanlıklar olmak üzere, üniversite, belediye, konfederasyon, 
sendika, vakıf, dernekler ve sivil toplum kuruluşları yetişkinler için programlar 
tasarlamaktadır. Özellikle Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açılan kurslar ve 
bu kurslara katılan bireylerin sayısı oldukça fazla ve dikkat çekicidir. 2021 yılında 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 24 Olgunlaşma 
Enstitüsü ile 995 Halk Eğitim Merkezinde açılan kurs ve bu kurslara katılan 
kursiyerler Tablo 2’de gösterilmektedir.

Tablo 2: Kurs Türüne Göre Kursiyer Sayıları

Kurs Türü Kurs Sayısı Kadın Kursiyer Erkek Kursiyer Toplam Kursiyer
Genel 179.693 1.583.853 1.095.633 2.679.486

Mesleki Teknik 121.303 1.477.617 694.814 2.172.431

Toplam 300.996 3.061.430 1.790.447 4.851.917

Kaynak: MEB İzleme ve Değerlendirme Raporu, 2021b.

2021 yılında 4 milyon 851 bin 917 kişi Halk Eğitim Merkezlerinde açılan 
kurslara katılmıştır. Katılımcıların %63,10’unu kadın kursiyerler oluştururken 
erkek kursiyerlerin oranı %39’dur. Kadın kursiyerlerin sayısının erkek 
kursiyerlere oranla oldukça fazla olması dikkat çekicidir. Bu durum, örgün 
eğitim sistemlerinden daha az yararlanan kadınların eksikliklerini gidermek için 
yaygın eğitim süreçlerine katıldıklarını düşündürse de konunun nedenlerini daha 
sağlıklı tartışmak için katılımcıların önceki eğitim durumlarının, katıldıkları 
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kursların ve kurslara katılım nedenlerinin birlikte değerlendirilmesi daha 
faydalı olacaktır. Tablo 3’te kursiyerlerin cinsiyete göre eğitim durumlarına yer 
verilmiştir.

Tablo 3: Kursiyerlerin Cinsiyetlerine Göre Eğitim Durumları

Eğitim Durumları Kadın Kursiyer Erkek Kursiyer
Toplam 
Kursiyer Oran

Okumaz-Yazmaz 95.126 68.265 163.391 %3,37
Okur-yazar 245.495 151.724 397.219 %8,19
İlkokul 684.634 342.340 1.026.974 %21,17
Ortaokul 534.842 390.182 1.545.452 %19,06
Lise 883.881 518.128 1.402.009 %28,90
Meslek Lisesi 29.034 23.730 52.764 %1,09
Ön Lisans 203.444 91.928 295.372 %6,09
Lisans 365.484 191.167 556.651 %11,47
Yüksel Lisans 17.192 10.986 28.178 %0,58
Doktora 1133 820 1953 %0,04
Eğitim Durumu 
Belirtilmemiş

1223 1177 2400 %0,05

Toplam 3.061.470 1.790.447 4.851.917 %100
Kaynak: MEB İzleme ve Değerlendirme Raporu, 2021b.

Halk Eğitim Merkezlerindeki kurslara katılan kadın ve erkekler arasında 
eğitim düzeylerinin benzeştiği görülmektedir. Okuma-yazma bilmeyen kadın 
kursiyerlerin oranı %3,10 iken, erkek kursiyerlerde bu oran %3,81’dir. Yine 
ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamlamış kadın kursiyerlerin toplam oranı 
%68,34 iken erkek kursiyerlerde bu oran %69,84 olarak belirlenmiştir. Veriler 
bütüncül olarak değerlendirildiğinde, 2021 yılında Halk Eğitim Merkezlerindeki 
kurslara katılan kadın ve erkekler arasında örgün eğitimden yararlanma 
açısından ciddi bir fark olmadığı görülmektedir. Bu durum, kadın ve erkeklerin 
yaygın eğitim kurslarına katılım nedenlerine odaklanılmasının gerekliliğine 
götürmektedir.

UNESCO (2019) tarafından yapılan bir araştırmada, kadınların mesleki 
kurslara katılımlarının düşük olduğu ve bu durumun kadınların iş gücü 
piyasalarına katılımlarını olumsuz yönde etkilediği bulgulanmıştır. Ayrıca alan 
yazında yapılan araştırmalarda, kadınların yaygın eğitime katılmalarındaki 
temel motivasyonlarının aile ve sosyalleşme kaynaklı olduğu erkeklerin katılım 
nedenlerinin ise daha çok mesleki kaygılar barındırdığını ortaya konmaktadır 
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(Boeren, 2011; Leathwood ve Francis, 2006; Ostrouch ve Ollangier, 2008). 
Buna bağlı olarak da kadın ve erkeklerin seçtikleri kurs alanları değişiklik 
göstermektedir. Türkiye’de konuyla ilgili yaygın eğitim verileri incelendiğinde 
benzerlikler söz konusudur.  Örneğin; Mesleki Eğitim Merkezlerinin verilerine 
göre kadın ve erkek katılımcıların oranları arasında büyük fark vardır. Amaçları 
ekonomik ve sosyal sektörlerin işgücü taleplerini mesleki ve teknik eğitim ile 
karşılamak olan kurslardan faydalanan 183.147 kursiyerin yalnızca %19,5’ini 
kadınlar oluştururken erkek kursiyerlerin oranı %80,5 ile oldukça fazladır 
(MEB, 2019). TUİK’in 2016 yılına ait olan cinsiyet değişkenine göre yaygın 
eğitime katılma nedenleri tablosu da mevcut araştırmaları destekler niteliktedir.

Tablo 4: Cinsiyet Değişkenine Göre Yaygın Eğitime Katılma Nedenleri

Nedenler Kadın Erkek
İşini daha iyi yapmak
İşini kaybetme ihtimalinin azalması                          
Bir iş bulma ihtimalinin artması
Kendi işini kurmak
Katılmaya mecbur olmak
Günlük hayatta gerekli bilgi ve becerileri kazanmak
İlgisini çeken bir konu hakkında bilgi edinmek
Sertifika almak
Yeni insanlarla tanışmak
Sağlıkla ilgili nedenler
Gönüllü işlerde daha verimli olmak
Kariyer hedefini geliştirmek
İşyerindeki organizasyonel ve/veya teknolojik yapıdaki 
değişiklikler

%50,2
%13,7
%17,4
%9,1
%37,7
%52,7

%54,3
%39,7
%17,6
%7,9
%15,2
%41,2
%17,8

%69,8
%22,4
%15,6
%7,2
%58,1
%47,8

%42,2
%43,7
%11,8
%8,7
%13,2
%40
%32

Kaynak: TÜİK, Yetişkin Eğitimi İstatistikleri, 2016

Kadınlar yaygın eğitime katılma nedenleri arasında en başta %54,3 oranla 
“İlgisini çeken bir konu hakkında bilgi edinmek” gelirken, erkekler arasında 
en yaygın katılma nedeni %69,8 ile “işini daha iyi yapma” şeklindedir. Alan 
yazındaki araştırmalar Tablo 4’te yer alan resmi verileri destekler niteliktedir. 
Tekin (1988), “Ankara İlinde Yetişkinleri Örgün Yetişkin Eğitimi Programlarına 
Katılmaya Güdüleyen Etmenler ve Yetişkinlerin Katılmada Karşılaştıkları 
Güçlükler” başlıklı çalışmasında yetişkinlerin katılım nedenleri incelenmiştir. 
Çalışma sonuçlarına göre kadınlar, daha üst düzeyde eğitime devam etmek 
(%68,85), genel kültürü artırmak (%55, 74), daha önce yarım kalmış olan 
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eğitimlerini tamamlamak (%44,26) ve okuma-öğrenme zevkini tatmin etmek 
(%39,4) gibi nedenlerle yetişkin eğitimine katılmışlardır. Araştırmadaki erkekler 
ise genel kültürü artırmak (%57,03), daha üst düzeyde eğitime devam etmek 
(%53,32) ve çalışılan işte daha iyi bir görev almak (%46,68) gibi nedenler ortaya 
koymuşlardır. Boshier, Huang, Song, ve Song (2006) tarafından yapılan başka 
bir araştırmada ise kadınların yetişkin öğrenme süreçlerine erkeklere oranla, 
‘sosyal güdüleme’, ‘ilgi’ ve ‘toplumsal ilişki’ gibi sebeplerden dolayı katıldıkları 
bulgulanmıştır. Aşır’ın (2011) çalışmasında ise kadınların, sosyal ilişkileri 
geliştirmek için yaygın eğitimlere katılma nedeni diğer sebeplere oranla daha 
yüksek çıkmış ve çalışmada bunun sebebi olarak ise devamlı olarak ev içerisinde 
vakit geçiren kadınların hayatlarına değişiklik katma arzusu ile evden dışarı 
çıkma ve farklı bir ortama girme isteğinden kaynaklandığı öne sürülmüştür.

OECD (2016) tarafından düzenlenen ve uluslararası seviyede yetişkin 
kadın ve erkeklerin okuma-yazma, matematik ve teknoloji ile zenginleştirilmiş 
ortamlarda problem çözme becerilerini değerlendiren Uluslararası Yetişkin 
Becerilerinin Ölçülmesi önemli bir veri kaynağıdır. Türkiye adı geçen sınava 
sadece bir kere girmiştir ve sonuçlar Tablo 5’teki gibidir.

Tablo 5: Yetişkinlerin Beceri Düzeylerine Göre Puan Dağılımları

12 

şeklindedir. Alan yazındaki araştırmalar Tablo 4‟te yer alan resmi verileri 
destekler niteliktedir. Tekin (1988), “Ankara İlinde Yetişkinleri Örgün 
Yetişkin Eğitimi Programlarına Katılmaya Güdüleyen Etmenler ve 
Yetişkinlerin Katılmada Karşılaştıkları Güçlükler” başlıklı çalışmasında 
yetişkinlerin katılım nedenleri incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre 
kadınlar, daha üst düzeyde eğitime devam etmek (%68,85), genel kültürü 
artırmak (%55, 74), daha önce yarım kalmış olan eğitimlerini 
tamamlamak (%44,26) ve okuma-öğrenme zevkini tatmin etmek (%39,4) 
gibi nedenlerle yetişkin eğitimine katılmışlardır. Araştırmadaki erkekler 
ise genel kültürü artırmak (%57,03), daha üst düzeyde eğitime devam 
etmek (%53,32) ve çalışılan işte daha iyi bir görev almak (%46,68) gibi 
nedenler ortaya koymuşlardır. Boshier, Huang, Song, ve Song (2006) 
tarafından yapılan başka bir araştırmada ise kadınların yetişkin öğrenme 
süreçlerine erkeklere oranla, „sosyal güdüleme‟, „ilgi‟ ve „toplumsal 
ilişki‟ gibi sebeplerden dolayı katıldıkları bulgulanmıştır. Aşır‟ın (2011) 
çalışmasında ise kadınların, sosyal ilişkileri geliştirmek için yaygın 
eğitimlere katılma nedeni diğer sebeplere oranla daha yüksek çıkmış ve 
çalışmada bunun sebebi olarak ise devamlı olarak ev içerisinde vakit 
geçiren kadınların hayatlarına değişiklik katma arzusu ile evden dışarı 
çıkma ve farklı bir ortama girme isteğinden kaynaklandığı öne 
sürülmüştür. 

OECD (2016) tarafından düzenlenen ve uluslararası seviyede yetişkin 
kadın ve erkeklerin okuma-yazma, matematik ve teknoloji ile 
zenginleştirilmiş ortamlarda problem çözme becerilerini değerlendiren 
Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi önemli bir veri kaynağıdır. 
Türkiye adı geçen sınava sadece bir kere girmiştir ve sonuçlar Tablo 
5‟teki gibidir. 

Tablo 5: Yetişkinlerin Beceri Düzeylerine Göre Puan Dağılımları 
 Sayısal 

Becerilerden 
Elde Edilen 

Puanlar 
 

 
Kadın       Erkek 

Sözel   
Becerilerden Elde 

Edilen Puanlar 
 

 
 

Kadın         Erkek 

Teknoloji Yoğun 
Ortamlarda Problem 

Çözme Becerileri 
(Temel Testi 

Geçemeyenler) 
 

Kadın             Erkek 
Türkiye    206            233   221              232      %47             %29 

OECD 
Ortalaması 

   257            269   267              269       %15           %14 

  Kaynak: OECD, 2016 

PIAAC sonuçlarına göre, 16-65 yaş aralığında olan yetişkinlere 
uygulanan testlerin sayısal ve sözel beceri alanlarının her ikisinde de 
erkeklerin puanları kadınlarınkine oranla daha yüksektir. Buna göre, 

  
Kaynak: OECD, 2016

PIAAC sonuçlarına göre, 16-65 yaş aralığında olan yetişkinlere uygulanan 
testlerin sayısal ve sözel beceri alanlarının her ikisinde de erkeklerin puanları 
kadınlarınkine oranla daha yüksektir. Buna göre, kadınlar ve erkekler arasındaki 
sayısal beceri farkı 12 puan olan OECD ortalaması Türkiye’de 27 puandır. 
Sözel becerilerde OECD ortalaması kadınlar lehine iken Türkiye’de erkekler 
kadınların 11 puan üstünde bir ortalamadadır. Son olarak, Türkiye’de bilgisayar 
deneyimi olmayan ya da temel testi geçemeyen erkek oranı %29, kadın oranı 
ise %47’dir. OECD ortalamasında bu oran erkekler için %14, kadınlar için ise 
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%15 olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla, OECD ülkelerinin veri ortalamaları ile 
Türkiye’deki kadın ve erkek yetişkinler arasındaki temel beceri ortalamaları 
karşılaştırıldığında Türkiye’de kadınlar aleyhine bir durum söz konusudur.

Cinsiyete göre eğitim süreçlerindeki farklılıklar, tüm dünyada oransal 
olarak değişmesine rağmen özellikle az gelişmiş ülkelerde kadınlar aleyhine 
bir sorun olarak devam etmektedir. Bu durumun nedenleri arasında geleneksel 
cinsiyet ayrımcılığı sorununun devam etmesi, sosyo-ekonomik faktörler 
ve özellikle kadınlar açısından evlilik ve çocuk sahibi olma durumları 
gösterilmektedir (Yaşar, 2018).  Sayılan’a (2012) göre eğitim süreçlerinde 
cinsiyetten kaynaklanan bu fark, ailenin sınıfsal konumu, cinsiyet ayrımcılığı ve 
cinsel eşitsizlik durumlarından kaynaklanmaktadır. 

Sonuç

İki cinsten birine sahip olarak dünyaya gelen bireyler zamanla yaşadıkları 
toplumun cinsel kimlik, cinsel rol ve toplumsal cinsiyet özelliklerine de sahip 
olmaya başlarlar. Bireyin sahip olduğu tüm bu süreçleri kapsayan ‘cinsiyet’ 
yaşamının tamamını etkilediği gibi eğitim hayatını ve eğitim tercihlerini de 
etkilemektedir. Bireye toplum tarafından biçilen cinsel rol ve toplumsal cinsiyet 
farklılıkları hem örgün hem de yaygın eğitim süreçlerinde ortaya çıkmaktadır. 
Bu fark Türkiye özelinde örgün eğitimde kadınların erkeklere göre daha 
düşük bir eğitim seviyesine sahip olması, okuma-yazma bilmeyen nüfusun 
büyük çoğunluğunu kadınların oluşturması olarak kendini göstermektedir. 
Yaygın eğitim süreçleri incelendiğinde ise kadın katılımcıların Halk Eğitim 
Merkezlerindeki kurslara erkeklere oranla yoğun bir katılım gösterdiği 
görülmektedir. Kadınların yaygın eğitimine katılım alanları, kadınların toplum 
tarafından oluşturulan cinsiyet rollerine uygun olarak “El Sanatları Teknolojisi, 
Giyim Üretim Teknolojisi, Kişisel Gelişim ve Eğitim” gibi kurslarda 
yoğunlaşmaktadır. Buna karşılık, erkek katılımcılar daha çok mesleki ve teknik 
kurslara katılım sağlamaktadır. Bu çalışmanın sonuçları, geçmişten günümüze 
alan yazında yapılan ilgili araştırmaların sonuçlarına paralel olarak bireylerin 
toplum tarafından dayatılan cinsel rollerine uygun kurslara katılma durumunun 
varlığını koruduğunu ortaya çıkarmıştır.
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1. Giriş

Yazma, insanın hislerini, fikirlerini hayal ettiklerini, tasarı dünyasını, 
yaşantılarını yazıyla anlatma, aktarma durumudur. Bu aktarım 
sürecinde yazma eylemini gerçekleştiren birey, zihinsel faaliyetlerini 

de etkin bir şekilde kullanmaktadır.
Ayrancı ve Temizyürek’e (2017) göre, yazma becerisi edinmek 

maksadıyla yapılan bütün çalışmalar; tasarılar oluşturma, düşünceleri sınıflama 
ve düzenleme gibi zihinsel aktiviteleri yapabilme kabiliyeti kazandırır. Yazma 
becerisi salt yazma eylemi olarak düşünülmemeli, duyuşsal ve zihinsel boyutları 
da dikkate alınmalıdır. Bir becerinin tek başına geliştirilmesi söz konusu değildir. 
Dil becerileri bütünlük ilkesine bağlı olarak gelişmektedir. Yazma becerisini 
etkili bir şekilde kullanan öğrencinin temel dil becerilerini ve diğer yetilerini 
de geliştirmiş demektir. Becerilerin bir bütün olarak öğrenildiği düşüncesi 

1 Bu çalışma, 2-5 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan “II. Uluslararası Kültür, Sanat 
ve Edebiyat Kongresi”nde sunulan sözlü bildirinin genişletilmiş halidir. 
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ile yazma becerisinin gelişimi, diğer becerilerin (dinleme, konuşma, okuma) 
gelişimine katkı sağlayacaktır.

Ungan (2007) yazma becerisiyle ilgili düşüncelerini şöyle ifade etmiştir: 
cümleler arasındaki ilişkileri kurma ve dil bilgisi kurallarına uyarak cümlelerin 
sıralaması ile oluşan uzun bir süreçtir. Yazma işi; okuma, düşüncelerini ve 
kendini ifade etme gibi birçok faaliyeti içinde barındırması, uzun zaman alması 
dolayısıyla öğrenciler tarafından zor bir beceri olarak görülmektedir.

Uzun bir süreç isteyen yazma becerisinin kazanılması ve istenen amaçlara 
ulaşılması, ancak çeşitli ve özendirici yazma uygulamalarıyla mümkün olur 
(Mili Eğitim Bakanlığı (MEB), 2006). Yazma eğitimi zaman ve emek isteyen 
bir süreçtir. Başka bir deyişle yazma eğitimi süreci; yazma öncesi, sırası 
ve sonrası aşamalarda eğlenceli etkinliklerle desteklenmeli ve uygulamalı 
çalışmalarla pekiştirilmelidir. Böylece öğrencilerin yazma eylemine karşı ön 
yargı oluşturmasının önüne geçilebilecektir. 

Yazma becerisini alışkanlığa dönüştürmek için birçok uygulamalı etkinlik 
yapılmalı, bedensel, zihinsel, bilişsel süreçler harekete geçirilmelidir. Uzun bir 
süreç gerektiren yazma beceri ve alışkanlığının kazanılabilmesi, öğrencilerin 
ilgi ve isteklerinin devam edebilmesi ise öğretmenlerin süreçteki desteğine 
bağlıdır. Bu konuda öğretmenlere düşen görevleri ise Güney (2016) şu şekilde 
belirtmiştir: yazma, sadece ilköğretimin birinci/ikinci kademelerinde ve 
ortaöğretimde bulunan öğrencilere kazandırılması gereken bir beceri olmamalı, 
öğretmen adayları ve öğretmenler de etkili bir yazma eğitimi almış ve bu beceriyi 
başarılı şekilde kullanabilecek düzeye gelmiş olmalıdır.

Özkara’ya (2007) göre, öğretmenler tarafından öğrencilere etkili 
yazma becerisinin kazandırılması ve yazılanların değerlendirilmesi amacıyla 
oluşturulan yedi özellik şunlardır: 

1. Yazıda verilmek istenen mesaj, 
2. Yazıdaki anlamsal akış ve sıralama, 
3. Yazara özgü olan üslup, 
4. Yerinde ve doğru kelime seçimi, 
5. İfadelerin akıcı olması, 
6. İmla kurallarına uyulması,
7. Sayfa düzenidir.
Karatay’a (2013) göre, eğitim sürecinde verilen proje ve ödev gibi görevleri 

yerine getirmede, sınavlarda, günlük yaşamda kendini ifade edebilmede yazma 
becerisi fayda sağlar. Öğrencilere bildiklerini, hislerini, duygularını yazılı 
olarak anlatabilmek; yazmaya ilgi duymak ve istekli olmak; yazma alışkanlığı 
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kazandırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmalı ve öğrencilere mutlaka dönüt 
verilmelidir.

Bağcı’ya (2017) göre yazma becerisinin gelişimindeki amaç; öğrencilere 
yazma motivasyonu sağlamak, yazma ürünlerini kendi değerlendirebilen ve 
düzeltebilen kişiler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğretmenler bilişsel 
çıraklık yöntemi ile sürecin başında yoğun destek verirken sürecin sonuna 
doğru destek azaltılmalıdır. Böylece öğretmenin rehberliği sonucunda öğrenci 
sorumluluk sahibi ve beceriyi kazanmış olacaktır. Bu bağlamda araştırma, 
Türkçe öğretmenlerinin yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik algılarını 
tespit etmek ve deneyimlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.

2. Yöntem

Araştırmada nitel araştırma yöntemi desenlerinden fenomenoloji (olgu-
bilim) kullanılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma çerçevesinde öğretmenlerin 
yazma becerisi ve yazma stratejilerine yönelik algıları araştırılacağı, öğretmenlerin 
tecrübelerinden, karşılaştıkları sorunlardan, algılama ve anlamlandırmalarından 
yararlanılacağı için fenomenoloji deseni tercih edilmiştir. 

2.1.	Araştırma	Grubu

Araştırmanın çalışma grubu, kolay ulaşılabilirlik ve çalışmaya katılma 
isteği göz önünde bulundurularak farklı devlet okullarında görevini sürdüren 10 
Türkçe öğretmeninden oluşmaktadır.

2.2.	Verilerin	Toplanması

Yıldız vd.’ye (2012) göre, Fenomenolojik yaklaşımın odağı kişisel 
tecrübelerdir. Yaklaşım, kişinin şahsi görüşleri ve olayları çözümlemesiyle 
alakadar olur. Araştırmacı, olaylara ya da çağrışımlara bir düşünce dayatmadan 
kişi algıladığı ve deneyimlediği gibi anlatır. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak yedi soruluk görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formunun hazırlık 
sürecinde üç öğretmene uygulanmış, uzman görüşleri ve tavsiyeleriyle son 
şekline ulaşmıştır.

Görüşme formunda bulunan sorular aşağıda sıralanmıştır:
1. Derslerinizde yazma çalışmalarına yer veriyor musunuz? Yazma 

çalışmalarının önemi hakkında ne düşünüyorsunuz?
2. Yazma çalışmalarına başlamadan önce neler yapıyorsunuz? 
3. Öğrencilere hangi yazma görevleri veriyorsunuz?  
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4. Öğrencilerin yazma becerisinin geliştirilmesinde stratejilerden ne 
şekilde yararlanıyorsunuz?

5. Yazma stratejilerinin öğrencilere yazma alışkanlığı kazandırmadaki rolü 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

6. Öğrencilerin yazılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
7. Bilgi teknolojilerinden (bilgisayar ve internet) yazma eğitiminde 

faydalanıyor musunuz? Nasıl?
Araştırma kapsamında çalışma grubunun algılarını belirlemek amacıyla 

her bir öğretmen ile yaklaşık 5-10 dakikalık görüşmeler neticesinde veriler 
toplanmıştır.

2.3.	Verilerin	Analizi

Bu araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formları ile 
toplanmıştır. Analiz için ise sınıflama ve açıklamalar yapılarak fenomenografi 
deseni kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e (2008: 75) göre bu tarz araştırmaların 
hedefi veri analizi sonucunda yaşantıları ve anlamlandırmaları ortaya 
çıkarmaktır. İçerik analizi sonucunda verilerin kavramsallaştırılması ve kavramı 
karşılayan temaların ortaya çıkarılabilmesi önemlidir. Elde edilen kayıtlar 
düzenlendikten sonra veriler gruplandırılıp anlam kategorileri oluşturulmuş ve 
daha sonra bu kategoriler karşılaştırılmıştır. Ulaşılan kategoriler sonucunda; 
ana anlamlar belirlenmiş, kavramlar sınıflandırılmış ve bu sınıflandırmalara 
isimler verilmiştir. Kategorilerin belirlenmesi üzerine tablolar oluşturulmuş 
ve kategorilere örnek olabilecek cümleler tablolarda belirtilmiştir. Ayrıca, 
araştırmaya katılan öğretmenlere 1’den 10’a kadar numara verilmiş, tablolarda 
bulunan kategoriler katılımcı görüşleri ile eşleştirilmiştir. Ör. K1: (Görüşleri 
alınan birinci öğretmen) gibi. 

3. Bulgular 

Görüşme formunda yer alan sorulara katılımcıların verdiği yanıtlar 
neticesinde araştırmada aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
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Tablo 1: Yazma Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Kastedilen (Tema) İfade Edilen

Yazma çalışmalarına 
yer verme

(K1, K3, K5, K6, K9)

•  Ders kitaplarında mutlaka yazma çalışmaları bulunuyor. 
Onları yaptırıyorum.
•  Her kademede her ay farklı türlerde metinler yazıyoruz. 
•  Derslerde en az haftada bir yazma çalışmalarına yer 
veriyorum.
•  Her hafta bir ders saatine yakın süreyi yazmaya ayırıyorum.

Yazma çalışmalarına 
kısıtlı bir süre yer 

verme
(K2, K4, K7, K8, 

K10)

•  Derslerde yazma çalışmalarına yer veriyorum ama çok 
fazla zaman ayıramıyorum.
•  Sınırlı da olsa yazma çalışması yaptırıyorum.
•  Yazma çalışmalarına yer veriyorum ama çok fazla zaman 
ayıramıyorum çünkü hani müfredatta yetiştirme, çocukları 
sınava hazırlama gibi bir kaygılarımız var.
•  Yazma çalışmalarına yer veriyoruz tabii ki ama diğer 
şeyler kadar çok sık yer veremiyoruz.

  

Önemli
(K1, K2, K3, K4, K5, 

K6, K8, K9, K10)

•  Yazma çalışmalarına mutlaka daha çok önem 
verilmelidir.
•  Öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri 
yazmanın büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum.
•  Öğrencilerin kendini iyi ifade etmesini sağlıyor.
•  Ne kadar önem verirsek çocukların kendilerini ifade etme 
yetenekleri de o derece artıyor.
•  Çocukların kendi iç dünyalarını keşfettiğimiz bir alan 
olduğu için yazma çalışmaları önemli buluyorum.

Önemsiz
 (K7)

•  Öğrencilerin yazmaya hevesli olmadığını görüyorum. 
Kendim de iyi yazamıyorum.

Tablo 1’de belirtildiği üzere; “Derslerinizde yazma çalışmalarına yer 
veriyor musunuz? Yazma çalışmalarının önemi hakkında ne düşünüyorsunuz?” 
sorusuna 5 öğretmen yazma çalışmalarına yer verdiğini, diğer 5 öğretmen ise 
kısıtlı bir zaman diliminde yazma çalışmalarına yer verdiğini belirtmiştir. Bunu 
da müfredatın yetişmesi, öğrencilerin sınava hazırlanması, ders ortamında 
sıkılması vb. nedenlere bağlamışlardır. Ayrıca, katılımcı öğretmenlerden 
9’u yazma çalışmalarını önemli bulurken, 1 öğretmen önemli bulmadığını 
belirtmiştir. Öğretmenlerin neredeyse tamamı yazma çalışmalarını önemli 
görmesine rağmen derslerde yazma etkinliklerine fazla zaman ayırmadıkları 
görülmektedir. 
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Tablo 2: Yazma Öncesi Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Kastedilen (Tema) İfade Edilen

Motivasyon
(K1, K4, K7, K6, 
K8, K9)

•  Hayal güçlerini harekete geçirmeye çalışıyorum.
•  Yazma becerisinin zamanla gelişeceğini, usta yazarların bile 
bir anda bu beceriyi kazanmadığını söylüyorum.
•  “İnsan yaza yaza yazar olur.” sözüyle onları motive ediyorum.
•  Akıllı tahtada bir resim, bir yazı ya da videodan yararlanıyorum.
•  Nasıl yazacaklarına dair bir yönerge oluşturup bundan 
bahsediyorum.
•  Video izletiyorum, müzik dinletiyorum ya da kendim 
kitaptan bir pasaj okuyorum. Bunların hakkında birlikte 
konuşuyoruz.
•  Sınıfta okuyacağız ya da pano yazacağız ya da ödül 
vereceğiz gibi şeylerle motive ediyorum.

Tür bilgisi verme
(K3, K5, K7, K10)

•  Yazma çalışmalarına başlamadan önce hangi türde metin 
yazacağımızı belirliyorum. Sonra o türle ilgili metinler okuyup 
metin türünün tanımını yapıyoruz.
•  Yazının türünün ne olacağı ve tür hakkında bilgiler veririm.
•  Öğrenci hangi sınıfta ise seviyesine göre tür hakkında biraz 
bilgi veririm. Örneğin: 6’larda hikaye; 7’lerde deneme, sohbet vb.

Konu hakkında 
bilgi verme 
(K2, K5)

•  Hem onların araştırma yapmasını istiyorum hem de kendim 
öğrencilere bilgi veriyorum.
•  Öğrencilere yazacakları konu hakkında önceden bilgi 
veriyorum.

Yazım kuralları 
hakkında bilgi 
verme
(K10)

•  Özellikle biçimsel olarak (yazım kuralları vb.) dikkat 
edilmesi gereken şeyleri söylüyorum.

Yazmanın 
öneminden 
bahsetme
(K10)

•  Yazmanın öneminden bahsediyorum, özellikle yazmanın 
üst düzey bir beceri olduğunu, kendini ifade etmede önemli 
olduğunu belirtiyorum.

Tablo 2’den anlaşılacağı üzere; Türkçe öğretmenlerinden 5’i “Yazma 
çalışmalarına başlamadan önce neler yapıyorsunuz?” sorusuna cevap olarak 
tür bilgisi verdiklerini belirtmiştir. 2 öğretmen konu hakkında bilgi verdiğini, 
6 öğretmen ise öğrencilerin hayal gücü ve motivasyonunu geliştirmeye 
yönelik konuşmalar yaptığını ve bunu destekleyecek materyaller kullandığını 
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belirtmiştir. Yine 1 öğretmen motivasyona yönelik; beğenilen yazıları sınıf 
ortamında okuma, yazılara sınıf veya okul panolarında yer verme ve ödül verme 
gibi  yöntemler kullanmaktadır. Başka 1 öğretmen yazmanın önemi ve yazım 
kuralları hakkında bilgi verdiğini belirtmiştir. Son tahlilde öğretmenlerin birden 
fazla tema içeren cevaplar verdiği görülmektedir.

Tablo 3: Yazma Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Kastedilen (Tema) İfade Edilen
Etkinlikler
(K2, K5, K7)

•  Kitaptaki etkinliklerle ilgili yazma görevi veriyorum.
•  Genellikle etkinlikleri yazma çalışması olarak veriyorum.
•  Sadece ders kitaplarındaki etkinlikleri yaptırıyorum.

Bir ders saati ayırma
(K2, K6)

•  Bir ders saatinde kompozisyon yazıyoruz.
•  Yazma çalışmalarının çoğunu sınıf içerisinde
•  yapıyoruz. Ödev vermiyorum.

Yazı türlerine yönelik 
yazma görevleri
(K3)

•  Öğrencilere yazma görevi olarak her ay “Yazı Atölyesi” 
etkinliğinde belirlediğimiz metin türleriyle ilgili derste 
çalışmalar veriyorum.

Ev ödevi verme
(K3, K4, K8)

•  Hikaye masal yazmaları için ödev veririm.
•  Bir konu hakkında araştırma yapıp yazmaları için ev ödevi 
veririm.
•  Belirli gün ve haftalara yönelik yazma görevi ya da yarışma 
kapsamında bir şiir, bir kompozisyon yazmalarını istiyorum. 
Bu şekilde ödev veriyorum.

Becerilerin 
etkileşimi yoluyla 
yazma görevi verme
(K1, K9, K10)

•  Gezi yazısı yazma etkinliğinde önce gezdikleri yeri 
anlatmalarını daha sonra yazmalarını istiyorum.
•  Kitaplarda bulunan okuma ya da dinleme metinlerinden 
sonra metinle ya da konusuyla ilgili yazma etkinlikleri 
veriliyor. Dinlediklerini not almaları vb.
•  İyi bir yazar olabilmek için bilgi birikimin olması gerekir. 
Bu bilgi birikim için ise okumanın gerekli olduğunu 
söylüyorum. Okuduğumuz metinlerden hareketle yazma 
çalışmaları yapıyoruz.

Tablo 3’teki verilere bakıldığında; öğretmenlerden 1’i “öğrencilere hangi 
yazma görevleri veriyorsunuz?” sorusuna yazı türlerine yönelik “Yazma Atölyesi” 
çalışmaları yaptırdığını belirtmiştir. 3 öğretmen etkinlikler yoluyla, 3 öğretmen ödev-
lerle, 2 öğretmen ise bir ders saati ayırarak öğrencilere yazma görevleri vermektedir. 
Ayrıca, 3 öğretmen temel dil becerilerinin birbirini tamamlayan bir bütünün parçası 
olduğunu ve tüm becerilerin birlikte geliştirilebileceğini ifade etmiştir.
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Tablo 4: Yazma Stratejilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Kastedilen (Tema) İfade Edilen
Serbest yazma 
(K1, K2, K6)

•   Öğrencilerin kendini kolay bir şekilde ifade 
edebilmesi için serbest yazma etkinliğini 
kullanıyorum.

Güdümlü yazma 
(K2, K3, K6)

•  Yazma stratejileri olarak bir çok yöntem 
uyguluyorum. Örneğin: Güdümlü yazmaya bir örnek 
olarak: 5. sınıflarda arkadaşım eşek şarkısını dinletip 
şarkıdaki olaydan hareketle öykü yazdırıyorum. 

Beyin fırtınası 
(K3, K4)

•  Düşünme ve bunu yazıya aktarma becerisini 
geliştirmek 
•  Şiir dinletisi yaparak ana duyguyu belirleyip onun 
üzerinden beyin fırtınası gerçekleştirdikten sonra şiir 
yazdırıyorum.

Yetizleme çalışması 
(K8)

•  Örneğin Çanakkale ile ilgili bir hatıra okudular, 
bundan yola çıkarak yeni bir metin yazmalarını 
istiyorum.

5N1K 
(K9)

•   Hikaye nerede geçiyor, olay ne zaman 
gerçekleşmiş, kahraman nasıl biri gibi soruları 
yanıtlıyorlar.

Altı şapka düşünme tekniği
(K9)

•  Altı şapka tekniği ile şapkaları takan öğrenciler 
düşüncelerini yazılı olarak ifade ediyorlar.

Metin tamamlama 
(K10, K7)

•  Bir metnin başını veya sonunu verip 
tamamlamalarını istiyorum.

Grupla yazma çalışmaları
(K5)

•  Her gruptan farklı bir konu seçmelerini isteyip 
bu konu hakkındaki düşüncelerini yazmalarını 
söylüyorum.

Özetleme
(K6)

•  Okunan metni kısaca yazmalarına yönelik kitapta 
çalışmalar var bunları yapıyoruz.

Kontrollü yazma
(K3)

•    Kağıt kullanımı, yazım ve noktalama gibi konulara 
değinip yazdırıyorum.

Görsellerden hareketle 
yazma 
(K8)

•  Öğrenci önünde bir görsel olunca daha iyi yazıyor, 
görselden hareketle bir masal hikaye yazdırma 
çalışmaları yapıyoruz.

Yaratıcı yazma
(K10)

•  Empatiye dayalı bir yazı çalışması yaptık. 
Kendilerini bir sandalyenin yerine koymalarını ve 
düşüncelerini yazmalarını istedim.
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Tablo 4’teki verilere göre; “Öğrencilerin yazma becerisinin geliştirilmesinde 
stratejilerden ne şekilde yararlanıyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevaplarda 
öğretmenler çeşitli teknik ve stratejiler kullandıklarını belirtmiştir. Buna göre, 
3 öğretmen serbest yazma, 3 öğretmen güdümlü yazma, 2 öğretmen beyin 
fırtınası, 1 öğretmen “yetizleme” çalışması, 2 öğretmen metin tamamlama ve 
1’er öğretmen 5N1K, grupla yazma, özetleme, altı şapka tekniği, kontrollü 
yazma, görsellerden hareketle yazma, yaratıcı yazma cevabını vermiştir.

Tablo 5: Yazma Stratejilerinin Yazma Alışkanlığı  
Kazandırma Rolüne İlişkin Öğretmen Görüşleri

Kastedilen 
(Tema)

İfade Edilen

 

Önemli 
(K1, K3, K4, 
K8, K9, K5, 
K7, K6)

•  Güdümlü ve serbest yazmanın çocuklara yazma alışkanlığı 
kazandırmada önemli bir rolü vardır.
•  Yazma stratejileri öğrencileri daha  istekli hale getirdiği için 
uygun buluyorum. Alışkanlık haline getirmeleri açısından algıda 
seçicilik oluşturmaya çalışıyorum. “İnsan yaza yaza yazar olur” 
sözüyle onları motive ediyorum.
•  Öğrencilere çok şey kattığını ve yazma becerisini geliştirdiği 
kanaatindeyim. 
•  Serbest yazma etkinliğinin daha faydalı olduğunu gördüm çünkü 
öğrencilerin şu şekilde yaz dediğimiz zaman öğrenciler kısıtlanmış 
hissediyor.
•  Daha çok eğleniyorlar, seviyorlar. Onlar için bir oyun gibi oluyor. 
5 ve 6’lar daha çok seviyor ve eğleniyor.
•  Farklı yöntemleri görmek ve kullanmak öğrencilerin 
sıkılmamasını sağlıyor.
•  Metin tamamlamanın daha uygulanabilir ve faydalı olduğunu 
düşünüyorum.
•  Öğrenciler farklı yazma stratejileri ile karşılaşırsa yazmaya karşı 
tutumları da olumlu yönde etkileniyor.

Önemli değil 
(K2, K10)

•  Öğrenciler yazma becerisini sevmiyor. Stratejilerinde yazma 
becerisinde pek katkısı yoktur. 
•  Çocuklar yazma etkinliklerinde genelde sıkılıyorlar yapmak 
istemiyorlar. Bu yüzden faydasının fazla olmadığını düşünüyorum.

Tablo 5’teki veriler incelendiğinde; öğretmenlerden 8’i “Yazma 
stratejilerinin öğrencilere yazma alışkanlığı kazandırmadaki rolü hakkında 
ne düşünüyorsunuz?” sorusuna önemlidir cevabını vermiştir. Öğretmenlerden 
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bazıları tek bir stratejinin faydasından bahsetmiştir. 2 öğretmen ise öğrencilerin 
yazma becerisini geliştirmesinde stratejilerin bir faydasının olmadığını 
belirtmiştir.

Tablo 6: Yazma Çalışmalarının Değerlendirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Kastedilen (Tema) İfade Edilen
 
Ölçek 
(K1, K10)

•  Yazma ölçeklerinden yararlanıyorum.
•  Birkaç cümleden oluşan ya da kısa bir paragraf 
yazmalarını tercih ediyorum. Kısa sürede hem biçimsel  
bir şeylere dikkat etme hem içerik olarak kaliteli 
bir şey çok zor oluyor. Uygun bir cevap anahtarı ile 
değerlendiriyorum.

Yazım Kurallarına göre 
(K2, K9, K5)

•  Yazım noktalama, anlatım bozukluğuna bakıyorum. 
Dil bilgisi kurallarına göre değerlendiriyorum.
•  Defterlerini yanıma getirmelerini söyleyip yazım 
yanlışları, büyük- küçük harf vb. bakıyorum. 
Kelimeleri ne kadar doğru yazdıklarına bakıyorum.

İçeriğe Göre
(K1, K3, K4, K8, K6, K7)

•  İçeriği ön planda tutup daha sonra yazım ve 
noktalamaya bakıyorum.
•  İçeriğine baktığımda öğrencilerin yazmalarını 
yeterli bulmuyorum. Sebebi ise öğrencilerin az okuma 
yapmalarıdır.
•  İçeriğin güzel olması acısından değerlendiriyorum.
•  Düşüncelerini nasıl toparlamış, giriş cümleleri 
uygun mu ya da gelişme cümle cümleleri yazarken 
örneklerden yararlanmış mı okuduğu kitaplardan 
yararlanmış mı ya da hani duyduğu bir sözden örnek 
vermiş mi, sonuca bağlarken nasıl bağlamış gibi 
unsurlara bakıyorum.
•  Değerlendirirken içeriği daha çok önemsiyorum. 
İçerik hoşuma giderse bazı yazım yanlışlarını 
görmezden geliyorum.

Tablo 6’daki veriler değerlendirildiğinde; “Öğrencilerin yazılarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna öğretmenlerin 6’sı içeriğe göre cevap 
vermiştir. Bunu göre öğretmenler, öncelikle içeriğe baktığını daha sonra yazım, 
noktalama vb. kurallara göre değerlendirme yaptığını belirtmişlerdir. Yazım 
kurallarına göre değerlendirme yapan öğretmen sayısı 3’tür. İki öğretmen ise 
ölçeklere göre değerlendirme yapmadığını belirtmiştir. 
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Tablo 7: Yazma Eğitiminde Bilgi Teknolojilerinden  
Faydalanma Durumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri

Kastedilen (Tema) İfade Edilen
 

Faydalanıyorum 
(K1, K2, K3, K4, 
K9, K10, K6, K5)

•  İnternette gördüğüm yazma etkinliklerinden beğendiğim 
çalışmaları sınıfta uyguluyorum. 
•  Öğrencilerin konu hakkında bilgi toplaması ve bunu yazıya 
dökmesi sürecinde bilgi teknolojilerini kullanmaları için 
teşvik ediyorum.
•  Teknolojiden kesinlikle faydalanıyorum. Öğrencilerin 
ilgileri zaten oraya yönelik olduğu için derse odaklanmaları 
daha kolay oluyor.
•  Akıllı tahtaya öğrencinin yazısını yansıtıyorum. Özellikle 
biçimsel açıdan hatalarını gösterip, daha güzel bir cümle 
nasıl olabilir ya da daha çok dikkat çekecek giriş cümlesi ne 
olabilir gibi etkileşim halinde oluyoruz.
•  Yazmaya geçmeden önce akıllı tahtadan konu ile ilgili bir 
görsel ya da video gösteririm.
•  Daha çok konuya hazırlık, bilgi edinme sürecinde 
teknolojiden faydalanıyorum.

Faydalanmıyorum. 
(K8, K7)

•  Pek fazla derste yararlanmıyorum, genellikle kağıt kalem 
kullanarak içlerinden geldiği gibi yazsınlar istiyorum.
•  Hayır, faydalanmıyorum.

Tablo 7’de verildiği üzere; öğretmenlerden 8’i “Bilgi teknolojilerinden 
(bilgisayar ve internet) yazma eğitiminde faydalanıyor musunuz? Nasıl?” 
sorusuna faydalanıyorum cevabını vermiştir. Öğretmenlerin sıklıkla akıllı tahtayı 
kullandıkları görülmektedir. Öğretmenlerin tamamına yakını, derste kolaylık 
sağlaması, etkili ve kalıcı öğrenmeyi desteklemesi, öğrencilerin ilgisininin 
çekilebilmesi ve derste dikkatin dağılmaması amacıyla bilişim teknolojilerinin 
kullanılması gerektiği görüşündedir. Bilişim teknolojilerinden faydalanmıyorum 
cevabını veren öğretmen sayısı da 2’dir. 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Bu araştırmada elde edilen bulgulara bakıldığında, Türkçe öğretmenlerinin 
yazma eğitimine yönelik farkındalıklarının olduğu ve derslerinde az ya da çok 
yazma çalışmalarına yer verdikleri görülmektedir. Yazma çalışmalarına az da 
olsa yer veren öğretmenler; müfredatı yetiştirme kaygısı, öğrencilerin üst düzey 
dil becerisi olan yazmaya diğer becerilere göre daha az istekli olması, bilgi 
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birikimi yoksunluğundan kaynaklı yazılacak bir şeyin bulunamaması, yazmayı 
değerlendirmenin zor olması vb. nedenler ortaya koymuştur. Güney’in (2016) 
benzer çalışmasında öğretmenlerin görüşlerine göre yazma becerisinin önündeki 
diğer engeller; öğrencilerin yazma becerisine karşı olumsuz tutum geliştirmesi, 
öğrencilerin istek ve motivasyonunun kırılmasına sebep olabilecek öğretmen 
davranışları ve okuma alışkanlığının kazanılamamış olmasıdır. 

Literatür incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin yazma tutum ve becerisi 
üzerine yapılan çeşitli çalışmalar (Deniz, 2003; Demir, 2013; Karakuş-Tayşi 
2007; Sallabaş, 2007; Sis ve Bahşi, 2016; Tağa ve Ünlü, 2013; Zorbaz, 2010) 
edilen bulgularını destekler niteliktedir. Nitekim bahse konu çalışmalarda 
ortaokul öğrencilerinin önemli bir kısmının yazma kaygısı taşıdıkları, yazmaya 
karşı olumsuz tutum geliştirdikleri, yazma sürecini sıkıcı buldukları, yazma 
kazanımlarını yeterince elde edemedikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan öğretmenler yazma 
becerisini geliştirmeye yönelik çeşitli teknik ve stratejiler kullandıklarını 
belirtmişlerdir. Öğretmenlerin tamamına yakını: “serbest yazma, güdümlü 
yazma, beyin fırtınası, “yetizleme” çalışması, metin tamamlama, 5N1K, grupla 
yazma, özetleme, altı şapka tekniği, kontrollü yazma, görsellerden hareketle 
yazma, yaratıcı yazma vb.” tekniklerin yazma beceri ve alışkanlığı kazanmada 
etkili olabileceği yönünde görüş bildirmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretmenler “yazma stratejilerinin yazma alışkanlığı 
kazandırmadaki rolü”nün önemli olduğu yönünde görüş ortaya koymuşlardır. 
Ayrıca öğretmenlerin tamamına yakını, yazma çalışmalarını değerlendirirken 
daha çok içeriğe önem verilmesi gerektiğini, yazım ve noktalama işaretlerinin 
içerikten sonra gelmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Özbay’ın (2003) benzer 
bir çalışması ile elde edilen verilerler oransal anlamda örtüşmemektedir. Bahse 
konu çalışmaya göre; Türkçe öğretmenlerinin %54 oranında öğrencilerin 
yazma ürünlerinin değerlendirilmesinde yazım ve imla kurallarının, metnin dış 
yapısının önemsendiğini; metnin iç yapısını ele alan öğretmenlerin oranını ise 
%21,2 olarak  tespit etmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin neredeyse tamamı, öğrencilerin 
ilgisini çekebilmek, derse katılımı güçlendirmek, eğlenceli, etkili ve kalıcı 
öğrenme ortamını sağlayabilmek için bilişim teknolojilerinin yoğun bir şekilde 
kullanılması gerektiği görüşündedir. Ayrıca öğretmenler; bilişim teknolojilerinin 
etkin bir şekilde kullanılmasının hem öğretmen hem de öğrenci açısından 
kolaylık sağlayacağı, akıllı tahta vb. bilişim teknolojilerinin artık eğitim-
öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurgulamışlardır. Balkan 
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(2007) bir çalışmasında; bilim ve teknolojideki gelişmelerle birlikte derslerde 
kullanılan materyallerin de geliştiği ve değiştiğini belirtmiştir. Son tahlilde, 
eğitim-öğretim sürecinin etkili olmasını sağlamak amacıyla sınıflarda çeşitli 
ortamların yaratılmasıyla; öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşim ve iletişimin 
üst seviyeye taşınacağını; grafik, görsel, müzik ve kelimelerin birlikte kullanımı 
ile temel dil becerileri içinde en zor olduğu düşünülen yazma becerisinini daha 
hızlı ve kalıcı bir şekilde kazındırılabileceği söylenebilir. 

Öneriler

Bu araştırmada Türkçe öğretmenlerinin yazma becerisiyle ilgili görüşleri 
incelenmiş ve deneyimleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmadan elde 
edilen sonuçlara göre şu önerilerde bulunulabilir:

1. Öğrencilerin yazma alışkanlığı kazanabilmesi için öğretmenlerin yazma 
becerisine derslerde daha çok yer vermesi ve kitaplarda yer alan etkinliklerin 
dışında da yazma çalışmaları yaptırması önem arz etmektedir. 

2. Yazma eğitimi sürecinde kolaydan zora doğru öğretim ilkesi göz önüne 
alınarak; ilk olarak cümle, sonra paragraf ve en son metin şeklindeki sıralamaya 
uyularak yazma çalışmaları yaptırılmalıdır.

3. Öğretmenlerin yazma becerisi alanına yönelik çeşitli öğrenme 
ortamları yaratması; gölsel, işitsel, dokunsal, müzikal vb. farklı materyallerden 
yararlanması ve en önemlisi de öğrencilerin yazma becerisine yönelik tutumlarını 
olumlu hale getirmesi gerekir.

4. Öğretmenlerin yazma eğitimi ve stratejileri konusunda rol model olması 
ve yazma etkinliklerine öğrencilerle birlikte katılması gerekmektedir. Öğretmen 
yazma sürecinin başından sonuna kadar öğrencilerin yanında olmalı ve onları 
desteklemelidir.

5. Bilişim teknolojilerinin dijital çağın yadsınamaz bir gerçeği olduğu 
ve çocukların dünyasında önemli bir yer kapladığı bilindiğinden; başta 
yazma becerisi ve diğer becerilerin geliştirilmesi sürecinde etkin kullanımının 
sağlanması gerekmektedir. 
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1. Giriş

Teknolojik gelişmelerin ön plana çıktığı, iletişim araçlarındaki gelişmeye 
ve çeşitliliğe rağmen bireyselleşmenin hızla arttığı günümüz dünyasının 
belki de en önemli sorunu, her şeyin değerini hızla kaybediyor olması. 

Özveri düşüncesinin meşruluğunu yitirdiği, insanların ahlaki ideallere ulaşmaya 
ve ahlaki değerleri korumaya teşvik edilmediği bir çağ bizimkisi (Bauman, 
2016). Değerlerin önemini kaybetmesinin beraberinde getirdiği değersizlik 
sorunu, her şeyin fiyatını bilen ancak değerini bilmeyen nesillerin yetişmesine 
neden olmakta, bu olumsuz durum en fazla okulları etkilemektedir. 

 “Öğretmenlik toplumda saygı gören, insan ilişkilerinin yoğun yaşandığı, 
ahlaki sorumlulukları olan etik bir meslektir” (Şentürk, 2009: 26). Bir toplumun 
eğitim sisteminin başarısında mesleğini seven, alanına hâkim, iyi yetişmiş 

* Bu kitap bölümü Özgür Sami AKGÜL tarafından Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsünde Prof. Dr. Habib ÖZKAN danışmanlığında hazırlanan “Öğretmenlerin Moral 
Sermayelerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Uygulama” adlı doktora tezinden üretilmiştir.
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öğretmenler önemli yer tutar. Nitelikli bir öğretmen, sadece öğrencilerini iyi 
yetiştirmekle kalmaz aynı zamanda onlara mensubu oldukları toplumun kültürel 
değerlerini de aktarır (Arslan, 2012). Toplum, okullara gelecek kuşakları 
yetiştirme görevi vermiştir ve bu noktada en büyük sorumluluk öğretmenlerin 
omuzlarındadır.

Okulların öğrenciler üzerinde akademik olduğu kadar sosyal ve ahlaki 
sorumlulukları da bulunmaktadır. Okullar bu sorumluluklarını öğretmenler 
aracılığıyla yerine getirmeye çalışır. Okul içinde ve dışındaki etkileriyle 
öğretmen; öğrencisini bilgilendiren, sosyalleştiren, kimi zaman ona nasihat edip 
kimi zamansa bir ebeveyn duyarlılığıyla onunla ilgilenen kişidir. Öğrencilerinin 
planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarında, disiplinli çalışmayı bir yaşam biçimi 
haline getirmelerinde en önemli sorumluluk onlardadır. Öğretmenler bütün 
bu görev ve sorumlulukları öğretmenlik meslek etiği ilkelerine uygun ahlaki 
davranışlar sergileyerek yerine getirir (Erdem ve Şimşek, 2013). 

Etik ilkelere bağlılık, belirli ilkelere uyma zorunluluğu gibi algılandığında 
davranışlarda son derece sınırlı bir etkiye sahiptir. Bu durumda insan bir şeyleri 
istediği için değil, yapmak zorunda olduğu veya yapmaya mecbur hissettiği için 
yapar ya da yapar görünür. Oysa bu ilkeleri içselleştirebilen bir insan, ahlaki 
bütünlüğe ulaşarak toplumda örnek davranışlar sergiler. Düşünce kalıpları, 
dünyanın nasıl işlediği hakkında beynimizde oluşan zihinsel betimlemelerdir. 
“Yaptığımız şey düşünce kalıplarıyla eşleşirse bir anlam kazanır. Bu bakımdan 
öğretmenler, yaptıkları işin değerini kavrayıp mesleki amaçları kendi değerleri 
haline getirdiğinde mesleki etik kodlar prosedür olmaktan çıkarak güçlü birer 
ahlaki değere dönüşür” (Sergiovanni, 2015: 55). 

İyi bir eğitim için teknik yeterliliklere odaklanılması yeterli değildir 
(Furlong vd., 2000). Öğretmenlerin öğrencilerini akademik açıdan olduğu 
kadar ahlaki olarak da geliştirme sorumluluğu bulunmaktadır ve bir öğretmen 
bunu nasihat ederek değil öğrencilerine rol model olarak yapmalıdır. Doğruluk, 
dürüstlük, güvenirlik, adalet ve hoşgörü değerlerinden yoksun bir öğretmenin 
uzmanlık bilgisi ne olursa olsun öğrenciye katacağı pek bir şey olmadığı 
gibi öğrencilere zararının da olacağı açıktır (Ateş, 2012). Bu nedenle iyi bir 
öğretmenin mesleki bilginin yanında etik hassasiyete sahip olması ve buna 
uygun ahlaki davranışlar sergilemesi gelecek nesillerin yetiştirilmesi açısından 
son derece önemlidir. 

İyi bir öğrenci olmak akademik bilginin yanı sıra evrensel ahlaki niteliklere 
sahip olmayı da gerektirir. Okulların iyi öğrenci yetiştirme sorumluluğunun 
her zamankinden fazla olduğu böyle bir çağda, öğretmenlere büyük görevler 
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düşmektedir. Öğretmenler öğrencilerin öğrenmesinde ve kişiliklerinin 
gelişmesinde büyük öneme sahiptir. Öğretmen, okul ve sınıf ortamını eğitim için 
uygun, ilginç ve zevkli hale getiren kişidir. Nitelikli bir öğretmen sınıf içinde ve 
dışında uyguladığı öğretim teknikleriyle öğrencileri üzerinde unutulmaz izler 
bırakır, kişiliklerinin gelişimine katkıda bulunur. 

“Bir okulda gerçekleştirilen faaliyetler, yapılması gereken rutinler olduğu 
için değil, belli bir amacı olduğu için yapılmalıdır” (Sergiovanni, 2015: 6). Bu 
sayede okulların hoşgörü, merhamet, sadakat, affetme, barış, kardeşlik, adalet, 
dürüstlük gibi moral değerlerin hâkim kılındığı, zamanla birbirlerini seven ve her 
konuda birbirine destek olan eğitim yuvalarına dönüşmesi sağlanabilir (Özkan 
ve Akgül, 2018). Okulların varlık sebebi toplumun genç kuşaklarının eğitimi 
olduğuna göre bu tür örgütlerin güvenilir, paylaşımcı ve değerlerin kıymet 
bulduğu yerler olması beklenir. Oysa okullarda insanların birbiriyle uyum içinde 
yaşamalarını sağlayan değerler hızla kaybolmaya başlamıştır. Arkadaşı düşünce 
gülen, cep telefonu düşünce üzülen bir neslin empati, hoşgörü ve sorumluluk 
gibi ahlaki değerlerle güçlendirilmesi gerekmektedir.

2. Eğitimde Ahlak ve Etik 

“Toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri 
ve kuralları” (www.sozluk.gov.tr, 2022) olarak tanımlayabileceğimiz ahlak, 
bir toplumda zaman içinde gelişen ilke ve değer yargılarının oluşturduğu bir 
sistemdir. Ahlak, topluluk içindeki yerimizle, doğayla ilgili anlayışımızla, öbür 
dünyayla ilgili inançlarımızla, aklın ne bileceğine dair varsayımlarımızla ve 
hayatı anlamlı kılan şeylerle ilgilidir (Jena, 2015). Bu bakımdan ahlak bir düzen 
ifadesidir (Pieper, 2012). Ahlak sözcüğünün Batı dillerindeki karşılığı olarak 
kullanılan moral; karakter ve ahlak, adet ve gelenek anlamalarını karşılamak 
için kullanılmaktadır (Koca, 2016). 

“Ahlak üzerine söz söyleme etkinliği olarak tanımlayabileceğimiz etik” 
(Aydın, 2016: 14) ise ahlaki davranışların altında yatan yargıları ele alarak 
(Nuthall, 2011) toplumun oluşturduğu kişisel ve sosyal değerleri ahlaki açıdan 
inceleyen bir felsefe disiplinin adıdır (İnal, 1996). Ahlak, toplumda var olan 
inançları ve bunlara uygun davranışları yönlendiren bir değerler sistemini 
ifade ederken etik bu değerler sistemi doğrultusunda neyin doğru neyin yanlış 
olduğunu belirlemeye çalışır  (Cevizci, 2007). 

“Eğitim normatif bir kavramdır ve öğretmenlik de özü itibariyle ahlaki bir 
iş ya da faaliyettir” (Cevizci, 2016: 45). “Öğretmenler hem ahlaki sorunlarla 
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kuşatılmıştır hem de gelecek kuşakları yetiştirme sorumluluğu onlardadır” 
(Haynes, 2014: 19). Öğretmenler öğrencilerine akademik bilgi vermenin yanı 
sıra onların sosyalleşmesini sağlayarak ahlaki kimliklerinin şekillenmesine 
katkıda bulunmaktadır. “Eğitimin nihaî amacı ahlâklı bireyler yetiştirmektir” 
(Kulaksızoğlu, 1998: 87). 

3. Moral Sermaye

“Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya 
çevrilebilir malların tamamı” (www.sozluk.gov.tr, 2022) olarak tanımlanan 
sermaye kavramı günümüzde bunun çok ötesinde anlamları karşılar hale 
gelmiştir. Bourdieu (1986) sermaye kavramını ekonomik, sosyal ve kültürel 
olmak üzere üç farklı biçimde incelemiştir. Kültürel sermaye kavramını fazla 
materyalist bulan Valverde (1994) ise toplumsal konum ve alışkanlıkları 
biçimlendiren doğal bir kavram olarak moral sermayeyi geliştirmiştir. 

3.1.	Moral	Sermaye	Nedir?

Ahlak ve ahlaki kurallar toplumsal yaşamla sıkı bir ilişki içindedir. Ahlakın 
bir sermaye olarak değerlendirilmesi fikri, toplumsal yaşamda sahip olduğu 
öneme dayanır. Gracia (2012) bir varlığın sermaye kabul edilebilmesi için 
biriktirilebilir, transfer edilebilir ve azalabilir olmak üzere üç temel özelliğe sahip 
olması gerektiğini belirtmektedir (akt. Göçen, 2017). Kültürel sermaye gibi moral 
sermaye de ekonomik olarak dönüştürülebilen iyi bir yatırımdır. “Moral sermaye, 
ahlaki değerler yoluyla bireyin ve toplumun ahlaki düzeyinin en üst seviyeye 
yükseltilmesine yönelik bir sosyal yapı geliştirme kapasitesidir” (Valverde, 
1994: 212). Ahlaki çöküntüyü önlemek ve bireylerin izlemeleri gereken davranış 
biçimlerini belirlemek açısından ahlaki ilkelerin bireyler tarafından uygulanmasını 
ve içselleştirilmesini sağlayan bir süreci ifade eder  (Hier, 2002). 

“Moral sermaye bireyin veya örgütün faydalı bir hizmetteki ahlaki 
prestijidir” (Kane, 2001: 7). “Bireylerin geliştirdiği alışkanlıkların eşsiz 
kombinasyonuyla ortaya çıkan karakterin mükemmelliğidir” (Sison, 2003: 
115). “Sermayenin bir tür yetenek olarak sosyal zenginlik yaratma özelliğine 
dayanır” (Wang, 2015: 74). Oluşturduğu güven ortamıyla toplumu tehdit eden 
suçların ve istenmeyen davranışların önlenmesini sağlayan bir tür sigorta işlevi 
görür (Godfrey, 2005). İnovasyon ve girişimcilik yoluyla ileri kapitalizmi ve 
demokrasiyi güçlendirerek yatırım fırsatları yaratan; rekabeti artırarak uzun 
vadede ekonomik büyümeyi sağlayan bir sermaye türüdür (Acs, 2015). 
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Moral sermaye tanımları incelendiğinde kavramın hem örgütsel hem de 
bireysel ahlaki gelişimi sağlamaya yönelik maddi olmayan bir sermaye türü 
olarak ele alındığı görülmektedir. Moral sermaye, eğitim açısından ele alındığında 
öğretmenlik meslek etiği ilkelerini içselleştirip bunlara uygun davranışlar 
sergileyen öğretmenlerde oluşan ahlaki birikimin adıdır. Öğretmenlerin meslek 
etiği ilkelerine uyma hassasiyetleri önce alışkanlığa daha sonra da yaşam 
biçimine dönüşerek onları öğrencilerinin ve toplumun gözünde ahlaki bir 
modele dönüştürür. Öğretmenlerle başlayan bu etik hassasiyet, mikro düzeyde 
sınıf ve okul ortamında, makro düzeyde ise toplumsal yaşama yansıyan bir dizi 
erdemli davranışı teşvik ederek etik ilkelerin ahlaki davranışa dönüşmesini 
sağlayan moral sermaye birikiminin oluşmasını mümkün hale getirir. 

3.2.	Moral	Sermayenin	Tarihsel	Gelişimi

Moral sermayenin ortaya çıkışı İngiltere Kraliçesi Victoria döneminde 
uygulamaya konan toplumun yoksul kesimini suçtan ve kötü alışkanlıklardan 
uzak tutmak amacıyla yapılan hayırseverlik faaliyetlerine dayanır. Hayırseverlik, 
kapitalist ülkelerde kentsel yoksullukla mücadele etmede moral sermayeyi 
tesis edip yükseltmeyi amaçlayan, resmi yardım kuruluşları ve özel hayır 
kurumlarınca yapılan bir dizi uygulamadan çok daha fazlasıdır. Bu süreç, genel 
olarak toplumu ahlaklaştırma sürecine hizmet eder  (Valverde, 1994). Fakirliğin 
insan kişiliği üzerinde yıkıcı etkileri vardır. Anadolu’da sıkça kullanılan “Açlık 
sofuluğu bozdurur” sözünde de ifade edildiği gibi bu yıkıcı etkiler kişiyi her 
türlü kötü alışkanlığa ve suç işlemeye meyilli hale getirmekte, bu da orta ve 
uzun vadede toplumsal huzurun bozulmasına neden olmaktadır. 

1850’lerde Londra’nın Doğu yakasında ortaya çıkan tifo salgını, şehrin 
Batı yakasındaki zengin mahallelerine de yayılmaya başlar. Çaresiz ve umutsuz 
yaşayıp giden yoksullar arasında hızla yayılan tifo, zenginlerin istikrarını ve 
sosyal yaşamını tehdit eder hale geldiğinde zenginler kendilerine zarar gelmesini 
önlemek ve öz saygılarını yitirmemek adına yoksullara yardım etmek zorunda 
kalır (Drucker, 1997). Kentin fakir kesimini ihmal etmenin kendilerine de 
doğrudan ve dolaylı yoldan zarar vereceğini anlayan zenginler kentsel sefaleti 
önleyerek yoksul insanlar üzerinde ahlaki bir otokontrol mekanizması kurmak 
için moral sermayeyi kullanmışlar, İngiltere’de konut reformu ve halk sağlığı 
uygulamaları gibi pek çok hayırsever girişim bu kapsamda gerçekleştirilmiştir 
(Valverde, 1994).

Moral sermayenin ortaya çıkışını tarihsel olarak çok daha geriye 
götürmek mümkündür. Kavrama Doğu medeniyeti penceresinden bakıldığında 
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İslam medeniyeti zekât, sadaka yardımları ve vakıflar aracılığıyla yürüttüğü 
hayırseverlik faaliyetleriyle toplumun yoksul ve muhtaç kesimini koruyan bir 
sosyal yapı geliştirmiş ve bu yapıyı yüzyıllarca korumuştur. Hayırda bulunma, 
Müslümanlar için evrensel, ömür boyu üstlenilen, İslam toplumlarında hem dini 
bir ideal hem toplumsal bir uygulama olarak benimsenmiş bir yükümlülüktür 
ve böyle olmaya da devam edecektir. Zira zekât vermek tüm Müslümanlar için 
farz olan beş şarttan biridir. Namaz ibadeti bile hayır işleri olmadan değersizdir. 
Belki de bu yüzden 13. yüzyıla ait Beyhekim Camii’nin iki kanatlı kapısının 
birinde “Namaz kılın.” yazarken diğerinde “Zekât verin.” ayeti yazılıdır (Singer, 
2012). 

13. yüzyıldan itibaren Anadolu’da faaliyet gösteren Ahilik, Anadolu’da 
önemli roller oynamış bir teşkilatlanma felsefesi olarak altı yüz yıl boyunca 
fedakârlık, dostluk, insanlara yardım, komşuluk, cömertlik,  kardeşlik gibi 
değerlerin hâkim kılındığı toplumsal bir sistem kurmayı başarmıştır. Ahilik 
sisteminin temel amacı zenginle fakir, emekle sermaye, halkla devlet arasında 
sağlam ilişkiler kurarak sosyal adaleti sağlamaktır. Bunu gerçekleştirebilmek 
için kendi içinde katı kuralları olan sağlam bir teşkilatlanma yapısının 
kurulması sağlanmıştır. İbadetin, çalışmanın ve dürüstlüğün bir bütün olarak 
ele alındığı Ahilikte, ahlâksız kişinin asla başarıya ulaşamayacağı, ulaşsa bile 
bu başarının uzun ömürlü olmayacağı ilkesi benimsenmiştir. Ahilik teşkilatı, 
toplumsal düzenin sağlanmasında ekonomik faaliyetleri düzenleyerek ticari ve 
sosyal yaşamı iş ahlakına uygun olarak düzenleyen bir sosyal yapı geliştirmeyi 
başarmıştır. Ahiliğin nihai hedefi iyi insan yetiştirmektir (Ceylan, 2011). 

Moral sermayenin Osmanlı devletindeki asıl kaynağını ise vakıflar 
oluşturmaktadır. Vakıflar marifetiyle yapılan camiler, okullar ve türbeler 
o dönemde hayırseverliğin en görünür halini temsil etmektedir. Vakıflar, 
kendisine tanımlanmış bir mülkten elde edilen gelirin ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılması esasına dayanır. Vakıflar toplumsal iyilik mekanizması olmanın 
ötesinde emlak, finans ve iş gücü alanlarında kapsamlı ekonomik, sosyal ve 
kültürel etkilere sahiptir. Vakıflar yüzyıllarca devlete yük olmadan toplum 
refahını artırıcı bir rol oynamıştır. Esasında Osmanlı devleti, uçsuz bucaksız 
topraklara ve zengin kaynaklara sahip bir imparatorluk olarak yapılar inşa 
edecek güce sahip olsa da fetihlerin tamamlayıcısı olarak bunu vakıflar yoluyla 
yapmıştır (Singer, 2012).

Modern toplum, fiziksel sermayenin yanı sıra sosyal, kültürel ve ahlaki 
kaynaklar geliştirmiştir. Bu bakımdan moral sermaye kavramı insanın üretim 
faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Moral sermaye eksikliği fiziksel 
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sermayenin gücünü ciddi şekilde düşürmenin yanı sıra üretim faaliyetlerini de 
kısıtlamaktadır. Moral sermaye, toplumsal yeniden üretim teorilerinin açığa 
kavuşturulmasında ahlaki konuları göz ardı eden klasik ekonomi teorilerine 
meydan okumaktadır (Swartz, 2009).

3.3.	Moral	Sermayenin	Kapsamı	

Moral sermaye, Bourdieu’nun sermayeler üzerindeki çalışmalarına 
dayanır ve iki temel konuya odaklanır. Bunlardan ilki yoksul bir hayat süren 
insanların iyi davranışlar sergileyerek iş bulmaları ve bu sayede elde ettikleri 
geliri ekonomik sermayeye dönüştürme sürecidir. İkinci olarak ise bu yoksul 
insanların iyi davranışları sürdürerek istedikleri ekonomik geleceğe kavuşmaları 
için gereken moral sermaye unsurlarının tespitidir (Swartz, 2009). Ahlak, sosyal 
sermayenin asli unsuru olan güvenin temelidir. Hem kişisel hem de toplumsal 
açıdan değerlendirilmesi gereken gelişimsel bir kapasite olarak moral sermaye, 
toplumsal bir varlık olan insanın toplumla uyum içinde yaşamasını sağlama 
konusunda sosyal sermayeyle birlikte önemli roller oynar (Sztompka, 2019). 

3.4.	Moral	Sermayeye	İlişkin	Araştırmalar

Moral sermayeye ilişkin araştırmaların ekonomiden siyasete, eğitimden 
liderliğe kadar son derece geniş bir çerçevede ele alındığı görülmektedir. Konuya 
ilişkin çalışmaların moral sermayenin kapsamı, önemi ve tarihsel gelişimi 
(Rosenberg, 1990; Lissenberg, 1991; Valverde, 1994); yoksul gençleri topluma 
kazandırmadaki rolü (Swartz; 2009, 2010); kapitalizmin ve demokrasinin 
geleceğine etkileri (Acs, 2015); ticari faaliyetlerin kalitesini artırma ve 
maliyetleri azaltmadaki rolü (Ratnapala, 2003; Gowricharn, 2004; Wang, 
2015); eğitim örgütleri açısından önemi (Çelik, 2014;  Özkan ve Akgül, 2017, 
2018; Akgül ve Özkan, 2019, 2020); moral liderlikteki rolü (Sergiovanni, 2015; 
Sison, 2003; Greenfield, 2004; Philips, 2006); siyasette oynadığı roller (Kane, 
2001; Derichs, 2015); toplumsal yaşamda sosyal ilişkileri düzenlemedeki önemi 
(Godfrey, 2005; Illes ve Laab, 2007; Silverstein vd., 2012; Lopez ve Santos, 
2015; Ogunnaike, 2015; Wodka, 2017; Sztompka, 2018, 2019); sivil toplum 
örgütlerinin yönetimindeki rolü (Hielscher vd., 2017; Zarzycki, 2018; Jaye vd., 
2018; Casey ve Delaney, 2022) üzerine yapıldığı görülmektedir.

Sztompka (2018) moral sermayeyi sosyal sermayenin önemli bir bileşeni 
olarak ele almış; kavramı güven, sadakat, karşılıklılık, dayanışma, saygı ve 
adalet boyutlarında incelemiştir. Philips’e (2006) göre moral sermayeye sahip 
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bir yönetici dürüst, saygılı, adil ve kararlı olmalıdır. Wodka’ya (2017) göre moral 
sermayeyi belirleyen erdemler dürüstlük, sorumluluk ve adalettir. Sergiovanni 
(2015) ise moral sermayeyi erdemli okullar oluşturmak için hoşgörü, merhamet, 
sadakat, affetme, barış, kardeşlik, adalet ve dürüstlük değerlerini besleyip 
geliştiren bir kaynak olarak ele almıştır. 

Çelik (2014) moral sermaye kavramını okullara katkısı yönüyle ele almıştır. 
Postmodern etik etkisindeki okullarda değerlerin önemini kaybetmesinin 
evrensel ahlaki ilkeleri reddeden nesillerin yetişmesine neden olduğunun ifade 
edildiği çalışmada, okullarda yaşanan bu durumun, toplumun geleceği için 
ciddi bir sorun teşkil ettiği vurgulanmıştır. Okullar sonuç değil anlam üretmek 
zorunda olduğundan moral sermaye okullarda güçlü bir etik iklim oluşturmaya 
katkı sağlayacak önemli bir sermaye türüdür. Okullarda moral sermayenin 
geliştirilmesi okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin güçlü birer rol model 
olmalarıyla mümkündür.

Akgül ve Özkan (2019) ahlaklı öğretmen ne yapar, sorusuna cevap 
aradıkları nitel araştırmanın sonunda ahlaklı öğretmen niteliklerini kişisel, 
sosyal ve akademik olarak üç boyutta ele almıştır. Buna göre kişisel nitelikleri 
dürüst, vicdan sahibi, empatik, güvenilir, iyimser, güler yüzlü ve kişilikli; sosyal 
nitelikleri adil, saygılı, tutarlı, cana yakın, hoşgörülü, rol model; akademik 
nitelikleri ise çalışkan, dersini iyi anlatan ve alanına hâkimiyet oluşturmaktadır. 
Akgül ve Özkan (2020) moral sermayenin boyutlarını bütünlük, hoşgörü, 
empati, sorumluluk ve adalet olarak belirlemiştir. Moral sermaye bir nevi itibar 
kaydıdır. Toplum içinde kişinin sergilediği tutum ve davranışlar toplumda ona 
karşı bir saygı uyandırır. Bu saygı kişiye gerek maddi gerekse manevi pek çok 
avantaj yaratır. Kişi, ideal davranışlar sergilediği sürece güven devam eder 
(Sison, 2003). Bu bakımdan moral sermaye, sosyal sermayenin temeli olan 
güven ortamını oluşturan önemli bir gelişimsel kapasitedir.

3.5.	Moral	Sermayenin	Önemi

“Ahlaki ikilemlerle karşılaştığımızda neyin doğru neyin yanlış olduğunu 
biliriz çünkü yanıtı derinden duyarız” (Billington, 201: 128). Moral sermaye, 
yüzyıllar boyunca erdemler olarak tanımlanan alışkanlık dizisinin günlük hayata 
uygulanmasıdır. Ahlaki bir topluluk, karakter oluşturma sürecini arzu edilir 
ve uygulanabilir kılan topluluktur. İlham verici şekilde erdemli davranışları 
tekrarlayıp teşvik ederek güçlendirir ve bu davranışları alışkanlığa dönüştürür. 
Bu şekilde davranma şekli örgüte yayıldıkça kurum kültürü kendine özgü bir 
nitelik kazanarak ahlaki bir topluluğu ortaya çıkarır (Goddard, 2014). 
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“Moral sermaye, bireyin veya örgütün faydalı hizmetteki ahlaki prestijidir” 
(Kane, 2001: 7). Etkili liderliğin merkezinde yer alması gereken ahlak ihmal 
edildiğinde ekonomik sistem ve demokratik toplum iyi insan değerlerinden 
yoksun mekanik bir kurum kültürüne mahkûm olur. Özellikle bir yöneticinin 
ahlaki kurallara uygun davranışlar sergileyerek çalışanlarına örnek olması son 
derece önemlidir. Moral sermaye sahibi bir yönetici iyi karakterli, güvenilir, 
dürüst, sorumluluk sahibi, adil, saygılı, mütevazı, karizmatik, yüksek performans 
beklentisine sahip, kendi çıkarlarıyla örgütün çıkarlarını dengeleyen, samimi, 
duyarlı, örgütün değerlerini paylaşan hizmetkâr bir liderdir (Philips, 2006). 

Geliştirilebilir bir sermaye türü olarak moral sermaye (Swartz, 2009; Sison, 
2003) ahlaki değerler yoluyla bireyin ve toplumun ahlaki düzeyini yükseltmeyi 
amaçlayarak ticari örgütlerde, toplumsal yaşamda ve eğitim örgütlerinde bireysel 
ve örgütsel açıdan pek çok avantaj yaratır. Ahlaktan uzaklaşan bir örgüt serbest 
piyasa ekonomisinde kayıp kuzu haline gelir. Moral sermayenin tartışılması 
yerine yapılması gereken onunla ilgili teorilerin nasıl geliştirileceğinin ve 
uygulanacağının belirlenmesidir (Wang, 2015).  

3.5.1.	Ticari	Faaliyetlerde	Moral	Sermayenin	Önemi

Ticaret, ahlaken kusursuz bir şey olarak görülemeyeceği gibi ahlaki 
kurallar olmadan ayakta durabilecek bir şey de değildir. Tavırlarında ahlaklı 
olmayı alışkanlık haline getiren insanlar, kendileriyle ticaret yapan diğer 
insanları ikna eden güvenirliklerinden dolayı itibar kazanır. Bu tür bir sermaye, 
kurumların güvenilmez olduğu ve insanların güvenilir ticari ortaklar aradığı 
bir yerde değerini gitgide artırarak başkaları ile çalışma maliyetini de düşürür 
(Ratnapala, 2003).

Sıra dışı örgütlerdeki sıradan insanların, sıradan örgütlerdeki sıra dışı 
insanlardan daha iyi performans göstermeleri yönetsel kabiliyetlerin nihai 
ölçüsü nedir sorusunu akla getirmektedir. Bir örgütte çalışanlar anlam, kimlik ve 
aidiyete ihtiyaç duyarlar. Anlam ihtiyacı amaç duygusunu, kimlik ihtiyacı benlik 
duygusunu, aidiyet ise üyelik ve mensubiyet duygusunun oluşmasını sağlar. 
Sosyal sürdürülebilirliğin üç temel çözüm yolu vardır: Kaybedenleri minimum 
düzeyde kitlesel tüketim seviyesinin üstüne çıkarmak, yurtiçi ve yurtdışındaki 
kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve insanların yeteneklerini, kendilerini 
ifade etmelerini ve girişimciliğini tam olarak kullanmalarını sağlayan yapılar 
oluşturmak. Kısaca çözüm herkes için fırsatlar yaratmaktır (Acs, 2015).

İş dünyasının sosyal sermayeden ilham alarak geliştirilen ahlaki pusulası 
kurumsal, ilişkisel, moral ve ruhsal sermayeden oluşur. Çok uluslu şirketlerin 
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yatırım yaptıkları ülkelere kurumsal davranış normları ve sözleşmeler yoluyla 
getirdikleri resmi kısıtlamalar kurumsal sermaye olarak adlandırılır. Kurumsal 
sermaye yatırım yapılan ülke ekonomisini kalkındırmada önemli roller 
oynamaktadır. Sosyal sermayenin temelini oluşturan insanlar arası iletişim 
ağları ise ilişkisel sermayeyi oluşturur. Kurumsal sermaye resmi kısıtlamalar ve 
kanunların doğru şekilde uygulanmasıyla ilgilenirken ilişkisel sermaye insanlar 
arası ilişkiler yoluyla güven ağları kurmaya odaklanır. Sosyal sermayenin 
temelini insanlar arası iletişim oluşturur. Sosyal sermaye gibi ilişkisel sermaye 
de insanlar arası iletişimle ilgilenir. Hiçbir örgüt çatışma, şiddet ve terörün 
yaşandığı bir ülkeye yatırım yapmak istemez. İlişkisel sermaye barış, istikrar 
ve güvenlik getirileriyle örgütlerin yatırım yapacağı alanları hazırlar (Heslam, 
Jones ve Pollitt, 2009). Şekil 1’de sosyal sermaye ahlaki pusula hiyerarşisi 
sunulmuştur.
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Şekil 1. Sosyal sermaye ahlaki pusula hiyerarşisi (Heslam vd., 2009). 

Davranış kurallarının toplumda bir karşılığı ve etki gücü vardır. Moral 
sermaye fikrinin özünü şirketlerin ticari faaliyetlerini sürdürürken kendi 
içlerinde iyi olan değerleri teşvik etme kapasiteleri oluşturur. Moral 
sermaye ile yasal gerekliliklerin ötesine geçen erdemli eylemler teşvik 
edilir. Bu tür bir özdenetim bir dizi değeri bünyesinde barındırır. Bireyin 
ahlaki davranışlarını seçimleri belirler. İnsanlar az yerine yine çoğu tercih 
etse de moral sermaye sayesinde sadece zevkli şeyleri değil, iyi şeyleri de 
seçmeye teşvik edilir. Bu bakımdan ekonomik büyüme ile ahlaki gelişim 

 
 

 Ruhsal Sermaye 

Moral Sermaye 

İlişkisel Sermaye 

Kurumsal Sermaye 

Şekil 1. Sosyal sermaye ahlaki pusula hiyerarşisi (Heslam vd., 2009).

Davranış kurallarının toplumda bir karşılığı ve etki gücü vardır. Moral 
sermaye fikrinin özünü şirketlerin ticari faaliyetlerini sürdürürken kendi içlerinde 
iyi olan değerleri teşvik etme kapasiteleri oluşturur. Moral sermaye ile yasal 
gerekliliklerin ötesine geçen erdemli eylemler teşvik edilir. Bu tür bir özdenetim 
bir dizi değeri bünyesinde barındırır. Bireyin ahlaki davranışlarını seçimleri 
belirler. İnsanlar az yerine yine çoğu tercih etse de moral sermaye sayesinde 
sadece zevkli şeyleri değil, iyi şeyleri de seçmeye teşvik edilir. Bu bakımdan 
ekonomik büyüme ile ahlaki gelişim doğru orantılıdır ve örgütlerin ahlaki rolü 
bu noktada ortaya çıkar. Moral sermaye davranışla ilgiliyken ruhsal sermaye 
motivasyonla ilgilidir. Ruhsal sermaye, sosyal sermaye üzerine yapılan sosyal 
ağların ve güvenin oluşumunda inancın önemini ortaya koyan araştırmalara 
dayanır. Bu bakımdan ruhsal sermaye, sosyal sermayenin din ve maneviyatla 
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ilgili yönünü tamamlar (Heslam vd., 2009). Ticari ve sosyal ilişkilere özen 
gösteren, verdiği sözleri ve yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine 
getiren bir örgüt, piyasa şartlarında özel bir yer edinerek rakiplerini geride 
bırakır. 

Bir örgütün ilk taahhüdü ülkenin yasalarına uygun davranacak kurumsal 
bir yapı inşa etmek olmalıdır. Bu kurumsal temellere sahip bir örgüt ülke 
içinde ve dışında güçlü ilişki ağları kurmayı başarır. Moral sermaye, sunduğu 
güven ortamıyla bu ilişkilerin sürdürülebilir olmasını sağlar. Moral sermaye, 
benimsediği güçlü etik ilkelerle ruhsal sermayenin ortaya çıkmasını mümkün 
hale getirir. Ruhsal sermaye şirketin nihai amaç duygusunu geliştirerek örgüt 
genelinde paylaşılmasını sağlar (Heslam vd., 2009). Moral sermaye inovasyon 
ve girişimcilik yoluyla ileri kapitalizmi ve demokrasiyi güçlendirerek yatırım 
fırsatları yaratır; rekabeti artırarak uzun vadede ekonomik büyümeyi sağlar. 
Üniversitelerin araştırmalarında odaklandığı iyi işleyen bir orta sınıfı oluşturan 
teknolojik yenilikçilik, ekonomik eşitlik ve sosyal güvenlik için gerekli olan 
kapitalist gelişim teorisinde eksik bağlantı moral sermayedir (Acs, 2015). 

3.5.2.	Toplumsal	Yaşamda	Moral	Sermayenin	Önemi

Moral sermaye, ahlaki davranış alanında ahlaki kuralları ve sosyal 
kurumları oluşturma, sürdürme ve geliştirme kapasitesidir. Sosyalleşme 
sürecinde ahlaki yargılamalar ve başkalarını ikna etme stratejileri aile, dini 
kuruluşlar ve akran grubu içinde iletilir (Lissenberg, 1991). Üst düzey sosyal 
sermayenin sağladığı temel fayda, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve sağlıklı 
bir sivil toplumun temellerinin atılarak aileyle devlet arasındaki boşluğun 
doldurulmasıdır (Wodka, 2017). Ahlaktan yoksun bir örgüt, ekonomik ve sosyal 
kazanımlar elde edemediği gibi zamanla insanlar arası ilişki ağlarına zarar veren 
bir yapıya dönüşür.

Moral sermayenin oluşumu fiziksel sermayeye bağlıdır. Bunun için ilk 
olarak kişinin ahlaki niteliklerinin etkili bir eğitimle geliştirilmesi sağlanmalıdır. 
Sonrasında ahlak uygulamaya konur. Kişilerin ahlaki ilke ve kuralları ahlaki 
inançlar olarak içselleştirmesi sonrası ahlaki yapı inşa edilir. Moral sermaye 
mikro düzeyde bireyin ahlaki nitelikleriyle makro düzeyde ise sosyal çevre ve 
toplumun desteğiyle ortaya çıkar (Wang, 2015). 

Moral sermayede ahlaklı olmak bir eylem kümesi olarak değil sürekli 
özdenetim gerektiren bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Ahlaki bilincin 
derinleşmesi, ahlaki iradenin geliştirilerek kademeli olarak güçlendirilmesi 
yoluyla mümkün hale gelir. Gönüllü insan eylemleri tekrarlandığında 
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alışkanlıklar oluşur ve bunlar moral sermayenin bileşik çıktılarıdır (Sison, 2003). 
Moral sermaye zengini bir toplum güven, sadakat, karşılıklılık, dayanışma, 
saygı ve adaletle birbirine bağlı; başkalarıyla dostluk, kardeşlik ve güven içinde 
yaşayabilen mutlu insanlardan oluşur  (Sztompka, 2018).

3.5.3.	Eğitim	Örgütlerinde	Moral	Sermayenin	Önemi

“Tarih, eğitim ve ahlakı görmezden gelen bir ülkede üretimin sadece 
hayatta kalma amacına hizmet ettiğini ve daha fazlasını yaratamayacağını ortaya 
koymuştur” (Wang, 2015:57). Moral sermaye; özü itibariyle ahlaki bir nitelik 
taşıyan eğitim faaliyetlerinin (Cevizci, 2016) her aşamasında saygı, adalet, 
dürüstlük ve hoşgörü gibi ahlaki değerlerin hâkim kılındığı uzun vadeli bir 
yatırım ve belki de mirastır. Ahlaklı olmak bir öğretmende bulunması gereken 
önemli özelliklerden biridir (Gençtürk, Akbaş ve Kaymakcı, 2012). 

Eğitim süreci boyunca sahada öğrenciyle sürekli iletişim halinde olan 
öğretmenlerin etik sorumluluklarını bilmesi ve bunları öğretmenlik mesleğine 
uygun ahlaki davranışa dönüştürebilmesi öğrencilerin gelişimi açısından son 
derece önemlidir. Öğretmenlerin sahip olduğu etik davranışlar görev bilinci, 
insani duyarlık, mesleki yükümlülük ve ahlaki düşünce boyutlarında toplanmıştır 
(Çelebi ve Akbağ, 2012). Etik değerlerin ortaya çıkarılmasına yönelik öğretmen 
adaylarının (Pala ve Göğebakan-Yıldız, 2019) ve üniversite öğrencilerinin 
(Mercader, 2006) görüşleri incelendiğinde saygı, dürüstlük, sorumluluk, 
adalet ve sevgi değerlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Öğretmenler ise 
etik ilke olarak en fazla adalet, hoşgörü, saygı ve sorumluluk boyutlarını öne 
çıkarmaktadır (Kayıkçı ve Uygur, 2010).

Sergilenen davranışların ve verilen kararların etik olup olmadığını 
belirlemede esas alınması gereken üç temel faktör; niyet, vicdan ve 
sorumluluktur. Niyet, yapılan davranışın veya verilen bir kararın yanlış 
olduğunu düşündünüz mü sorusuna yanıt ararken vicdan bu davranıştan dolayı 
pişman olup olunmadığına, sorumluluk ise yapılan hatanın sorumluluğunu 
almaya hazır olup olunmadığına cevap aramaktadır (Rossy, 2011). Toplumun 
gelecek nesillerini yetiştirme sorumluluğu bulunan okullar öğrencilere 
akademik bilginin yanında saygı, sorumluluk ve adalet gibi ahlaki değerlerin 
kazandırılması için çaba göstermelidir. Bunun sağlanabilmesi için iyi niyet tek 
başına yeterli değildir. Öğrencilere evrensel ahlaki değerlerin kazandırılmasında 
vicdani bir sorumlulukla hareket edilmelidir.

Eğitim alanında öğrencilerin akademik becerilerine yapılan vurgunun 
her geçen gün artması ahlaki ve toplumsal her türlü gelişimsel kapasitenin 
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dışlanmasına neden olmuştur. Akademik performansı geliştiren özdenetim, 
cesaret ve işini severek yapmak gibi karakteristik güçler ve bunları iyi ahlaki 
davranışa dönüştürmeye sevk eden doğruluk, adalet, merhamet, toplum 
yanlısı tavır ve saygı gibi erdemler eğitimin ahlaki boyutunu oluşturmakta ve 
bu boyut akademik kaygılarla her geçen gün ihmal edilmektedir (Arthur vd., 
2015). Okulları sıradan kuruluşlar olmaktan çıkarıp öğrenme topluluklarına 
dönüştürmede yetersiz kalan bürokratik ve psikolojik liderlik yerine profesyonel 
ve ahlaki gerçekçilik temelinde bir liderlik anlayışı geliştirilmelidir (Sergiovanni, 
2015).

Öğretmenlerin öğrencilerinden derslerinde yüksek başarı gösterme ve 
okul kurallarına uygun davranışlar sergileme gibi beklentileri olduğu gibi 
öğrencilerin de öğretmenlerinden beklentileri bulunur. Öğrencinin gözünde 
öğretmen bir bilgi kaynağından öte her şeyin doğrusunu bilen örnek kişidir. 
Mesleğini ve öğrencilerini seven bir öğretmen sadece dersine girdiği sınıflar için 
değil, okulu için de olumlu bir sinerji yaratır. Bu niteliklere sahip bir öğretmen 
zamanla yaşama biçimi örnek alınacak ahlaki bir modele dönüşür (Pieper, 
2012). Campell’a (1997) göre öğretmenin ahlaki bir figür olması mesleki 
kalitenin yükseltilmesi ve etik olarak doğru uygulamaların gerçekleştirilmesiyle 
mümkün hale gelir (akt. Aydın, 2016). Öğrencilerin ahlaki karakterlerinin 
şekillenmesinde kritik rol oynayan öğretmenler, davranışlarıyla bir dizi erdemi 
temsil eder. Modern eğitimin yanlış yönlendirmesiyle aynı zamanda ahlak ve 
karakter eğitimcileri olan öğretmenlerin ahlaki otoritelerinin dikkate alınmaması 
öğretmenlere duyulan saygının azalmasına neden olmuş bu da okulun moral 
iklimine zarar vermiştir (Arthur vd., 2015). 

Öğretmenin eğitimci yönü göz ardı edildiğinde ders zamanını verimli 
değerlendirememe, derse zamanında girmeme, kendisine verilen görev ve 
sorumlulukları aksatma, mevzuata aykırı davranma, değişim taleplerine 
direnç gösterme ve eğitim teknolojilerini istenen yetkinlikte kullanamama gibi 
öğretmenlik değerlerine uygun olmayan ve meslek ahlakına aykırı davranışlara 
rastlanmaktadır (Ateş, 2012). Ayrıca öğretmenler arasında özensizlik, savrukluk, 
plansızlık ve programsızlık da yaygın olarak görülmektedir. Her yıl binlerce 
öğrencinin üniversite sınavında tek net dahi yapamadığı düşünüldüğünde acaba 
etkili, verimli, planlı ve özenli bir eğitim yapılsaydı bu kadar vahim bir tabloyla 
karşılaşır mıydık, diye düşünmek gerekir (Aydın, 2018). 

Eğitim sistemimizde son yıllarda gerçekleştirilen uygulamaların özünde, 
eğitimde başarının bu alana yeterli kaynağın aktarılarak yakalanabileceği 
beklentisi yer almaktadır. Oysa eğitim bir ürün değil, hizmettir. Bu nedenle 
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eğitimde başarı elde edilebilmesi için yatırım yapılması gereken en önemli alan 
eğitim çalışanlarıdır. Maaş ve unvan açısından yapılan iyileştirmeler kısa süreli 
bir etki yaratsa da eğitimin bütünsel bir açıdan ele alınması, başta öğretmenler 
olmak üzere tüm eğitim çalışanlarının mesleğin gerektirdiği ciddiyet ve özenle 
işlerini yapmalarının teşvik edilmesi sağlanmalıdır. 

Eğitim ve öğretmenlere ilişkin araştırmaların daha çok meslek etiği 
kapsamında ele alındığı görülmektedir. Eğitimde etiğe odaklanan çalışmaların 
eğitimde etiğin önemi (Develaki, 2008), eğitimde etik kodlar (Maxwell ve 
Schwimmer, 2016), etik ikilemler ve etik karar verme karar süreci (Stockall ve 
Dennis, 2015) üzerinde yoğunlaştığı söylenebilir. Etik, öğretmen davranışlarında 
ahlaki karar verme sürecinin işletilmesinde yol gösterici bir rol oynamalıdır. 
Ancak öğretmenlik meslek etiği kodlarının oluşturulmuş olması öğretmenlerin 
bu kodlara uygun davranış sergilemesini garantileyemez (Coşkun ve Çelikten, 
2020). “Öğretmenler bağlam ve şartlara göre en doğru olduğuna inandıkları etik 
anlayışa göre hareket etmektedir” (Coşkun, 2020: 203). 

Mesleki etik kodlar öğretmenlerin davranışlarını sınırlamakta, neleri yapıp 
yapamayacaklarına yönelik sınırlar çizmekten öteye gidememektedir (Maxwell 
ve Schwimmer, 2016). 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda yer alan 
taltif ve tecziye mekanizmasıyla öğretmenlerin meslek etiği ilkelerini uymaya 
teşvik edilmesi pek mümkün görünmemektedir. Uzmanlık gerektiren bir ihtisas 
mesleği olarak öğretmenliğin etik bir temele oturtulması gerekse de sistem 
tarafından kendisine dayatılan kuralları aynen kabul etmek yerine öğretmenlerin 
konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve mesleki profesyonelliklerini inşa etmeleri 
sağlanmalıdır. Bunun için yapılması gereken etik ilkelere yenilerini eklemek 
yerine belirlenen etik ilkelerin hayata geçirilmesine yönelik çözümlerin 
geliştirilmesidir.

Öğrencilerin ahlaki gelişimine ve karakter inşasına odaklanarak eğitim-
öğretimi yeniden canlandırmaya yönelik uluslararası bir hareketin öncüsü 
olma iddiasıyla Jubilee Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan bir rapor, 
eğitimde ahlak ve erdemler hakkında dikkat çekici sonuçlar içermektedir. İyi bir 
öğretmenin ahlaklı öğretmen olarak tanımlandığı araştırmada iyi bir öğretmenin 
başlıca nitelikleri adil, yaratıcı, öğretme sevgisine sahip, esprili, azimli ve 
liderlik özelliklerine sahip olarak belirlenmiştir (Arthur vd., 2015).

Öğretmenlik mesleği açısından moral sermaye, öğretmenlik meslek etiği 
ilkelerini içselleştirip bunlara uygun davranışlar gösteren öğretmenlerde oluşan 
ahlaki birikimin adıdır. Bu sayede öğretmen ahlaki bir modele dönüşerek 
öğrencilerine ve topluma örnek olur. Moral sermaye değerlere dayalı ahlaki 
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temeller üzerine kurulu (Özkan ve Akgül, 2018); dürüst, empatik, güvenilir, 
saygılı, hoşgörülü, çalışkan, bilgili, kişilikli öğretmen özelliklerini kapsayan 
(Akgül ve Özkan, 2019) ve adalet, empati, sorumluluk, hoşgörü, bütünlük 
boyutlarından oluşan yapısıyla (Akgül ve Özkan, 2020) okullarda güçlü bir 
etik iklim oluşturmaya yönelik (Çelik, 2014) önemli bir sosyal yapı geliştirme 
kapasitesidir. Şekil 2’de moral sermaye boyutları sunulmuştur.
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öncelikle öğretmenlere etik duyarlığın kazandırılması gerekir. Moral sermaye, 
etik ilkelere alternatif bir seçenek değildir. Aksine bu ilkelerin davranışa 
dönüştürülmesine yönelik bir sosyal yapı geliştirme kapasitesidir. Moral 
sermayenin empati, adalet, sorumluluk ve hoşgörü boyutları etik ilkeler içinde 
de yer almaktadır. Etik ilkeleri hayata geçirmek için gereken içsel motivasyonu 
sağlamada anahtar kavram ise moral sermaye boyutlarından bütünlüktür.

Bütünlük, moral sermayeye sahip bir bireyin sahip olması gereken en 
önemli özelliktir (Sison, 2003). Moral sermaye kavramı bütünsel bir yapı olarak 
ele alındığında adalet, empati, hoşgörü ve sorumluluk boyutlarını aynı amaca 
hizmet eder hale getiren en önemli ahlaki bağ olan bütünlük (integrity) bir valiz 
sözcük olarak hukuktan ahlak felsefesine kadar pek çok alanda farklı anlamları 
karşılamak için kullanılmaktadır (Gottardello ve Karabağ, 2020). Alanyazında 
ise daha çok akademik dürüstlük kapsamında ele alındığı görülmektedir. 
Karakterin altında yatan erdemi ortaya çıkarmayı sağlayan, bireyi tek yönlü 
olarak değil, bir bütün olarak ele alan bu boyutta iyi bir insanın sahip olması 
gereken özellikler toplanmıştır. Bu özelliklere sahip insanlar dürüstlükleriyle 
topluma ve görev yaptıkları örgütlere güven verirler. Dürüstlük tedavülden 
asla kalkmayacak bir para birimidir (Tripathi, 2019). Şekil 3’te moral sermaye 
boyutları ilişki şeması sunulmuştur.
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veya toplumun daha dürüst davranışlar sergilemesi mümkün hale gelmektedir. 
Toplumun sosyal normları etik dışı davranışa müsaade etmeyeceğinden kişilerin 
dürüstlük ihlallerine fırsat verilmez (Zahari, Said ve Arshad, 2021). Moral 
sermayenin vicdani yönünü temsil eden bütünlük; empati, adalet, hoşgörü 
ve sorumluluk boyutlarını bir arada tutan bir ahlaki bağ olmanın ötesinde 
bunların uygulanmasına yönelik bir otokontrol mekanizması olarak da vazife 
görmektedir.  

4. Geliştirilebilir Bir Sermaye Türü Olarak Moral Sermaye 

Moral sermaye, sahip olunabilir, büyütülebilir, artırılabilir, yatırılabilir, 
kaybedilebilir, kazanılabilir ve aktarılabilir; başkaları tarafından kabul edilir, 
avantajlar yaratır ve nihayetinde sahip olanlara ekonomik fayda sağlayan 
kişisel, sosyal, ilişkisel, kurumsal ve yapısal özelliklerin bir kombinasyonunu 
içerir (Swartz, 2009). Bu bakımdan moral sermaye geliştirilebilir bir sermaye 
türüdür (Sison, 2003). Moral sermayenin alt boyutlarını oluşturan empati, 
sorumluluk, adalet ve hoşgörünün de geliştirilebilir olduğuyla ilgili araştırmalar 
mevcuttur (Aladağ, 2012; Kaymak ve Akça, 2020; Uca, 2015; Yüksel, 2004). 
Yaş ilerledikçe ahlaki gelişim zor ve yavaş olmasına rağmen mümkündür 
(Schinkel ve Ruyter, 2017). Empati duygusu gelişmiş, sorumluluk sahibi, adil 
ve hoşgörülü bir öğretmen; etik ilkeleri aşıp ahlaki bir modele dönüşür. Bu 
sayede öğretmenin mesleki görevleri yasal birer sorumluluk olmaktan çıkarak 
vicdani birer vazife haline gelir.

4.1.	Öğretmenlerin	Moral	Sermaye	Düzeylerinin	Geliştirilmesi	

“Moral sermayenin temel para birimini eylemler oluşturur. Hiçbir teşebbüs 
eylemde bulunmadıkça ahlaki değer taşımaz” (Sison, 2003: 66). Öğretmenlerde 
yaş ve kıdem ilerledikçe mesleği benimseme ve mesleki yükümlülükleri 
yerine getirme davranışının arttığı görülmektedir (Celep vd., 2004; Şişman ve 
Acat, 2003; Toprakçı vd., 2010). Bu durumun nedeni mesleki sosyalleşmeyle 
açıklanabilir (Çelebi ve Akbağ, 2012). Ancak öğretmenlerin mesleki kıdemi 
arttıkça meslek etiği ilkelerine uygun davranış sergileme eğilimini mesleki 
sosyalleşmeyle açıklamak yerine öğretmenlerin meslek etiği ilkelerini 
içselleştirmesi sonucunda ortaya çıkan ahlaki birikimle açıklamak daha doğru 
olur. Moral sermaye öğretmenlerde etik muhasebe yapmaya yönelik ahlaki 
bir farkındalık süreci ve birikimidir. Bu açıdan tablodaki eksik parça moral 
sermayedir.
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Öğretmenlik zor ve talepkâr bir meslektir. İyi bir öğretmen olmak ve 
sorumlulukların önemini anlamak için mesleğe bağlılık ve öğrenciye ilgi 
göstermek gerekir. Öğretmen işine tutkuyla bağlıysa işini önemser ve işiyle 
meşgul olur. Bu nedenle öğretmenlerin azminin korunması konusunda 
desteklenmeleri gerekir. Bunun mümkün olabilmesi için hizmet içi eğitim 
yoluyla öğretmenlere ahlaki erdemlerin öğretilmesi gerekir (Arthur vd., 2015). 
Eğitim-öğretim kolektif bir süreçtir ve öğretmenlerin eylemlerini şekillendirir. 
Öğretmen eğitimi, eğitim uygulamalarının iyileştirilmesini mümkün kılarak 
ideal öğretmenin davranışlarını teşvik etmeye odaklanmalıdır (Gottardello ve 
Karabağ, 2020).

Ortaokul öğrencilerinin algılarına göre öğretmenlerin mesleki sorumluluk 
açısından etik değerlere orta düzeyin biraz üzerinde uydukları halde hata 
yaptığında öğrencilerden özür dileme başta olmak üzere, öğrencilere eşit 
davranma, eşit söz hakkı verme ile onları anlamaya çalışma ve mutlu etme 
bakımından öğretmenlerin mesleki sorumluluklarını en alt düzeyde yerine 
getirdikleri ve bu etik değerlere daha düşük düzeyde uydukları belirlenmiştir 
(Yeşilyurt ve Kılıç, 2014). Bu bakımdan öğretmenler meslek etiği konusunda 
eğitime ihtiyaç duymaktadır  (Aydoğan, 2011; Dağtekin, 2011; Dutağacı İşlek, 
2007; Manolova, 2011; Özbek, 2003). Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından 
2009 yılında hazırlanan bir araştırma raporu da öğretmenlerin mesleki 
yeterlilikleri açısından geliştirilmeye ihtiyaç duyduğunu doğrular niteliktedir. 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2007 yılında eğitim fakültesi bünyesinde 
yürütülen öğretmen eğitimi lisans programlarına seçmeli ders olarak meslek etiği 
dersinin eklenmesini önermiş (Karataş vd., 2019), düzenlenen bir dizi çalıştay 
sonunda Yükseköğretim Kurulu 2018 yılından itibaren eğitim fakültelerinin 
eğitim programlarında zorunlu ders olarak eğitimde ahlak ve etik derslerine yer 
vermiştir. Ancak şu an görev başındaki bir milyondan fazla öğretmen böyle bir 
eğitim almadan öğretmenlik yapmaya devam etmektedir.

Öğretmenlik meslek etiği ilkelerinin, düzenlenecek çeşitli eğitimlerle 
öğretmenlere aktarılması mümkündür. Ancak bu noktada etik ilkelerin 
anlatılması kadar bunlara uygun davranışlar sergilenmesi de büyük önem 
taşımaktadır. Ekins (1994) etik eğitiminde içsel ve dışsal kontrolü sağlamaya 
yönelik yaklaşımlar söz konusu olduğunu belirterek içsel kontrolün etik 
muhakemeye dayalı olduğunu ifade etmiştir. Kişinin ahlaki konularda kendi 
kendine yargılama yapabilecek duruma getirmeye yönelik olarak hazırlanması 
gereken etik eğitim programları, kamu hizmetinin ahlaki bütünlüğü içinde 
kişinin potansiyelini geliştirmesine yönelik olmalıdır (akt. Aydın, 2016). Bu 
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da ancak içsel kontrole dayalı etik muhakeme yoluyla mümkün olabilir. Moral 
sermaye adalet, empati, sorumluluk ve hoşgörü boyutlarını bütünlükle bir araya 
getirerek vicdana dayalı etik bir muhasebe bilincini oluşturmaya yönelik özgün 
bir gelişimsel kapasitedir.

Öğretmenlerin moral sermaye düzeylerinin geliştirilebilmesi; meslek etiği 
ilkelerinin çeşitli eğitimler yoluyla öğretmenlere aktarılması, alanında fark 
yaratan öğretmenlerin tecrübelerinden faydalanılması ve kıdemli öğretmenlerin 
mesleğe yeni başlayan öğretmenlere mentörlük yapmasıyla mümkün olabilir. 
Öğretmenlere yönelik projeler kapsamında öğretmenlerin moral sermaye 
yeterliliklerinin geliştirilmesinin öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini 
destekleyerek güvenilir okulların oluşturulmasına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

5. Sonuç 

Teknolojik gelişmelerin kapalı bir sistem haline getirdiği modern dünyayı 
günümüz insanı “bir besin kaynağı, teknolojik işleri için bir hammadde deposu 
ya da bu işlemin atıkları için kullanabileceği bir hurdalık olarak görmektedir” 
(Bauman, 2016: 225). İnsanı bir makine dişlisi olarak gören ve verimlilikten 
başka hiçbir şeyi önemsemeyen klasik yönetim anlayışının etkisiyle eğitimde 
başarıyı çoktan seçmeli sınavlardan alınan yüksek puanlara endeksleme eğilimi; 
zamanla “okullarda hoşgörü, merhamet, sadakat, affetme, barış, kardeşlik ve 
dürüstlük gibi moral değerlerin güç kaybetmesine neden olmuştur” (Sergiovanni, 
2015: 110). Bu durum okulları anlam üreten eğitim kurumlarından, ürün üreten 
fabrikalara dönüştürmüştür. Oysa okullar sınavlara hazırlık merkezleri değil, 
toplumun gelecek nesillerinin akademik, sosyal ve ahlaki yönden yetiştirildiği 
eğitim yuvalarıdır. 

“Farkında olalım ya da olmayalım etik tutumlarımız vardır ve yaşamımızın 
her anında ahlaki tavırlar içine girdiğimiz bir gerçektir” (Billington, 2011: 47). 
“Ahlak, huzurlu ve ideal bir topluma ulaşmada düzenleyici rol üstlenir (Cevizci, 
2015). Ancak ne kanunlar ne de etik ilkeler meslek ahlakının öğretmene 
yüklediği vicdani sorumluluğun yerini tutabilir. Öğrencisiyle ilgilenen, onları 
destekleyen, mesleğini seven ve alanına hâkim olan bir öğretmen, öğrenci 
üzerinde bütün kuram kitaplarından çok daha büyük etki bırakır. Öğrenciyle 
kurduğu kuvvetli bağ sayesinde onların okula ve topluma uyumlu birer birey 
olarak yetişmesine katkı sağlar. Yıllar sonra bile öğretmenini gören öğrencide 
oluşan saygının sebebi de bu kuvvetli sevgi ve saygı bağlarıdır.
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Öğretmenlik özelinden bakıldığında öğretmenlerin davranış kalıplarının 
etik ilkelerle sınırlandırılmış olduğu görülmektedir. Meslek etiği ilkeleri 
öğretmenlerin davranışlarını belli standartlara kavuşturma amacıyla geliştirilse 
de bu ilkeler ülkeden ülkeye farklılık göstermekte (Leach ve Harbin, 1997), 
öğretmenlerin karşılaştıkları karmaşık etik sorunları çözmede çoğu zaman 
yetersiz kalmaktadır. Eğitim-öğretim kolektif bir süreçtir ve öğretmenlerin 
eylemlerini etik ilkeler şekillendirir. Öğretmen eğitimi, eğitim uygulamalarının 
iyileştirilmesini mümkün kılarak ideal öğretmen davranışlarını teşvik etmeye 
odaklanmalıdır (Gottardello ve Karabağ, 2020). 

Eğitim alanında meslek etiğine yönelik araştırmalar incelendiğinde 
öğretmenlerin okul, aile ve meslektaşlarıyla ilişkilerini düzenlemeye yönelik 
etik ilkeler belirlendiği ve etiğin kural koyucu yönüne vurgu yapıldığı halde 
eylemsel yönünün ihmal edildiği görülmektedir. Eğitimde ahlaki yönün ihmal 
edilmesinin hem eğitim sistemine hem de topluma yönelik yıkıcı etkileri olur. 
Bu bakımdan etik kodların özerkliği engellemeyecek şekilde yapılandırılarak 
öğretmenin inisiyatif alabilmesini sağlayan bir yapıya kavuşturulması gerekir. 

Moral sermaye, meslek etiği ilkelerini ahlaki davranışa dönüştürmeye 
yönelik özgün bir gelişimsel kapasitedir. Etik ilkeleri içselleştirip ahlaki 
davranışa dönüştürebilen insanlardan oluşan bir toplulukta yasalara çok az iş 
düşer. Toplumun her kesiminin moral sermaye yeterliliklerinin geliştirilmesi 
gerekse de öğretmenlerin bu konuda önceliği bulunmaktadır. Öğretmenler ahlaki 
bir model olarak öğrencilerin olduğu kadar toplumun da örnek aldığı kişilerdir. 
Öğretmenlerde başlayan etik hassasiyet, zamanla ahlaki davranışa dönüşerek 
öğrenciler ve toplum üzerinde de olumlu bir etki yaratır. 

Ahlaki bilincin gelişmesi yavaş ve uzun vadeli bir süreçtir. Sonrasında 
okul, aile ve toplumun ortak çabasıyla sistematik olarak sosyal ve mesleki ahlak 
erdemine dönüşür. İnsan; eylem, alışkanlık ve karakterden oluşan bir bütünden 
oluşur ve erdemli kişiler erdemli eylemler gerçekleştirir. Mikro düzeyde sınıf 
ve okul ortamında başlayan moral sermaye birikimi, tekrar edilen erdemli 
davranışlar yoluyla alışkanlığa dönüşür. Erdemli davranışlar zamanla toplumu 
oluşturan insanlar tarafından paylaşılan değerler haline gelerek sağlıklı bir 
toplumun temelleri atılır. Ahlaki bir topluluk, karakter oluşturma sürecini arzu 
edilir ve uygulanabilir kılan topluluktur. Böylelikle insanların birbirini saygıyla 
dinleyip hoşgörüyle yaklaştığı, empati yeteneği gelişmiş ve adaletin hâkim 
kılındığı toplumsal bir yapının temelleri atılmış olur. 

Bir örgütte moral sermayenin oluşumu hem donanım hem de yazılımın 
geliştirilmesini kapsayan bir süreçtir. Donanım örgütteki çalışma ortamı ve 
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koşullarını, yazılım ise çalışanların ahlaki bilinç düzeylerini ifade eder. Donanım 
ve yazılımın bir arada çalışması örgütün ahlaki düzeyinin yükselmesini ve 
yönetim sistemlerinin geliştirilmesini sağlar (Wang, 2015). Moral sermaye, 
oluşturduğu güven ortamıyla örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, örgütsel 
iletişim gibi örgütsel davranış boyutlarında da örgütlere önemli katkılar sağlar.

Ahlakın metalaşması sadece soyut bir beklenti değil, gerçek bir sosyal 
süreçtir (Wodka, 2017). Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği [Fédération 
Internationale de Football Association, (FIFA)] tarafından Katar’da düzenlenen 
Dünya Kupasında Ekvador’un Katar’ı mağlup ettiği karşılaşmayı seyreden 
Japon futbolseverlerin, kendi ülkelerinin müsabakası dahi olmadığı halde 
maç sonunda tribündeki çöpleri toplaması bu sürecin en somut göstergesidir 
(Sputniknews, 20.11.2022). Aynı davranışı FIFA’nın 2018’de Rusya’da 
düzenlediği dünya kupasında da sergileyen Japon taraftarların bu örnek 
davranışı tüm futbolseverlerin takdirini toplamıştır (ntvspor, 20.06.2018). Japon 
taraftarların hiçbir yasal zorunluluğu olmamasına rağmen sergilediği bu örnek 
davranışlar, moral sermayenin toplumsal yaşamda bireylerin davranışlarına 
yansımasının güzel bir örneğidir. Bu sayede saygı ve güvene dayalı bir toplumsal 
yaşam kültürünün oluşması mümkün hale gelmiştir. Hiç kuşkusuz Japon eğitim 
sisteminin bu başarıda büyük payı bulunmaktadır. 

Moral sermayeyi kimi toplumların yoksul insanları suçtan ve kötü 
alışkanlıklardan uzak tutmaya yönelik ahlaki bir sigorta, kimi toplumların 
ise benimsedikleri değer yargılarına uygun piyasa ekonomisini oluşturmak 
amacıyla değerlendirdikleri görülmektedir. İnsan ekonomik, sosyal ve 
toplumsal sorumluluklarla kuşatılmıştır ve tüm bu sorumluluklar ancak ahlaki 
bir bilinçle ele alındığında beklenen sonuç ortaya çıkabilir. Yüzyıllar boyunca 
erdemler olarak tanımlanan alışkanlık dizisinin günlük hayata uygulanması olan 
moral sermaye, değersizlik sorunuyla karşı karşıya olan eğitim örgütlerinde 
öğretmenlerin profesyonel gelişimlerinin desteklenmesi ve öğrencilerin 
karakter oluşumuna sağlayacağı katkılarla başta eğitim olmak üzere her alanda 
faydalanılması gereken özgün bir sosyal yapı geliştirme kapasitesidir. 
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1. Giriş

“Güvenimi sarstı, bana yalan söyledi…”
“İnsanlık ölmüş, bana yardım eden olmadı…”
“Çok cömert bir insan…”
“O hep doğru sözlüdür…
“Komşuluk ölmüş…”
“Alışverişten sonra kandırıldığımı fark ettim…”
“Arkadaşım söz verdiği vakitte gelmedi…”
“O çok duyarlı bir insandır…”

Bu ifadeleri günlük yaşam içerisinde söyleriz ya da duyarız. Her insanın 
sahip olduğu kendine özgü değerleri vardır ve tercihlerimizde de 
değerlerimiz etkilidir. Güne başladığımız andan günü tamamlayana 

kadar geçen süre içinde çok çeşitli seçimlerimiz olur. Ne giyeceğiz ne yiyeceğiz, 
boş vaktimiz varsa nasıl değerlendireceğiz? Bu ve pek çok soru aklımıza gelir. 
Cevaplarımız değerlerimizle ilgilidir. Ayrıca insanlarla kurduğumuz iletişimde 
de değerlerin önemli bir rolü vardır.  

İnsanlar birbirinden farklı değerlere sahiptir. Örneğin, bazı insanlar 
çok cömertken, bazıları çok cimridir. Bazı insanlar güvenilir iken bazıları 
doğru sözlü değildir. Bazı insanlar çok candan ve samimidir, bazıları ise bize 
oldukça soğuk gelir. Bazı insanlar çalışmayı sever ve çalışkandır, bazıları ise 
çalışmaktan hiç hoşlanmaz. Değerler açısından ortaya çıkan bu farklılık, hayat 
içinde gelişi güzel olarak gerçekleşen bir durum değildir (Tonga, 2018). Bir 
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değerin kazanılmasında veya kazanılamamasında aile, okul, arkadaş çevresi, 
toplumsal kabuller, dini anlayış, medya ve internet olumlu veya olumsuz etkilere 
sahiptir. Dolayısıyla birey ve değerler bir arada düşünüldüğünde bireyi etkileyen 
faktörlerin de değerlendirilmesi konuyu daha açık ve anlaşılır hâle getirir.

Söz konusu öğrenciler ve öğrencilerin değerleri kazanması olduğunda 
merkeze öğrenciyi almak, ardından da öğrencilerin zorunlu veya gönüllü 
olarak etkileşim içinde oldukları bütün kavramları ve kurumları sürece dahil 
etmek, değerler açısından istenilen hedeflere ulaşmak açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bu ve benzeri etkenler özellikle bireyi ve bireyin gelişim süreçlerini 
tanımakla doğrudan ilgilidir. Bireyin kişilik ve değer gelişimlerini etkileyen 
faktörler dikkate alındığında öğrencinin değer kazanımı kolaylaşacaktır.

Türkiye’de özellikle okul bazında akademik literatür incelendiğinde değer 
eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar genel olarak öğrencilerin, öğretmenlerin, 
öğretmen adaylarının veya velilerin görüşlerine dayalı çalışmalar olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Tay ve Yıldırım, 2009; Oğuz, 2012; Tay, Durmaz ve 
Şanal, 2013; Çelikkaya ve Filoğlu, 2014; Kozikoğlu, 2018; Dere ve Yavuzay, 
2020). Bazı çalışmalar ise değer eğitimi ile ilgili teorik makalelerdir (Yazıcı, 
2006; Kenan, 2009; Kan, 2010). Bazı araştırmalarda ise değer eğitimi üzerine 
yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir (Elbir ve Bağcı, 2013; Güçlü, 2015; Batur 
ve Akdeniz, 2020). Bu çalışmalar genel olarak değer eğitimi ile ilgili görüşleri 
ve yapılan çalışmaları yansıtması açısından önem taşımaktadır. Bazı çalışmalar 
da değerlerin kazandırılmasına yöneliktir (Tahiroğlu, Yıldırım ve Çetin, 2010; 
Karagöz, 2013; Neslitürk ve Deniz, 2014; Yürük ve Atıcı, 2016; Tonga, 2016). 
Bu çalışmalarda da çeşitli yöntem ve uygulamalar ile değerler kazandırılmaya 
çalışılmıştır. Ancak değer eğitimi ile ilgili literatür incelendiğinde görüşlere 
dayalı çalışmaların fazlalığı ile beraber, değer eğitiminin etkililiğini artırmaya 
yönelik çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Değer eğitimine ilişkin; 
değerlerin oluşumu, etkili değer eğitimi ve değer eğitimini etkileyen unsurlar 
açısından da literatürde bir eksiklik bulunmaktadır. 

Değer eğitimi sadece okulda yürütülen etkinlikler ile kesin sonuca 
ulaşamaz. Öğrencilerin istenilen değerlere ulaşabilmelerinde tek sorumlu kişi 
öğretmen, tek sorumlu kurum da okul değildir. Dolayısıyla araştırmanın amacı, 
etkili bir değer eğitimi için öğrenciyi etkilediğine inanılan unsurları bir arada 
değerlendirmek olarak belirlenmiş ve “Etkili bir değer eğitimi için nelere ihtiyaç 
duyulmaktadır?” sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır.

Değer eğitimi yapan bir sivil toplum kuruluşunun mütevelli heyeti üyesi, 
değer eğitimi ile ilgili çıkan bir çocuk dergisinin editörü ve değerler üzerine 
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kitapları, makaleleri olan bir araştırmacı olarak gözlem, literatür ve uygulama 
sonuçlarına dayalı olarak değer eğitiminin etkililiğini artırmak için çeşitli 
boyutlar üzerinde durmanın önemli olacağı inancındayız. Zira günümüzde pek 
çok alanda baş döndürücü hızda bir gelişim yaşanmaktadır. Bununla beraber 
değerlerin hak ettiği kıymeti bulamadığı toplumlarda bireyin toplumun sağlıklı 
bir parçası olması anlamında değer eğitiminin gerekliliği ortaya çıkmaktadır 
(Yazar, 2014). 

Söz konusu değerler olduğunda pek çok araştırmada aile ve okul faktörleri 
ön plana çıkar ancak detaylara çok yer verilmez.  Bu çalışmada ise aile ve okul 
başlığı altında çeşitli unsurlara vurgu yapılmıştır. Araştırmacı olarak değer 
eğitimi kapsamında aile ve okul temalarına ilişkin bütün detayları sunduğumuzu 
iddia etmiyoruz. Aşağıda değer eğitiminde önemli olduğuna inanılan ve değer 
eğitimini, değer kazanımını doğrudan olumlu veya olumsuz etkileyen aile ve 
okul ile ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir.

2. Aile

Değer eğitimi açısından insan hayatındaki ilk önemli kurum, ailedir. 
Çocuğun değerlerle ilk karşılaştığı yer, ailedir. Aile, değer oluşumunda olumlu 
veya olumsuz olarak etkilere sahiptir. Ailenin değer sistemi, hayata bakış 
açısı, dünyaya gelen çocuğu biçimlendirmeye başlar. Ailede alınan değerler, 
okullarda verilmek istenen değerler için bir altyapı görevi üstlenir. Söz konusu 
aile olduğunda değer eğitimi açısından küçük yaşlardan başlayan değer eğitimi, 
annenin önemi, ailenin değerlere verdiği önem ve anne babanın tutarlılığı 
boyutları karşımıza çıkmaktadır.

2.1.		Küçük	Yaşlardan	Başlayan	Değer	Eğitimi

Çocuk eğitimi söz konusu olduğunda önceleri uzmanlar ve pedagoglar 
tarafından yaygın kabul edilen husus, çocuğun doğduğu andan itibaren 
kişiliğinin oluşmaya başladığı ve özellikle de ilk altı yaşın çok önemli olduğu 
üzerineydi.  Ancak son dönemde psikoloji, pedagoji ve tıp alanında yapılan 
çalışmalar ile beraber, esasında çocuğun kişiliğinin doğduktan sonra değil, anne 
karnından itibaren şekillenmeye başladığına yöneliktir (Duru, 1975; Woolfolk 
Hoy, 2015). Buradan hareketle çocuklara verilecek değer eğitimi, bebek anne 
karnında iken başlamalıdır. Bu noktada annenin hamilelik sürecinde yaşadıkları 
bireyin kişilik oluşumunda önem taşımaktadır. Zira anne hamilelik sürecinde 
bir taraftan bebeği bedensel olarak beslerken bir taraftan da bebeği değersel 
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olarak besler. Nasıl ki anne hamilelik sürecinde sigara kullandığında bebeğin 
fiziksel gelişimi ve sağlığı olumsuz etkilenirse (Kahyaoğlı, Özel, Engin Üstün 
ve Erdöl, 2018) annenin yaşadığı psikolojik sıkıntılar ve olumsuz duygular da 
bebeği olumsuz yönde etkileyecektir (Yeşilçiçek Çalık ve Aktaş, 2011). Bununla 
beraber Höbek Akarsu, Tuncay ve Yüzer Alsaç (2017) araştırmalarında anne 
bebek bağlanmasının hamilelik sürecinde başladığına vurgu yapmışlardır. 

Değer eğitimi bağlamında annenin hamileliği sırasında değerleri davranışa 
dönüştürmesi, olumsuz duygu ve değerlerden uzak durması bebeğin sağlıklı bir 
değer sistemi oluşturmasında büyük önem taşıyacaktır. Hamilelik sürecinde 
nasıl ki annenin iyi beslenmesi ve sağlığa zararlı olacak yiyecek ve içeceklerden 
uzak durması bebeği olumlu etkileyecekse benzer şekilde annenin bebeğinde 
görmek istediği değerleri yaşama azmi, isteği ve bu değerler için olumlu 
duygular ve tutumlar içinde olması yine bebeği değersel gelişim bağlamında 
olumlu etkileyecektir.  

2.2. Annenin Önemi

Küçük yaşların önemi anlaşıldıktan sonra ortaya çıkan ikinci temel 
özellik, annenin kendisidir. Zira bebeğin dünyaya gelişine anne ve baba beraber 
vesile olsalar da bu bir biyolojik ortaklıktır. Anne, bebeği karnında iken onu 
yediklerinden, içtiklerinden beslemekle kalmaz. Aynı zamanda duygusundan 
duygu, inancından inanç ve düşüncesinden düşünce ile de bebeğin iç dünya 
ve kişilik oluşumunu destekler (Duru, 1975). Saha araştırmaları da annenin 
çocuklar üzerindeki etkisini göstermesi açısından önemlidir (Ozensel, 2004). 
Söz konusu aile olduğunda anne üzerine yapılan çalışmalar baba üzerine yapılan 
çalışmalardan belirgin olarak fazladır. Böyle bir tablonun karşımıza çıkmasının 
en önemli sebeplerinden biri, kadının aile içi rolleridir (Can, 2013). 

Bireylerin ilk eğitimcisi annesidir. Dolayısıyla, anneler ne kadar iyi eğitim 
alırsa, değerler konusunda ne kadar yetkin olurlarsa, yetişen çocuklar da o 
kadar değerleri iyi alacak, bunun karşılığında toplumda değerleri içselleştirmiş, 
davranışa dönüştürmüş bireyler artacaktır (Tonga, 2016). Neslitürk ve Deniz 
(2014) yaptıkları deneysel çalışmada annelere verilen dokuz haftalık değer 
eğitimi programından sonra deney grubundaki çocuklarda (5-6 yaş) iletişim, 
iş birliği, kendini ifade etme, sorumluluk ve empati gibi değerlerde olumlu 
yönde gelişim sağlanmıştır. Bir eğitim programı verilmeyen kontrol grubunda 
ise herhangi bir değişim yaşanmamıştır. Yine annelere verilen değer eğitim 
programı ile ilgili bir çalışmada katılımcı anneler kendilerine verilen değer 
eğitimi programının kendileri eşleri ve çocukları için olumlu etkiler yarattığını 
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belirtmişler, burada da deney grubunda verilen aile eğitim programı, çocukların 
değer kazanımlarını olumlu yönde etkilemiştir (Neslitürk, Özkal ve Dal, 2015). 

Her aile aynı oranda değerleri önemsiyor mudur? Anneler ile ilgili yapılan 
bir araştırmada annelerin bir bölümü çocukların değer gelişimini önemsediklerini 
ve buna göre de evde çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirtirken bazı katılımcılar 
ise daha az çaba sarf ettiklerini belirtmişlerdir (Arıcı ve Bartan, 2020). Bu 
araştırma sonucunda da görüldüğü üzere annenin değerlere karşı bakış açısı ve 
değerlere günlük yaşamında ve aile içi ilişkilerde verdiği önem, çocukları da 
olumlu veya olumsuz bir şekilde etkileyecektir. 

Değer eğitimi açısından annenin iyi bir rol model olması, çocukların daha 
çabuk değerleri kazanmasına yardımcı olacakken annenin iyi bir rol model 
olmaması durumunda ise çocukların değerleri kazanma olasılığı daha düşük 
kalacaktır. Zira bebek dünyaya geldikten sonra hayatının en önemli anlarını 
annesi ile geçirir. Bebeğin çevresini ve insanları tanıması sürecinde annenin 
konuşmaları ve davranışları kişilik gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. 
Burada anneden beklenen, ideal değerleri yaşamında kullanması, insana 
yakışmayan değerlerden de uzak durmasıdır.  

2.3.	Ailenin	Değerlere	Verdiği	Önem	ve	Tutarlılık

Bireyin değerleri kazanma aşamasında anne en büyük paya sahip olmakla 
beraber, tek unsur değildir. Babanın ve varsa diğer aile üyelerinin de çocuk 
üzerinde etkisi vardır. Bunlarla beraber aile içi etkileşim, ailede var olan değerler 
çocuğun değer oluşumunu doğrudan etkiler. Genel olarak aile doğrudan değer 
aktarımını bilmese de evde konuşulan konular, övgü konulu veya tenkit konulu 
konuşmalar, çocuktan beklentiler çocukta değer oluşumunu doğrudan etkiler. 
Bu noktada aile üyelerinin çocuk eğitimi konusunda ortak bir bakış açısına 
sahip olması önemlidir.

Yapılan bir araştırmada anneler, eşlerin çocuk eğitimi konusunda 
kendilerine yeterince destek olmadıklarını ifade etmişlerdir (Ozensel, 2004). Bu 
desteğin sağlanamaması da bir noktada tutarsızlığı beraberinde getirir. Annenin 
iyi dediği bir konuda babanın kötü demesi tutarsızlıktır. Örneğin, anne doğru 
sözlülüğün önemine vurgu yaparken babanın bunu çok dikkate almaması çocuk 
açısından değer bağlamında belirsizlikleri ortaya çıkarır. 

Bunlarla beraber annenin veya babanın değer eğitimi kapsamında attığı 
adımın diğeri tarafından desteklenmemesi olumsuz neticeleri beraberinde getirir. 
Çocuktan değer eğitimi kapsamında istenen davranışlara anne veya babadan 
birinin destek olması diğerinin ise duyarsız kalması yine belirsiz bir durumdur. 
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İdeal olan anne ve babanın birbirlerini destekleyecek bir ortaklık oluşturmasıdır. 
Zira çocuğa değer eğitimi açısından ilgisiz kalmak veya değer eğitimine aile 
içinde yeterince önem vermemek çocuğa değer olarak kötü davranmak tabirini 
ortaya çıkarır.

Yeterince değer eğitimi yapılamayan ve neticesinde çocuğun kişilik ve 
zihinsel gelişimini olumsuz etkileyen ailelerin ortak özelliklerden bazıları şunlar 
olabilir: 

·	 Anne ve baba çocuklara karşı ilgisizdir.
·	 Anne ve babada yüksek oranda stres vardır. 
·	 Aile üyelerinin davranışlarında tutarsızlık vardır. 
·	 Ailenin ekonomik kaygıları üst düzeydedir. 
·	 Anne ve baba kendilerini yaşadıkları sosyal çevreye uygun görmezler. 
·	 Çocuklar eve geldikleri zaman anne ve babasını evde bulamaz. 
·	 Ailenin komşuluk ilişkileri zayıftır. 
Tabii bu faktörler genellenemez ancak çocukken şiddete veya kötü 

muameleye maruz kalan insanlar başka birine sevgi ile bağlanma konusunda 
zayıf kalırlar (Cüceloğlu, 2003). Şiddet ve kötü davranışlar, ideal değerlerin 
olmadığı ortamları tarif eder. Bu bağlamda ailenin değerlere verdiği önem 
ile çocuklara olumlu veya olumsuz rol model olması arasında yakın bir ilişki 
bulunmaktadır. Yani çocukların anne ve babalarından duydukları sözler ve 
gördükleri davranışlar çocukların değer gelişimini etkiler. Burada söz ve 
davranış uyumu da büyük önem taşır.

Örneğin, çocuğuna yalan söylemenin kötü olduğunu anlatan bir baba, 
herkesin birbirine yalan söylediği bir toplumda yaşıyorsa, kendi anne ve babası 
kendine sürekli yalan söylemişlerse, kendi arkadaş grubu içinde bir duyarlılık 
yoksa yalan konusunda bilgi ve davranış arasında sıkı bir ilişki kurulamaz 
(Cüceloğlu, 2003). Bu tarz durumların yaşandığı ailelerde değer gelişimi 
hakkında farkındalık da zayıf olacaktır. Başka bir örnek ise şudur: Anne ve baba 
çocuklarına çalışkanlık güzeldir deyip günlük yaşamın gereği olarak çalıştıkları 
iş ile ilgili şikâyet edici ve suçlayıcı konuşmalar yaptıklarında çalışkanlık değeri 
çocuklarda yeterince yer etmez. Yani anne ve baba iyi dediklerini kendileri 
yapmazsa kötü dediklerinden de kendileri uzak durmazsa bu durum değer 
eğitiminde olumsuzluklara neden olur (Tonga, 2018). Çocuk da böyle bir ailede 
büyüdüğü zaman tutarsız bir değer yargısı ile büyür. İyi dediklerini yapamaz, 
kötü dediklerinden de tam olarak uzak duramaz. Oysa iyi rol model olan anne 
ve babalar ağızlarından çıkan sözleri, davranışları ile ispata getirirler. Çocuk da 
somut olarak bunları görür.
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Zaman zaman sosyal medyada, internette ve eğitimciler arasında yaşanan 
bir tartışma vardır. Çocuklara değer eğitimi kapsamında konuşmaya gerek 
olmadığı sadece davranışlarla örnekliğin yeteceğine ilişkin çeşitli beyanatlar 
bulunmaktadır. Şüphesiz ki bu, eksik bir bakış açısıdır. Çocuklara hem iyilikleri 
ve güzellikleri anlatmak, örneklendirmek, ardından da davranışlarımızla 
örneklik etmek daha ideal bir durumdur. En ideal olanı ise annenin ve babanın iyi 
ve güzel denen değerleri çocuklara anlatması, davranışları ile örneklik etmeleri 
ardından da çocukların bu değerleri yaşayabilmeleri için çeşitli etkinlikler ve 
ortamlar hazırlamasıdır.

3. Okul

Günümüzde okul pek çok eğitsel tartışmanın konusu olmakla birlikte, 
okullara çeşitli eleştiriler getirilse de yine de değer eğitimi açısından okullar 
önemini korumaktadır. Ülkemizde zorunlu eğitimin on iki sene olması okulların 
taşıdığı değer için önemli bir kanıttır. Bu kadar uzun bir sürenin öğrencilerin 
kişiliklerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyeceği gerçeği de ortaya 
çıkmaktadır. Okullarda özellikle öğretmen ve öğretim programları değer eğitimi 
açısından en önemli unsurların başında gelir. 

3.1.		Öğretmenin	Rolü

Öğretmen, eğitim öğretim faaliyetlerini düzenleyen, kâğıt üzerindeki 
öğretim programlarını uygulamaya geçiren kişidir. Okul dendiğinde ilk akla gelen 
kavramlardan biri, öğretmendir. Öğretmen, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde 
süreci yöneten bir rehber olması nedeniyle eğitimin kalitesi de öğretmenden 
öğretmene farklılık arz eder. Kimi okul vardır, her türlü materyale sahiptir ama 
öğretmen kullanmaz ise işe yaramaz. Bazı okullarda ise materyal sınırlıdır ama 
öğretmen yaratıcı zekâsı ve değerleri ile pek çok materyal ortaya çıkarabilir.

Temelde değer eğitimi boyutuyla öğretmen, düzenleyeceği etkinlikler 
ile öğrenciler üzerinde bir bilinç oluşturabilir. Müfredatların bazı yerlerinde 
değer eğitimi konusunda meydana gelen eksiklikleri de inisiyatif alarak ortadan 
kaldıracak olan öğretmenin kendisidir. Değerin somutlaşması ve kâğıt üzerinden 
uygulamalara geçmesinde de yine öğretmenin büyük bir rolü bulunmaktadır. 
Öğretmen, bir rol modeldir.

Örneğin vatanseverlik değeri... Öğretmen vatanseverlik hakkında ne kadar 
bilgiye sahipse öğrencilerine de o kadar bilgi sunabilir. Öğretmen vatanseverlik 
hakkında ne hissediyorsa, öğrencilerine de gerek sözel olarak gerekse etkinliklerle 
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vatanseverlik hissini o kadar vermeye çalışır. Öğretmen vatanseverlik değerini ne 
kadar davranışa dönüştürüyorsa, öğrencilerini de davranış gösterme konusunda 
o kadar cesaretlendirebilir. Bu açıdan düşünüldüğünde değer eğitiminde 
öğretmenin önemi daha da net olarak ortaya çıkar (Tonga, 2017).

Değer eğitimi açısından en büyük eksikliklerden biri, öğretmenlerin 
öğretmenlik eğitimi boyunca hem kişilik gelişimlerine doğrudan etkili 
olabilecek değer eğitimi dersini yeterince almamaları hem de değerleri nasıl 
aktaracaklarına ilişkin yeterli bir eğitim almayışlarıdır. Ülkemizde öğretmen 
yetiştirme programlarında son birkaç senedir değer eğitimine ilişkin zorunlu ve 
seçmeli olmak üzere sadece bir ders bulunmaktadır. Buradan ortaya çıkan sonuç, 
öğretmenlere verilemeyen değer eğitimini eğitim süreci içinde öğretmenlerden 
beklemek olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani öğretmenler hayat içinde çeşitli 
şartlar ile değer ve değer eğitimine ilişkin nasıl bir bakış açısı oluşturdular 
ise derslere de bu şekilde sirayet edecektir. Dolayısıyla da okul faktörü 
düşünüldüğünde süratle ve yapmış olmak için yapmadan, bilinçli bir şekilde 
öğretmenlere ve öğretmen adaylarına uzun soluklu bir eğitim vermek, değer 
eğitiminin kalitesini artıracaktır.

Öğretmenlerin değer eğitimine karşı olumlu bir tutum içinde oldukları 
sonucuna ulaşan çalışmalar bulunmasına rağmen (Özmen, Er ve Gürgil, 2012; 
Kozikoğlu, 2018) öğretmenler, değer eğitiminde okulların etkisiz kaldığını 
düşünmekte ve görüşlerini dışsal faktörlerle açıklamaktadırlar (Akpınar ve 
Özdaş, 2013). Bununla beraber Ünlü ve Kaşkaya (2018) ise araştırmalarında 
öğretmenlerin kendilerini güncel değer öğretimi uygulamaları konusunda 
geliştiremedikleri tespitinde bulunmuşlardır. Burada şüphesiz ki eğitim 
fakültelerinde öğretmen adaylarının yeterince değer eğitimi dersi almamaları da 
meselenin temelinde yer almaktadır.

Daha ilginç bir bulguya ise Çelikkaya ve Filoğlu (2014) ulaşmıştır. 
Katılımcı öğretmenlerin önemli bir bölümünün müfredatta yer alan değerlerden 
haberdar olmadıkları sonucuna ulaşmışlardır. Yeterli donanıma ve bilgiye sahip 
olmayan öğretmenler değerler eğitimi konusunda yeterince faydalı olamaz. 
Değerler eğitimi konusunda öğretmenlerin potansiyellerinin başarılı sınıf 
uygulamasına dönüştürülmesi için destek ve eğitime ihtiyaçları vardır (Halstead 
ve Taylor, 2000: 190’dan akt: Yıldırım ve Çalışkan, 2017). 

Değer eğitiminde öğretmenden beklenen, iyi bir rol model olmasıdır. 
İyi bir rol model olabildiğince iyi dediği değerleri yaşamında uygulayarak 
göstermesi, kötü dediği değerleri ise yapmamasıdır. Bu, modelin tutarlı ve 
güvenilir olduğunu gösterir. Tabii ki sadece öğretmenin model olması değil 
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bununla beraber değer eğitimi kapsamında etkili etkinlikleri düzenlemesi de 
öğrencilerin değerleri kazanması açısından büyük önem taşımaktadır. 

3.2.	Öğretim	Programları	(müfredatlar-dersler)

Eğitimden istenen sonuçların elde edilebilmesi için iyi planlanan ve 
uygulanan müfredatlara ihtiyaç duyulmaktadır. “Öğretim programı, eğitim 
kurumlarında öğrenim gören bireylerin hangi değer ve becerilere sahip olması 
gerektiğini belirleyen, eğitsel faaliyetlerin düzenlenmesini ve değerlendirilmesini 
yönlendiren; uzman kişilerce hazırlanan temel bir rehberdir” (Fer, 2019).

Genel anlamda eğitim ihtiyacını karşılamaya niyetlenen, iyi hazırlanmış 
bir öğretim programının şu sorulara cevap vermesi beklenmektedir: 

·	 “Program, hangi bilgilerden yola çıkılarak ve nasıl tasarlanmalıdır? 
·	 Program geliştirmede hangi disiplinlerden yararlanılmalıdır? 
·	 Programın felsefi yaklaşımı nasıl belirlenmelidir? 
·	 Toplumun ve bireyin ihtiyacı nasıl belirlenmelidir? 
·	 Programın hedefi, hangi verilerden temellenerek ve nasıl ifade 

edilmelidir?
·	 Programın içeriği hangi bilgilerden yararlanarak ve nasıl oluşmalıdır?
·	 Hedeflere ulaştıracak etkili öğretme-öğrenme süreci nasıl 

düzenlenmelidir? 
·	 Hedeflere ulaşma düzeyine nasıl karar verilmeli, ulaşılıp ulaşılmadığı 

nasıl kontrol edilmelidir? 
·	 Program nasıl uygulanmalıdır? 
·	 Program nasıl değerlendirilmeli ve düzeltilmelidir?” (Fer, 2019).
Yukarıdaki sorulara verilen cevaplar içinde değerlerin önemli bir payı 

olduğu görülmektedir. Müfredatlardan beklenen sadece öğrencilere çağın bilgi 
ve becerisini kazandırması değil, aynı zamanda öğrencilere çeşitli değerleri de 
kazandırmasıdır.

2005 yılından itibaren Türkiye’de yürürlüğe giren öğretim programları 
ile beraber, değer eğitimi de müfredatların resmi birer parçası haline gelmiştir. 
Bununla beraber okullarda değerlere ayrılan zaman dilimi ve etkinlikler de 
artmaya başlamıştır. Ancak öğretim programları detaylı olarak incelendiğinde 
değer eğitimi ile ilgili değerlerin tanımlanması ve etkinlikler içinde değer 
eğitimine nasıl yer verileceği konusunda somut adımların ve aşamalı bir 
işlem listesinin olmadığı dikkatleri çekmektedir (Tonga, 2019). Programlarda 
değerlerin isimleri geçmekte ama içerik açısından yeterli seviyede bilgi ve 
etkinlik örneği bulunmamaktadır.
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Bir elektronik cihaz aldığımızda kullanım kılavuzunda hemen hemen her 
detaya yer verilir. Yani o cihazı kullanacak kişi kılavuzu okuyarak nasıl bir 
kullanım gerektiğini anlayabilir. Benzer şekilde öğretmenler için hazırlanacak 
öğretim programlarında veya öğretmen kılavuz kitaplarında detaylı olarak 
verilecek ders planları ile değer eğitiminin nasıl yapılacağına ilişkin bir bakış 
açısı oluşturulabilir. Burada amaç, öğretmenler için hazır, katı bir çerçeve 
oluşturmaktan ziyade, örnek olabilecek, geliştirilebilecek bir çerçeve sunmaktır. 
İyi etkinlik örnekleri, öğretmenlerin ufkunu açacak ve onların da kendi 
etkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. 

3.3.		Dersler	Arası	İrtibat

Okullarımızda verilen derslerin kendilerini göre amaçları 
bulunmaktadır. Her ders kendi sahasına göre çeşitli bilgi ve beceriyi 
öğrencilere kazandırmak için eğitim sistemimizde yer alır. Ancak amaç 
öğrencilere sadece bilgi ve beceri kazandırmak değildir. Okulların amacı 
sadece matematiksel işlemleri veya periyodik cetveli öğretmek veya 
güzel Türkçe konuşmaya imkân sağlamak değildir. Okullarımızın temel 
amaçlarından biri de müfredatlarda verilen değerlere sahip insanlar 
yetiştirmektir. Her ders kendi içinde yöntem, usul ve içerik açısından farklılık 
arz eder ancak değerler açısından bir ortaklık bulunmaktadır. Örneğin, 
vatanseverlik sadece sosyal bilgiler dersinin bir sorumluluğu olmamalıdır. 
Bütün derslerin vatanseverlik değerine yer vermesi gerekir. Örneğin, sosyal 
bilgiler dersinde vatanseverlik, vatanını çok sevmek, işini en güzel şekilde 
sonuçlandırmak şeklinde verilirken, Türkçe dersinde vatanseverlik ile ilgili 
hikayelere, şiirlere veya tarihsel hatıratlara yer verilebilir. Fen ve teknoloji 
dersinde de doğamızı korumanın vatanseverlik ile ilişkisi verilebilir. 
Böylece bir değer çocuklara sadece bir derste değil, her derste verilmeye 
çalışılır. Böylece değer eğitiminde etkililik artacaktır. Yoksa halihazırdaki 
gibi değerler dersler bazında birbirinden kopuk işlendiğinde ve değerler 
üzerinde kısa süreli durulduğunda öğrencinin gündeminde değerler daha az 
kalacağından etkililik de azalacaktır.

Bu bağlamda değer eğitimi açısından dersler arası irtibat büyük önem 
taşımaktadır. Okul bir bütün olduğu gibi okullarda okutulan müfredatlar 
arasında da değer eğitimi açısından bir bütünlük ve ortaklık sağlanmalıdır. Bu 
şekilde yürütülen değer eğitimi, öğrencilerimize değerlerin daha çabuk ve etkili 
bir şekilde kazandırılmasını sağlayacaktır. 
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3.4.	Uzun	Süreli	Eğitim

Değer eğitimi açısından dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de uzun 
süreli değer eğitimi ile ilgilidir. Derslerde öğrenme alanları veya ünitelerde 
çeşitli değerler belirlenmiştir. Bir değere, dersin bir saatinde vurgu yapılırken 
çocuk bir daha o değere ilişkin bir etkinlik görememektedir. Böyle bir durumda 
öğrencilerin değerleri kazanması bir tarafa küçük bir farkındalık sağlamaları 
bile zor görünmektedir.

Burada önerilen ise her sınıfta farklı değerler vererek, değer eğitimi 
açısından çok fazla değer üzerinde durmaktan ziyade öğrencilerin ihtiyacına 
cevap verecek değerleri seçmek ve her sene içinde bu değerleri öğrenme 
alanlarında veya ünitelerde vermek değer eğitimi açısından verimliliği 
artıracaktır. Çünkü her ünitenin sonunda öğrencinin bu değerleri tam olarak 
kazanamayacağı ihtimali düşünüldüğünde, ilerleyen yıllarda hatta orta 
öğretimde (lise) bile değer eğitimi bu şekilde tasarlanmalıdır. Aşamalı olarak 
her yılın bilişsel ve duyuşsal özelliklerine uygun değerleri seçmek, öğrenciler 
tarafından anlaşılırlığı kolaylaştıracaktır. 

Değerlerin kazanılması da tıpkı bir zanaat öğrenmeye, bir alanda 
uzmanlaşmaya benzer. Uzmanlık ise zaman içinde yapılacak etkili ve 
profesyonel bir eğitime bağlıdır. Bu açıdan düşünüldüğünde değer eğitimi için 
uzun bir zaman dilimine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda değer eğitimi kapsamında 
yapılması gereken, okul öncesi kurumdan başlayarak orta öğretimin sonuna 
kadar bir planlama yapmaktır. Örneğin sorumluk, öğrencilerimize verilmesi 
gereken değerlerden biridir. İnsanın her yaş döneminde sorumlulukları da 
birbirinden farklıdır. Okul öncesi çocuklara el yıkamanın bir sorumluluk 
olduğu öğretilirken liseye devam eden öğrencinin sorumlulukları ise farklıdır. 
Dolayısıyla değerleri kendi içinde boyutlara ve yaş dönemlerine ayırmak değer 
eğitimi açısından yararlı olacaktır.  

3.5.	Bilişsel-Duyuşsal	ve	Davranışsal	Boyut

Eğitim ve öğretim etkinlikleri genel olarak öğrencilerin bilişsel alanlarına 
hizmet edecek ve beraberinde bilişsel özelliklerini test edecek şekilde 
düzenlenir. Ülke genelinde yapılan kademeler arası geçiş sınavları buna en 
güzel örnektir. Soruları hazırlayanların bakış açısı, objektif bir ölçme için 
çoktan seçmeli testlerin kullanılmasına yöneliktir. Bir çalışmada katılımcı 
öğretmenler ülkemizde eğitim sisteminin sınav odaklı olmasından, değerlerin 
ulusal sınavlarda ölçülmemesinden dolayı değerler eğitimine yeterince yer 
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veremediklerini, öğretmenin üzerindeki bu psikolojik baskının kalkması ve 
ülkemizdeki değerlendirme sisteminin değişmesi gerektiğini belirtmişlerdir 
(Kurtdede Fidan, 2013). Bozkurt (2019)’un çalışmasında araştırmaya katılan 
öğretmenler değerler eğitimini okulların temel görevi olarak gördüklerini 
belirtmişler ancak okulların değerler eğitiminde verimli olmadığını ifade 
etmişlerdir. Aynı zamanda öğretmenler değerler eğitiminin okullarda akademik 
başarıya göre geri planda kaldığını ve ilkokul programlarında yer alan değerler 
eğitimi ile ilgili kazanımların yeterli olmadığını belirtmişlerdir.

Öğretim programlarında kâğıt üstünde duyuşsal ve davranışsal alana 
ilişkin bazı unsurlar olsa da genel olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin bu 
alanlardan yoksun yürütüldüğü bir gerçektir. Bir kere sınavlarda değerlere ve 
duyuşsal alana ilişkin ölçmenin olmayışı beraberinde öğretmenlerin ve velilerin 
bu alana ilişkin duyarlılığını neredeyse yok ediyor. Ortaya sadece çok net 
yapmaya odaklanan bir zihniyeti çıkarıyor. Belirtmek gerekir ki bilişsel alanda 
öğrencilere verilenler de derslerin içerikleri ile ilgili, yani değerlere ilişkin 
genel olarak bilgilerin olduğunu söylemek de zor görünüyor. Burada önerilen 
ise değerler açısından bilişsel boyutta öğrencilere değerlerin bilgisi verilmeli, 
duyuşsal boyutta değerlere ilişkin duygular yaşatılmalı, davranış boyutunda da 
değerlerin davranışa dönüşmesi için etkinlikler hazırlanmalıdır.

Değerlerin bilgisi, değerlerin duygusu ve değerlerin davranışa dönüşmesi 
farklı konulardır. Bir öğrencinin bir değeri tanımlaması o değeri yaşadığı 
anlamına gelmiyor ya da bir öğrencinin bir değeri davranışa dönüştürmesi o 
değerle gurur duyduğu anlamını taşımıyor. Bu gerçekler göz önüne alındığında 
müfredatlara sadece değerleri koymak ve gerekli açıklamaları yapmak yeterli 
görülmemelidir. Bununla beraber değerlerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal 
boyutları da dikkate alınmalıdır.

Sonuç ve Tartışma

Değer eğitimi kapsamında etkililiği ve kalıcılığı artırmak için bireyi 
etkileyen aile ve okul faktörlerini değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmaya 
ilişkin bulgulara ve literatürden bu bulguları destekleyecek araştırmalara 
yukarıda değinilmiştir. Burada sadece çalışmanın sonuçlarına ilişkin bir 
değerlendirme yapılacaktır.

Değer eğitimi kapsamında ilk önemli kurum, ailedir. Burada değer eğitimini 
etkilemesi açısından aile başlığı altında küçük yaşlardan başlayan değer eğitimi, 
değer eğitiminde annenin önemi, ailenin değerlere verdiği önem ve anne babanın 
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değerler bağlamında birbirleri ile tutarlı davranması temalarına değinilmiştir. 
Ailede küçük yaşlarda hatta annenin hamilelik sürecinde değerlere dikkat etmesi, 
bebek dünyaya geldikten sonra annenin değerleri yaşamında kullanması, anne 
ve babanın değerler açısından tutarlı davranması ve birbirlerine destek olmaları 
değer eğitimini olumlu etkileyen unsurlardandır. Ailenin sahip olduğu değerler 
çocuklara da geçmektedir. Bu bulguyu destekler nitelikte bir sonuca Koç (2013) 
ulaşmıştır. Koç (2013)’un çalışmasında katılımcı annelerin çocuklarına değer 
aktarma konusunda en çok başarı değeri üzerinde durduğu, çocukların da değer 
öncelikleri bakımından ilk sırada annelerin aktarmak istedikleri başarı değerini 
ifade ettikleri ayrıca çocukların annelerinin kişisel değerlerini model aldıkları 
sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Değer eğitiminde aileden sonra ikinci faktör, okuldur. Okul başlığı altında 
öğretmenin rolü, öğretim programları, dersler arası irtibat, uzun süreli değer 
eğitimi ve değerlerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutuna önem vermek 
temaları değerlerin kazanılmasında önemli rollere sahiptir. Akpınar ve Özdaş 
(2013)’ın çalışmalarında katılımcı öğretmenler; değer eğitiminde okulun rolünü 
önemli görmesine rağmen, bu konuda okulu etkisiz bulmuşlardır. Öğretmenler 
okulun bu etkisizliğini ise derslerin yoğunluğu, sınıfların kalabalık olması ve 
okul-aile-çevre diyalogunun sınırlı olmasına bağlamışlar ve değer eğitiminin, 
okulun tek başına yapacağı bir etkinlik olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Sezer (2021)’in araştırmasında ise katılımcılar ayrıca değer eğitiminin 
süreklilik temelinde etkili bir planlama ve iş birliğine dayalı olarak yansıtma, 
özendirme ve örnek olma şeklinde sürdürülmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 
Başka bir çalışmada ise katılımcıların görüşlerine göre değerler eğitimine 
yönelik sorunlar, öğretmenlerin değerler eğitimindeki yetersizliği; programın 
ve ders kitaplarının değer eğitimindeki yetersizliği ve ailelerin değer eğitimi 
konusundaki yetersizliği şeklinde sıralanmıştır (Kan, 2022).

Sonuç olarak öğrencilerimize değerlerimizi kazandırabilmek için öncelikli 
kurum ailedir. Ailelerin özellikle de annelerin değer eğitimi kapsamında 
bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Aileden sonra değer eğitimi 
açısından ikinci önemli kurum okuldur. Okullarda değer eğitiminin daha 
profesyonel yürütülmesi için öğretmen eğitiminde değer eğitimine daha çok 
önem verilmelidir ki öğretmenler göreve başladığında değer eğitimi açısından 
yeterli olabilsin. Etkili bir değer eğitimi için öğretmenin hem bir rol model olması 
hem de değerlerle ilgili etkili bir etkinlik hazırlayacak donanıma sahip olması 
gerekmektedir. Ayrıca müfredatların değerler açısından birbirinden bağımsız 
şekilde değil de birbirleri ile ilişkili olarak hazırlanması, değerler sunulurken 
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bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alana da dikkat etmek etkili bir değer eğitimi 
açısından önerilmektedir.
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