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ÖNSÖZ 

Günümüz dünyasında teknolojideki gelişmeler ve küreselleşme ile 

birlikte toplumlar değişmekte, toplumlar iç içe geçmektedir. Bunun 

yanında, küresel ısınma ile birlikte iklim değişiklikleri çevremizin 

değişmesine sebep olurken çevre sorunları gibi yeni problemleri 

doğurmaktadır. Savaşlar ve sonucunda göçler gibi durumlar dünyamızı 

etkilemekte ve değiştirmektedir, bu değişim ve gelişimden de insanoğlu 

iyi ya da kötü nasibini almaktadır. Geçmişte otuz kırk yılda yaşanan 

değişimler günümüzde dört ile beş yılda yaşanmaktadır, özellikle 

teknojideki değişim insan yaşantısını çok etkilemekte ve 

değiştirmektedir. Değişen bu dünyada toplumların yetiştirdiği bireyler 

de değişmekte, istenen insan profili farklılaşmaktadır. Artık nitelikli 

insan gücü dijital becerilerle ilişkilendirilmektedir. İnsanın bu 

değişimini ya da insanoğlunun bu değişime uyumunu sağlayacak olan 

sistem eğitim sistemidir. Özellikle gelişmiş ülkelerin eğitim 

sistemlerinde yapay zeka, 3D yazıcılar, robotik kodlamalar, internet ve 

teknoloji ile desteklenen eğitim durumları yerini almaktadır. 

Yetiştirilen bireylerde bilginin yanı sıra liderlik, işbirliği yapabilme 

becerisi, yaratıcılık, dijital okuryazarlık, girişimcilik, global 

vatandaşlık, etkili iletişim, problem çözme becerileri gibi becerilerin 

kazandırılması hedeflenmektedir. Eğitim, bireyin yaşadığı toplum 

içinde değeri olan, yetenek, tutum ve bilgi, gelenek, kültür, sosyal 

beceriler, kişisel özellikleri karakter ve ahlak vb. gibi diğer davranış 

biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Eğitim; insan yetiştirme 

sanatı diye de tanımlanabilir. Başka bir şekilde eğitimi, bir toplumun 

maddi ve manevi kültürünün genç nesillere aktarılması ve yaşatılması 
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diye de tanımlayabiliriz. Eğitimi nasıl tanımlarsanız tanımlayın 

hepsinde ortak olan nokta insanı zamana ve mekana uyumlu bir şekilde 

gerekli bilgi ve becerilerle donatmak ve onun en iyi şekilde yaşamasını 

sağlamaktır diyebiliriz. Kitabın bu bölümünde modern eğitim 

anlayışında öne çıkan dinamik geometri yazılımları, eğitim 4.0 

bağlamında öğrenme-öğretme süreçleri, uygulamalı eğitimde yenilikler 

meslek yüksekokullarında 3+1 uygulaması ve yansıtıcı düşünmeye 

dayalı öğretim gibi konuların işlendiği çalışmalar yer almaktadır.  

Kitabın alana katkı sağlaması dileğiyle…  

Doç. Dr. Ayla ARSEVEN 
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GİRİŞ 

Matematik öğretmen adayları lisans öğrenimi sürecinde alan 

eğitimleriyle beraber pedagojik alan eğitimi almakta, bu eğitim 

sayesinde mesleklerini icra edecekleri süreç öncesinde birtakım 

deneyimler kazanmaktadırlar. Bu durum öğretmen olmadan önceki 

mesleki deneyimleri güçlendirebilmekte, daha nitelikli, verimli ve 

etkili bir öğrenme sürecinin önünü açabilmektedir. Nitekim diğer 

alanlarda olduğu gibi matematik öğrenme alanında da pedagojik alan 

eğitiminin önemi artmakta, Yüksek Öğretim Kurulu bu alanda revize 

işlemlerinin yürütüldüğü adımlar atmaktadır. Matematik öğrenim 

süreçlerinde verimin ne şekilde artırılacağı, öğrenme sürecine ayrılan 

süre ve konuların nasıl öğretileceği sürekli bir tartışma konusu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Matematikten daha fazla faydalanmak 

amacıyla bu alanda arayışlar başlamış, dikkatler matematiğin öğrenme 

alanlarına ve öğretim süreçlerine çevrilmiştir (Altun, 2002). Ezberci 

eğitim ile sorunları çözebilmek sadece öğretmen adaylarını, metni 

doğrudan işlenen dersin bir nesnesi olarak kabul etmesine neden 

olacak, Özel Öğretim Yöntemleri gibi dersler sayesinde yapılacak 

farklı uygulamalar vasıtasıyla bilgiyi içselleştirme mümkün 

olabilecektir (Aylanç, 2012).  

Öğretmen adaylarının alanı bilmesi, alan ile ilgili becerilere sahip 

olması ve geliştirmesi, alana dönük yöntemler, teknikler ve stratejileri 

öğrenmesi, öğrendiği bilgileri uygulamaya dönüştürme becerisi 

kazanması için Özel Öğretim Yöntemleri dersi bir fırsat olarak 

görülmektedir (Uçgun, 2008). Özel öğretim ya da alan eğitimi bilgisi 
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öğretmen adaylarının sınıflarda kazanacağı bilgi birikimini etkili bir 

şekilde hazırlama ve sunma becerilerini geliştirdiği derslerdir. Özel 

öğretim yöntemleri derslerinde öğretmen adaylarına bazı teorik 

bilgiler verilmesi sonrasında öğretmen adaylarına öğretim sürecinin 

bir bölümünde ders verme imkânı tanınmaktadır. Özel öğretim 

yöntemleri dersi şu hususları içerir; öğretmen tarafından yapılacak 

kısa açıklama veya özet, çeşitli uygulama çalışmaları, tartışma 

seansları, öğretmenlik becerilerinin çeşitli şekillerdeki uygulanmaları, 

kütüphaneleri ve diğer bilgi merkezlerini kullanabilme etkinlikleri, 

ölçme ve değerlendirme örnekleri (Çepni, Ayas, Jhonson ve Turgut, 

1997).  

Çağımızın kaçınılmaz bir gerekçesi olan teknoloji diğer öğretim 

süreçleriyle beraber Özel Öğretim Yöntemleri dersinin içeriğine de 

dâhil olmuş, özellikle matematik öğretmen adaylarının pedagojik alan 

eğitimlerini almada etkili ve gerekli görülen bir olgu haline gelmiştir. 

Teknoloji, matematik öğretiminin yapıldığı sınıflarda uygun bir 

biçimde kullanıldığında, matematiksel anlamayı derinleştirmektedir. 

Matematik eğitiminde bilgisayarın kullanımı; araştırma, muhakeme 

etme, varsayımlarda bulunma ve genelleme gibi yüksek düzey zihinsel 

beceriler üzerine odaklanmaktadır (Wiest, 2000). Yine benzer şekilde 

öğretim süreçlerinde teknolojinin kullanımının, öğrencilerin 

muhakeme, keşfetme, problem çözme ve yeni sorular sorma 

yetenekleri konusunda daha aktif olmalarını sağladığı ifade 

edilmektedir (Van Voorst, 1999). Bununla birlikte teknoloji destekli 

eğitim matematikle önemli ilişkisi olan problem çözme sürecinin 
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gelişiminde etkili olduğu ifade edilmektedir. Nitekim Fukuda ve 

Kakihana (2009) üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışmada, 

teknoloji destekli ortamlarda problem kurmanın öğrencileri birden 

fazla yöntem bulmaya cesaretlendirdiğini ifade etmişlerdir.  

Teknoloji destekli eğitimin vazgeçilmezlerinden biri de şüphesiz bu 

alanda geliştirilen yazılımlardır. Bu yazılımlar sayesinde öğretim 

süreçleri daha etkili, kalıcı ve aktif hale getirilebilmektedir. Nitekim 

matematiğin geometri öğrenme alanına ilişkin son dönemlerde 

geliştirilen birçok dinamik geometri yazılımı öğretim süreçlerinde yer 

bulmuştur. Dinamik geometri yazılımlarının en önemli özellikleri, 

oluşturulan şekillerin çeşitli dönüşümler altında bir yerden başka bir 

yere taşınabilmesi, değiştirilebilmesi ve hareket ettirilebilmesidir 

(Hazzan & Goldenberg, 1997). Dinamik geometri yazılımları görsel 

ve sayısal temsilleri bütünleştirerek öğrencilerin sayılar ve şekiller 

arasındaki ilişkileri kurmasına ve anlamlı öğrenmeler oluşturmalarına 

yardımcı olmaktadır (Sinclair & Crespo, 2006). Chan ve Leung (2014) 

dinamik geometri yazılımlar aracılığıyla yapılan öğretim süreçlerinin 

farklı öğrenme düzeylerindeki öğrencilerin matematik başarısında 

artış sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. Dinamik geometri 

yazılımlarının deneyimlere destek verme ve geometriyi öğrencilere 

araştırmalar yoluyla öğretme gibi özellikleri öğretilen geometri için 

alternatif olanaklar sunmaktadır (Edwards, 1997). Yevdokimov (2005) 

teknolojinin öğrencilerin problem kurma sürecini anlamalarında 

önemli faktörlerden biri olduğunu belirterek dinamik geometri 

yazılımı kullanan öğrencilerin çizimleri ile verilen sorular arasında 
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derin bir anlayış içine girdiklerini gözlemlemiştir. Bu sebepler 

doğrultusunda araştırmacılar tarafından yapılmış olan alan yazın 

taraması neticesinde matematik öğretmen adaylarının dinamik 

geometri yazılımlarıyla yürütülen Özel Öğretim Yöntemleri dersine 

yönelik görüşlerinin dersin içeriği ve öğretim süreci açısından 

araştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamış olması çalışmanın özgün 

yönünü güçlendirmektedir. Ayrıca bu şekilde dinamik geometri 

yazılımlarının öğretim süreçlerine dâhil edilerek matematik 

öğretmenlerinin bu derste kazanacağı deneyimlerinin ve bu konudaki 

görüşlerinin bundan sonraki bu ve benzeri pedagojik derslerde farklı 

dinamik matematik veya geometri yazılımlarının kullanılmasında 

öncü olacağı ve öğretim süreçlerini zenginleştireceği 

düşünülmektedir.  

Araştırmanın amacı ve alt amaçlar 

Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının dinamik 

geometri yazılımlarıyla yürütülen ÖÖY dersine yönelik görüşlerini 

ortaya koymaktır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıda verilen alt 

problem cümlelerinin cevapları aranmıştır; 

Matematik öğretmen adaylarının ÖÖY dersinin; 

 

1. İçeriğine ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. Öğretim sürecine ilişkin görüşleri nelerdir? 

 

 



 

 9 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Matematik öğretmen adaylarının dinamik geometri yazılımlarıyla 

yürütülen ÖÖY dersine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan 

bu araştırma, nitel araştırma türlerinden olgu bilim deseni dikkate 

alınarak yapılmıştır. Olgu bilim tekniği, nitel araştırmaların yapısı 

gereği genellenebilen ve kesin sonuçları ortaya çıkarmada kısıtlı 

olarak görülse de bilinen fakat konu ya da içerik hakkında geniş bir 

bilgiye sahip olunmayan durumlarda var olan olguları veya durumları 

daha net bir şekilde görmemize olanak sağlayan bir desen olarak ifade 

dilmektedir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 

Demirel. 2018). Bu desende yapılan bilimsel araştırmaya katılan 

kişilerin bir olguya ilişkin algıları, yaşantıları, olgulara yükledikleri 

anlamları ve deneyimlerinin detaylı bir şekilde açıklanarak 

yorumlanması söz konusu olmaktadır (Ary, Jacobs, Sorensen ve 

Walker, 2013; Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu doğrultuda, matematik 

öğretmen adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri dersine ilişkin 

görüşleri iki adet sorudan oluşan Yapılandırılmış Görüşme Formu 

yardımıyla toplanmış, elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile 

analiz edilerek belirli temalar, kategoriler ve kodlar altında 

gruplandırılmıştır. Bu gruplandırma işlemi yapılırken frekans ve 

yüzdeler kullanılmıştır.  
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Araştırma Grubu 

Araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yılında güz döneminde 

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir ildeki 

Üniversitenin Pedagojik Formasyon Eğitimi Programında öğrenim 

gören 21 Bayan 9 Erkek toplam 30 matematik öğretmen adayıyla 

yürütülmüştür. Araştırmada örneklem belirlenirken zaman ve işgücü 

kolaylığı açısından araştırmacılardan birinin çalıştığı üniversite 

seçilerek uygun örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Uygun 

örnekleme yöntemi; zaman, işgücü ve para açısından var olan 

sınırlılıklar sebebiyle örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama 

yapılabilir birimlerden seçilmesidir (Büyüköztürk, 2015, s. 92). 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada matematik öğretmen adaylarının dinamik geometri 

yazılımlarıyla yürütülen ÖÖY dersine yönelik görüşlerini belirlemek 

amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiş iki adet sorudan oluşan 

Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılmıştır. Literatür taraması 

neticesinde araştırmacılar tarafından hazırlanan taslak form matematik 

eğitimi alanında uzman üç öğretim üyesine inceletilerek formun yapı 

ve kapsam geçerliliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu form ilgili 

dönemde final sınavına ek olarak verilmiş ve değerlendirmeye tabi 

tutulmayacağı özellikle vurgulanmıştır. Formda matematik öğretmen 

adaylarının dinamik geometri yazılımlarıyla yürütülen ÖÖY dersinin 

içeriği ve öğretim sürecini değerlendiren iki adet açık uçlu soru 

bulunmaktadır. Yapılandırılmış Görüşme Formunun güvenirliğini 



 

 11 

belirlemek amacıyla Miles ve Heberman’ın (1994, s. 64) ifade etmiş 

olduğu uzlaşma yüzdesi formülü kullanılmıştır. Uzlaşma Yüzdesi 

(P)=görüş birliği/[görüş birliği+görüş ayrılığı]x100 Formülü ile 

hesaplanmaktadır. Güvenirliğin %90 ve üzeri olduğu durumlarda iyi 

olduğu ifade edilmiştir (Saban, 2008). Bu doğrultuda Yapılandırılmış 

Görüşme Formunun uzlaşma yüzdesi (P)=%98,1 olarak hesaplanmış 

ve nitel verilerin güvenilir olduğuna karar verilmiştir. Bu doğrultuda 

araştırmacılar tarafından oluşturulan Yapılandırılmış Görüşme Formu 

veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.  

 

Veri Toplama Süreci 

 

Çalışmada 2019-2020 eğitim-öğretim yılında güz döneminde 

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir ildeki 

Üniversitenin Pedagojik Formasyon Eğitimi Programında öğrenim 

gören matematik öğretmen adaylarıyla bir dönem (14 Hafta her hafta 

3 saat) uygulamalı etkinlikler yapılmıştır. Bu etkinliklerde temel 

geometrik çizimler, üçgen ve özel üçgenlerin çizimi, dörtgen ve özel 

dörtgenlerin çizimi, çokgen ve düzgün çokgenlerin çizimleri, çember 

ve özel çemberlerin çizimi, geometrik yer problemleri, inversiyon ve 

koniklerin inversiyon eğrileri çizilmiştir. Bu konularla ilgili etkinlik 

örnekleri ekte sunulmuştur (Bkz. Ek 1).  
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Verilerin analizi 

Çalışma verileri betimsel analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Betimsel analizde elde edilen veriler araştırmacılar tarafından 

belirlenmiş temalara göre yorumlanmaktadır. Bu tür çözümlemelerde, 

araştırma kapsamına dâhil edilen kişilerin görüşlerini net bir şekilde 

yansıtmak amacı ile genellikle doğrudan alıntılara yer verilmektedir 

(Altunışık, Coşkun, Yıldırım ve Bayraktaroğlu, 2001; Yıldırım ve 

Şimşek, 2011). Bu doğrultuda çalışmada veriler öncelikle Microsoft 

Excel Programı yardımıyla bilgisayar ortamına geçirilmiş, daha sonra 

bu veriler kendi içerisinde analiz edilmiş, frekans ve yüzde değerleri 

hesaplanarak kategoriler oluşturulmuş, bu kategoriler yardımıyla 

temalar meydana getirilmiştir. Ayrıca matematik öğretmen adaylarının 

yapılandırılmış görüşme formlarından elde edilmiş olan veriler K1, K2, 

… K30 şeklinde kodlanarak verilerin hatalardan arınık olmasına özen 

gösterilmiştir.  

BULGULAR VE SONUÇLAR 

Araştırmada ilk olarak matematik öğretmen adaylarına ÖÖY dersinin 

içeriğine ilişkin bir soru sorulmuştur. Bu soruya verilen yanıtlardan 

elde edilen frekans, yüzde, kod, kategori ve temalara ilişkin bulgular 

Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1: ÖÖY dersinin içeriğine ilişkin öğretmen adaylarının 

görüşleri 

Tema Kategori Kod Frekans % 

Ders  

İçeriği 

Uygun 

Mantığa Dayalı 15 50,000 

Kalıcı 14 46,666 

Zevkli ve Eğlenceli 9 30,000 

Somutlaştırıcı 7 23,333 

Sorgulayıcı 3 10,000 

Uygun Değil Zor ve Karmaşık 7 23,333 

  

Tablo 1’ de Ders İçeriği teması altında uygun ve uygun olmayan 

şeklinde 2 kategori oluştuğu görülmektedir. Ders içeriğini uygun 

gören matematik öğretmen adaylarının %50’si (f=15) dinamik 

yazılımlarla yürütülen ÖÖY dersinin içeriğini mantığa dayalı 

bulurken, yaklaşık %47’si (f=14) kalıcı bulmaktadır. Matematik 

öğretmen adaylarının %30’u (f=9) dersin içeriğini zevkli ve eğlenceli 

bulurken, %10’u (f=3) sorgulayıcı olarak ifade etmiştir. Matematik 

öğretmen adaylarının yaklaşık %23’ü (f=7) ders içeriğini uygun 

görmemekle beraber zor ve karmaşık bulmaktadır. Elde edilen 

bulgulara ilişkin örnek öğretmen adayı görüşleri şöyledir;  

 

K1. Soyut materyaller kullanarak dersi daha ilginç ve dikkat 

çekici bir ders haline getirebileceğimizi derse nasıl 

başlayacağımız akıcı bir halde nasıl devam ettirmemiz 

gerektiğini dersi nasıl bitirmemiz gerektiğini anladım.   
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K2. Bu derste bana sorulan basit kavramları bilemeyince 

kendimi sorgulamaya başladım.    

K3. Bu derste matematiği verimli ve kalıcı anlatabilmek için 

özellikle benim temel kavramları tam anlamıyla öğrenmem 

gerektiğini anladım.  

K7. GeoGebrada yetersizdim. Kendimi geliştirmek adına ve 

hocamızdan gelecek sorulara cevap verebilmek adına daha fazla 

yoğunlaştım. Hiç bilmeyen birine ders anlattığımızda daha 

rahat olurdu ama karşımda hocamız ve arkadaşlarım varken 

biraz tedirgin oldum, heyecanlandım. 

K20. Öğrencilere her dersin mantığını kavratarak farklı daha 

zevkli ve kalıcı şekilde öğretebileceğini öğrendim. 

K22. Özel öğretim yöntemleri dersinde ezbere dayalı sistemin 

tersine her problemin her formülün mantığa dayalı çözümünün 

olduğunu, öğrencilere her dersin mantığını kavratarak farklı 

daha zevkli bir şekilde öğretilebileceğini öğrendim. 

 

Araştırmada ikinci olarak matematik öğretmen adaylarına ÖÖY 

dersinin öğretim sürecine ilişkin bir soru sorulmuştur. Bu soruya 

verilen yanıtlardan elde edilen frekans, yüzde, kod, kategori ve 

temalara ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 2: ÖÖY dersinin öğretim sürecine ilişkin öğretmen adaylarının 

görüşleri 

Tema Kategori Kod Frekans % 

Öğretim  

Süreci 

Uygun 

Ezberden Uzak 14 46,666 

Strateji-Yöntem-Teknik 12 40,000 

Mesleki Yetkinlik 11 36,666 

Görsellik 5 16,666 

Merak Uyandırıcı 4 13,333 

İlgi ve Dikkat Çekici 4 13,333 

Uygun Değil Zor ve Karmaşık 6 20,000 

  

Tablo 2’ de Öğretim Süreci teması altında uygun ve uygun olmayan 

şeklinde 2 kategori oluştuğu görülmektedir. Öğretim sürecini uygun 

gören matematik öğretmen adaylarının yaklaşık %47’si (f=14) 

dinamik yazılımlarla yürütülen ÖÖY dersinin öğretim sürecini 

ezberden uzak bulurken, %40’ı (f=12) strateji-yöntem-teknik 

yönünden uygun bulmaktadır. Matematik öğretmen adaylarının 

yaklaşık %37’si (f=11) dersin öğretim sürecinin mesleki yetkinlik 

kattığını ifade ederken, %17’si (f=5) görsellik kattığını belirtmiştir. 

Yine matematik öğretmen adaylarının yaklaşık %13’ü (f=4) dersin 

öğretim sürecini merak uyandırıcı, ilgi ve dikkat çekici bulmaktadır. 

Adayların %20’si (f=6) ise dersin öğretim sürecini uygun görmemekle 

beraber zor ve karmaşık bulmaktadır. Elde edilen bulgulara ilişkin 

örnek öğretmen adayı görüşleri şöyledir;  
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K14. Öğretmenlik mesleğimi en iyi şekilde yapabilmem için 

birçok şey öğretti. Mesleğime ilişkin olumlu tutum ve 

davranışlar kazandırdı.   

K8. Derste öğrendiklerimle matematikte yetersiz olduğumu 

anladım. 

K9. Bu ders materyal hazırlamaya, konuları işlerken görsel 

kullanmaya ve konular arasında bağlantı kurmaya yardımcı 

oldu. 

K6. Derse ilk başladığımız zaman, derste öğrendiklerimle 

matematikte derste öğrenmediğimiz teknikleri ve yöntemleri 

öğrendim.  

K17. Derste yapılan sunumlar ve materyaller dikkat çekici ve 

merak ettiğim soruları cevaplar niteliğinde idi.  

K3. Öğretmenlerin öğrenciye olumlu bir izlenim hissettirerek 

derse olan ilgi ve dikkatlerini artırması gerektiğini anladım.  

K8. Bu ders sayesinde matematikte belli bir düzenin olduğunu 

öğrendim. Bir konuyu anlatırken ezbere dayalı değil de, 

öğrencilere kavramları anlatarak neyin nerden geldiğini 

söylenmesi gerektiğini öğrendim. 
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretmen adayları yetiştirilirken alan bilgisinin öğretimiyle beraber 

pedagojik alan bilgisi de verilmekte, bu alanla ilgili becerilerin önemi 

her geçen gün önem kazanmaktadır. Nitekim ülkemizde lisans öğretim 

programları her geçen gün bu doğrultuda revize edilmekte ve 

pedagojik alan bilgisine ilişkin dersler arttırılmaktadır. Diğer öğrenme 

alanlarıyla beraber matematik öğrenme alanı da göz önüne alındığında 

bu derslerden birinin de Özel Öğretim Yöntemleri dersi olduğu göze 

çarpmaktadır. Lisans öğretim programlarında matematik öğretmen 

adaylarına bu ders verilmekte, öğretmen adaylarının pedagojik alan 

bilgilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda araştırmada 

matematik öğretmen adaylarına yönelik dinamik geometri 

yazılımlarıyla yürütülen özel öğretim yöntemleri dersinin içeriğine ve 

öğrenme süreçlerine ilişkin öğretmen adayları görüşleri incelenmiştir.  

Araştırmada ilk olarak matematik öğretmen adaylarına Özel Öğretim 

Yöntemleri dersinin içeriğine ilişkin bir soru sorulmuştur. Bu soruya 

verilen yanıtlardan elde edilen Ders İçeriği teması altında uygun ve 

uygun olmayan şeklinde iki kategori oluştuğu görülmektedir. Ders 

içeriğini uygun gören matematik öğretmen adaylarının yarısı dinamik 

yazılımlarla yürütülen Özel Öğretim Yöntemleri dersinin içeriğini 

mantığa dayalı bulurken, yaklaşık %47’si kalıcı bulmaktadır. 

Matematik öğretmen adaylarının %30’u dersin içeriğini zevkli ve 

eğlenceli bulurken, %10’u sorgulayıcı olarak ifade etmiştir. Yine 

Matematik öğretmen adaylarının yaklaşık %23’ü ders içeriğini uygun 

görmemekle beraber zor ve karmaşık bulmaktadır. Dersin içeriğine 
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ilişkin sonuçların sebepleri öğretim sürecine dinamik geometri 

yazılımlarının eklenerek alanla ilgili becerilerin artması, farklı bir 

öğrenme içeriği oluşturulması ve bu içeriğin zengin, ilgi çekici ve 

mantığa dayalı hale gelmesi olabilir. Alanyazın taraması yapıldığında 

araştırmanın bu sonucuyla örtüşen veya benzerlik gösteren çalışmalara 

rastlamak mümkündür. Özmen, Aküzüm, Tan, Koçoğlu ve Demirkol 

(2014) çalışmalarında alan bilgisi düzeyleri yüksek olan 

öğretmenlerin, öğrenenlere öğrenmeye dönük araştırma yollarını 

öğretmeleri neticesinde, öğrenenlerin bilgiyi inşa etme ve kavramsal 

fikirlerini geliştirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ifade 

etmişlerdir. Uçgun (2008) öğretmen adaylarının alanını tanıması, 

alanıyla ilgili becerilere sahip olması ve geliştirmesi, alanına dönük 

yöntemleri, teknikleri ve stratejileri öğrenmesi ve uygulamaya 

dönüştürme becerisi kazanabilmesi için Özel Öğretim Yöntemleri 

dersinin bir fırsat olduğunu belirtmiştir. Gomes ve Vergnaud (2004) 

ise dinamik geometri yazılımları ortamında yapılan öğretimin, farklı 

geometrik kavramların kullanımının arttırdığını ve öğrencilerin 

geometrik kavramların farklı özelliklerini kullanmaları ile geometrinin 

zenginleşmesini sağladığını ifade etmişlerdir. 

Araştırmada ikinci olarak matematik öğretmen adaylarına Özel 

Öğretim Yöntemleri dersinin öğretim sürecine ilişkin bir soru 

sorulmuştur. Bu soruya verilen yanıtlardan elde edilen Öğretim Süreci 

teması altında uygun ve uygun olmayan şeklinde iki kategori oluştuğu 

görülmektedir. Öğretim sürecini uygun gören matematik öğretmen 

adaylarının yaklaşık %47’si dinamik yazılımlarla yürütülen Özel 
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Öğretim Yöntemleri dersinin öğretim sürecini ezberden uzak bulurken, 

%40’ı strateji-yöntem-teknik yönünden uygun bulmaktadır. Matematik 

öğretmen adaylarının yaklaşık %37’si dersin öğretim sürecinin 

mesleki yetkinlik kattığını ifade ederken, %17’si görsellik kattığını 

belirtmiştir. Yine matematik öğretmen adaylarının yaklaşık %13’ü 

dersin öğretim sürecini merak uyandırıcı, ilgi ve dikkat çekici 

bulmaktadır. Matematik öğretmen adaylarının %20’si ise dersin 

öğretim sürecini uygun görmemekle beraber zor ve karmaşık 

bulmaktadır. Öğretim sürecine ilişkin sonuçların sebepleri öğretim 

sürecinde kullanılan dinamik geometri yazılımlarına ilişkin yöntem, 

teknik ve etkinlikler olabilir. Alanyazın taraması yapıldığında 

araştırmanın bu sonucuyla örtüşen veya benzerlik gösteren çalışmalara 

rastlamak mümkündür. Arslan ve Özpınar (2008) Özel Öğretim 

Yöntemleri derslerinde öğretmen adaylarının çeşitli öğretim 

stratejileri, yöntemleri ve teknikleri öğretilerek veya tartışarak 

birtakım bilgileri keşfedebileceğini, öğretmenliği icra ettikleri süreç 

boyunca bu yöntemleri kendilerine göre yorumlayıp kullanabilecek 

yeterliğe sahip olacak şekilde yetiştirildiklerini ifade etmiştir. Kutluca, 

Birgin ve Çatlıoğlu (2007) Özel Öğretim Yöntemleri dersinde 

öğretmen adayları tarafından yapılan etkinlikler sayesinde öğretim 

sürecine uygun yöntemleri ve teknikleri kullanabilme noktasında 

bilgilerin veya becerilerinin artış gösterdiği ve hizmet öncesinde 

tecrübe kazandıklarını ifade etmişlerdir. Fidan (2008) çalışmasında 

ders süreçlerinde araç-gereç kullanımının ders sürecini daha zevkli 

hale getirdiğini, öğrenci motivasyonunun arttığını ve kalıcı 
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öğrenmenin sağlandığını belirtmiştir. Sönmez (1986) çalışmasında 

öğretme-öğrenme süreçlerinde etkili bir iletişimin kurulabilmesi için, 

öğretmenin hedef olarak seçilen davranışlara, öğrencilerin hazır 

bulunuşluk düzeylerine uygun olan eğitim araç ve gereçleri ile 

tekniklerini işe koşması gerektiğini belirtmiştir. Küçükoğlu, Köse, 

Taşgın, Yılmaz ve Karademir (2012) çalışmalarında Özel Öğretim 

Yöntemleri dersinin, öğretmen adaylarının öğrenme-öğretme 

stratejileri, yöntemleri ve tekniklerinin kullanılması, öğretim 

materyallerinin kullanılması, öğretim ortamlarının tanınması, hizmet 

öncesinde ve sonrasındaki eğitim sürecine ilişkin ilk deneyimlerini 

yaşamaları ve elde ettikleri bu kazanımlardan faydalanmaları açısından 

önemli olduğunu belirtilmişlerdir. 

Araştırma bulguları neticesinde matematik öğrenme alanına ve bu 

konuda çalışmak isteyen araştırmacılara şu önerilerde bulunulmuştur; 

1. Lisans öğrenimi verilen eğitim fakültelerinde matematik 

öğretmenlerine verilen özel öğretim yöntemleri dersinin öğretmen 

adaylarının mesleki tecrübelerine daha fazla katkı sağlayabilmesi için 

bu tür dinamik geometri yazılımlarına ilişkin uygulama saatleri 

arttırılabilir. 

2. Dinamik geometri yazılımlarıyla yürütülen özel öğretim yöntemleri 

derslerinde öğretmen adaylarının süreçteki başarılarını etkileyen 

motivasyonları, bilişsel becerileri vb. görüşleriyle beraber 

araştırılabilir. 
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3. Özel Öğretim Yöntemleri derslerinde ortaokul matematik ders 

kitaplarında bulunan etkinlikler dinamik geometri yazılımları 

yardımıyla matematik öğretmen adayları tarafından uygulamalı bir 

şekilde gerçekleştirilebilir.  
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EKLER 

Ek 1. Etkinlik Örnekleri 

Uygulama  1. Bir üçgeni eş parçalara ayırma 

Bir üçgenin köşe noktalarından geçmeyen, üçgenin çevresini ve alanını iki 

eş parçaya ayıran bir doğru (ya da doğrular) nasıl çizilir?                

 

Doğru iki noktasıyla, üçgen ise üç noktası (köşe noktaları) ile belli olan 

geometrik şekillerdir. Bu problemde verilen bir üçgen, istenen ise bir 

doğrudur. Bir doğrunun çizilebilmesi için iki noktasının bilinmesi gerekir. 

Buna göre öncelikle genel anlamda dar açılı bir çeşitkenar üçgen alarak, 

verilen şartlara uygun temsili bir doğru çizip çözümü bu şekil üzerinden 

araştıralım. Daha sonra verilen üçgenin kenarlarına göre ikizkenar veya 

eşkenar, açılarına göre dik üçgen veya geniş açılı üçgen olması gibi özel 

durumlara bu çözüm üzerinden dinamik olarak bakabiliriz. 

ABC dar açılı bir çeşitkenar üçgen olmak üzere, bu üçgenin çevresini ve 

alanını iki eş parçaya ayıran temsili bir doğru çizelim.  

 

Şekil 1. Üçgeni eş parçalara ayıran doğru (temsili şekil) 
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Doğrunun üçgeni kestiği D ve E noktaları için |AD| ve |AE| uzaklıklarını, 

problemde verilen şartlara uyarak üçgenin kenar uzunlukları cinsinden 

bulmamız gerekir.  

Bu şartlara göre, bir üçgenin çevre uzunluğunun yarısına üçgen için yarı 

parametre (semi paremater) adı verilir ve genellikle s ile gösterilir.  Üçgen 

verildiğinde s değeri bellidir ve bu problemde s = |AD|+|AE| (= d) olmalıdır.  

Alanı iki eş parçaya bölme şartı olan  2S(ADE)=s(ABC) eşitliğinden alan 

için sinüs teoremini kullanarak (A açısı için)  |AD||AE| = bc/2 = e elde 

edilir.  

Buna göre, |AD| ve |AE| uzaklıkları, toplamları ve çarpımları bilinen iki 

sayı olduğundan  bu değerler; 

2 0x dx e− + =  

şeklinde ikinci derecen bir denklemin kökleri olarak alınabilir. 

 

Şimdi bu işlemi bir dinamik geometri yazılımı ile yapalım.  

 

Bunun için Geogebra programında; Çokgen aracı ile bir dar açılı çeşitkenar 

ABC üçgeni oluşturalım. Giriş ekranına (a+b+c)/2 yazılıp enter tuşuna 

basıldığında cebir penceresinde d adında bir değer elde edilir. Bu değer, 

üçgenin yarı parametresi adı verilen s’dir.  

Yine giriş alanına sqrt(d*d-2*b*c) yazıldığında bir e (yukarıdaki denklemin 

diskriminant) değeri elde edilir. Denklemin kökleri ise  

(d - e)/2 = f  ve (d + e)/2 = g 

olup aradığımız değerlerdir. 
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Merkez ve yarıçapla çember aracı ile çizilen, A(f) çemberinin c kenarı ile 

kesişim noktası D ve A(g) çemberinin b kenarını ile kesişim noktası E 

olmak üzere DE doğrusu aradığımız doğrudur. 

 

Şekil 2. Üçgeni eş parçalara ayıran doğru (gerçek şekil) 

 

Bu çözümden aşağıdaki önermeyi ifade edebiliriz. 

Sonuç 9. Bir üçgen verildiğinde bu üçgenin çevresini ve alanını iki eş 

parçaya ayıran doğru, üçgenin iç teğet çemberinin merkez noktasından 

geçer. 

 

Bu sonucu görmek için bu doğru ile B açısının açıortay doğrusunun kesişim 

noktasını alıp bu noktanın üçgenin iç teğet çemberinin merkez noktası 

olduğu gösterilebilir.    

 

Üçgen verildiğinde iç teğet çemberin merkez noktası bilinen bir noktadır. 

Doğru ise iki noktasıyla belli olan bir şekildir.  Şekil 42 de verilen üçgenin c 

kenarı üzerinde keyfi bir H noktası seçilir (bunun için [AB] doğru parçası 

çizilir ve üçgen gizlenir H noktası [AB] üzerinde alınır).  
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F iç teğet çemberin merkez noktası olmak üzere HF doğrusu çizilir. Bu 

doğrunun b kenarı ile kesişim noktası I bulunur.  Acaba, H noktasını hareket 

ettirerek aynı özelliğe sahip olan ve DE doğrusundan farklı doğrular 

oluşturulabilir mi?  Diğer bir ifadeyle bu problemde verilen şartları sağlayan 

DE doğrusu tek midir?  Araştırılabilir.  

Bunun için AHI üçgeni oluşturulur. H noktasını hareket ettirerek cebir 

penceresinden (d, i) ve (ü1, ü3) değerleri gözlemlenir. Yukarıda verilen 

şartların ancak H = D olduğunda sağlandığı görülmektedir. Bu ise bize 

üçgen verildiğinde istenen şartlara uyarak elde edilen DE doğrusunun tek 

olduğunu gösterir. 

Şimdi de verilen üçgenin özel durumlarına bakalım. 

Özel Durumların Araştırılması 

Eğer verilen üçgen bir eşkenar üçgen ise kenarortay doğruları, kenarlara ait 

yükseklik doğruları ve o kenarı gören açıortay doğruları aynı doğrulardır. 

Bu doğrular, verilen şartları sağlayan yani üçgenin çevresini ve alanını iki eş 

parçaya ayıran doğrulardır. Ancak bu doğrular, aşikâr çözüm olan 

doğrulardır. Bunun için problemde istenen doğrunun verilen üçgenin köşe 

noktalarından geçmeme şartı konmuş ve bu doğrulardan farklı bir doğru 

bulmamız istenmiştir. 

 

Düzgün çokgen aracı ile üçgenin [BC] kenarı üzerine bir eşkenar üçgen 

çizilir. A köşesi eşkenar üçgenin üçüncü köşe noktası olan J noktasına 

taşıdığımızda D noktası C noktasına, DE doğrusu ise C açısının açıortay 

doğrusuna dönüşür. Yani yukarıdaki doğrulardan farklı bir doğru oluşmaz. 

Bu ise istediğimiz bir doğru değildir.  
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Böylece aşağıdaki sonucu ifade edebiliriz. 

 

Sonuç 10. Bir eşkenar üçgenin köşe noktalarından geçmemek kaydıyla 

üçgenin çevresini ve alanını iki eş parçaya ayıran bir doğru çizilemez. 

 

Eğer üçgen bir ikizkenar üçgen ise tabana ait kenarortay, yükseklik ve tepe 

açısının açıortay doğruları aynı doğru olup verilen şartları sağlayan 

doğrudur.  

 

Bu doğrudan farklı bir doğrunun varlığını araştırmak için [BC] kenarının 

orta dikme doğrusu çizilir.  A köşesi bu doğru üzerine taşınır ve DE 

doğrusunun var olma durumları gözlenir. (Yaptığınız gözlem sonucunda 

vardığınız kararı ifade ediniz). 

Eğer üçgeni bir dik üçgen veya geniş açılı bir üçgen durumuna getirirsek 

yine verilen şartlar H = D olması durumunda sağlanmaktadır. Böylece 

aşağıdaki sonucu verebiliriz. 

Sonuç 11.  Bir üçgenin köşe noktalarından geçmeyen, üçgenin çevresini ve 

alanını iki eş parçaya ayıran doğru; üçgenin bir eşkenar üçgen olmaması 

durumunda tek bir doğru (DE doğrusu) olarak çizilebilir. 

Tangram Bilmecesi Oluşturma 

Uygulama  2. Sen ne yaptın? 

Bir öğretmen 9 öğrencisi ile bütün öğrencilerinin de katılabileceği bir oyun 

oynamak ister. Öğrencilerine “Siz her biriniz bir noktasınız ve bu noktalarla 

çeşitli geometrik şekiller ve bu şekilleri birleştirerek yeni figürler elde 

edeceğiz" der.   
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Öğrencilerinden dördünü seçerek bir ABCD karesi oluşturacak şekilde 

yerleştirir. Kendisi (E noktası öğretmen) bu dört öğrenciye de eşit uzaklıkta 

olan yerde durur. Öğrencilerine; “Biz EAD ve ECD birer ikizkenar eş 

üçgenleriz.”  

 

F, A ile B’nin ve G, B ile C’nin tam ortasına geçsin. Böylece BGF de bir 

ikizkenar üçgendir, ama bizden daha küçüktür.  H, benimle A arasına ve I, 

beninle C arasına geçsin. AFH üçgeninde bir ikizkenar üçgen olur. Ama o 

da BGF üçgeninden daha küçüktür. “Kim açıkta kaldı?” diye sorar. 

 

Son öğrenci (J noktası) ben diye cevap verir. Öretmen sen de F ile G’nin 

ortasına geç. Böylece, Biz H, F ve J ile bir kare (HFJE), I ve J ile AFH 

üçgenine eş olan bir üçgen (EJI) oluştururuz. Değil mi der. Ne kaldı? diye 

sorar.   

 

J “biz de G, C ve I ile bir paralelkenarız hocam.” diyerek cevap verir. 

Öğretmen “Doğru siz de JGCI bir paralelkenarsınız.” diyerek J’yi tasdik 

eder. 

 

Şekil 3. Tangram 
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Öğretmen “Şimdi sizlerle bu geometrik şekilleri kullanarak bazı figürler 

oluşturacağız. Önce ben  …” diyerek yaptıklarını anlatır. 

 

 

Şekil 4. Ördek figürü 

 

Öğretmen yukarıdaki şekli oluşturarak “Ben ne yaptım?” diye sorar.  

Öğrenciler hep bir ağızdan “Ördek” diye cevap verir.  

 

“Siz ne yaptınız?” diye sorulduğunda her bir öğrenci farklı bir figür aşağıda 

verilen figürleri gösterir.  
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Şekil 5. Öğrenciler tarafından yapılan figürler 

 

https://www.google.com/search?biw=1440&bih=758&tbm=isch&sa=1&ei  

 

Bu uygulama literatürde Tangram oyunu olarak bilinmektedir.  

Tangram tahtadan veya plastik malzemeden yapılarak somut materyal 

olarak kullanıldığı gibi bilgisayar ortamında da dinamik olarak 

oynanabilmektedir.  Bu oyunun çocuklarda; 

✓  Dikkat, yoğunlaşma ve odaklanma algısını geliştirdiği, 

✓  Şekillere değişik açılardan bakabilmeği sağladığı, 

✓  Görsel ve zihinsel zekânın aynı anda çalışmasını sağladığı, 

✓  Geometrik düşünce gücünü geliştirdiği, 

✓  İhtimalleri hızlı ve anlamlı bir şekilde kullanma alışkanlığı 

kazandırdığı,  

✓  Bireysel olarak el becerilerini geliştirdiği,  

✓  Matematiksel terimleri eğlenerek öğrettiği, 

https://www.blogger.com/goog_709138740
https://www.blogger.com/goog_709138740
https://www.blogger.com/goog_709138740
https://www.blogger.com/goog_709138740
https://www.blogger.com/goog_709138740
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✓  Matematikte sadece sayıların değil, şekillerinde var olduğunu 

gösterdiği,  

✓  Problem çözerken verilerin önemini daha iyi kavrattığı,   

✓  Tek başına hiçbir anlam ifade etmeyen bir şeklin bir bütünün parçası 

olduğu zaman ne kadar önemli olduğunu gösterdiği,  

✓  Başarmanın haz duygusunu yaşattığı,  

✓  Kendine güveni artırmak ben yaptım, başardım diyebilmeyi 

sağladığı,  

✓  Anne ve babaların çocuklarıyla eğitici, öğretici ve eğlendirici bir 

şekilde vakit geçirmelerini sağladı,  

✓  Kendi hayallerini üretmede onlara yardımcı olduğu,   

✓  Bilgisayar başında şiddet içerikli oyunlar yerine, dokunarak, 

düşünerek ve eğlenerek vakit geçirmelerini sağladığı vb. birçok 

olumlu yönde faydalarının olduğu ve dolaysıyla matematiği 

sevdirdiği yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. 

http://incilerboncuklar.blogspot.com/2014/09/tangram-oyununun-faydaları  

Geometri öğretiminde alanın korunumu ilkesi önemli bir rol oynamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blogger.com/goog_709138740
https://www.blogger.com/goog_709138740
https://www.blogger.com/goog_709138740
https://www.blogger.com/goog_709138740
https://www.blogger.com/goog_709138740
https://www.blogger.com/goog_709138740
https://www.blogger.com/goog_709138740
https://www.blogger.com/goog_709138740
https://www.blogger.com/goog_709138740
https://www.blogger.com/goog_709138740
https://www.blogger.com/goog_709138740
https://www.blogger.com/goog_709138740
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/
http://incilerboncuklar.blogspot.com/2014/09/tangram-oyununun-faydaları
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GİRİŞ 

Bu çalışmada, Endüstri Devrimi 4.0 sonrasında ortaya çıkan Eğitim 4.0 

bağlamında öğrenme ve öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi ve 

Türkiye’de Eğitim 4.0 kapsamında yayımlanan çalışmaların 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Dijital çağda eğitime olan yaklaşım 

giderek sanallaşmakta ve öğrenme içerikleri dijital bir içerik ve ortamda 

sunulmaktadır. Bu araştırmada yöntem olarak derleme çalışması tercih 

edilmiştir. Endüstri Devrimi 4.0’a uygun yeterlilikler edinilmesi için 

eğitimde de buna uygun bir paradigmaya ihtiyaç olduğu, buna Eğitim 

4.0 kavramı ile karşılık verildiği, Eğitim 4.0 bağlamında yapılan 

çalışmalarda öne çıkan kavramlar, öğrenme-öğretme süreçlerinin 

gösterdiği değişim, yükseköğretimin dijitalleşmesi, kalite süreçleri ve 

inovasyon üretimi gibi konular ele alınmıştır. 

Sanayinin dijitalleşmesiyle birlikte ortaya çıkan Endüstri Devrimi 4.0; 

üretim, tüketim, sosyal yaşam gibi alanları etkilediği gibi eğitimi de 

temelden etkilemiştir. Nesnelerin interneti, veri madenciliği, makine 

öğrenme ve sanal öğrenme gibi imkânlar, iletişimin ve bilginin 

çeşitliliğini ve akış hızını artırmış, bu durum ise genel olarak öğrenme 

ve öğretime ilişkin yaklaşımların değişmesinde etkili olmuştur. 

Endüstri 4.0’da olduğu gibi siber-fiziksel düşünme, hızlı ve etkin 

üretim, esneklik, kalite odaklı üretim gibi farklılıklar eğitimde yeni bir 

dönemin, diğer bir ifadeyle Eğitim 4.0’ın başlamasına neden olmuştur. 

Hussin (2018), Eğitim 4.0 için Öğretim Fikirleri makalesinde bu 

öğrencilere eğitim verecek eğiticilerin sahip olması gerek dokuz temel 
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dijital beceri ve bununla ilgili kullanılabilecek araçlarla ilgili bir liste 

geliştirmiştir:   

 

Tablo 1: 9 Temel Dijital Beceri ve Araçlar 

Dijital Beceri Araç   

 

Ses kliplerini kaydetme ve düzenleme 

Soundcloud 

audioboo 

Vocaroo 

clyp 

 

 

Ek açıklamalı, etkileşimli ve ilgi çekici 

video içeriği oluşturma 

Blubbr 

Magisto 

Teachem 

TED Ed 

Edpuzzle 

Wevideo 

Videonotes 

YouTube 

video editor 

Görsel olarak çekici içerikler oluşturma Piktochart 

Canva 

Glogster 

Thinglink 

Google draw 

Mesleki Öğrenme Ağları oluşturmak, 

bağlantı kurmak, yeni içerikler 

keşfetmek ve profesyonel gelişim için 

sosyal ağ web sitelerini kullanma 

Twitter 

Facebook 

Google Plus 

LinkedIn 

 

Öğrenciler için katılımcı alanlar 

oluşturmak için blogları ve wiki'leri 

kullanma 

 Blogger 

WordPress 

Kidblog 

Wikispaces 

Edublog 

Weebly 

Sosyal yer imi web sitelerini kullanın ve 

kaynakları sınıfınızla paylaşma 

Diigo 

Scoop.it 

Edshelf 

Educlipper 

Pinterest 

Symbaloo 

İlgi çekici sunumlar oluşturma Prezi 

Haiku Deck 

Google 

Slides 

Zoho 

Presentati on 

Dijital portfolyolar oluşturma SeeSaw 

Pathbrite 

Silk 

Weebly 

Google sites 

Geleneksel olanın dışında çıkan sınavlar 

tasarlama 

Testmoz 

Quizalize 

Riddle 

QuizBean 

Flipquiz 

 

Tablo 1 incelendiğinde Eğitim 4.0 kavramı altında öğrenme-öğretme 

süreçlerinin dönüşüm geçirdiğini ve eğiticilerin artık bu dönüşüm 

karşısında kendilerini yetiştirmeleri gereken bir dönem içerisinde 
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olduğumuz görülmektedir. Puncreobutr (2016)’a göre bu dönemde 

değişimin de hızı artmış ve öngörülemez bir değişim çağı başlamıştır. 

Bu değişim, siber dünyayla bağlantı kuran, aynı zamanda da 

gerçeklikler dünyasına eklemlenen sanal dünya ile ilgilidir. Bu süreçle 

beraber sadece bilgi değil inovasyon üretimi de başlamış, bu durum ise 

zamanla yeni bilgi alanlarının doğmasına yol açmıştır. Anggraeni 

(2018), Eğitim 4.0 uygulamasında teknoloji desteğinin önemli 

olduğunu, bu noktada dijital çağda öğrenme ve öğretmen süreçlerinin 

teknoloji temelli olmasının öğrencilere otonom öğrenenler olma 

yolunda desteklediğini ifade etmiştir. Ona göre öğrenciler internet 

sayesinde öğrenim gördükleri alanla ilgili çoğu özellik ve platforma 

tıklayarak her yerde ve her zaman öğrenebilmektedirler. Buna örnek 

vermek gerekirse, Eğitim 4.0 kavramının Tidar Üniversitesi İngiliz Dili 

Eğitimi programında birçok derste uygulamaya konulduğu 

görülmektedir. Demir (2018), Eğitim 1.0 ile başlayan sürecin anlatım 

merkezli, Eğitim 2.0 sürecinin internet odaklı, Eğitim 3.0 döneminin 

bilgi üretim merkezli olduğunu, ve bu süreçten de inovasyon ve üretim 

odaklı sürece yani Eğitim 4.0 sürecine geçildiğini belirtmektedir. 

Endüstri 4.0 ile birlikte gerçekleşen ve eğitimi ilgilendiren dijital 

dönüşüme Eğitim 4.0 denilmektedir (Puncreobutr, 2016). İnovatif 

bilginin merkezde olduğu Eğitim 4.0 sürecinde öğrenmenin 

gerçekleşmesinin bu süreçlerle uyumlu değişimler geçirmesi gerekli 

görülmekte, eğitim programlarının bu ihtiyaca cevap verebilmesinin 

paradigma değişikliği yaşanması gerektiği, “serbest piyasa ekonomisi, 

bilgi üretimi ve yönetimi, girişimcilik, risk yönetimi” gibi alanlarda 

yetkin öğrenenlerin yetiştirilmesi önemli hale gelmektedir (Özdemir, 
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2011). Bunun nedeni Endüstri 4.0’ı oluşturan ve sektörü yönlendiren 

gelişmeler arasında 3D yazıcılar, nesnelerin interneti, akıllı fabrikalar, 

siber-fiziksel sistemler, büyük veri, otonom robotlar, simülasyon, 

sistem entegrasyonu, bulut bilişim sistemi ve arttırılmış gerçeklik 

uygulamalarının bulunmasıdır.  

 

Endüstri 4.0 ortaya çıktıktan sonra bu değişimin yol açtığı toplumsal ve 

sektörel ihtiyaçların giderilmesinde eğitimin önemli rol oynaması 

beklenmektedir. Eğitimde yeni neslin ihtiyaç duyduğu dijital bir 

dönüşüme, yani Eğitim 4.0 paradigmasına gereksinim vardır. Demir 

(2018), Eğitim 4.0’ın yansımaları olarak bu sistemde öğrencilerin 

niteliklerini “üst düzey düşünme becerileri gelişmiş, dijital teknolojiden 

yararlanan, kişiselleştirilmiş veri, açık kaynak içeriği kullanan, küresel 

anlamda bağlantılı olan teknolojik dünyanın ihtiyaçlarına cevap 

verebilen nitelikte, bilgiyi üreten ve transfer edebilen, tasarımcı bireyler 

ve organizasyonlar” olarak listelemektedir. Ona göre bu becerilerin 

kazandırılmasında özellikle MIT-Open gibi açıklık ilkesi, Itunes 

University gibi kişiselleştirme, Courseera gibi informal eğitim 

programları ile Khan Akademisi gibi mekan ve zamandan bağımsız 

yeni eğitim yaklaşımları ile sanal gerçeklik, buluttaki sınıf, interaktif 

kitaplar ile video ve animasyonlar gibi yeni eğitim teknolojileri ön plana 

çıkmaktadır. Öğretim yöntemlerinin ve ortamlarının teknolojiyle 

dönüşmesinin eğitim kurumları tarafından benimsenmesinin biraz 

zaman alacağı öngörülmektedir; fakat öğrencilerin grup ödevleri için 

sanallaştırılmış ortamları ve dijital platformları tercih etmesi, çevrimiçi 
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sınıflarda yapılan öğretim, bulut sistemleri kullanılarak alınan notlar ve 

içerik üretimleri giderek yaygınlaşmaktadır.  

 

Yazıcı ve Düzkaya (2016), Türk Eğitim Sistemi ile ilgili bu sistemin 

genellikle sanayi toplumuna, diğer bir ifadeyle ikinci Endüstri 

Devrimine uygun olarak örgütlenmiş bir eğitim modeli olduğu ifade 

etmektedir. Onlara göre, Endüstri Devrimi 4.0’a uygun bir eğitim 

programı “bilgiyi temel alan eğitimi, düşünme, tartışma ve araştırma 

ortamının sunulması, ömür boyu eğitim, öğrenmenin öğretilmesi, 

bireyin analiz ve sentez yapabilmesi, sorun çözme ve iletişim 

kurabilmesi, mesleki değerler yanı sıra etik değerlere de sahip olunması, 

sosyal hayata yönelik sorumluluk alabilmek ve disiplinler arası 

çözümler bulabilen entelektüel bir esneklik” üzerinde durmaktadır. 

Ayrıca, bunun içinde ilk başta bilgi toplumu odaklı bir eğitim modeli ve 

buna uyumlu politikalar üretilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bununla 

ilgili olarak, Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğü ile ASO işbirliği 

içerisinde düzenlenen “Eğitime Dijital Bakış: Endüstri 4.0” temalı 

panelde Endüstri 4.0’a yönelik bir dönüşüm geçirmenin önemi 

vurgulanmıştır. Paydaş kurumlar, sanayi ve sektörden üst düzey 

temsilcilerin katılım sergilediği panelde mesleki ve teknik eğitim 

okullarımızda görev yapan 300 yönetici ve öğretmene Endüstri 4.0 

bilgilendirmesi yapılmıştır. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğü tarafından düzenlenen ikinci bir “Endüstri 4.0 ve 

Uygulamaları” panelinde; Endüstri 4.0’ın Türkiye’nin ekonomik 

kalkınması ile mesleki ve teknik eğitim sistemi üzerindeki potansiyel 

etkileri değerlendirilmiş olup Endüstri 4.0’ın eğitim sistemimize 
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entegrasyonunun sağlanmasına yönelik öneriler ortaya çıkmıştır 

(meslegimhayatim.meb.gov.tr). 

 

Robotikler, yapay zeka, 3D yazıcılar gibi inovasyonlar artık 1960’ların 

bilim kurgu kavramları olmaktan çıkmış, ekonomi sektörüne yön veren 

uygulamalar haline gelmiştir. Nitelikli insan gücü dijital becerilerle 

ilişkilendirilmiş, bu durum ise politikacıların daha kişiselleştirilmiş, 

dijital yetkinlikleri temel alan ve günümüz iş sektörlerinin ihtiyaçlarına 

uygun bir eğitim modeline odaklanmasını sağlamıştır. Yelkikalan, 

Erden-Ayhün, Aydın ve Kurt (2019), dördüncü endüstri devriminden 

sonra eğitim kurumlarında buna uygun olarak deneyim temelli Eğitim 

4.0 süreçlerine geçilmesini, ancak Eğitim 4.0 modeli ile iş dünyasının 

insan kaynaklarından beklediği niteliklerin kazandırılabileceğini 

belirtmektedir. Onlara göre, Endüstri 4.0 temelli bir iş gücünün 

beklentileri ile uyumlu olan bu sistem; “teknolojiyi, bireyselliği ve 

keşfe dayalı öğrenmeyi birbirine entegre etmekte ve yeni bir eğitim 

modeli” olarak önümüzde durmaktadır. Anggraeni (2018), Eğitim 

4.0’ın eğitim sisteminde inovasyon kavramını öne çıkardığını; bilgi 

akışı, internet ve teknoloji ile desteklenen öğrenme- öğretme 

süreçlerinden kaçınılamayacağını belirtmektedir. Endüstri 4.0’dan 

ilham alan Eğitim 4.0’a uygun bir eğitim sisteminin küreselleşme 

çağına da uygun olacağını ifade etmektedir. Öztemel (2018), Endüstri 

4.0’da öne çıkan sistemleri “dijital imalat (otomasyon, veri alışverişi, 

üretim teknolojileri), bütünleşmiş iletişim ağı (nesnelerin interneti), 

siber fiziksel sistemler, akıllı fabrikalar (esneklik, hız, verimlilik)” 

olarak sıralamakta, “kendi kendisine kararlar verebilen, kullanıcısı ile 
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iletişim kurarak destek üreten, kendi yapısındaki iyi kötü gelişmelere 

dikkat çeken ürünlere” atıf yapmaktadır. Dolayısıyla, başarılı olmak 

isteyen eğitim kurumları öncelikle yaşam boyu öğrenmeyi temele 

almalı, öğrencilerde ise bilginin yanı sıra “liderlik, işbirliği, yaratıcılık, 

dijital okuryazarlık, etkili iletişim, duygusal zeka, girişimcilik, global 

vatandaşlık, takım çalışması ve problem çözebilme” becerileri 

kazandırılmalıdır. Demir, İlhan ve Kalaycı (2019) tarafından Endüstri 

4.0 paradigmasına uygun tüm bireylere kazandırılması amaçlanan temel 

nitelikler, alan yazın çalışmaları incelenerek Şekil 1’de derlenmiştir: 
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Şekil 1: Endüstri 4.0’a uygun tema ve temel nitelikler (Demir, İlhan ve Kalaycı, 

2019) 

 

Demir, İlhan ve Kalaycı (2019), Endüstri 4.0 kapsamında istenen 

niteliklerin hemen hemen hepsinin Avrupa Parlamentosu Hayat Boyu 

Öğrenme için Anahtar Yeterlilikler ile örtüştüğünü, bu yeterliliklerin 
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“ana dilde iletişim, yabancı dilde iletişim, matematik, fen ve teknolojide 

temel yetkinlikler, dijital yeterlilik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve 

beşeri yeterlilikler, girişimcilik ve kültürel bilinç ve ifade” olduğunu 

belirtmektedirler. Ayrıca, çalışmalarında geliştirdikleri eğitim programı 

4.0’ın genel amacını; belirli uzmanlık alandaki bilgi ve becerilere sahip 

ve bu alandaki gelişmeleri sürekli takip eden; Endüstri 4.0’ın ve 

sonrasında yaşanacak olan teknolojik gelişmelerden en üst seviyede 

yararlanan ve bu gelişmelere katkı sağlayan; insani becerilere ve 

değerlere sahip bireyler yetiştirmek olarak tanımlamaktadırlar. Eğitim 

4.0 kapsamında Nedeva ve Dineva (2012) ise görsel öğrenme, 

kişiselleştirilmiş eğitim sistemleri, oyun ve senaryo tabanlı öğrenme, 

proje bazlı problem çözme, artırılmış gerçeklik gibi yaklaşımlara önem 

vermektedir. Öztemel (2018), Eğitim 4.0 ile birlikte esnek öğrenme 

kapsamında harmanlanmış öğrenme, sınıfsız öğrenme, kendi cihazları 

ile öğrenme gibi yeni yaklaşımların önemli hale geleceğini, eğitimde 

gerçek dünya problemlerini çözmeye yönelik yetenekler 

kazandırılacağını, staj, mentor projeleri, takım çalışması gibi işbirliğine 

dayalı yaklaşımların etkisinin artacağını, sınav usullerinin farklılaşıp 

sınav yerine proje performanslarının ölçüldüğü durum 

değerlendirmesinin ön plana çıkacağını vurgulamaktadır.  

 

Anggraeni (2018), “Hayatta Kalmak için İngilizce dersinde Eğitim 4.0’ı 

desteklemek” adlı makalesinde, günümüzdeki öğrencilerin milenyum 

kuşağına ait olduklarını ve bunun için Eğitim 4.0'ı uygulamak için 

sınıflarda uygun bir durum olduğunu vurgulamıştır. Eğitim 4.0'ı teşvik 

etmede yaşanılan zorluklar; öğrenme hedefleri, öğrencilerin ihtiyaçları, 



 

 
46 EĞİTİMDE UYGULAMA ÖĞRENME VE DEĞERLENDİRME  

öğrencilerin konuşma yeterlilik düzeyleri ve öğreticilerin hazır olma 

durumu dikkate alınarak çözülmelidir. Eğitim ve öğretim süreci, Eğitim 

4.0'ın niteliğini yansıttığı sürece, Eğitim 4.0 pek çok konuda 

uygulanabilir. Örneğin, bu çalışmada eğitimciler yansıtıcı günlükler 

üzerinde öğrencilere Eğitim 4.0’ın niteliğine uygun olarak materyaller 

verdiklerini, öğrencilerin sıkılganlığının azaldığını, sınıf içi veya sınıf 

dışı fırsatlar sayesinde konuşma etkinliklerine katılımın arttığını ifade 

etmişlerdir. Eğitimciler, Whatsapp grupları, Instagram gibi dijital 

ortamlar sayesinde kendilerini gerçek anlamında bir rehber olarak 

hissetmişlerdir. Eğitim 4.0’ı desteklemek amacıyla ödevleri bu 

platformlar aracılığıyla veren ve dönüt- düzeltmeleri bu ortamlar 

üzerinde yapan eğitimciler, öğrencilerin kendi öğrenmelerini 

gerçekleştirmelerine yardımcı olmuşlardır. 

 

Ciolacu, Svasta, Berg ve Popp (2017), Eğitim 4.0’ın tanımıyla ilgili 7 

boyut açıklamışlardır. İlk boyut, farklı öğrenme stilleri için hazırlanmış 

materyaldir. Buna etkileşimli kitap ve videolar gibi kişiselleştirme 

boyutu örnektir. İkinci olarak, motivasyonu artıran eğlence ve sanal 

gerçeklik ögeleridir. Buna oyunlaştırma örnek olarak verilebilir. 

Üçüncü olarak, mobil bağlantılılığı deneyimleyen öğrenenlerin 

öğrenme toplulukları inşa etmesidir. Dördüncü olarak, ders 

modüllerinin kendilerini önceki bilgi ve öğrenme davranışlarına adapte 

edilebilmesidir. Beşinci olarak, Öğrenme Analitiklerinin problem 

yaşayan olan öğrenenleri bulması ve destek programları sunmasıdır. 

Altıncı olarak, akıllı ve “tele-öğretmen”lerin destek ve önerileridir. Son 
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olarak, e-ölçme kapsamında, ders verenlerin yanlış düzeltme ve dönüt 

görevlerinin azalmasıdır. 

 

Eğitim 4.0’ın ortaya çıkardığı bu değişimlerle birlikte uluslararası 

platformda yeni ders ve öğretimlerin yaygınlaştığı dikkat çekmektedir. 

Özel sektör tarafından da desteklenen ve sertifikalandırma gerektiren 

bu öğretimlerden bazıları şu şekildedir: 

 

• Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi 

• Simulasyon Sistemleri 

• Adaptif Robotik Sistemler 

• Büyük Veri Teknolojileri 

• Artırılmış Gerçeklik ve Sanallaştırma 

• Eklemeli Üretim (3D Printing) Sistemleri 

• Nesnelerin Interneti ve Akıllı Fabrikalar 

• Bulut Bilişim Sistemleri 

• Sibergüvenlik Sistemleri 

Bu yeni ders ve içerikler incelendiğinde artık temel eğitim ve 

yükseköğretimde misyon, vizyon, kalite süreçleri, eğitim-öğretim ve 

araştırma faaliyetlerinde (bilgi üretimi) ciddi dönüşümler yaşanması 

gerektiği görülmektedir. Temel eğitimden itibaren öğretim 

programlarında inovasyon ve bilişim temelli bir programın 

tasarlanması, programlarda yer alan mevcut kazanımların bu 

doğrultuda gözden geçirilmesi, öğretim araçlarında görsellik ve 

etkileşime dayalı teknolojilerin tercih edilmesi ve ölçme-değerlendirme 
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yöntemlerinde farklılaşmaya gidilmesi hem temel eğitim hem 

yükseköğretim alanındaki öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır. 

 

Türkiye bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Endüstri 4.0 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları" temalı MEB Robot Yarışmaları 

düzenlemesi, Endüstri 4.0’a uygun alanlarda çalışan öğretmenlere 

hizmetiçi seminerler gerçekleştirmesi, ders kitaplarına bulut, 

sibergüvenlik, veri madenciliği gibi konuları eklemesi olumlu bir 

adımdır. Okul kurumları olarak bakıldığında ise İzmir'deki Bornova 

Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Endüstri 4.0 

sektörüne uygun bir eğitim programı yürüttüğü, elektronik, mekanik ve 

bilgisayar alanında yeni sınıf ve laboratuvarlar oluşturduğu, buradaki 

öğrencilerin fabrika laboratuvarı, endüstri 4.0 laboratuvarı, fabrika 

otomasyon laboratuvarı ve robot kulübü gibi alanlarda yeterliliklerini 

geliştirdikleri görülmektedir. Özel öğretim kurumlarına bakıldığında 

ise bu kurumların ders programlarını Endüstri 4.0 sektörüne uygun 

olarak güncelleştirmeyi amaçlamaları ve ders programına aldıkları 

“Modern Hava Araçları”, “Endüstri 4.0”, “Veri Yapıları ve 

Algoritmaları”, “Web Programlama”, “Robotik Sistemler ve 

Uygulamaları”, “Fiziksel Programlama” gibi yeni derslerle 

programlarını güncelledikleri görülmektedir. 

 

YÖNTEM  

 

Bu araştırmada, Eğitim 4.0 doğrultusunda yetiştirilecek bireylerin sahip 

olması beklenen temel nitelikler ve Eğitim 4.0 ile ilgili konuları ayrıntılı 

bir şekilde tartışmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, araştırma, belirli 
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bir konu ile ilgili bilgilerin özetini ve/veya bir sentezinin sunmayı 

amaçladığından; derleme çalışması niteliği taşımaktadır. Derleme 

çalışmaları genellikle sistematik derleme olarak alan yazında yer 

almaktadır. Sistematik derlemelerin amacı, bir araştırma sorusuna 

cevap aramak için, çeşitli dâhil etme ve dışlama kriterleri kullanarak ve 

çalışmaların kalitesini değerlendirdikten sonra ilgili çalışmaları 

kapsamlı bir biçimde belirlemek, seçmek ve sonrasında derlemeye 

kabul edilen çalışmalardan toplanan bulguları çözümleyip 

sentezleyerek açıkça belirlenmiş soruya yanıt aramaktır (Littell, 

Corcoran ve Pillai, 2008). 

Derleme çalışması olarak Ekim 2019-Mayıs 2020 tarihleri arasında 

çeşitli veri tabanlarında “endüstri 4.0, eğitim 4.0, üniversite 4.0, 

eğitimde dijital dönüşüm, eğitim ve yapay zeka, eğitim ve inovasyon” 

anahtar kavramlarıyla tarama yapılmıştır. Bu tarama Türkiye’de 

yayınlanmış araştırmalar üzerinden yürütülmüştür. Ulusal Tez veri 

tabanında içerisinde doğrudan Eğitim 4.0 üzerine yapılan herhangi bir 

yüksek lisans ve doktora tezine ulaşılamamıştır.  Tüm bu işlemlerin 

ardından belirtilen sözcük gruplarının kullanıldığı ulusal alan yazında 9 

çalışmaya rastlanılmıştır. Eğitim 4.0 konusunu doğrudan içermeyen 

veya içerik açısından yetkin olmayan çalışmalar araştırmacı tarafından 

gözden geçirilip bu bölümün kapsamı dışında tutulmuştur. Çalışmaların 

bilimsel niteliğinin olması ve hakemli dergilerde yayımlanmış olması 

esas kabul edilmiştir. İncelenen çalışmalar 2017 ve 2020 yılları arasında 

yapılmış, büyük çoğunluğu bilimsel makale, bir bildiri çalışması ve bir 

kitaptan oluşan yayınlardır. Bu yayınlar temele aldıkları konular ve 



 

 
50 EĞİTİMDE UYGULAMA ÖĞRENME VE DEĞERLENDİRME  

Eğitim 4.0 ile ilgili ortaya koydukları sonuçlar açısından kapsamlı 

olarak incelenmiştir. 

 

BULGULAR  

 

Bu çalışma bağlamında, öğrenenlerin farklılaşan, çeşitlenen yeni talep 

ve ihtiyaçlarına cevap verilmesi, eğitimcilerin yeterliliklerinde ve 

öğrenme ortamlarında da çeşitlenmenin yaşanmasının, Eğitim 4.0 

sayesinde mümkün olduğu görülmektedir. Alan yazında yer alan 

çalışmalar incelendiğinde Eğitim 4.0 ile ilgili akıllı bireyler, 

bağlantılılık, inovasyon, dijital yaratıcılık, becerilere dayalı öğrenme, 

öğretimsel çeviklik, tasarım eksenli öğrenme gibi kavramların ön plana 

çıktığı gözlenmektedir. Göker (2017) yaptığı çalışmada yaratıcı ve 

inovatif olan akıllı bireylerin saptanmasını, bu hususta öğretmen 

tarafından öğrenme yönetim sistemlerine dikkat edilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Bu çalışmada Eğitim 4.0 ile ilgili vurgu yapılan temel 

kavramlardan biri eleştirel yansıtmadır. Eğitim 4.0’ın inovasyon 

çağında yaşayan toplumların ihtiyaçlarına uygun olduğunu, parallellik, 

bağlantılılık ve görselliğin karakteristik yapısını yansıttığı ifade 

edilmektedir. Bu çalışmada Eğitim 4.0 bağlamında yansıtıcı modellerin 

öğretmenlere kendi düşünme biçimlerinin öğrenme-öğretme 

süreçlerinin iyileştirilmesinde nasıl yardımcı olduğu incelenmiştir. 

Çalışmanın sonunda öğretmen portfolyoları, dergileri, yansıtıcı 

uygulamalar gibi süreçlerin zihinsel koçluk, akran koçluğu, eylem 

araştırması, okul-temelli araştırma, klinik gözetim/Sınıf Gezinmesi gibi 

uygulamalar önerilmektedir. 
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Eğitim 4.0 ile ilgili kapsayıcı ve bütüncül bir bakış açısı Alçın (2018) 

tarafından ortaya konulmaktadır. Alçın (2018), sadece dijitalleşme veya 

mühendisliğe odaklanan bakış açılarının başarısızlığa uğrayacağını, 

yeni dönemin birbiri ile her düzeyde etkileşim içerisinde çalışan 

boyutları içermesi gerektiğini, Eğitim 4.0’ın birbiri ile ilişkili fakat 

farklı olan parçaları, doğru ilişkilendirmelerle bağlaması gerektiğini 

ifade etmektedir. Sanayi 4.0 ile Eğitim 4.0 arasında güçlü bir ilişkisellik 

kurulmalıdır. Bu çalışmada hardware, software, netware ve wetware 

olmak üzere 4 yetkinlik alanının doğru bir şekilde ilişkilendirilmesi 

gerektiği belirtilmektedir. Hardware bağlamında, Eğitim 4.0’ın temel 

hedefleri arasında temel teknik bilgiler, robotik sistemler, artırılmış 

gerçeklik, 3D tarayıcı ve yazıcılar gibi uygulamalarının öğretimi yer 

almaktadır. Software bağlamında, Eğitim 4.0’ın temel hedefleri 

arasında evrensel ortak dil haline gelen yazılım + kodlama, global 

anlamda yazılım dilinin öğretimi yer almaktadır. Netware bağlamında, 

Eğitim 4.0’ın temel hedefleri arasında global düzeyde ilişkisellik, 

dünya vatandaşlığı, kültürel entegrasyon hakkında farkındalığı olan 

bireyler yetiştirmek yer almaktadır. Wetware bağlamında, Eğitim 4.0’ın 

temel hedefleri arasında yeni dünyanın ekonomisinin ve yönetiminin 

karar alma süreçlerinde beyin gücü ile yerini alacak, alternatifler üretme 

konusunda istekli, farklı eğitim tasarımları ile ilgilen bireylerin 

yetiştirilmesi yer almaktadır. 

 

Konca (2020), Eğitim 4.0 ile ilgili yayınladığı kitap çalışmasında artık 

yükseköğretimde lisans düzeyinde alınan diplomaların, bireyin 

yeterliliğini göstermediğini, dolayısıyla not sistemi yerine yeterliklerin 
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ön plana çıkarıldığı bir tasarımın geliştirilmesi gerektiğini ifade 

etmektedir. Dijital yaratıcılığın ve inovasyonun önemli hale geldiği bir 

sistemde yükseköğretimde yeterlik belgelerinin ve akreditasyonun, 

yeterliğe dayalı performans değerlendirmelerin temele alındığı bir 

anlayışa doğru eğilim vardır. Bu çalışmada sanayi döneminde Bloom 

Tam öğrenme modeli neyi ifade ediyorsa, 21. yüzyılda da Eğitim 4.0 

bağlamında STEM eğitiminin ona karşılık geldiği vurgulanmaktadır. 

Başka bir ifadeyle, üretim biçim ve araçlarındaki değişim kendine 

uygun eğitim tasarımlarının geliştirmesini gerektirmiştir. Bu çalışma 

kapsamında Eğitim 4.0 ile ilgili ortaya konulan kavramlar 

incelendiğinde ise yetkinliklere dayalı öğrenme, dijital zeka, dijital 

yaratıcılık, öğrenme çevikliği, öğrenme analitiği, eğitsel veri 

madenciliği, dijital ebeveynlik kavramlarının yer aldığı görülmektedir. 

Aynı şekilde, eğitimde iş zekası, öğretmen 4.0, dene-yap teknoloji 

atölyeleri gibi yenilikçi ve inovatif anlayışların da Eğitim 4.0 

kapsamında değerlendirildiği görülmektedir. 

 

Demir (2018), Endüstri 4.0’dan Eğitim 4.0’a değişen eğitim-öğretim 

paradigmalarını incelediği çalışmasında geleceği inşa edecek bireylerin 

standart bir eğitim sistemiyle eğitilemeyeceğini, böyle bir sistemin 

kendini tekrarlayan ürünler çıkaracağını vurgulamaktadır. Eğitim 4.0 

kapsamında da öğrencilerin sadece akademik gelişimine değil, sosyal 

ve manevi gelişimine de bütüncül bir şekilde ele alınması gerektiği 

ifade edilmektedir. Bu çalışmada Eğitim 4.0 ile ilgili kodlama 

derslerinin, maker atölyelerinin ve okulun bir üretim üssüne 

dönüştürülmesi kavramları üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, Z kuşağı 
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için gerekli görülen eğitim-öğretim yaklaşımları içerisinde Düşün-

Tasarla-Uygula-Tasarla yaklaşımı, deneysel öğrenim, problem odaklı 

öğrenim, tasarım eksenli öğrenim, staj ile gerçek dünyada deneyim 

edinme, bireylere uyan esnek müfredatlar, müfredatla uyum içerisinde 

olan yan etkinlikler ve çıraklık eğitimi vurgulanmaktadır. 

 

Öztemel (2018), Eğitim 4.0 paradigmasında ön plana çıkacak dokuz 

yaklaşımdan söz etmektedir. Bu yaklaşımları şu şekilde özetlemektedir. 

Her yerde ve her zaman eğitim/öğrenim anlayışının yerleşmesi, 

uyarlanabilir eğitim sistemleri üzerinden kişiselleştirilmiş eğitimlerin 

ortaya çıkması, kişiselleştirilmiş öğrenme araçları ile bireysel öğrenme 

süreçlerinin tasarlanması, harmanlanmış öğrenme, sınıfsız öğrenme, 

kendi cihazları ile öğrenme gibi yeni yaklaşımların temel alınması, 

öğrencilerin gelecekteki serbest ekonomik ortamlarda bağımsız 

çalışabilmeleri için proje bazlı öğrenme ve çalışmaya önem vermeleri, 

öğrencilere daha çok gerçek dünya problemlerini çözebilecekleri 

yetenekler kazandırmak üzere staj, mentor projeleri, takım çalışmaları 

gibi eğitimler verilmesi, veri analizleri gerçekleştirip bu verilerden 

geleceğe yönelik kestirimlerde bulunma, öğrenmelerin ve bilgilerin 

sınavla değil, sahada uygulama ve çalıştıkları projelerin performansı ile 

test edilmesi, mentor -özellikle sanal mentor- kullanımının daha da 

önemli hale gelmesi vurgulanmaktadır. Bu kavramlara baktığımızda 

Eğitim 4.0 dünyasının, mevcut eğitimin standart yapısını, içerik, 

öğrenme-öğretme süreçleri, ölçme ve değerlendirme boyutları 

açısından tümüyle değiştireceği görülmektedir. 
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Himmetoğlu, Aydug ve Bayrak (2019)’ın Eğitim 4.0 bağlamında 

öğrencinin, öğretmenin ve yöneticinin rollerinin yeniden tanımlandığı 

çalışmasında Eğitim 4.0 yeni bir paradigma olarak kabul edilmektedir. 

Bu yeni paradigma içerisinde öğrenme, öğrenci, öğretmen, okul 

Endüstri Devrimi 4.0’ın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 

yorumlanmaktadır. Eğitim 4.0’a uygun inovatif öğrenme-öğretme 

uygulamalarından birine örnek olarak ters-yüz edilmiş sınıf modeli 

verilmektedir. Ters-yüz edilmiş sınıflarda, öğrenciler dersle ilişkili 

sunum dosyaları, e-materyaller gibi dijital kaynakları kendileri 

araştırabilir ve ihtiyaç duydukları bilgiye sınıfın geleneksel rolleri 

dışında da erişebilir. Bu örnekte görüldüğü üzere Eğitim 4.0, geleneksel 

öğrenme ortamlarının dışına çıkılması, bu ortamların yeni teknolojilerle 

çeşitlenmesi ve farklılaşmasında da etkin rol oynamaktadır.  

 

Eğitim 4.0 ile ilgili alan yazında ortaya konulan kavramlardan biri de 

Üniversite 4.0 anlayışıdır. Yıldız (2017)’ın çalışmasında 

yükseköğretimin dijitalleşmesi konusuna vurgu yapılmaktadır. 

Dijitalleşmenin eğitimi, teknoloji bağımlı bir forma dönüştürdüğü, 

öğrenme deneyimlerinin kesintisizleştiği, Sanayi 4.0’ın eğitsel 

süreçlere yansımasının Üniversite 4.0 olarak ortaya çıkacağı ifade 

edilmektedir. Üniversite 4.0’a hazırlık olarak bu çalışmada bir model 

geliştirilmiştir. Üniversite 4.0 ile birlikte farklı öncelikler, öğrenci 

profilleri, programlar ve yönetimler, kısaca yeni bir tasarımdan söz 

etmek gerekmektedir. Yıldız (2017), Üniversite 4.0’ın boyutlarını 

“yenilikçi yönetim ve liderlik, hayat boyu öğrenme ve destek 

hizmetleri” olarak belirlemektedir.  
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Yıldız (2017)’ın Üniversite 4.0 ve boyutlarına yönelik tasarladığı 

model Şekil 2’de görülmektedir: 

Şekil 2: Üniversite 4.0 Kavramı ve Boyutları (Yıldız, 2017) 

Demir, İlhan ve Kalaycı (2019)’nın Eğitim 4.0 ve Üniversite 4.0 

bağlamında ortaya çıkan değişimlere ilişkin alan yazından yararlanarak 

yapmış olduğu derleme çalışması Şekil 3’te gösterilmektedir: 

Şekil 3: Eğitim 4.0 ile Üniversite 4.0 Tanım, Amaç, İşlev 
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Keser ve Semerci (2019), teknolojiye yönelimin eğitimin her 

aşamasında etkilerinin olduğunu, bu etkileri öngörüp planlamaların 

yapılması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bu çalışmada Eğitim 4.0 ile 

ilgili eğitim ürünlerinde özel beceriler gerektiren yeni mesleklerin 

ortaya çıktığına, siber-güvenlik uzmanı, makine öğrenmeleri uzmanı, 

uygulama geliştiricisi, bulut bilişim uzmanı, nesnelerin interneti 

mimarı, blockchain mühendisi, yapay zeka uzmanı, veri analisti, 

öğretim tasarımcısı gibi uzmanlık gerektiren mesleklerin hayatımıza 

girdiği belirtilmektedir. Ayrıca, Eğitim 4.0 Toplum 5.0’ın bir alt 

basamağı olarak görülmekte, bu yeni paradigmanın anlam-üretimi, 

gelişmiş düşünce yapısı, yaratıcı düşünme, STEAM öğrenme, bulut 

sınıflar, kodlama, ters-yüz öğrenme, maker becerisi gibi kavramlarla 

temsil edildiği ifade edilmektedir (Semerci, 2018). Eğitim 4.0 yapısı 

içerisinde öğrenci performanslarının da raporlanmasının öğrenme 

analitiği ile etkili hale geleceğine, inovatif ve üretken eğitim anlayışının 

kişiselleştirilmiş öğrenmeye, akıllı danışmanlık programlarının ortaya 

çıkmasına katkı sağlayacağı vurgulanmaktadır. 

 

Alan yazında Eğitim 4.0 ile ilgili en kapsayıcı çalışmayı yapmış olan 

Demir, İlhan ve Kalaycı’nın (2019) çalışmalarında, eğitim programı 4.0 

kavramı ön plana çıkarılmaktadır. Eğitim 4.0 teorik olarak 

açıklanmakla yetinilmemiş, eğitim programı 4.0’ın geliştirilmiştir. 

Öncelikle Eğitim 4.0’a uygun bir tasarımın, esnek/bireyselleştirmeye 

uygun bir öğretim programı olması gerektiği, disiplinler arası, 

disiplinler ötesi yaklaşıma ve yapılandırmacılığa imkân tanıması ve 

inovasyon odaklı olması gerektiğinin altı çizilmektedir.  
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SONUÇ 

 

Öğrencilerin Endüstri 4.0 bağlamında ortaya çıkan gereksinimlerine 

yönelik eğitim tasarımları oluşturmak, ülkelerin eğitim vizyonları 

içerisinde öncelikli gündem maddeleri arasında yerini alması gerektiği 

görülmektedir. Öğrenme ve öğretimin geleceğinin Endüstri 4.0 gibi 

yenilikçi yaklaşımlar tarafından belirlenmeye başlandığı bir dönemde 

öğrenenlerin Artırılmış Gerçeklik, Makine Öğrenmeleri ve Büyük Veri 

gibi teknolojileri nasıl daha kolay kabul edip benimseyecekleri 

modeller üzerinde durmak gerekmektedir. Bu yeniliklerin eğitim 

alanında uygulamaya geçilebilmesi alt yapısal birtakım yatırımlar 

yapılması da zorunlu hale gelmektedir; Eğitim 4.0’ın dünyası bu 

yatırımları zorunlu kılmaktadır. Alvin Toffler’in Gelecek Şoku adlı 

eserinde “teknoloji dalgaları” olarak tanımladığı bir dönemde 

yaşanılanlar göz önünde bulundurulduğunda, öğrenenlerin düşünce 

tarzının, deneyimlerinin ve öğrenme kültürünün derinden değişeceği 

görülmektedir. 21. Yüzyılda artık daha yenilikçi ve girişimci bir 

düşünme biçimine sahip bireyler, toplumların dönüşümünü 

gerçekleştirmekte ve akıllı toplumlar olarak nitelenen Toplum 5.0’a da 

destek olmaktadır. Türk eğitim sisteminin Eğitim 4.0’a hazır olup 

olmadığı üzerine tartışmalar yaşanmakla birlikte bu çalışmada öneri 

kapsamında, kalite değerlendirme ajanslarının yükseköğretimin Eğitim 

4.0’a hazır olmasıyla ilgili mevcut analizini gerçekleştirmeleri, 

fakültelerin değerlendirilerek akredite çalışmalarının içerisine Eğitim 

4.0 ile ilişkili boyutların yer alması tavsiye edilmektedir. Ayrıca, 

uluslararası öğrenci hareketliliklerine desteğin artırılarak devam 
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etmesi, öğrencilerin küresel kültürü tanıma, sosyal ağ analizi ve 

gözlemler yapabilmelerine olanak sağlamak gerekmektedir. Bu 

çalışmaların, Eğitim 4.0 ile ilgili mevcut kurumların kalitesini artıracağı 

öngörülmektedir. Buna ek olarak, içerik, öğretim yöntemleri, 

materyalleri ve programlarının Eğitim 4.0 kapsamında güncellenmesi 

önem taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, Endüstri 4.0 iş gücüne 

uygun olarak programları güncelleştirilmekte olup; bu kapsamda, 

ortaokullarda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 2017 itibariyle 

beşinci ve altıncı sınıflarda zorunlu 2 saat; yedinci ve sekizinci 

sınıflarda seçmeli 2 saat olarak yer almaktadır. Bilişim Teknolojisi 

Alanının programları Endüstri 4.0’ın bileşenlerini oluşturan Siber 

Güvenlik, Bulut Bilişim, Büyük Veri ve Veri Güvenliği konularına 

uygun olarak güncellenmiştir. Bu gelişmeyi destekleyecek şekilde 

Endüstri 4.0 sektörüne uygun yüksek lisans programları, farklı bilim 

dallarının etkileşimiyle “Toplum 5.0, Eğitim 4.0, Üniversite 4.0” gibi 

açılımlarla öğrencilere yeni imkanların tanınmasının önemli olduğu 

görülmektedir. Bu amaçla ortaöğretim ve yükseköğretimde network 

analizi, sosyal medya yönetimi, dijital kültür ve eğitimde Z kuşağı gibi 

yenilikçi derslerin programda yer alması sağlanabilir. Eğitim 4.0 

kapsamında yabancı dil öğrenimin daha önemli hale geleceği 

öngörüldüğü için yeni öğretim programlarında dijitalleşmenin yanı sıra 

dil öğretimine de önem verilmesi önerilmektedir. İnovasyon gibi 

becerilerin geliştirilmesine temel eğitimle başlanmalı ve 

yükseköğretime kadar Eğitim 4.0 paradigmasına uygun eğitim 

tasarımları ön plana çıkarılmalıdır. Bu çalışmada alan yazın derlemesi 

analizinden yola çıkılarak ilköğretim kademesine yönelik ders önerileri 
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getirilmiştir. Bu derslerin temel derslere ek olarak programda yer 

alması öngörülmektedir. Bu dersler ile öğrencilerin eleştirel, yaratıcı, 

analitik ve bilimsel düşünme yeterliliklerini desteklemek ve onları 

geleceğin iş dünyasına hazırlamak amaçlanmaktadır. İlköğretim 

kademesine yönelik getirilen ders öneriler Tablo 2’de incelenebilir: 

Tablo 2: Eğitim 4.0 Bağlamında İlköğretim Programlarına Ders Önerileri 

İlköğretim birinci kademe İlköğretim ikinci kademe 

• Çocuklar için Yapay Zekaya Giriş 

• Eleştirel Düşünme ve İnovasyon 

• Küresel farkındalık 

• Liderlik ve Girişimcilik 

• Eğitici Zeka Oyunları 

• Dijital Kültür ve Yaşam 

• Temel Kodlama 

• Proje Temelli Öğrenme 

• Maker Atölyeleri 

 

• Ar-ge ve Tasarım 

• Girişimci Liderlik 

• Dijital Okuryazarlık 

• Robotik kodlama 

• Temel Dijital Oyun Tasarımı 

• Simülasyon Teknolojileri 

• STEAM (Fen-Teknoloji-

Mühendislik-Sanat-

Matematik) 

• Bulut Bilişim ve Nesnelerin 

İnterneti 
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GİRİŞ 

Yansıtıcı düşünmenin temel esasları John Dewey tarafından 

geliştirilmiştir. Dewey (1910, s.1) “How we think?” isimli kitabında 

yansıtıcı düşünmeyi, herhangi bir düşüncenin destekleyen temeller ve 

gerekçeler ile aktif, kalıcı ve derinlemesine incelemek, değerlendirmek 

olarak ifade etmiştir. Yansıtıcı düşünme, öğrencilere bir konuyu nasıl 

öğrenmeleri gerektiğini öğretmedir.1970-1980’li yıllardan sonra 

eğitimci ve akademisyenlerin araştırmaları, özellikle 1990’lı yıllarda 

ABD Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi’nin (NCSS- National Council for 

the Social Studies) çalışmaları, sosyal bilgiler ve yansıtıcı düşünme 

alanında standartlar oluşmasını sağlamıştır. Türkiye’de 2003 yılında 

yayımlanan İlköğretim Yönetmeliği’nde düşünme eğitimi ve yansıtıcı 

düşünme kavramları yer almaktadır. 

Yansıtıcı düşünme doğru karar verme becerisi sergileyebilen bireyler 

yetiştirmeyi hedefler. Yansıtıcı düşünceye sahip olan öğrencilerin inanç 

ve değerleri geri plandadır, çünkü bu öğrenciler kendi değer yargılarını 

sürece yansttıklarında buna doğrudan inanırlar. Yansıtıcı düşünmede 

içerikler hem öğrenci için hem toplum için önemli olup onların ilgi ve 

beklentilerine uygun olarak seçilir. Bu sistem genellikle şu 

stratejilerden oluşur: Deneyim, şüphe ve belirsizlik, problemin 

belirlenmesi, varsayımların oluşturulması, keşfetme, delillendirme ve 

genelleme. Bu stratejiler birbirini ardışık olarak takip etmek zorunda 

değildir (Barr, Barth ve Shermis, 1982). 
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1. YANSITICI DÜŞÜNME VE TARİH OKURYAZARLIĞI 

Tarih eğitiminde öğrencilere orjinal kaynaklar sunarak onların geçmişi 

değerlendirmesini hedefleyen tarih okuryazarlığı öğrenci merkezli 

eğitim anlayışını desteklemektedir. Öğrenciler geçmişi değerlendirme 

şansını elde etmektedir. Tarih okuryazarlığında öğrencinin kronolojik 

düşünme becerisininde gelişmesi beklenmektedir. Bu beceri, olayın 

meydana geldiği çağda benzer olayların varlığını araştırmaya 

dayanmaktadır. Yine sebep-sonuç ilişkisi içinde ele alınan tarihsel 

olayların çoklu etkilere sebep olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bir 

tarih okuryazarı geçmiş olayları değerlendirirken olaylara çok boyutlu 

yaklaşabilmelidir. Dilek'e (2007) göre tarihi anlayan, tarihsel olayları 

eleştirel bir şekilde ele alarak yorumlayan, geçmiş ve bugünü anlamlı 

bir şekilde değerlendiren öğrenciler yetiştirilmelidir. 

Wineburg (1991) tarih okuryazarlığı kavramını, bir beceri boyutunda 

ele alan ve etkinlik temelli bir anlayışla tarih okuryazarlığını ele alan 

ilk tarih eğitimcisidir. Tarih okuryazarlığı becerisi açısından 

öğrencilere önemli bir görev yükleyen Wineburg (1991) onların bir 

tarihçinin araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak kaynaklara 

ulaşmalarını arzulamaktadır. Kaynaklara erişim, kaynakları doğrulama 

ve kaynakları bağlamsallaştırma aşamalarından oluşan bir araştırma 

sürecinin gerektiğini, ancak böylece öğrencilerin tarih okuryazarı 

olabilme yolunda ilerleyebileceklerini belirtmektedir. Rüsen’in (1993) 

tarih okuryazarlığı kavramına yüklediği anlam ise öğrencilerde tarih 

bilinci oluşturma üzerinedir. Tarih bilincini geçmişin değerendirilmesi, 

bugünün algılanması ve gelecekle ilgili beklentilerin sunulması olarak 
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bir iletişim ağına benzeten Rüsen, bu kapsamda öğrencide tarih 

bilincinin oluşumuna dikkat çekmektedir.  

Tarih sosyal bilimlerin temeli niteliğindedir. Milletlerin hafıza kartı 

olma özelliğine sahiptir. Tarihinden bihaber, tarihini öğrenmeyen 

milletler de günümüz problemlerine karşı savunmasız kalırlar. 

Gelecekleri de kararır. Tarih, insanlara, milletlere ve onların   

geleceklerine ışık tutarak “devamlılık”, “süreklilik” düşüncesini 

apekiştirir. Bu nedenle geçmişi ve bugünü yorumlayabilen, geleceğe da 

emin adımlarla yürüyen, demokratik ve empatik bir görüşe sahip, 

bilimsel ve mantıklı düşünce yapısına sahip ve insan haklarına saygılı 

bireylerin yetiştirilebilmesi için, tarih eğitimde önemli bir yere sahiptir 

(Ulusoy, 2011; Demircioğlu, 2006). 

Bu bağlamda yansıtıcı düşünme etkinlikleri ve yaklaşımının amaçları 

ile tarihsel okuryazarlık becerisi arasında yakın bir bağ kurulabilir. 

Öğrenci merkezli eğitim, sorgulama, eleştirel bakış açısı, kendini 

değerlendirme, işbirliği ve karar verme gibi kavramlar hem yansıtıcı 

eğitim yaklaşımının hem de tarihsel okuryazarlık becerisinin amaçları 

arasında bulunmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin tarihsel okuryazarlık 

seviyeleri ve bu okuryazarlığın kazandırılabilmesi ile yansıtıcı 

düşünme etkinlikleri arasında kuvvetli bir ilişki kurulabilir. 

Öğretmenlerin ve öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerilerine sahip 

olmaları ve geliştirmeleri gerektiği İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 

Programında da mevcuttur. Aynı ders programında (2007 yılında 

yenilenen tarih öğretim programları) kazandırılmak istenen becerilerde 

tarihsel okuryazarlığın alt boyutlarından bazıları yer alırken; yansıtıcı 
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düşünme ve ilköğretim öğrencilerinin tarihsel okuryazarlık seviyeleri 

ile ilgili bağlantıların pek fazla kurulamadığı görülmektedir. Bunun 

nedeni söz konusu konu ve başarı seviyeleri üzerine yapılan 

çalışmaların yetersizliğidir. İlgili alan yazın incelendiğinde yansıtıcı 

düşünme ve tarihsel okuryazarlık kavramlarını birleştiren bir 

araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle, sosyal bilgiler öğretiminde 

yansıtıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin tarihsel okuryazarlık 

başarı seviyelerini ve tutumlarını etkileyip etkilemediği araştırılmaya 

değer görülmüştür.  

Bu araştırmada, yansıtıcı düşünme etkinlikleriyle hazırlanmış Sosyal 

Bilgiler dersinin, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin, tarihsel 

okuryazarlık başarı seviyelerine ve tutumlarına etkisinin araştırılması 

amaçlanmıştır. Geleneksel öğretimde, kendisine sunulan bilgiyi sadece 

alan konumundaki öğrenci, yansıtıcı öğretimde etkin bir role sahiptir. 

İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın (2015) 

amaçlarından birisi, bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, 

bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel ahlakı gözetmedir. Yansıtıcı 

düşünmede beceriler aşağıdaki şekilde yer almaktadır.  

Eleştirel düşünme becerisi 

Yaratıcı düşünme becerisi 

Araştırma becerisi 

Problem çözme becerisi 

Karar verme becerisi 

Empati becerisi 
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Yansıtıcı düşünme becerilerinin kazandırılmasına ilişkin stratejiler 

genel olarak bakıldığında;  

Öğrenme Günlükleri (Learning Journal/Logo) 

Kavram Haritaları (Concept Mapping) 

Sorgulama (Questioning) 

Kendini Sorgulama (Self Questioning) 

Anlaşmalı Öğrenme (Negotiated Learning) 

Kendini Değerlendirme (Self Assessment) şeklinde sıralandığı 

görülmektedir. Bu stratejilere göre hazırlanan yansıtıcı düşünme 

etkinlikleri, öğrenciye sorgulayan, yorumlayan ve dogruya ulaştıran bir 

beceri kazanmasında yardımcı olacaktır. Bu etkinlikler öğrenciyi 

merkeze alan bir anlayışla öğrencinin derse etkin katılımı ve dersi 

değerlendirmesi amacına uygun hazırlanmalıdır.   Bununla birlikte tarih 

eğitiminde öğrencilerin geçmişi yapılandırmasını ve değerlendirmesini 

hedefleyen tarih okuryazarlığı, öğrenci merkezli bir eğitimi ele 

almaktadır. Zira öğrenci, orjinal kaynaklar üzerinden geçmişi 

yorumlama fırsatı elde etmektedir. Tarih okuryazarlığında öğrencinin 

kronolojik düşünme becerisi kazanması da beklenmektedir. Kronolojik 

düşünme becerisi, sadece geçmiş bir zamanda ne olduğu ya da olayın 

hangi zaman diliminde olması dışında olayın meydana geldiği zamanda 

benzer vakaları da sorgulamaya dayanmaktadır. Yine sebep-sonuç 

ilişkisi içinde ele alınan tarihsel olayların çoklu etkilere dayandığının 

öğrenciler tarafından bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca bir tarih 

okuryazarının tarihsel süreçte meydana gelmiş olayları yalnızca 
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görünen yönüyle ele almak yerine, olaya etki eden farklı nedenleri de 

dikkate almasının önemine değinilmektedir. 

Yansıtıcı düşünce, insanın ve bilginin değiştiğini savunan ilerlemecilik 

akımının görüşlerini içermektedir. Öğrencinin bireysel özelliklerine 

göre; öğrenme yaşantısı sürecinde uygun materyaller önerilerek kendi 

başlarına karar almalarına katkı sağlanır. Öğrenme sürecinde 

öğretmenler doğru soru sormayı öğrenmekte ve böylelikle doğru 

iletişim kurulabilmektedir. Öğrenme ortamında sağlıklı iletişimin 

sağlanması öğretmen ve öğrencilerin güdülenmesini sağlayacaktır. 

Edinilen kazanımlarla öğretmen ve öğrenciler kendilerini değerlendirir. 

Yansıtıcı düşünme yaklaşımları öğretmen ve öğrenciler arasında ki 

güveni pekiştirmek amacındadır. Bir tarih okuryazarından beklenilen 

beceriler arasında, tarihsel olaylara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşıp 

değerlendirmelerde bulunmak, geçmişle günümüz arasında bağlantı 

kurmakbecerileri bulunmaktadır. Hem tarihsel okuryazarlık becerisi 

hem de yansıtıcı düşünme yaklaşımı bu bağlamda yakın ilişki içersinde 

görülmektedir. Araştırma kapsamında aşağıda yer alan sorulara cevap 

verilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmada “Yansıtıcı düşünce teknik ve etkinliklerinin Sosyal 

Bilgiler dersinde uygulanmasının, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin, 

tarihsel okuryazarlık başarı seviyelerine ve tutumlarına etkisi var 

mıdır?” sorusuna ilişkin alt sorular aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.  

Yansıtıcı düşünmeye ilişkin deney ve kontrol grubu arasındaki ön test; 

 



 

 

 

 71 

1. Tarihsel okuryazarlık tutum puanlarında fark var mıdır? 

2. Tarihsel okuryazarlık başarı puanlarında fark var mıdır?  

3. Deney grubunun tarihsel okuryazarlığa ilişkin ön test son test 

tutum puanları arasında fark var mıdır?  

4. Kontrol grubunun tarihsel okuryazarlığa ilişkin ön test son test 

tutum puanları arasında fark var mıdır?  

5. Yansıtıcı düşünme etkinliklerinin uygulandığı deney grubunun 

ön test tarihsel okuryazarlık başarı puan ortalamaları ile son test 

tarihsel okuryazarlık başarı puan ortalamaları arasında anlamlı 

fark var mıdır?  

6. Programda var olan öğretimin uygulandığı kontrol grubunun 

ön test tarihsel okuryazarlık başarı puan ortalamaları ile son test 

tarihsel okuryazarlık başarı puan ortalamaları arasında anlamlı 

fark var mıdır?  

Çalışma grubunun son test; 

7. Tarihsel okuryazarlık tutum puanları arasında fark var    mıdır?  

8. Tarihsel okuryazarlık başarı puanları arasında fark var mıdır?  

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma deseni 

Araştırmada, yansıtıcı düşünme yaklaşımına uygun etkinliklerin 

ilköğretim Sosyal Bilgiler dersi 7.sınıf  tarihsel okuryazarlık seviye ve 

tutumlarına etkisini ortaya çıkarmak amacıyla deneysel yöntem 
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uygulanmıştır. Bu yöntem, olayları neden-sonuç bağlantısı içersinde 

yorumlamaya çalışır.  Araştırma deseni Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırma Deseni 

Gruplar Ön Test Deneysel İşlem Son Test 

Deney Başarı testi 

 

Yansıtıcı düşünmeye 

dayalı öğretim 

Başarı testi 

 

Tutum Ölçeği Tutum Ölçeği 

Kontrol  

Başarı testi 

 

Tutum Ölçeği 

Programda önerilen 

öğretim 

 

Başarı testi 

 

Tutum Ölçeği 

Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı-deneysel desen 

kullanılmıştır. Deneysel desen bağımsız bir yaklaşım değişkeninin 

(belirli bir öğretim yöntemi) bağımlı bir sonuç değişkenine (akademik 

başarı) etkisinin araştırıldığı bir desendir (Plano Clark, & Creswell, 

2015).  

2.2. Araştırmanın çalışma grubu 

Deney ve kontrol gruplarının belirlendiği okulun seçilmesinde, okulun 

başarı düzeyinin orta düzeyde olması, aynı semtte oturan öğrencilerin 

geldiği bu okuldaki öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerinin birbirine 

benzer olması, deneysel uygulama için seçilen sınıf düzeyinde birçok 

şube olması, öğretmenlerin bilimsel çalışmalara istekli olup, işbirliği 

yapmaları ve okulun ulaşım probleminin olmaması gibi özellikler göz 

önünde bulundurulmuştur. Çalışma grubunun seçileceği okul olarak 

belirlenen devlet ortaokulunda bulunan, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 

7H, 7İ sınıflarından deney ve kontrol gruplarını denkleştirmek ve 
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belirlemek için,  okul idaresinden öğrencilerin not ve sınıf başarı 

ortalamaları alınmıştır. Araştırmada yarı-deneme modeli kullanıldığı 

için, deney ve kontrol gruplarının oluşturulmasında gereken yansızlık 

(random) kuralını gerçekleştirmek için öğrencilerin başarı 

ortalamalarına bakılmıştır (Tanrıöğen, 2012). 

Uygulanılan akademik başarı testi sonuçları, not ortalamaları ve 

cinsiyet durumlarına ilişkin elde edilen veriler göz önünde 

bulundurularak benzer özellikler taşıyan denk iki grup tespit edilmiştir. 

Gruplar arasında deney ve kontrol grubu random yöntemiyle 

belirlenmiş, 7İ sınıfı deney, 7F sınıfı kontrol grubu olarak atanmıştır. 

Deney grubunda, üniteyi kapsayan sorgulama, günlük tutma ve pano 

resimleriyle desteklenen yansıtıcı düşünme becerilerinin öğretimine 

yönelik etkinlikler yapılırken, kontrol grubunda aynı üniteyi kapsayan 

mevcut öğretim programında yer alan öğretim etkinlikleri yapılmıştır. 

Araştırma kapsamında bulunan öğrencilerin 50 tanesi öntest ve sontest 

uygulamalarına katılmıştır. Araştırma 7F sınıfında 26, 7İ sınıfında 24 

olmak üzere toplam 50 öğrenci ile sürdürülmüştür. 

2.3. Araştırma gruplarının denkliğine ilişkin bilgiler 

2.3.1. Çalışma gruplarındaki sınıfların başarı ortalamaları 

Denkleştirilmeye çalışılan deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin 

karne not ortalamalarına bakılmıştır. Gruplar arasında anlamlı farkın 

olup olmadığı, bağımsız örneklemler için t-testi tekniği, Ki-kare testi 

tekniği, frekans ve yüzde değerleriyle incelenmiştir. Bağımsız 

örneklem için t-testi, deneysel desenlerde, iki grubun ortalamalarının 
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karşılaştırılmasında kullanılmaktadır (Köklü, Büyüköztürk ve 

Bökeoğlu 2007: 161).  

Tablo 2.  Çalışma Gruplarındaki Öğrencilerin Karne Not Ortalamalarına Göre 

Dağılımı 

Değerler Deney Grubu Kontrol Grubu 

N 30 29 

X 61,04 77,09 

SS 15,27.0 25,737 

Z 0,162 0,049 

P 0,20 0,05 

Deney grubunun karne notu ortalaması 61,04 (Z=0,162; p=0,20)  ve 

kontrol grubunun karne notu ortalaması 77,09 (Z=0,049; p=0,05)  

olduğu tespit edilmiştir. Çalışma gruplarının karne notlarının normal 

dağılıma sahip olduğu istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde 

belirlenmiştir ve p<0,05 ten büyük K-S testi sonuçlarına göre, 

parametrik varsayım (normal dağılım) karşılanmaktadır. 

Çalışma grubu verilerine bakıldığında karne not ortalamalarına ilişkin 

anlamlı fark olmadığı t-testi sonuçlarıyla açıklanmıştır. Buna gore t-

testi verilerine bakıldığında karne not ortalamalarının deney grubunda 

ki öğrenciler için 3.87; kontrol grubunda ki öğrencilerin not 

ortalamalarının 3.91 olduğu görülmüştür. Söz konusu bu sonuç 

denkleştirme işlemini kanıtlar niteliktedir. 

2.3.2. Çalışma gruplarındaki öğrencilerin cinsiyetlerine göre 

dağılımı 

Genel olarak çalışma gruplarındaki öğrencilerin %50’si kız, %50’si 

erkektir. Deney grubundaki 13 öğrenci (%50) ile kontrol grubundaki 13 
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öğrenci (%50) kızlardan oluşmaktadır. Deney grubundaki 12 öğrenci 

(%50) ile kontrol grubundaki 12 öğrenci (%50), erkeklerden 

oluşmaktadır. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin cinsiyete göre 

oranları birbirine eşit görünmektedir. 

Tablo 3. Çalışma Gruplarındaki Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 Deney G. Kontrol G. Toplam X2 sd p 

Cinsiyet F % f % f %  

 

0,090 

 

 

1 

 

 

0,76 

Kız 13 50 12 50 25 50 

Erkek 13 50 12 50 25 50 

Toplam 26 100 24 100 50 100    

Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin cinsiyete göre frekans ve 

yüzde dağılımları eşit görülmesinin yanında, test varsayımlarını 

karşıladığından Ki-kare testi de uygulanmıştır. Çalışma gruplarındaki 

öğrencilerin cinsiyetleri; 0,05 manidarlık düzeyine göre anlamlı 

farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır [X2(1)=0,090; p>0,05].  

2.4. Veri toplama araçları 

Araştırmada üç veri toplama aracı kullanılmıştır: “Kişisel Bilgi 

Formu”, “Tarihsel Okuryazarlık Başarı Testi” ve “Tarih Okuryazarlık 

Tutum Ölçeği”.  

2.4.1. Kişisel bilgi formu 

Çalışma gruplarındaki öğrencilerin denkliğini ortaya koyabilmek için 

öğrencilerin cinsiyetleri ve karne not ortalamalarına bakılmıştır. Kişisel 

bilgi formunda; öğrencilerin cinsiyetleri ve akademik başarı puanları 

yer almaktadır. 
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2.4.2. Tarih okuryazarlığı başarı testi (TOBT) 

“Tarik Okurayazarlığı Başarı Testi (TOBT)” Sosyal bilgiler dersi 

“Zaman İçinde Bilim” ünitesinin kazanımları, tarih okuryazarlığının alt 

boyutları ve 7.sınıf öğrenci gelişim seviyesi dikkate alınarak Tarihsel 

Okuryazarlığın 9 alt boyutunda olmak üzere araştırmacı tarafından 

geliştirilmiş bir başarı testidir. Tarih okuryazarlığı boyutları ve ilgili 

sorular Tablo 4’de verilmiştir.  

Tablo 4. Tarih Okuryazarlığı Bilgi-Beceri Testi Boyutları ve İlgili Sorular 

Tarih Okuryazarlığı Boyutları İlgili Sorular 

Tarihsel Olaylar Bilgisi 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10,11,12 

Tarihsel Dili Anlama Becerisi 13,14,15,16,17,18,19,20 

Kronolojik Düşünme Becerisi 21,22,23,24,25 

Tarihsel Empati Becerisi 26,27,28 

Bilgi İletişim Teknolojilerini Kullanma Becerisi 29,30 

Geçmiş ile Günümüzü İlişkilendirebilme 

Becerisi 
31,32,33,34,35, 

Çelişkili Yorumları Ayırt Edebilme Becerisi 36 

Tarihi Olayları Konu Edinen Sanat Yapıtlarını 

Okuma/Dinleme/İzleme Becerisi 
37,38,39 

Neden-sonuç İlişkisi Kurabilme Becerisi 40 

Tarih okuryazarlığı başarı testini oluşturan boyutlardaki maddeler “1” 

ve “2” olarak puanlanmış ve buna göre analiz edilmiştir. Açık uçlu 

sorular “1(doğru)” ve “2(yanlış)” olarak girilmiştir. Öğrencilerin 

vermiş olduğu cevapları sınıflandırma ve başarı ortalamalarını bulma 

konusunda SPSS programında doğru sonuç elde etmek amacıyla bu 

yöntem kullanılmıştır. Ancak tarihsel empati boyutundaki üç madde, 

Lee ve Ashby (2001) tarafından oluşturulan beş aşamanın (aptal 

geçmiş, klişe genellemeler, günlük empati, sınırlı tarihsel empati ve 

bağlama uygun tarihsel empati) her birine karşılık seçeneklerden oluşan 
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ve buna göre puanlanan likert tarzda maddelerdir. Söz konusu üç 

maddenin puanlaması şu şekilde yapılmıştır: aptal geçmiş (1), klişe 

genellemeler (2), günlük empati (3), sınırlı tarihsel empati (4) ve 

bağlama uygun tarihsel empati (5). 

2.4.3. Tarih okuryazarlığı tutum ölçeği (TOTÖ) 

Araştırmada “Tarih Okuryazarlığı Tutum Ölçeği” olarak Keçe (2013)  

tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Bu ölçek, 7. sınıf 

öğrencilerinin tarih okuryazarlığını meydana getiren boyutlara ilişkin 

duyuşsal eğilimlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilerin 

tarih okuryazarlığının alt boyutlarına ilişkin tutumlarını belirlemek 

amacıyla sadece duyuşsal öğelere ilişkin maddeler yazılmıştır. Tarih 

Okuryazarlığı Tutum Ölçeğindeki likert tipi ölçek modeline uygun 

olarak hazırlanan maddeler “Tamamen Katılıyorum” (5), 

“Katılmıyorum” (4), “Kararsızım” (3), “Katılmıyorum” (2), 

“Kesinlikle Katılmıyorum” (1) şeklinde beşli derecelendirmeye göre 

yapılandırılmıştır. 

2.5. Verilerin analizi 

Araştırmada gerçekleştirilen veri analiz yöntemleri de diğer başlıklarda 

olduğu gibi nicelveri toplama araçlarıyla elde edilen sonuçlar 

parametrik ya da parametrik olmayan (nonparametrik) analizlerin tercih 

edilmesi noktasında her bir test için K-S (Kolmogorov-Smirnov) 

katsayısına bakılmıştır. Buna göre ilgili test gruplarında normal dağılım 

gösterdiği verilere yansımıştır. Gruplar arasında anlamlı farklılaşma 

olup olmadığına dair t-testi sonuçlarına bakılmıştır. Diğer yandan nicel 

veriler SPSS 22.0 bilgisayar paket programı ile analiz edilmiştir.Bu 
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doğrultuda frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve p 

değerleri dikkate alınmıştır. Her bir değerlendirme için 0.05 anlamlılık 

düzeyi dikate alınarak yorumlar yapılmıştır. Tarihsel okuryazarlık 

başarı testindeki açık uçlu sorular 1 ve 2 şeklinde doğru yanlış olarak 

puanlandırılmıştır. 

3. BULGULAR  

3.1. Birinci soruya ilişkin bulgular  

“Yansıtıcı düşünmeye ilişkin deney ve kontrol grubu arasındaki ön test 

tarihsel okuryazarlık tutum puanlarında fark var mıdır?’’ sorusunu test 

etmek için bağımsız (ilişkisiz) örneklemler t-testi uygulanmıştır.  Bu alt 

problem ile çalışma gruplarının deneysel çalışma öncesi tarihsel 

okuryazarlığa yönelik tutumları arasında farklılık ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Çalışma gruplarının ön test tarihsel okuryazarlık tutum 

ortalamalarına ilişkin elde edilen bulgular, Tablo 5’te verilmiştir.  

Tablo 5. Çalışma Gruplarının Ön Test Tarihsel Okuryazarlık Tutum Ortalamalarına 

Yönelik t-Testi Sonuçları 

Boyut Sınıf N x̄ SS F P 

Ön Test Tutum Kontrol 50 1,40 0,49 1,959 0,329 

 Deney 50 1,50 0,50   

p=0,329>,05 

 

Tablo 5’te gösterilen bulgulara göre kontrol grubunun tarihsel 

okuryazarlığa ilişkin ön test tutum ortalamalarının X̄=1,40 olduğu 

görülürken; deney grubu öğrencilerinin ön test tarihsel okuryazarlık 

tutum ortalaması X̄=1,50 bulunmuştur. Deney ve kontrol grubunun ön 

test tarihsel okuryazarlık tutum ortalamaları birbirine yakın olduğu 
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görülmesine rağmen farkın anlamlılığı t-testi ile kontrol edilmiştir. 

Deney ve kontrol grubunun ön test tarihsel okuryazarlık tutum 

ortalamaları arasındaki fark 0,329 önem düzeyinde anlamlı 

bulunmamıştır [p=0,329>0,05]. Her iki grubunda tarihsel okuryazarlık 

tutum ortalamaları ön test t-testi sonucuna göre anlamlı bulunmamıştır. 

[p=0,329>0,05].  

3.2. İkinci soruya ilişkin bulgular  

“Yansıtıcı düşünmeye ilişkin deney ve kontrol grubu arasındaki ön test 

tarihsel okuryazarlık başarı puanlarında fark var mıdır?’’ sorusunu test 

etmek amacıyla bağımsız (ilişkisiz) örneklemler t-testi uygulanmıştır. 

Bu alt problem, çalışma gruplarının deneysel işlem öncesi tarihsel 

okuryazarlık başarı ortalamaları arasında farkı tespit etmeye yöneliktir. 

Çalışma gruplarının ön test tarihsel okuryazarlık başarı ortalamalarıyla 

ilgili elde edilen bulgular, Tablo 6’da gösterilmiştir.  

Tablo 6. Çalışma Gruplarının Ön Test Tarihsel Okuryazarlık Başarı Ortalamalarına 

Yönelik t-Testi Sonuçları 

Boyut Sınıf N x̄ SS F P 

Ön Test Başarı Kontrol 52 1,30 0,46 27,321 0,016 

 Deney 52 1,11 0,32   

p=0,016<0,05 

Tablo 6 incelendiğinde, kontrol grubu öğrencilerinin ön test Tarihsel 

Okuryazarlık başarı ortalaması X̄= 1,30 olduğu, deney grubu 

öğrencilerinin ortalamasının X̄ = 1,11 olduğu görülmektedir. Bu sonuca 

göre deney ve kontrol gruplarının ön test tarihsel okuryazarlık başarı 

ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu görülmektedir 

[p=0,016<0,05].  
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3.3. Üçüncü soruya ilişkin bulgular  

“Deney grubunun tarihsel okuryazarlığa ilişkin ön test son test tutum 

puanları arasında fark var mıdır?” sorusunu test etmek için bağımlı 

(ilişkili) örneklemler t-testi kullanılmıştır. Deney grubunun ön test ve 

son test tarihsel okuryazarlık tutum ortalamalarına ilişkin t-testi 

sonuçları Tablo 7’de verilmektedir.  

Tablo 7. Deney Grubunun Ön Test ve Son Test Tarihsel Okuryazarlık Tutum 

Ortalamalarına Yönelik t Testi Sonuçları 

Sınıf Boyut N x̄ SS F P 

Deney Grubu Ön Test 50 1,50 0,51 30,447 0,00 

Son Test 50 1,45 0,50 

p=0,00<0,05  

Tablo 7’e göre; çalışma grubunda bulunan öğrencilerin ön test ve son 

test tarihsel okuryazarlık tutum ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

olduğu görülmüştür [ p=0,00<0,05]. Öğrencilerin ön test tarihsel 

okuryazarlık tutum ortalaması X̄= 1,50 iken deney grubu öğrencilerinin 

son test tarihsel okuryazarlık tutum ortalaması X̄= 1,45 olduğu 

görülmüştür. 

3.4.  Dördüncü soruya ilişkin bulgular  

“Kontrol grubunun tarihsel okuryazarlığa ilişkin ön test son test tutum 

puanları arasında fark var mıdır?” sorusunu test etmek için bağımlı 

(ilişkili) örneklemler t-testi kullanılmıştır. Kontrol grubunun ön test ve 

son test tarihsel okuryazarlık tutum ortalamalarına ilişkin t-testi 

sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir.  
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Tablo 8. Kontrol Grubunun Ön Test ve Son Test Tarihsel Okuryazarlık Tutum 

Ortalamalarına Yönelik t-Testi Sonuçları 

Sınıf Boyut N x̄ SS F P 

Kontrol Grubu Ön Test 50 1,28 0,45 10,827 0,04 

Son Test 50 1,48 0,50 

p=0,04<0,05 

Tablo 8’de elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin ön test ve son test 

tutum puanları arasında anlamlı fark olup olmadığına ilişkin sonuçlara 

bakılmıştır. Kontrol grubu ön test ortalamasının X̄=1.28, son test tutum 

ortalaması X̄=1,48 olarak görülmektedir. İlgili test sonuçlarına göre ön 

test ve son test t-testi tutum ortalamaları anlamlı fark görülmüştür 

[p=0,04<0,05]. MEB programında önerilen öğretimin öğrencilerin 

tarihsel okuryazarlık tutumlarını etkilediği görülmektedir.  

3.5. Beşinci soruya ilişkin bulgular  

“Yansıtıcı düşünme etkinliklerinin uygulandığı deney grubunun ön test 

tarihsel okuryazarlık başarı puan ortalamaları ile son test tarihsel 

okuryazarlık başarı puan ortalamaları arasında anlamlı fark var mıdır?” 

sorusunu test etmek için bağımlı (ilişkili) örneklemler t testi 

kullanılmıştır. Deney grubunun ön test ve son test tarihsel okuryazarlık 

başarı ortalamalarına ilişkin t testi sonuçları Tablo 9’da verilmiştir.  
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Tablo 9. Deney Grubunun Ön Test ve Son Test Tarihsel Okuryazarlık Başarı 

Ortalamalarına Yönelik t Testi Sonuçları 

Sınıf Boyut N x̄ SS F P 

Deney Ön Başarı 52 1,45 0,50 6,162 0,01 

 Son Başarı 52 1,53 0,50   

p=0,01<0,05 

Tablo 9 incelendiğinde; deney grubu öğrencilerinin ön test son test 

başarı ortalamalarına bakıldığında ön test ortalamasının X̄= 1,45 son 

test ortalamasının ise X̄=1,53 olduğu görülmektedir. Söz konusu 

duruma t-testi sonucuna göre bakıldığında deney grubunun tarihsel 

okuryazarlık ortalamaları arasında ön test ve son teste ilişkin anlamlı 

fark olduğu görülmüştür[p=0,01<0,05]. Elde edilen sonuç, deneysel 

işlemin tarihsel okuryazarlık seviyesini olumlu etkilediğini 

göstermektedir.  

3.6. Altıncı soruya ilişkin bulgular  

“Mevcut programda öngörülen öğretimin uygulandığı kontrol 

grubunun ön test tarihsel okuryazarlık başarı ortalamaları ile son test 

tarihsel okuryazarlık başarı ortalamaları arasında anlamlı fark var 

mıdır?” alt problemini test etmek için bağımlı (ilişkili) örneklemler t-

testi kullanılmıştır. Kontrol grubunun ön test ve son test tarihsel 

okuryazarlık başarı ortalamalarına ilişkin t-testi sonuçları Tablo 10’da 

özetlenmiştir.  
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Tablo 10.  Kontrol Grubunun Ön Test ve Son Test Tarihsel Okuryazarlık Başarı 

Ortalamalarına Yönelik t-Testi Sonuçları 

Sınıf Boyut N x̄ SS F P 

Kontrol Ön Başarı 52 1,48 0,51 2,348 0,129 

 Son Başarı 52 1,50 0,50   

p=0,129>0,05 

Tablo 10’da, kontrol grubu öğrencilerinin ön test tarihsel okuryazarlık 

başarı ortalaması X̄=1,48 iken son test tarihsel okuryazarlık başarı 

ortalaması X̄= 1,50 bulunmuştur. Kontrol grubunun ön test ve son test 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak 0,129 düzeyinde farklılık 

görülmemiştir [p=0,129>0,05]. MEB Programında öngörülen öğretim 

öğrencilerin tarihsel okuryazarlık başarısını olumlu etkilememiştir.   

3.7. Yedinci soruya ilişkin bulgular  

“Çalışma grubunun son test tarihsel okuryazarlık tutum puanları 

arasında fark var mıdır?” asorusunu test etmek için bağımsız (ilişkisiz) 

örneklemler t-testi uygulanmıştır.  Bu soru ile çalışma gruplarının 

deneysel işlem sonunda tarihsel okuryazarlık tutum ortalamaları 

arasındaki farkı ortaya koymak amaçlanmaktadır. Buna ilişkin 

bulgular, Tablo 11’de gösterilmiştir.  

Tablo 11.  Çalışma Gruplarının Son Test Tarihsel Okuryazarlık Tutum 

Ortalamalarına Yönelik t-Testi Sonuçları 

Boyut Sınıf n x̄ SS F P 

Son Test 

Tutum 

Deney 50 1,44 0,50 22,139 0,012 

 Kontrol 50 1,21 0,41   

p=0,012<0,05 
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Tablo 11’e göre; deney grubundaki öğrencilerin son test Tarihsel 

Okuryazarlık tutum ortalamasının X̄=1,44 olduğu, kontrol grubu 

öğrencilerinin son test Tarihsel Okuryazarlık tutum ortalamasının 

X̄=1,21 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol grubunun son test 

tarihsel okuryazarlık tutum ortalamaları arasında farklılığın anlamlı 

olduğu tespit edilmiştir [p=0,012<0,05].  

3.8. Sekizinci soruya ilişkin bulgular 

“Çalışma grubunun son test tarihsel okuryazarlık başarı puanları 

arasında fark var mıdır?” sorusunu test etmek için bağımsız (ilişkisiz) 

örneklemler t-testi kullanılmıştır. Bu sorunun amacı, çalışma 

gruplarının deneysel işlem sonrası tarihsel okuryazarlık başarı test 

ortalamaları arasındaki farkı saptamaktır. Çalışma gruplarının son test 

tarihsel okuryazarlık başarı ortalamalarına ilişkin t-testi sonuçları, 

Tablo 12’de verilmiştir.  

Tablo 12. Çalışma Gruplarının Son Test Tarihsel Okuryazarlık Başarı 

Ortalamalarına Yönelik t-Testi Sonuçları 

Sınıf Boyut N x̄ SS F P 

Son Test 

Başarı 

Deney 52 1,38 0,49 30,857 0,008 

 Kontrol 52 1,15 0,36   

p=0,008<0,05 

Tablo 12’de deney grubundaki öğrencilerin son test tarihsel 

okuryazarlık başarı ortalamasının X̄= 1,38 olduğu, kontrol grubu 

öğrencilerinin son test tarihsel okuryazarlık başarı ortalamasının 

X̄=1,15 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol grubunun son test 
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tarihsel okuryazarlık başarı ortalamaları arasında anlamlı farklılık 

belirlenmiştir [p=0,008<0,05].  

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Sosyal Bilgiler dersinde yansıtıcı düşünme etkinliklerinin ilköğretim 

öğrencilerinin tarihsel okuryazarlık başarı seviyelerine ve tutumlarına 

etkisini belirmek amacıyla ortaya konan bu çalışmada, sorular 

doğrultusunda ortaya çıkan araştırma sonuçları şunlardır: 

-Yansıtıcı düşünme yaklaşımının uygulandığı deney grubu ile 

mevcut programının (MEB programı) uygulandığı kontrol 

grubunun deneysel işlem öncesi Sosyal Bilgiler dersine yönelik 

tutum puanları birbirine yakın çıkmıştır. 

-Yansıtıcı düşünme yaklaşımının uygulandığı deney grubu ile 

mevcut programının uygulandığı kontrol grubunun deneysel 

işlem öncesi akademik başarı durumlarının birbirine yakın olduğu 

ortaya çıkmıştır.  

-Yansıtıcı düşünme öğretim yaklaşımının uygulandığı deney 

grubunun tarihsel okuryazarlığa yönelik tutum puanları, deneysel 

işlem sonrası yükselmiştir. 

-Mevcut programının uygulandığı kontrol grubunun tarihsel 

okuryazarlığa yönelik tutum puanlarının, öğretim sonrasında çok 

değişmediği sonucu ortaya çıkmıştır. 

-Yansıtıcı düşünme öğretiminin uygulandığı deney grubunun 

tarihsel okuryazarlık başarı puanlarının, deneysel işlem sonrası 

kontrol grubuna kıyasla daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 
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-Mevcut programda ortaya konan öğretimin uygulandığı kontrol 

grubu öğrencilerinin Tarihsel Okuryazarlık başarı puanlarında, 

öğretim sonrası artış olmuştur. Yansıtıcı düşünme öğretim 

yaklaşımının uygulandığı deney grubunun deneysel işlem sonrası 

tarihsel okuryazarlığa yönelik tutum puanları, mevcut programda 

önerilen öğretimin uygulandığı kontrol grubunun öğretim sonrası 

tutum puanlarından daha olumlu bulunmuştur. 

-Deneysel işlem sonrası, yansıtıcı düşünme öğretim yaklaşımının 

uygulandığı deney grubunun tarihsel okuryazarlık başarıları, 

programda önerilen öğretimin uygulandığı kontrol grubunun 

tarihsel okuryazarlık başarı seviyelerinden daha yüksektir. 

Böylece, yansıtıcı düşünme öğretiminin öğrencilerin başarıları üzerinde 

olumlu etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Bu bulgulara göre; yansıtıcı 

düşünme tekniğinin tarihsel okuryazarlık başarı düzeyine ilişkin 

tutumları olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Söz konusu bu sonuç 

Bölükbaş (2004) araştırma sonuçlarıyla örtüşürken öğrencilerin Türkçe 

dersine yönelik tutumlarının arttığına ilişkin sonuçları doğrulamaktadır. 

Diğer yandan Ersözlü (2008)’in sonuçlarıyla örtüşmediği 

görülmektedir.  

Elde edilen bulgulara göre yansıtıcı öğretimin derse karşı tutumları 

artırmada, mevcut programında önerilen öğretime göre daha etkili 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuya ilişkin yapılan ulusal çalışmalarla 

(Bölükbaş, 2004; Tok, 2008b; Ersözlü, 2008) bu sonuç örtüşmektedir.  

Deneysel işlem sonucunda, deney grubunun tarihsel okuryazarlık başarı 

ortalama puanları kontrol grubunun tarihsel okuryazarlık başarı 
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ortalama puanlarından daha yüksek çıkmıştır. Böylece yansıtıcı öğretim 

etkinliklerinin öğrencilerin tarihsel okuryazarlık başarı düzeylerini 

artırdığını ve akademik başarılarını olumlu yönde etkilediğini 

söyleyebiliriz. Öğrencilerin başarı seviyelerini artırmada yansıtıcı 

öğretim uygulamalarının programda ortaya konan öğretimden daha 

faydalı olduğu ortaya çıkmaktadır. Benzer araştırmalar da bulunan 

sonucu destekler niteliktedir (Bölükbaş, 2004; Ersözlü, 2008; Tok, 

2008b; Evans, 2009; Kırnık, 2010; Keskinkılıç, 2010). Öğretmen 

adayları üzerinde uygulanan çalışmalarda da (Şahin, 2010) benzer 

sonuçlara ulaşılmıştır. 

Uygun (2012) “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yansitici Düşünme 

Uygulamalarinin Akademik Başari Ve Tutuma Etkisi’’ adlı doktora 

tezinde, yansıtıcı düşünme öğretim yaklaşımının uygulandığı deney 

grubunun akademik başarılarının, deneysel işlem sonrası arttığını tespit 

etmiştir. Yansıtıcı düşünmeye dayalı öğretim yaklaşımının uygulandığı 

deney grubundaki öğrencilerin deneysel işlem sonrası Sosyal Bilgiler 

dersine yönelik tutumları, MEB programda önerilen öğretimin 

uygulandığı kontrol grubundaki öğrencilerin öğretim sonrası 

tutumlarından daha yüksek bulunmuştur. 

Ersözlü’nün (2008) “Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirici Etkinliklerin 

İlköğretim 5. Sinif Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik 

Başarilarina Ve Tutumlarina Etkisi’’ adlı doktora tezinde deney 

grubundaki öğrencilerin deneysel işlem sonrasında başarı testinden elde 

ettikleri puan ortalaması, kontrol grubu öğrencilerinin geleneksel 

öğretim sonrasındaki başarı testinden aldıkları puan ortalamasından 
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daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca deney grubu öğrencilerinin deneysel 

işlem sonrasında ki Sosyal Bilgiler Dersine yönelik tutumları, kontrol 

grubunun geleneksel öğretim sonrasındaki Sosyal Bilgiler Dersine 

yönelik tutumlarından daha yüksek çıkmıştır. Bu durum, yansıtıcı 

etkinliklerin geleneksel etkinliklerden daha olumlu yönde tutum 

geliştirdiğini ve bu tutumun daha kalıcı olduğunu ortaya koymuştur. 

Ayrıca, Wilson ve Jan’ın (1993) belirttikleri gibi, yansıtıcı düşünme 

sürecinde öğretmenin olumlu ve uygun bir öğrenme ortamını 

öğrencilere sunması, öğrencileri cesaretlendirecek ve öğretilmek 

istenen becerileri ve konuları daha iyi kavramaları noktasında katkı 

sağlayacaktır. Ayrıca yansıtıcı düşünmeyi geliştirmede işbirlikli 

öğrenme yaklaşımının da pozitif tutum oluşturmada geleneksel 

öğretime göre daha başarılı olduğuna dair veriler vardır (Özgiresun, 

2005; Şenol ve Yıldırım, 2007). 

Sosyal Bilgiler dersinde ortaya konan yansıtıcı düşünme etkinliklerinin 

ilköğretim öğrencilerinin tarihsel okuryazarlık başarı seviyelerine ve 

tarihsel okuryazarlık tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılan 

çalışmada ortaya çıkan sonuçlar ışığında belirlenen öneriler şunlardır. 

-Sınıf içinde öğrencilerin eleştiri yapmasına ve sorgulamasına, öğrenme 

amaçlarını belirlemelerine, doğru kararlar almalarına, öz değerlendirme 

yapmalarına ve sürece aktif katılımlarının sağlanmasına çalışılmalıdır. 

Bununla birlikte sınıfta özgür düşünce ortamı oluşturulmalıdır. 

-Öğrencilerin öğrenme sürecinde hangi yolları ve basamakları 

geçtiklerinin farkına varmaları, böylece kendi öğrenme denetimlerine 

sahip olmaları sağlanmalıdır. Bu, öğrenciler için çok büyük önem arz 
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etmektedir. 

-Derse geçmeden önce öğrencilere önceki öğrenmelerinin 

hatırlatılması, derste yansıtıcı sorular uygulanması ve dersin sonunda 

yazdırılan öğrenme günlükleri, yansıtıcı düşünme sürecini 

destekleyecektir. Yansıtıcı öğrenme günlüklerinin devamlılığı 

sağlanmalıdır. 

-Günümüzde ilköğretim okullarında düşünme eğitimine gore 

hazırlanmış müfredatlar yeterli olmasa da mevcuttur. Eğitim 

fakültelerinin ilgili lisans ders programlarına düşünme eğitimi ve 

yansıtıcı düşünme yaklaşımı ile ilgili derslerin konulabilir. 
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GİRİŞ* 2 

Program değerlendirme, programın etkililiği hakkında karar verme 

sürecidir. Ertürk (1994), değerlendirmeyi, yetişek geliştirmenin son ve 

tamamlayıcı halkası olarak eğitim hedeflerinin gerçekleşme derecesini 

tayin etme süreci olarak tanımlamaktadır. Program değerlendirme, 

genelde programa dayalı eğitim kaynaklarını kabul etme, değiştirme 

ya da ortadan kaldırma kararının verebileceği bilgileri içermektedir. 

Değerlendirme sonuçları program geliştirme uzmanlarına programa 

devam, gözden geçirme ya da yeni bir aşamaya geçme konusunda 

bilgi vermektedir. Bunun yanı sıra karar vermede, sonuç çıkarmada ve 

programla ilgili kararları bilgiye dayandırmada program geliştirme 

uzmanına yetki verir. 

Çağlayan’a (2002) göre, eğitim sürecinin başarıyla tamamlanması, 

sürecin dikkatle planlanması ve uygulanmasına bağlıdır. Bundan 

sonraki adım ise eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesidir. 

Değerlendirme yapmanın en yaygın nedeni, bir eğitim programının 

etkililiğini ve programı geliştirme yollarını saptamaktır. Eğitim 

sürecinin ne derece başarılı olduğu ve işletmeye getirisi ancak eğitim 

faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile ortaya çıkabilecektir  

 

 

 
 

* Bu kitap bölümü, yazarın “Bağlam ve Süreç Boyutlarında Bir Hizmet içi Eğitim 

Programının Değerlendirilmesi” adlı doktora tezinden üretilmiştir.  
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1. PROGRAM DEĞERLENDİRME 

Değerlendirme genel anlamda, bir ölçme sonucunu bir ölçütle 

karşılaştırarak bir değer yargısına varmak demektir. Değerlendirmenin 

hangi aşamada ve ne amaçla yapılacağı konusunda farklı yaklaşımlar 

vardır. Program değerlendirme yaklaşımları, program geliştirmede 

benimsenen model ile yakından ilişkilidir (Posner, 1995).  

Değerlendirme program hazırlama ve geliştirme çalışmalarının 

ayrılmaz ve tamamlayıcı bir halkasıdır. Değerlendirme eldeki 

programın düzeltilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Her tür 

programda uygun değerlendirme süreçleri seçilerek program sonunda 

elde edilenlerin belirlenmesi gerekmektedir (Küçükahmet, 1999). 

Demirel’e (1999) göre, uygulanmakta olan programlarda amaç, içerik, 

öğretim durumları ve değerlendirme boyutlarında bazı aksamalar ve 

eksiklikler görülebilmektedir. Bu nedenle programın uygulanması 

sonucunda, yetersiz kalan ya da ters işleyen öğelerin olup olmadığı; 

varsa aksaklıkların programın hangi öğelerinden kaynaklandığını 

belirlemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak amacıyla programın 

değerlendirilmesi gerekir Program geliştirme, değerlendirme olmadan 

tamamlanamaz. 

Bir programın değerlendirilmesi ile programın etkililik derecesi tayin 

edilirken, programın geliştirilmesi için gerekli temel bilgi de elde 

edilir. Program değerlendirme, planlı ve sistematik bir şekilde sürekli 

bir etkinlik olmalıdır (Fer, 2000). Eğitim programlarının 

değerlendirilmesi sürecinde programla ilgili sağlam verilerin 

toplanması ve bunların yorumlanması için bir dizi araştırma yapılması 
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gereğini vurgulayan Erden (1995), sonuçların kullanışlı ve program 

geliştirici nitelikte olabilmesi için araştırma probleminin önceden 

belirlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Erden’e göre program 

değerlendirmede; 1. Eğitim programı hedeflerini ne ölçüde 

gerçekleştirmektedir? 2. Eğitim programındaki temel aksaklık ve 

eksiklikler nelerdir? sorularına aranan yanıtlardan birincisi “ürüne ve 

erişiye bakarak değerlendirme”, ikincisi ise “programın öğelerine 

dönük değerlendirme” dir. Ürüne ya da erişiye bakarak değerlendirme, 

programın hedefleri kazandırmadaki etkisi hakkında bilgi verirken 

öğelerdeki aksaklık ve eksiklikleri göstermede yetersiz kalabilir. 

Programın düzeltilmesi ya da geliştirilmesine yönelik bulgu elde 

etmek için her bir öğenin değerlendirilmesi gerekir. Bu amaçla uzman 

kanısına ya da uygulayıcı öğretmenlerin görüşüne başvurulabilir.  

Program değerlendirme, geliştirmeyi ve ilerletmeyi temel alarak 

programın planlarını, süreçlerini ve ürünlerini tanımlamak ve değeri 

hakkında yargıda bulunmak için delil toplama ile ilgilenir. Aynı 

zamanda programda planlanan unsurların programın hedeflerini işaret 

edip etmediği, bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, ulaşıldıysa ne 

derecede ulaşıldığı ve öğrencilerin ne kadarının ulaştığı program 

değerlendirmenin tartışma alanlarıdır. Değerlendirmenin sonucunda 

beklenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının yanı sıra programın nasıl 

çalıştığı, programı daha iyi hale getirmek için yolların ve seçeneklerin 

olup olmadığını belirlemek de program değerlendirmenin konuları 

arasındadır (Ornstein ve Hunkins, 1988).  
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Değerlendirme, eğitimcilerin bir programın kabul edilmesi, 

değiştirilmesi ya da bitirilmesi için karar vermesine olanak sağlayan 

verilerin toplanması için geliştirilen bir süreçtir. Değerlendirmede, 

planlanan ile beklenen durumlar karşılaştırılır. Öğretim programının 

değerlendirilmesinde, programın tasarlama, geliştirme ve uygulama 

aşamalarından önce hedeflenen sonuçların üretilip üretilmediğine 

odaklanılır. Değerlendirmede programın kuvvetli ve zayıf yönleri ile 

uygulama sonrasındaki verimliliği teşhis edilmeye çalışılır. Böylece 

programın gözden geçirilmesine, mukayese edilmesine, 

sürdürülmesine ya da bitirilmesine karar verilir (Ornstein ve Hunkins, 

1988).    

Büyükkaragöz (1995:17), eğitim programının biri tasarlanan öteki 

gerçekleşen olmak üzere iki önemli boyutuna dikkat çekmektedir. 

Tasarlanan programla uygulanmış program arasında uyumsuzlukların 

olmamasına dikkat edilmelidir. Bunun için uygulama esnasında ve 

sonunda yapılan değerlendirme faaliyetleri ile eğitim programı 

onarılır, yeni baştan düzenlenir. Bu işlemlerin sürekli yapılması 

verimliliği artırır. Programın her değerlendirme sonunda yeniden 

düzenlenmesi, tasarlanan programla uygulanan program arasındaki 

farkı ortadan kaldırır (Korkmaz, 2006). Değerlendirme, gerçek 

sonuçlarla beklenen sonuçlar arasında bir kıyaslama yapılmasına 

olanak sağladığı gibi gelecekteki etkinlikler için de bir sonuca 

varılmasına yardım eder (Kısakürek, 1983). Norris (1998), program 

değerlendirmeyi organizasyon ve gelişme ile eğitimsel yenilikleri 

ortaya çıkaran bir yapı olarak tanımlamakta ve program 
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değerlendirmenin yeni yatırım ve planlamaları teşvik edici yönüne 

dikkat çekmektedir.   

Patton’a (1986) göre program değerlendirme, verimliliği geliştirmek, 

kararsızlığı azaltarak programın kabul edilebilirliği ile ilgili karar 

almak için sistematik bir şekilde aktiviteler, karakteristikler ve 

program çıktıları hakkında sürekli bir bilgi toplamadır. Program 

değerlendirme, temelde öğretimin değerlendirilmesini içermektedir. 

Bloom ve arkadaşları öğretim ve değerlendirmenin istendik davranışın 

oluşmasında eğitim sürecinin ayrılmaz iki öğesi olduğunu 

belirtmektedir. Değerlendirme olmadan öğretim durumu hakkında 

karar vermenin olanaksız olduğunu ortaya koymakta ve 

değerlendirmenin işgörüsünü, hedeflerle belirlenen değişmelerin olup 

olmadığını, olmuşsa gerçekleşme derecesini belirleyen kanıtların 

toplanıp yargılanması olarak belirlemektedir (Bloom ve arkadaşları, 

1971:6). 

Program hakkında geçerli ve güvenilir bir yargıya varılabilmesi ise, 

program değerlendirme süreci içinde istenilen verilerin uygun yöntem 

ve teknikler yardımıyla toplanması, toplanan verilerin doğru analiz 

edilmesi ve tüm bu süreçler sonucunda ortaya çıkan bulguların 

yorumlanmasına bağlıdır (Gözütok, 2001). Bu bağlamda program 

değerlendirme süreci de, program geliştirme sürecinde olduğu gibi 

uzmanlık düzeyinde planlı bir etkinliktir. Program değerlendirme 

süreci, planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç 

asamadan oluşmaktadır. Planlama aşaması, değerlendirme sürecinin 

ilk ve en önemli basamağıdır. Bu aşamada, değerlendirme amaçlı 



 
100 EĞİTİMDE UYGULAMA ÖĞRENME VE DEĞERLENDİRME 

araştırma deseninin ve veri toplama yöntemlerinin tanımlanması, 

hangi ölçme araçlarının hangi amaçlarla ne zaman, nasıl ve kaç kez 

kullanılacağının belirlenmesi, bu araçların geçerlik ve güvenirlik 

çalışmalarının yapılması yer almaktadır. Uygun bilgi kaynaklarının 

belirlenmesi ve çalışmayla ilgili bir takvimin oluşturulması, toplanan 

veriler için uygun düzenleme, analiz, yorumlama ve raporlaştırma 

tekniklerinin belirlenmesi, yönetim ve işbölümü planının 

hazırlanması, personel gereksiniminin belirlenmesi, değerlendirme 

bütçesinin hazırlanması ve değerlendirme için işbirliği anlaşmalarının 

oluşturulması işlemleri de planlama aşamasında gerçekleştirilir 

(Fitzpatrick, Sanders ve Worthen, 2004). 

 

Eğitim programı öğelerinin uygulamada getirecekleri sonuçlar 

ışığında değerlendirilmesi gereği, sürekli bir kalite kontrolünü zorunlu 

kılmaktadır. Ayrıca değerlendirme eldeki eğitim programının ıslahı ve 

genel olarak program geliştirme ile ilgili katkıları yanında, hem iyi bir 

öğretmen yetiştirme aracı, hem de eğitim ve öğretim bilimine yeni 

katkılar kaynağı olma durumundadır. Değerlendirme, eğitim 

programına ve eğitime kendine onarıcı olma imkânı veren 

vazgeçilmez bir tamamlayıcı olmaktadır (Enginer, 2000). 

1.1. Program Değerlendirmenin Amaç ve Nedenleri 

Eğitim programının iyi tasarlanması ve uygulaması ne kadar önemli 

ise, bu programın uygun yöntemlere göre değerlendirilip, 

değerlendirme sonuçlarının program tasarımına uygulanması da o 

ölçüde önemlidir (Gözütok, 2001). Çünkü taslak halinde hazırlanan 
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bir program uygulama aşamasında çeşitli problemler yaratabilir. 

Ortaya çıkabilecek problemlerin belirlenmesi ve çözüm yollarının 

bulunması için programın değerlendirilmesi gerekir. 

Eğitim programlarının değerlendirilmesinin üç temel nedeni vardır. 

Bunlar: 

1.Örgütün amaç ve hedeflerine sağladığı katkılar bulunduğunu 

göstererek, eğitim departmanının varlığını doğrulamak. 

2.Eğitim programlarına devam etme ya da etmeme kararını 

vermek. 

3.Gelecekteki eğitim programlarının iyileştirilmesine yönelik 

bilgi edinmek.(Çağlayan, 2002). 

Program değerlendirmede, değerlendirme sonucunda verilecek kararın 

özelliğine bağlı olarak her öğenin ayrı ayrı etkisi veya tümünün 

birlikte etkisi değerlendirilebilir. Programda düzeltme çalışmaları 

yapılacaksa her öğenin ayrı ayrı etkisi değerlendirilmelidir. Programın 

denenerek değerlendirilmesi halinde ise, öğrencinin programa girişteki 

hali, öğretmenin nitelikleri, öğrenim çevresinin koşullarının etkileri de 

dikkate alınmalıdır. Değerlendirme sonucunda verilecek kararlar, 

program değerlendirme desenini de belirler. Bir eğitim durumunu 

“girdiler-işlemler-çıktılar” sistemi olarak düşündüğümüzde, program 

değerlendirme bu model çerçevesinde incelenebilmektedir. Girdiler; 

eğitime alınan öğrencilerin niteliklerini; işlemler, öğretim 

faaliyetlerini; çıktılar ise; eğitimi tamamlayan öğrencilerin niteliklerini 

ifade etmektedir (Bayrak ve Erden, 2007). 
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Oliva (1992), öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor 

öğrenmelerindeki başarılarında programın etkisi ve etkililiği üzerinde 

yoğunlaşmanın yeterli olmayacağını belirtmektedir. Bu nedenle 

Oliva’ya (1992) göre , değerlendirmenin temel amacı, programın 

amaç ve hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığına karar vermektir. Ayrıca 

Oliva (1992), programda tasarlanan ve uygulanan öğrenme-öğretme 

süreci boyunca programcıların bilmek istedikleri bazı başka soruların 

da olduğunu iddia etmektedir. Oliva (1992) tarafından önerilen konu 

ile ilgili bu sorular;  

i- Programın uygulamada işleyip işlemediği, 

ii- En iyi materyallerin kullanılıp kullanılmadığı ve en iyi 

öğretim metotlarının takip edilip edilmediği, 

iii- Programa harcanan para ve maliyetin faydayı sağlayıp 

sağlamadığı (Oliva, 1992: 479). 

Program değerlendirmede farklı yaklaşımlar vardır. Program 

değerlendirmede kullanılacak ölçütler ve hangi konularda veri 

toplanacağı programa hangi felsefi açıdan yaklaşıldığına bağlıdır. 

Hümanistik program yaklaşımcıları, programın bir takım nicelik 

ifadelerine (öğrenci başarısı ya da erişisi gibi) indirgenmesinden çok, 

sağladığı yararların nitelenmesine önem verirler (Ornstein ve Hunkins, 

1988). Davranışçı yaklaşımı benimseyenler, program hazırlanırken 

açıkça belirtilmiş amaç ifadeleri olması gerektiğini ve bu amaçların ne 

kadarının davranışa dönüştürüldüğünü ölçerek programın 

değerlendirilebileceğini savunurlar. Ülkemizde programlar davranışçı 

yaklaşıma uygun hazırlandığı için, değerlendirmede de davranışçı 
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yaklaşım benimsenmektedir. Öğrencilerin programda yer alan amaç 

davranışların ne kadarına ne ölçüde ulaşabildikleri çeşitli ölçme 

araçlarıyla saptanır. Böylelikle öğrenci başarısına bakılarak programın 

başarısı ya da etkililiği konusunda bir yargıya varılır.  

Nunan’a (1988) göre, program değerlendirmede ürün-erişi/basarı 

değerlendirilmesi yerine süreç değerlendirilmesi, program konusunda 

eksiklik ve aksaklıkların oluştuğu anda çözülmesini ya da oluşmadan 

önce öngörülmesini sağlayacaktır. Planlama, öğretim ve öğrenme 

arasında karmaşık bir ilişki vardır. Bu ilişkide, öğrenme-öğretme 

sürecinde oluşan problemleri saptamak için programın tamamlanması 

beklenmemelidir. Değerlendirme süreci içinde yapılması gerekenler: 

1-Program hakkında bilgi sahibi olma, neyin 

değerlendirileceğini bilmek, 

2-Programı değerlendirebilmek için bir plan geliştirme, ne kadar 

değerlendirileceğini ve önemli olan elde edilmek istenen şeyin 

ne olduğunu tanımlamak, 

3-Değerlendirme hakkında yapılan araştırmaları okumak, 

4-Değerlendirme çalışmasını oluşturma, hangi faktörlerin 

değerlendirmede ele alınacağını belirleme, değerlendirmeye yön 

veren amaçları açıkça ifade etmek, 

5-Değerlendirme modelleri hakkında bilgi toplamak, 

6-Etkili bir ölçme yöntemi oluşturmak, 

7-Değerlendirme sistemleri içinden uygun olanını seçme, 

değerlendirmenin değerini belirleyen kriterleri tanımlama ve bu 

kriterleri sistematik bir şekilde kullanmak, 
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8-Uygun veri toplama yöntemini kullanmak; 

9-Uygun veri analiz yöntemini kul1anmak, 

10-Program hakkında karar verebilmek için değerlendirme 

sonuçlarını kul1anmak. 

11-Değerlendirme sonuçlarını yorumlamaktır.  

 

1.2. Program Geliştirme- Program Değerlendirme İlişkisi 

 

Bilen’e (1999) göre, program geliştirme, değerlendirme olmadan 

tamamlanamaz. Bu gereğe inanan yazarlar, değerlendirmenin eğitim 

sürecinin vazgeçilmez bir basamağı olduğunda birleşmektedir. 

Program geliştirmede öncü sayılanlardan Tyler; hangi düzeyde olursa 

olsun programların planlanması ve sürekli geliştirilmesi bakımından 

değerlendirmeyi gerekli görmektedir. Bir programın değerlendirilmesi 

ile programın etkililik derecesi tayin edilirken, programın 

geliştirilmesi için gerekli temel bilgi de elde edilir. Fer (2000), 

program değerlendirmenin, planlı ve sistematik bir şekilde sürekli bir 

etkinlik olması gerektiğini belirtmektedir. Eğitim programının 

değerlendirilmesinin temel amacı programın etkililiği hakkında 

yargıya varmak, programdaki eksikliklerin tespit edilerek düzeltilmesi 

yoluna gitmektir. 

Program değerlendirme, program geliştirme sürecinin bir parçası 

olarak da düşünülebilir. Oliva’nın (1992) program modelinin 4 temel 

bileşeni mevcuttur. Bunlar program amaçları, program hedefleri, 

programın organizasyonu ve uygulanması ile programın 



 
 105 

değerlendirilmesidir. Görüldüğü üzere program değerlendirme, 

modelin bir parçasını oluşturmaktadır.  

 

2. PROGRAM DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI 

  

Eğitim programlarının değerlendirilmesine ilişkin farklı yaklaşımlar 

öne sürülmektedir. Ertürk (1994), bu yaklaşımları altı grupta 

toplamıştır. Bunlar 1) yetişek tasarısına bakarak, 2) ortama bakarak, 3) 

başarıya bakarak, 4) erişiye bakarak, 5) öğrenmeye bakarak, 6) ürüne 

bakarak yapılan değerlendirmedir. Bu değerlendirme yaklaşımları 

içinde genelde en çok tercih edileni hem sürece hem de ürüne ağırlık 

veren değerlendirme yaklaşımıdır. Program değerlendirmedeki bu 

farklı yaklaşımların yanı sıra son yıllarda ortaya atılan farklı program 

değerlendirme modelleri de bulunmaktadır (Demirel, 1999). 

Kapsamlı talimatlar ile önerilerin kontrol listesi arasında değişen bir 

çok değerlendirme yaklaşımı 1930’larda ortaya çıkmıştır. Fitzpatrick 

ve arkadaşları (2004), program değerlendirme yaklaşımlarını başlıca 5 

grup altında toplamıştır. Bunlar: 

a) Hedef Eğilimli (Odaklı) Değerlendirme, 

b) Yönetim Eğilimli (Odaklı) Değerlendirme, 

c) Müşteri Eğilimli (Odaklı) Değerlendirme, 

d) Uzman Eğilimli (Odaklı) Değerlendirme, 

e) Katılımcı Eğilimli (Odaklı) Değerlendirme. 
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Bu kategoriler, araştırmacı ve uygulamacılar tarafından verilen ilgiye 

ve dikkate bağlı olarak ortaya çıkmışlardır.  

2.1. Hedef Eğilimli (Odaklı) Değerlendirme Yaklaşımı 

Hedef odaklı değerlendirme yaklaşımı, programda sunulan ve 

planlanmış amaç ve hedefler üzerine odaklanır ve bunlara ne derece 

ulaşıldığına bakar. 1930’lardan bu yana pek çok kişi, hedefe dayalı 

değerlendirme modeline katkılar getirmiştir. Ancak Ralph W. Tyler 

1942-1950 yıllarında modeli anlaşılır ve düzgün bir yapı ile ortaya 

koymuş ve adlandırmıştır (Fitzpatrick ve arkadaşları, 2004). 1932 

yılında hedef odaklı değerlendirme yaklaşımını ortaya çıkaran Ralph 

Tyler, aynı zamanda bu yaklaşımın öncüsü sayılır (Stufflebeam ve 

Shinklefield, 1985). Fitzpatrick ve arkadaşlarına göre (2004), Tyler’ın 

bu yaklaşımı mantıklı, bilimsel olarak geçerli ve değerlendirmeciler 

tarafından kolaylıkla kullanılabilir bir nitelikteydi. Tyler, 

değerlendirmenin ön gereksinimi olarak hedeflerin tanımlanması 

gerektiği varsayımını ileri sürdü. Daha sonra bu amaç ve hedeflere 

ulaşılıp ulaşılmadığı ölçülmeliydi. Tyler, hedef odaklı değerlendirme 

yaklaşımını “Eight-Year Study” projesi süresince kullandı. 

Guba ve Lincoln’a göre (1981), hedef odaklı değerlendirme 

yaklaşımının bazı sınırlılıkları mevcuttur. Bu yaklaşımı eleştirenler, 

değerlendirme için uygun hedeflerin seçilmesinin tartışmalı ve 

problemli olduğunu ileri sürmektedirler. Tüm hedeflerin 

değerlendirilmemesi, sadece seçilen hedeflerin değerlendirilmesi, 

değerlendirmeyi ön yargılara açık hale getirmektedir. Fitzpatrick ve 
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arkadaşlarına göre (2004), hedef odaklı değerlendirme yaklaşımı, 

değerlendirmenin kapsamını ve değerlendirme algısını sınırlandı-

rabileceğine, değerlendirmecilerin planlanmış hedeflerle doğrudan 

ilgisi olmayan önemli çıktı veya ürünleri kaçırmasına neden 

olabileceğine dikkat çekmektedirler.  

Literatürde Hedefe Dayalı Değerlendirme teknolojisinin program 

teorisi ve davranışsal hedefler üzerinde oldukça gelişmiş olduğu 

görülmektedir. Buna göre programlar en ince detaylarına kadar 

titizlikle analiz edilmiştir. Hedefe Dayalı Değerlendirme 

Yaklaşımı’nın işe yarar ve kullanılabilir olduğunu söylemek 

mümkündür (Fitzpatrick ve arkadaşları, 2004). 

Büyük olasılıkla bu yaklaşımın en önemli ve çekici yanı 

değerlendirme yolunun altında yatan basitliktir. Yaklaşım, program 

yöneticilerine anlaşılırlığı, kolay izlenebilir ve yürütülebilir olması, 

ürün bilgisinin edinilmesindeki anlaşılırlığı ile oldukça kolay bir 

mantık önermektedir. Yaklaşım, geçen yıllarda değerlendirme 

tekniklerindeki gelişmelerle birlikte oldukça geliştirilmiş ve 

uzmanlaşmıştır. Literatürde yaklaşımın uygulanmasına dönük pek çok 

yaratıcı fikir ve kapsamlı çalışmalar bulunmaktadır. Planlanmış 

çıktılarla ilgili önceden belirsiz olan genellemeleri açıklamak için ve 

maksatların yansıtılabilmesi için program yöneticileri hedefe dayalı 

değerlendirmeyi tercih etmektedirler. Program tasarımcıları da  

yaklaşımın başarılı olabileceğini ve açıkça mantıklı olduğunu 

söylemektedirler çünkü yaklaşımın geçerlik boyutu da oldukça makul 

görünmektedir. Hedefe Dayalı Değerlendirme, bir program hakkında 
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yargıya varabilmek için eğitimcilere çıktıları standartlarla 

tanımlayarak önemli temeller oluşturmaktadır (Fitzpatrick ve 

arkadaşları, 2004). 

Sonuç olarak bu yaklaşımda dikkat edilecek nokta, kağıt-kalemsiz 

kanıtlar ve gözlenemeyen ölçümler için teknik olarak geçerli ölçme 

çalışmaları geliştirilmiştir. Çıktıların ölçülmesindeki bu ve diğer 

gelişmeler, literatüre pek çok araç, hedef takımları ve basamaklı 

rehberler kazandırmış, uygulayıcılara da çeşitli ürünler ve gelişmiş 

araştırmalar sunmuştur. Hedefe Dayalı Değerlendirme Yaklaşımını 

eleştiren pek çok kişinin iddiaları şöyle sıralanabilir (Fitzpatrick ve 

arkadaşları, 2004): 

1. Gerçek bir değerlendirme bileşeninden yoksundur.  

2. Hedeflenenle gerçekleşen performans arasındaki farkları 

belirleme standartlarından yoksundur. 

3. Hedeflerin kendi değerlerini ihmal etmektedir. 

4. Bir programın planlanışının dikkate alınması gibi önemli bir 

seçeneği göz ardı etmektedir.  

5. Değerlendirmenin yer aldığı bağlamı ihmal etmektedir. 

6. Sadece hedefler dikkate alındığında önemli diğer çıktılar göz 

ardı edilmektedir. 

7. Programın kendi hedefleri kapsamında yansıtılmamış önemli 

değerlerin kanıtları göz ardı edilmektedir. 

8. Değerlendirmeye yönelik değişmez ve doğrusal bir yaklaşıma 

önem verilmektedir. 

 



 
 109 

Sonuçta, bu eleştiriler hedefe dayalı değerlendirmenin sınırlı bir bakış 

açısı getirdiğini ileri sürmektedir. Yaklaşıma yönelik bir diğer eleştiri 

ise programın etkililiğine sadece hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığına 

bakarak karar verirken hedeflerin öğrenci yapısına uygunluğu, çok zor 

ya da çok kolay olması gibi özelliklerini göz ardı etmesidir. Bu şekilde 

bir değerlendirme ile hedeflere gerçekten program etkisiyle ulaşılıp 

ulaşılmadığı ortaya konulamamaktadır. Ayrıca uygulayıcıların 

hedefler listesinde bildirilenlerden aynı şeyleri anlayıp anlamadıkları 

da bilinemez. Bazen düzenlenen aktiviteler hedeflere götürmede farklı 

yollar izleyebilir. Bazen iyi sebeplerle alternatif hedeflere götürücü 

uygulamalar olabilir. Bu durumda da programın hedefleriyle çıktılar 

arasında farklılıklar olabilir. Bunlar dışında değerlendirmecinin 

yaklaşımla ilgili olarak yeterliğinin uygun olmaması de yanlış 

uygulamalara ve doğru olmayan sonuçlara götürebilir (Fitzpatrick ve 

arkadaşları, 2004). 

2.2. Yönetim Eğilimli (Odaklı) Değerlendirme Yaklaşımı 

Yönetim odaklı değerlendirme yaklaşımı, yönetimsel karar verici 

liderlerin bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiştir. Bu 

yaklaşımı ilk geliştiren Daniel Stufflebeam’dir. Stufflebeam, context 

(bağlam), input (girdi), process (süreç) ve product (ürün) 

değerlendirmeni baş harflerinden oluşan CIPP modelini 

oluşturmuştur. Mathews ve Hudson’a göre (2001), bağlam 

değerlendirme, program hedeflerinin toplumsal uygunluk, teknik 

yeterlilik ve bireysel ihtiyaçlar açısından detaylı bir incelemesidir. 

Girdi değerlendirme, program planlarının değerlendirilmesini içerir. 
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Süreç değerlendirme, programın uygulanması ile ilgilidir. Ürün 

değerlendirme ise program çıktılarının değerlendirilmesidir.  

Yönetim eğilimli değerlendirme yaklaşımlarında, yapılan 

değerlendirmenin, yöneticilere veya karar verici konumda olan kişi 

veya kişilere hizmet etmesi amaçlanmaktadır. Doğru karar vermek 

için değerlendirmeden elde edilen bilginin esas olduğu ve programı 

değerlendirenlerin karar vericiler, yöneticiler, kurullar ve 

değerlendirme bilgisine ihtiyaç duyan diğer kişilere hizmet 

sunmasının daha etkili olacağı düşüncesine dayalıdır. Yaklaşımın 

potansiyel sınırlılıklarını, değerlendirmecilerin mesleki yetersizlikleri 

ve pahalı değerlendirme süreci olarak tanımlamışlardır (Fitzpatrick ve 

arkadaşları, 2004). 

Yönetim eğilimli değerlendirme yaklaşımına, bir çok yazarın katkısı 

olmuştur. 1960’ların ortalarında Stufflebeam, varolan değerlendirme 

yaklaşımlarının eksiklerini ya da sınırlılıkları üzerinde durmuştur. 

Stufflebeam ve diğer kuramcılar, eğitimde karar verme ve yönetsel 

çalışmalar üzerinde çalışırken daha önce, Henry Bernard, Horace 

Mann, William Torey Haris ve Carleton Washburne gibi eğitimcilerin, 

çalışmalarında sözünü ettiği kavramlara dayanmışlardır. Stufflebeam, 

değerlendirme için programın hedeflerindense, yöneticilerin 

kararlarını temel düzenleyiciler olarak kabul etmiştir. Bu nedenle 

Stufflebeam ve diğer kuramcıların önerdikleri yönetim eğilimli 

yaklaşımda, program değerlendirmesini yapanlar, yönetici ile çok 

yakın çalışır, yöneticinin alması zorunlu kararları tanımlar ve 

belirlenmiş ölçütlere dayalı doğru karara varmak için her bir kararın 
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göreceli yarar ve sakıncaları ile ilgili yeterli bilgi toplar. Bu 

yaklaşımda, değerlendirme çalışmasının başarısı, değerlendirmeyi 

yapanlar ile karar verici/vericiler arasındaki ekip çalışmasının 

niteliğine bağlıdır (Fitzpatrick ve arkadaşları, 2004). 

2.3. Müşteri Eğilimli (Odaklı) Değerlendirme Yaklaşımı 

Müşteri odaklı değerlendirme yaklaşımı, genel olarak resmi devlet 

kurumları, ürün yeterliliği için bilgi toplayan tüketici hakları 

savunucuları tarafından kullanılır. Müşteri odaklı bir değerlendirmede, 

yüksek derecede bir inandırıcılığa, becerikli uzmanlara ve yeterli 

kaynaklara ihtiyaç vardır. Scriven (1991), müşteri odaklı 

değerlendirme yaklaşımının ve değerlendirmenin formative ve 

summative olarak ayrımının öncüsüdür.  

Eğitim veya diğer insan servisleri ürünlerine ilişkin bilgi toplamak 

için sorumluluğu olan bağımsız acenteler veya kişiler tüketici 

yönelimli değerlendirme yaklaşımını geliştirmişlerdir. Eğitimsel ve 

diğer insan servisi ürünleri, pazar yerinde çeşitli elde edilebilir 

materyalleri içermektedir: program paketleri, workshops, öğretimsel 

medya, hizmet içi eğitim imkanları, personel değerlendirme formları 

veya prosedürleri, yeni teknoloji, yazılım ve donanım, eğitim 

materyalleri ve hatta acentelerin servisleri gibi. 

Amerika’da sadece eğitim ürünlerinin satışı yılda 1 milyar dolara 

ulaşmaktadır. Eğitim ve insan hizmetleri ürünleri endüstrisinde 

rekabet büyüdükçe, pazarlama stratejileri yaratıcı olmaya başlamıştır, 

fakat çoğunlukla tüketici veya müşteriye en iyi ilgiyi sunmayı 
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hesaplamazlar. Bu sebeple, bazı değerlendirmeciler aktif olarak 

tüketici eğitimi, tüketici birliği yaklaşımından sonra ürünlerin 

bağımsız gözden geçirilmesi ve ürün etkililiğinin objektif kanıtları için 

ihtiyaçları hakkında ısrarla durmuşlardır. 

Ürün değerlendirme raporları ve ürün değerlendirme kontrol listeleri  

bu yaklaşımın 2 tipik örneğidir. Değerlendirme daha çok düzey 

belirleyici bir değerlendirmedir. Ürün geliştiriciler, tüketici 

savunucuları kriterleri ve kontrol listelerini kullanarak, sonraki 

ürünleri geliştirirken en iyi yolun araştırma sonuçlarından yararlanma 

olduğunu fark etmişlerdir. Böylece, “watchdog” acentaları tarafından 

teklif edilen kontrol listeleri ve ölçütler geliştirilmekte olan ürünlerin 

biçimlendirici değerlendirme için araç haline gelmiştir. (Fitzpatrick ve 

arkadaşları, 2004). 

2.4. Uzman Eğilimli (Odaklı) Değerlendirme Yaklaşımı 

Fitzpatrick ve arkadaşlarına göre (2004), uzman odaklı değerlendirme 

yaklaşımı, bir aktivite, bir kurum veya program hakkında yargıda 

bulunmak için kullanılan yaklaşımların en eski ve yaygın olanıdır. 

Uzman odaklı değerlendirmenin en önemli eleştirisi, öznel uzman 

yargılarıdır. Eleştirmenler, bu yaklaşımı hedefleri temel almayan ve 

ön yargıların karışabileceği bir yaklaşım olması nedeniyle 

eleştirmektedirler. 

Değerlendirmede uzman eğilimli yöntemler, muhtemelen en eski ve 

en yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. Bir kurum, bir program, bir 

ürün veya bir aktiviteyi değerlendirmek, profesyonel bir uzmanlık 
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gerektirir. Örneğin bir “uyuşturucu kullanımını önleme eğitim 

programının niteliği, bu konuda uzman olanlar tarafından 

değerlendirilebilir. Uzmanlar, programın içeriğini gözden 

geçirebilirler. Programı uygulama esnasında gözleyebilirler ve 

programın niteliği hakkında karar vermek için önemli bilgi ve 

kriterleri ortaya koyabilirler.  

Diğer taraftan, bir hastanenin kalitesi hakkında, hastanenin özel 

programlarına, işletimine, acil müdahale odalarına, hasta 

ameliyatlarına, eczacılığına vb. özelliklerine tıp uzmanları, sağlık 

görevlileri ve hastane yöneticileri tarafından bakılarak karar 

verilebilir. Bu uzmanlar olanakları, hastanenin ekipmanlarını ve 

stoklarını gözden geçirirler, hastanenin operasyonel prosedürlerini, 

hizmetlerini, personel niteliklerini, hasta kayıtlarını vd. görünüşlerini 

ellerindeki profesyonel standartlarla incelerler ve hastanenin niteliği 

hakkında yargıda bulunurlar (Fitzpatrick ve arkadaşları, 2004). 

Öznel profesyonel hükümler (yargılar), diğer tüm değerlendirme 

yöntemlerine bir derecede olsa karışsa da, diğer yöntemlerde mümkün 

olduğunca öznellikten uzaklaşılmaya çalışılsa da, uzman eğilimli 

yöntem diğer yöntemlere göre açıkça farklıdır. Çünkü temel 

değerlendirme stratejisi olarak uzman eğilimli değerlendirme, öznel 

profesyonel uzmanlığa güven üzerine kurulmuştur. 

Bazı alanlar vardır ki bunların değerlendirmeciler ya da diğerleri 

tarafından değerlendirilebilmesi için önemli ölçüde o alanın 

uzmanlarının görüşlerinin alınması şarttır. Yeterli ve sağlam bir 
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değerlendirme yapılabilmesi için genellikle bir insanın ihtiyaç duyulan 

gerekli tüm bilgilere sahip olamayacağı düşünülerek, bir takım olarak 

bir çok uzmandan birbirlerinin görüşlerini tamamlayıcı şekilde görüş 

alınması daha uygun olur (Fitzpatrick ve arkadaşları, 2004). 

Birkaç spesifik değerlendirme süreçleri(yöntemleri), uzman eğilimli 

değerlendirmenin değişik biçimleridir. Örneğin bir komite tarafından 

yönetilen doktora sınavları, tez önerisi inceleme panelleri, profesyonel 

akreditasyon yapıları tarafından yönetilen profesyonel (mesleki) 

incelemeler, devlet acenteleri tarafından gerçekleştirilen kurumsal 

incelemeler, görevde yükselme veya işten çıkartma ile ilgili kararlar 

vermek için çalışanların performanslarının incelenmesi, blue ribbon 

panelleri vb. incelemeler, uzman eğilimli değerlendirmelerdir 

(Fitzpatrick ve arkadaşları, 2004). 

2.5. Katılımcı Eğilimli (Odaklı) Değerlendirme Yaklaşımı 

Cevap veren modeli (responsive models) de denir. Değerlendirmeye 

katılabileceklerin iddiaları, kaygıları ve yazıp kaydettiklerine dayanır. 

Bu katılımcılar:  

- Programı yapanlar ve destekleyenler 

- Programdan yararlananlar (hedef gruplar)  

- Programdan atılanlar 

Bu yaklaşım, program aktiviteleri ile deneyimleri önemli görür. Süreç 

içerisinde yer alan katılımcıların önemini vurgular. Royse, Padgett ve 

Logon’un tanımına göre program paydaşları, değerlendirme 
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yaklaşımını tanımlar ve değerlendirme değişkenlerine karar verir. Bu 

yaklaşım, problemlerin çözümü için değerlendirmeci ile paydaşların 

ortak olarak bir araya gelmesine izin verir. 

Olayları en iyi şekilde değerlendirebilecek kişilerin programdan 

doğrudan etkilenenler olduğu esasına dayanmaktadır. “İyinin ve 

doğrunun” tek bir açıklaması veya temsili olamayacağını 

vurgulamaktadır. (Fitzpatrick ve arkadaşları, 2004). 

Buraya kadar program değerlendirmede sıklıkla kullanılan yaklaşımlar 

ortaya konulmuş olup, literatür incelendiğinde bu yaklaşımları temel 

alan bazı program değerlendirme modellerinin oluşturulduğu 

görülmektedir. Bu modeller değerlendirme sonuçlarının ölçülüp 

programa ilişkin dönüt verilerin elde edilmesi için mantıksal temeli 

oluşturur. Aşağıda program değerlendirme modelleri ayrıntılı biçimde 

ele alınıp incelenmektedir.  

3. PROGRAM DEĞERLENDİRME MODELLERİ 

3.1. Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modelleri 

3.1.1.Tyler’ın Değerlendirme Modeli 

Tyler’ın değerlendirme modeli, program geliştirme modeline dayalıdır 

ve üç temel öğesi vardır. Bunlar hedefler (program sonunda 

öğrencilerin kazanması beklenen istendik davranışlar), öğrenme 

yaşantıları (öğrencilerin istendik davranışları kazanması için 

geçirmeleri gereken yaşantı ve etkinlikler) ve değerlendirme 

(hedeflere ulaşma derecesini belirlemek için yapılan etkinlikler)dir. 

Tyler’a göre bu üç öğe birbiriyle sürekli bir etkileşim içindedir. 
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Modelin merkezinde eğitim hedefleri vardır. Öncelikle hangi 

hedeflere ulaşıldığına bakılır, sonra ulaşılamayan hedeflere niçin 

ulaşılamadığını belirlemek için hedefler ve öğretme yaşantıları 

incelenir. Hedeflerin değerlendirilmesinde, “Ulaşılamayan hedefler 

nelerdir?”, “Bu hedefler programın hizmet ettiği gruba uygun mu?” 

gibi sorulara yanıt aranır. Elde edilen bulgulara göre ulaşılamayan 

hedefler değiştirilir veya programdan çıkarılır. Hedeflerde bir hata 

yoksa öğrenme yaşantılarına bakılır ve bir sorun varsa düzeltilir 

(Demirel, 1999). 

Tyler, programın hedeflerine gerçekten ne kadar ulaşıldığını 

belirlemeye ve ölçmeye yönelik bir değerlendirme yaklaşımı 

tasarlamıştır. Tyler’ın modeli şu basamakları izlemektedir (Fitzpatrick 

ve arkadaşları, 2004). 

 

1. Programın kesin amaç ve hedeflerini belirleme 

2. Amaç ve hedefleri kazandırılacak özelliklere göre sınıflama 

3. Hedefleri davranış olarak ifade etme 

4. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını gösterecek durumları 

saptama 

5. Ölçme tekniklerini geliştirme veya seçme 

6. Öğrencilerin davranış yeterlikleri ile ilgili verileri toplama 

7. Toplanan verilerle hedefleri karşılaştırma 

Böylece Tyler, hedefe dayalı değerlendirmenin hizmetlerini beş başlık 

altında toplamıştır: 



 
 117 

1. Eğitim kurumlarının etkililiğinin devri yoklaması, 

2. Denencelerin geçerliliğinin sınanması, 

3. Öğrenciye rehberlikte esas olacak   bilgilerin elde edilmesi, 

4. Okul görevlileri için güven, 

5. İnsan ilişkilerinde temel oluşturacak güvenilir bilgi 

sağlanması (Bilen,1999). 

 

Belirlenen öğrenci davranışlarının yeterliği ile hedefler arasındaki fark 

programda kasıtlı değişikliklere götürebilir ve bu değişiklikler, 

eksiklerin giderilmesi için veya değerlendirme döngüsünün 

tekrarlanması için yapılabilir. Tyler’ın ortaya koyduğu bu model; 

mantıklı, bilimsel olarak kabul edilebilir, onu takip eden 

değerlendirme teorisyenleri de kabul görür niteliktedir. Tyler’ın 

modeli ile ölçme değerlendirmede kullanılan öntest-sontest modeli 

arasında metodolojik bir köprü kurulmaktadır (Fitzpatrick ve 

arkadaşları, 2004). 

Tyler, eğitimde programa alınması düşünülen hedeflerin üç alandan 

gelen sorular doğrultusunda filtre edinilmesini(süzgeçten 

geçirilmesini) savunmaktadır: Felsefik (Bilginin doğası); Sosyal 

(Toplumun yapısı) ve Eğitimsel (Öğrenenlerin ve öğrenme 

süreçlerinin yapısı) (Fitzpatrick ve arkadaşları, 2004). Tyler’ın 

değerlendirme modelinde niceliksel verilerden yararlanılır. Tyler 

değerlendirme sürecinde öğrenci davranışlarının öğretimin başında ve 

sonunda olmak üzere en az iki kez ölçülerek hedeflere ulaşma 

derecesini tayin etmek gerektiğini savunmuştur. Ayrıca davranışların 
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kalıcılığını kontrol etmek için programın bitiminden belli bir süre 

sonra da davranışların izlenme çalışmasıyla değerlendirilmesinin 

önemi üzerinde durmuştur. Bu özelliğinde dolayı hedefe dayalı 

değerlendirme modeli, deneysel araştırma yöntemlerine uymaktadır. 

Bu tür değerlendirmede, bilişsel hedeflere ulaşma derecesini 

belirlemek için hedef dayanaklı başarı testleri, devinişsel beceriler için 

gözlem formları ve duyuşsal hedefler için tutum ölçeklerinden 

yararlanılabilir (Demirel, 1999). 

Değerlendirmenin merkezine, hedefleri alan birkaç değerlendirme 

modelleri bulunmaktadır. Dikkate değer hedefe dayalı değerlendirme 

modellerinden biri,  Metfessel ve Michael’in değerlendirme modeli 

(1967) ve diğeri ise Provus’un (1971) değerlendirme yaklaşımıdır. Bu 

yaklaşımlar Tyler’ın modeline yeni bakış açıları kazandırmıştır 

(Fitzpatrick ve arkadaşları, 2004). 

3.1.2. Metfessel ve Michael’in Değerlendirme Modeli 

Tyler geleneğini sürdüren yaklaşımlardan ilki Metfessel ve Michael 

tarafından 1967 yılında geliştirilmiştir. Bu değerlendirme modeli sekiz 

basamaktan oluşmaktadır  (Fitzpatrick ve arkadaşları, 2004). 

1. Program değerlendirmenin kolaylaştırıcısı olarak çıkar 

sahiplerini(öğretmenler, yöneticiler, vatandaşlar gibi) işe katma 

2. Amaçlar ve kritik hedeflerin tutarlı bir modelini oluşturma 

3. Özel hedefleri programda uygulanabilir bir biçime 

dönüştürme 
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4. Programın etkililiğini ölçebilmek için ölçütler takımı ve 

araçlar geliştirme 

5. İçeriğe dayalı testler, ölçekler ve diğer davranışsal ölçümleri 

kullanarak periyodik gözlemler yapmak 

6. Uygun metotları kullanarak verileri analiz etmek 

7. Performansı ve istenilen düzeylerin standartlarını kullanarak 

verileri açıklamak 

8. Genel amaçlar ve özel hedeflerin geliştirilmesi, uygulanması 

ve değiştirilmesi için önerilerin geliştirilmesi. 

Metfessel ve Michael’in değerlendirme modeli (1967), eğitimciler için 

değerlendirmeye yönelik farklı veri toplama yollarının kullanılması 

yönünde bir bakış açısı kazandırmıştır (Fitzpatrick ve arkadaşları, 

2004). 

3.1.3.Provus’un Farklar Yaklaşımı Modeli 

Tyler’ın program değerlendirme anlayışını benimseyen bir diğer 

değerlendirme modeli ise Provus tarafından geliştirilen farklar 

yaklaşımı değerlendirme modelidir. Malcolm Provus bu modeli 

Pittsburgh’da halk okullarında yaptığı çalışmalara dayandırmaktadır. 

Provus’un bakış açısı yönetim süreçlerinin bilgisinin gözlenmesi 

üzerine odaklanmıştır. Provus değerlendirme sürecini üç aşamada ele 

almaktadır (Fitzpatrick ve arkadaşları, 2004): 

1. Standartlar üzerinde anlaşma sağlamak (Provus hedefler 

yerine standartları temele almaktadır) 
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2. Programın standartları ile programın performansında 

gözleneceklere karar vermek 

3. Programı geliştirmek, sürdürmek veya son vermek için karar 

verilmesine yönelik farklarla ilgili bilgileri kullanmak 

Burada bahsedilen süreç; program standartlarının belirlenmesi, 

program performansının belirlenmesi, performansla standartların 

karşılaştırılması ve farklılık olup olmadığının belirlenmesi şeklinde 

özetlenebilir. Karar vericiler bu çalışmalar ışığında; bir sonraki 

aşamaya geçebilir, önceki aşamayı yeniden düzenleyebilir, programı 

yeniden başlatabilir veya programı bitirebilir.  

 

Provus, bu yaklaşımı Farklar Yaklaşımı Değerlendirme Modeli olarak 

isimlendirmektedir. Provus, program için dört gelişimsel basamaktan 

söz etmiş daha sonra seçmeli beşinci basamaktan bahsetmiştir 

(Fitzpatrick ve arkadaşları, 2004). 

 

1. Tanımlama 

2. Oluşturma 

3. Süreç (ara ürünler) 

4. Ürün 

5. Maliyet-yarar analizi (seçmeli) 

 

Tanımlama esnasında daha önce hazırlanan ölçütler ya da standartlar 

yönünden program tasarımının karşılaştırılmasını içerir. Tasarlanan 

standartlarla program tasarımı arasında fark varsa karar vericilere 

bildirilir. Bu yolla programın kabul ya da red edilmesine ve geliştirilip 
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geliştirilmeyeceği hakkında karara varılır. Oluşturmada ise olanaklar, 

yöntemler, öğrenci davranışları olarak adlandırılan program öğeleri 

değerlendirilir. Programın oluşumu ile ölçütlerin oluşumu arasındaki 

fark rapor edilir. Süreç boyutunda öğrenci ve personel etkinlikleri, 

işlevleri, ilişkileri bakımından değerlendirme yapılır. Uyumsuzluk 

varsa rapor edilir. Ürün, orijinal hedeflerin göz önünde 

bulundurularak programın genel değerlendirilmesinin yapıldığı 

boyuttur. Ürün değerlendirmeye okul-toplum ilişkisi açısından bakılır. 

Maliyet-Yarar boyutunda ise program çıktıları benzer program 

çıktıları ile karşılaştırılarak maliyet-yarar analizi yapılır. Geliştirilen 

ve uygulanan yeni eğitim programının sonuçları, maliyeti karşılayıp 

karşılamadığı araştırılır. Burada maliyet sadece para değil ekonomik, 

politik ve toplumsal değerler açısında da değerlendirilir.  

 

Provus’un Farklar Yaklaşımı Modeli büyük devlet okullarında 

programların geliştirilmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış ve 

uygulanmıştır. Bu karmaşık yaklaşım çok büyük sistemlerdeki 

değerlendirmeler için uygun görülmektedir. Provus, fark bulunan 

durumlar için, karar vericiler ve değerlendiricilere işbirlikli problem 

çözme yöntemini önermektedir. Bu süreç aşağıdaki soruları 

içermektedir; 

 

1. Burada niçin bir farklılık var?  

2. Bunu giderici etkinlikler ne olabilir? 

3. En iyi etkinlik hangisidir? 
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Bu süreç genellikle düzeltici etkinlikler hakkında savunulabilir, 

mantıklı ve geliştirilebilir ölçütler için ek bilgileri gerektirir. Bu 

problem çözme etkinliği, geleneksel hedefe dayalı değerlendirme 

anlayışına yeni bir kazanım getirmiştir (Fitzpatrick ve arkadaşları, 

2004). 

 

3.2. Uzman Odaklı Değerlendirme Modelleri 

3.2.1.Eğitsel Uzmanlık ve Eleştiri Modeli 

 

Bu model, 1975 yılında Eisner tarafından geliştirilmiştir. Eğitsel 

eleştiri modeli daha çok niteliksel incelemeye ağırlık vermektedir. 

Yeni bir program uygulandıktan sonra, programın niteliksel sonuçları 

hakkında bilgi toplanması söz konusudur. Eisner, program 

değerlendirmeyi güzel sanatlardaki değerlendirmeye benzetmektedir. 

Nasıl bir opera, film, resim bu konuların uzmanı olan kişiler 

tarafından eleştiriliyorsa eğitim programı da bu konuda geniş bilgisi 

olan uzmanlar tarafından benzer şekilde değerlendirilebilir.  

Modelin betimleme, yorumlama ve değerlendirme olmak üzere üç 

temel boyutu vardır. Betimsel boyutta, eğitimin niteliği ile ilgili 

özellikler tanımlanır. Betimleme sırasında, yeni programın sonucunda 

okulda ne gibi değişiklikler olduğu, bu değişikliklerin öğrenci ve 

öğretmenleri nasıl etkilediği, tepkilerin neler olduğu gibi sorulara 

yanıt aranır. Yorumlamada, program sonucu meydana gelen olaylar 

dikkate alınarak bu olayların olası bazı sonuçları tahmin edilir ve 

yorumlanır. Değerlendirme boyutunda ise betimleme ve yorumlama 
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sonuçlarına dayalı olarak programın değeri hakkında yargıda 

bulunulur (Erden, 1995).  

 

3.3. Katılımcı Odaklı Değerlendirme Modelleri 

3.3.1. Stake’nin İskelet Çercevesi (Framework ) 

 

* Program mantığı çerçevesinde geçmişteki bilgileri ortaya 

koymak, gerekçeleri belirlemek ve betimlemek, (ihtiyaçlarda 

dahil olmak üzere) 

* Bizden önce yapılanları ortaya çıkarıp listelemek, (girdiler, 

kaynaklar, mevcut koşular), tutanakları (etkinliklerle, süreçle 

ilgili) ve sonuçları (çıktıları) 

* Bizden öncekilerin yaptıklarını gözlemlemek ve kayıt altına 

almak, tutanaklar, çıktılar 

* Standartları açıkça ortaya koymak (kriterleri, beklentileri, 

programların karşılaştırılabilir performansları) (Fitzpatrick ve 

arkadaşları, 2004). 

 

İşletmeler için yaygın olarak kullanılan eğitim programları 

değerlendirme modelleri aşağıda verilmiştir:   

 

3.3.2. Dört Aşamalı Eğitim Programları Ölçümlemesi 

 

Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesinde, Donald L. Kirkpatrick 

tarafından 1959 yılında geliştirilen “4 Aşamalı Eğitim Programları 

Ölçümlemesi”, insan kaynakları geliştirme çevrelerince yaygın kabul 
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görmüş bir değerlendirme modelidir. Modelin içeriğindeki söz konusu 

4 aşama şunlardır: 

 

1.Aşama: Tepki 

2.Aşama: Öğrenme 

3.Aşama: Davranış 

4.Aşama: Sonuçlar  (Çağlayan, 2002) 

 

3.3.3. Kaufman’ın Beş Aşamalı Değerlendirme Modeli 

  

Bazı araştırmacılar Kirkpatrick’in “4 Aşamalı Eğitim Programları 

Ölçümlemesi”nin bazı eksikleri olduğunun farkına vararak, temel 

yapıya bazı eklemelerde bulunmuşlardır. Kaufman , 1.aşamanın 

tanımını genişletmiş ve modele toplumsal konularla ilgili olan 5. 

aşamayı eklemiştir. Modelin içeriğindeki aşamalar şunlardır: 

 

1.Aşama:  a)Olanaklar  b)Tepki 

2.Aşama: Kazanç 

3.Aşama: Uygulama 

4.Aşama: İşletme çıktıları 

5.Aşama: Toplumsal sonuçlar (Çağlayan, 2002) 

 

3.3.4. Context-Input-Reaction-Outcome Evaulation – CIRO 

Modeli 

    

Eğitim değerlendirmede dört aşamalı bir başka model olan CIRO; 

Warr, Bird ve  Rackham tarafından geliştirilmiştir. Model başlangıçta 

Avrupa’da kullanılmıştır. Dört aşamalı bu modelin yapısı, 
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değerlendirme terimi için Amerika’da kullanılan geleneksel anlama 

oranla daha geniş hareket serbestisi sağlamaktadır. CIRO Modeli 

adını, değerlendirme sürecinin içerdiği dört genel kategorinin baş 

harflerinden almaktadır. Bunlar: 

 

1-Context Evaluation       ----    İçeriğin Değerlendirilmesi 

2- Input Evaluation          ----    Girdilerin Değerlendirilmesi   

3-Reaction Evaluation      ----   Tepkilerin Değerlendirilmesi 

4-Outcome Evaluation     ----    Sonuçların Değerlendirilmesi 

5- Return On İnvestment-  Yatırımın Geri Dönüşü Modeli 

(Çağlayan, 2002). 

  

Günümüzde insan kaynaklarının, özellikle yüksek harcamalar yapılan 

eğitim faaliyetlerinin,işletmenin verimliliği üzerindeki etkileri merak 

edilmektedir. Dolayısıyla her türlü kriz anında kısıntıya gidilmesi 

gerekli bir departman gözüyle bakılan eğitim departmanlarının, 

varlıklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Başka bir deyişle, 

eğitimcilerin, eğitim programlarını ve sonuçlarını daha ölçülebilir hale 

getirmeleri gerekmektedir. Jack Philips’in “Return On İnvestment 

(ROI) Yani Yatırımın Geri Dönüşü (YGD) Modeli” Konuya yeni bir 

boyut kazandırmıştır. (Çağlayan, 2002) 

 

3.4. Yönetici Odaklı Değerlendirme Modeli 

3.4.1. UCLA Değerlendirme Modeli  

Alkin tarafından geliştirilen bu model, CIPP modeli ile benzerlik 

göstermektedir. Alkin’in UCLA’da Değerlendirme Çalışmaları 



 
126 EĞİTİMDE UYGULAMA ÖĞRENME VE DEĞERLENDİRME 

Merkezi yöneticiliği yaptığı dönemde geliştirilmesi nedeniyle bu 

isimle anılmaktadır. Alkin, değerlendirmeyi, yöneticilerin farklı 

seçenekler arasında karar verebilmesi için uygun bilginin seçilmesi, 

toplanması, çözümlenmesi ve raporlanması sürecidir olarak 

tanımlamaktadır. Alkin’in modeli 5 çeşit değerlendirmeyi 

içermektedir: 

1-Sistemin değerlendirilmesi; sistem hakkında bilgi sağlar, CIPP 

modelindeki bağlam değerlendirme ile benzerdir. 

2-Programın planlanması; özel eğitim ihtiyaçlarının 

karşılanmasına etkili olabilecek belirli programların seçimine 

yardım etme, CIPP modelindeki girdinin değerlendirilmesi ile 

benzerdir. 

3-Programın uygulanması; programın istenen şekilde, uygun 

gruba, tanıtılıp tanıtılmadığı  ile ilgili bilgi sağlar. 

4-Programın geliştirilmesi; ara hedeflere ulaşma ve 

beklenmeyen çıktıların oluşumu gibi programın işlevselliği 

hakkında bilgi sağlar. CIPP modelindeki süreç değerlendirme ile 

benzerdir. 

Programın belgelendirilmesi; programın değeri ve başka yerde 

kullanımı hakkında bilgi sağlar. CIPP modelindeki ürün 

değerlendirme ile benzerdir (Fitzpatrick ve arkadaşları, 2004). 
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3.4.2.CIPP Program Değerlendirme Modeli 
 

Bu model, halen Amerika’da Western Michigan Üniversitesinde 

öğretim üyesi olarak görev yapan Profesör Daniel L. Stufflebeam  

tarafından geliştirilmiştir. Stufflebeam, idarecilerin uygulanan 

programla ilgili doğru kararlar alabilmelerine yardımcı olmak için 

yönetim eğilimli bu modeli geliştirmiştir (Fitzpatrick ve arkadaşları, 

2004).   

 

Bu model 1960’ların sonunda Amerikan okul programlarının 

geliştirilmesi için oluşturulmuştur. Özellikle bazı özel şehir 

okullarındaki öğrenme ve öğretmeyi geliştirmek için oluşturulan 

model, zaman içinde daha da gelişerek ve farklı alanlarda kullanılarak 

gerek Amerika’da gerekse de Amerika dışında yaygınlaşmıştır. 

Model, sosyal programlara, sağlık alanına, iş dünyası ve askeri 

alanlara adapte edilerek kullanılmış, böylece kendine geniş bir 

kullanım alanı bulmuştur. Bunun dışında kendi hizmetlerini 

geliştirmek için; öğretmenler, eğitim temsilcileri ve diğer 

profesyoneller üniversitelerde, iş dünyasında, devlet kurumlarında bu 

modeli kullanmışlardır. Bu modelin altında yatan en önemli tema; 

değerlendirmenin en önemli amacının ortaya koymak değil 

geliştirmek olduğudur.  

 

CIPP değerlendirme modeli, sistemlerin, kurumların, ürünlerin, 

projelerin ve programların süreç ve ürün değerlendirmesine rehberlik 

etmek için detaylı bir çerçeve oluşturmaktadır. Modelin ana teması “ 
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context, input, process ve product” kelimelerinin baş harflerinden 

oluşan CIPP kısaltması ile ifade edilmektedir. 

 

Süreç değerlendirmeye önem veren bu modelin amacı, bütünüyle 

değerlendirme stratejisine ve onun bileşenlerine bakmaktır. 

Değerlendirme; kararların geliştirilmesi, izlenebilir raporların ortaya 

konması, kurumsal kararlara bilgi sağlanmasına rehberlik edilmesinde 

hedef, plan, uygulama ve sonuçların değeri hakkında elde edilen 

tanımlayıcı ve yargılayıcı bilgilerin temin edilmesi, betimlenmesi, 

sunulması ve uygulanması sürecidir.  

 

Stuff1ebeam'a göre değerlendirmenin amacı, program hakkında karar 

verme yetkisine sahip olan kişilere bilgi vermektir. Program geliştirme 

sürecinde bu kişilerin dört alanda karar vermesi gerekir (Ornstein ve 

Hunkins, 1988). Bunlar planlama, yapılaştırma, uygulama ve yeniden 

düzenleme ile ilgili kararlar. Kararların alınabilmesi için de programın 

bağlam, girdi, süreç ve ürün açısından değerlendirilmesi yapılır. 

   

Bağlamın değerlendirilmesinde program ile ilgili tüm faktörler ve 

mevcut durum analiz edilir. Toplumun, bireyin ihtiyaçları ve bunların 

karşılanıp karşılanmaması ve niçin karşılanamadığı üzerinde durulur. 

Hedeflerin belirlenmesini sağlayacak bilgilerin toplanması amacıyla 

yapılan bir değerlendirmedir. Girdinin değerlendirilmesinde 

programın amaçlarının bağlam değerlendirilmesinde tespit edilen 

mevcut duruma uygun olarak belirlenip belirlenmediğine bakılır. 

Hedefler ile okulun amaçlarının tutarlı olup olmaması, öğretimde 

kullanılan yöntemlerin hedeflere uygunluğu, öğretim içeriğinin genel 
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amaçlar ve özel hedeflere uygunluğu gibi konularda analiz yapı1ır. 

Sürecin değerlendirilmesinde programın uygulanmasıyla gerçekleşen 

etkinlikler ve başta planlanan durum arasındaki tutarlılığa bakılır. 

Programın uygulamadaki yeterliliği hakkında karar vermek için 

yapılan değerlendirmedir. Ürünün değerlendirilmesinde programın 

uygulanması sonucunda ortaya çıkan ürün ile gerçekleşmesi istenen 

ürün arasında bir karşılaştırma yapılır. Ürün hakkındaki verilere 

bakılarak programın devamlılığı ya da değişikliğe gerek olup olmadığı 

konusunda bir karara varılır. Program ile ilgili doğru kararların 

alınabilmesi için açıklanan bu dört boyuttaki değerlendirmelerin 

sürekli yapılması gerekmektedir (Stufflebeam ve Shinkfield,1985). 

Stufflebeam’a (2003) göre değerlendirme, karara varmak için gerekli 

bilgiyi elde etmek, sağlamak ve betimlemektir. Değerlendirmenin 

amacı;  program hakkında karar verme yetkisine sahip olan kişilere 

bilgi vermektir. Program geliştirme sürecinde yetkililerin programla 

ilgili dört alanda karar vermesi gerekir (Erden, 1995). Yöneticilerin 

program hakkında karar almaları gereken 4 değişik öğeyi içeren bir 

değerlendirme çerçevesi geliştirmiştir. Bunlar; bağlam (context), girdi 

(input), süreç (process) ve üründür (product). Stufflebeam’in 

değerlendirme modeli, yazın alanda bu dört değerlendirme öğesinin 

baş harflerinden oluşan CIPP modeli olarak bilinmektedir. Bu öğeler: 

1. Planlamaya İlişkin Kararları için Bağlamın Değerlendirilmesi: 

Programla ilgili tüm etkenler ve mevcut durum analiz edilir. 

İhtiyaçları, problemleri, fırsatlar ve değerleri değerlendirmeyi kapsar. 

Böylelikle karar vericilerin hedefler ve öncelikleri tanımlamalarını, 
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daha geniş çaplı yararlanıcı (tüketici) grubunun hedefler, öncelikler ve 

ürünler hakkında yargıda bulunmalarını sağlar. Bu aşamanın amacı 

hedeflerin belirlenmesine temel olacak bilgilerin toplanması ve 

hedeflerin belirlenmesidir. Analiz sırasında özellikle karşılanamayan 

ihtiyaçlar, kaçırılmış fırsatlar ve ihtiyaçların niçin karşılanmadığı 

belirlenmeye çalışılır (Stufflebeam, 2003). 

2. Yapısal Kararlar için Girdinin Değerlendirilmesi: Hedeflerin 

başarılması ve hedeflenen ihtiyaçların karşılanması için alternatif 

yöntemleri, rakip uygulama planlarını, çalışma plan ve bütçelerini, 

bunların potansiyel maliyet verimliliği ve uygulanabilirliği açısından 

değerlendirilmesini kapsar.  Karar vericiler, bütçe tekliflerini 

yazmada, alternatif planlar arasından uygun olanı seçmede, 

kaynakların tahsisinde, çalışanların atanmasında, çalışmaların 

planlanmasında ve diğer kararların alınmasında girdi değerlendirmeyi 

kullanır. Stufflebeam, girdi değerlendirmeyi en çok ihmal edilen ve 

önemi yeteri derecede anlaşılamayan bir değerlendirme türü olarak 

nitelendirmektedir. Eldeki kaynakların ne olduğu, programda göz 

önüne alınması gereken alternatif stratejilerin neler olduğu, program 

sürecinin tasarlanmasına yardım edecek ihtiyaçların karşılanması için 

hangi planın daha iyi olduğu belirlenir. Bu aşama, programın 

amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli olan kaynakların neler olduğu ve 

bu kaynakların nasıl kullanılacağı hakkında bilgi sağlar. Girdinin 

değerlendirmesinde, bağlamın değerlendirilmesinin aksine program ve 

öğeler mikro düzeyde analiz edilir. Amaçlar mevcut duruma uygun 

olarak belirlenmiş mi, hedefler okulun amaçları ile tutarlı mı, öğretim 

stratejileri hedeflere uygun mu, kapsam genel amaçlar ve özel 
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hedeflerlerle tutarlı mı gibi programın çeşitli öğeleri ile ilgili sorulara 

yanıt aranır (Stufflebeam, 2003). 

3. Uygulamaya İlişkin Kararlar için Sürecin Değerlendirilmesi: 

Yürütülen aktiviteler ve uygulanan planların daha sonra geniş bir 

yararlanıcı grubun program performansı hakkında yargıda bulunması 

ve ürünleri yorumlaması için değerlendirilmesidir. Programın 

uygulanması ile ilgili kararların alınması gereklidir. Bu süreç program 

uygulanırken gerçekleştirilir ve planlanan ile gerçekleşen etkinlikler 

arasındaki uyuma bakılır. Program daha iyi nasıl uygulanır, başarıya 

ulaşılmasının önündeki engeller nelerdir, hangi düzeltmelere ihtiyaç 

vardır gibi sorulara yanıt aranır. Bu sorulara verilen yanıtlara göre, 

süreç izlenir, kontrol edilir ve düzeltilir (Stufflebeam, 2003). 

4. Programın Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Kararlar için Ürünün 

Değerlendirilmesi: Planlanan ve planlanmayan, kısa ve uzun vadeli 

ürün ve sonuçları tanımlar ve değerlendirir. Programın ürünü 

hakkında bilgi toplanarak beklenen ürünle gerçekleşen ürünün 

karşılaştırması yapılır. Ürün, değerlendirilen programın devam edip 

etmeyeceğini ya da nasıl bir değişiklik yapılması gerektiği hakkında 

bilgi verir. Hangi sonuçlar elde edildi, ihtiyaçlar ne ölçüde karşılandı, 

programda hangi değişiklikler yapılmalı gibi soruların yanıtları 

programın kazanımları hakkında karar vermede önemlidir. 

Değerlendirmenin bu dört bölümünde sırasıyla şu sorular sorulur 

(Stufflebeam, 2003): 

• Yapılması gerekenler neler? - Bağlam 

• Nasıl yapılmalı? - Girdi 
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• Yapılıyor mu? - Süreç 

• Başarıya ulaştı mı? – Ürün 

 

Uzun vadeli değerlendirmelerin özetlenmesinde ürün değerlendirme; 

etkililik, verimlilik, sürdürülebilirlik ve taşınabilirlik değerlendirmesi 

olarak bölümlere ayrılabilir. Bu alt boyutlarda şu sorulara cevap 

aranır; 

1- Doğru yararlanıcılara ulaşıldı mı? 

2- Onların hedeflenen ihtiyaçları karşılandı mı? 

3- Yararlananlar için sağlanan kazançlar (kazanımlar) 

sürdürülebilir mi? 

4- Ortaya konan kazançların veya bu kazançları sağlayan 

süreçlerin başka yerlerde etkili olarak kullanılabilecek 

şekilde taşınabilir ve adapte edilebilirliği kanıtlanmış 

mıdır?  

Stufflebeam ve Shinkfield (1985) , program değerlendirme için, her 

bir değerlendirme öğesinin tasarlanması sırasında aşağıdaki adımların 

izlenmesini önermektedir:  

A. Değerlendirmeye Odaklanma 

1. Kararların alınacağı başlıca düzeylerin (yerel, bölgesel, 

ulusal vb.) belirlenmesi 

2. Her bir düzeyde alınabilecek kararlar için, karar 

durumlarını tasarlamak ve her bir karar durumunun 
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yeri, odaklandığı nokta, zayıflıkları, zamanlama ve 

alternatifleri açısından tanımlanması 

3. Her bir karar durumu için, ölçülecek değişkenleri de 

belirterek, kullanılacak ölçütü ve seçenekler arasında 

karar vermede kullanılacak standartları tanımlama 

4. Değerlendirmecinin işe koşabileceği bir şekilde 

politikaları tanımlama. 

B. Bilgiyi Toplama Yollarını Belirleme 

1. Bilgi toplanacak kaynakları belirleme 

2. Bilginin toplanmada kullanılacak yöntem ve araçları 

belirleme 

3. Kullanılacak örneklem yöntemlerini belirleme 

4. Bilgi toplama için programları ve koşulları belirleme 

C. Toplanacak Bilgi ve Çözümleme Araçlarını Belirleme 

1. Toplanacak bilginin biçimini (formatını) belirleme  

2. Çözümlemede kullanılacak araçları belirleme 

D. Bilginin Çözümlenmesi 

1. Kullanılacak çözümleme (analiz) yollarını seçme 

2. Çözümlemede kullanılacak araçları belirleme  

 

 



 
134 EĞİTİMDE UYGULAMA ÖĞRENME VE DEĞERLENDİRME 

E. Bilginin Raporlanması 

1. Raporun sunulacağı kişileri belirleme 

2. Raporun sunulacağı kişilere bilgi sunma araçlarını 

belirleme 

3. Değerlendirme raporu ve/veya rapor bölümlerinin 

biçimini belirleme 

4. Raporlamayı planlama 

F. Değerlendirmenin Yönetimi 

1. Değerlendirme planını özetleme 

2. Personel ve kaynak gereksinimini belirleme ve bu 

gereksinimi karşılama yollarını planlama 

3. Değerlendirmenin yürütülmesinde politik taleplerin 

karşılanma olanaklarını belirleme 

4. Değerlendirme tasarımının, geçerli, güvenilir, 

zamanında ve kapsamlı bilgi sağlama olasılığını 

değerlendirme 

5. Değerlendirme tasarımının düzenli olarak güncelleme 

olanaklarını belirleme ve planlama 

6. Değerlendirme programının bütünü için bütçe 

hazırlama 
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Fitzpatrick ve arkadaşlarına göre (2004), CIPP program değerlendirme 

modelinin önemli avantajlarından birisi, değerlendirme işleminde 

üretilebilecek potansiyel soruların belirlenmesinde, değerlendirmeciye 

kolaylıklar sağlamasıdır. Değerlendirmenin 4 boyutu için 

değerlendirme uzmanı bir çok soru belirleyebilir. Harrison’a göre 

(1993), modelin diğer bir kuvvetli yönü de programın hem geliştirme 

hem de değerlendirilmesinin bir arada yürütülebilmesidir. Yani 

program uygulama öncesi, uygulama sırsı ve uygulama sonrasında 

değerlendirilebilir.    
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1 Bu çalışma, Kocaeli Üniversitesi’nde Prof. Dr. Nurullah Genç danışmanlığında 

yapmış olduğum “Bilgi Toplumu Açısından Meslek Yüksekokullarının Örgütlenme 

Problemleri ve Çözüm Önerileri” başlıklı doktora tezinden yola çıkılarak ve 

güncellemeler yapılarak hazırlanmıştır.  
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1. GİRİŞ 

Bilgi toplumu bağlamında ortaya çıkan birçok gelişmeler içerisinde 

özellikle bilgi teknolojilerindeki dönüşüm dikkat çekmektedir. Bilgi 

toplumu çerçevesinde ortaya çıkan dönüşümler arasında, eğitim 

alanında, öğrencilerin beklenti ve taleplerindeki farklılıklar da 

sayılmalıdır (Çalık ve Sezgin, 2005). Toplumun ihtiyacı olan yetkin 

insan profilini yetiştirme misyonuna sahip üniversitelerin de 

dönüşüme ayak uydurmaları ve rekabetçi stratejiler geliştirmeleri 

gerekmektedir. Bilgi toplumunun etkisiyle ortaya çıkan yeni dönüşüm 

ve meydan okuma alanlarında başarılı olmak için üniversitelerin de 

dönüşüm geçirmeleri ve bilgi toplumuna uygun örgüt biçimleri 

geliştirmeleri gerektirmektedir (Bengshir, 1996). 

Bilgi toplumunun temel sonuçlarından bir tanesi olan örgütlerin 

sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için bilgi toplanması, 

üretilmesi ve dağıtılması için uygun bir örgüt yapısının kurulması 

gerekmektedir (Erkan, 1998; Dura ve Atik, 2002). Bu noktada bilgi 

toplumuna uygun profilde insan kaynaklarının önemi ortaya 

çıkmaktadır. Üniversitelerin çıktıları olan mezunların da yeni bir 

anlayışla yetiştirilmesi gerekmektedir. Mezunlar artık bilgi toplumu 

gereklerine göre talep görecek ve gerekli donanıma sahip olmaları 

gerekecektir. Bilgi işçileri olarak yetiştirilmesi gereken mezunların 

nitelikleri, özellikle mesleki eğitim alanında daha büyük önem arz 

etmektedir.  
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Ülkemizde işsizliğin sebeplerinden bir tanesi de piyasanın ara eleman 

ihtiyacına cevap verilememesidir (Küçükgöksel ve Akpınar, 2016). 

Bu sebeple, meslek yüksekokulları günümüzde özellikle donanımlı ara 

eleman ihtiyacını karşılama noktasında giderek önem kazanmaktadır 

(Ulus, Tuncer ve Sözen, 2015). Geçmiş dönemlerde işletmeler ara 

eleman ihtiyaçlarını meslek liselerinden sağlayabiliyorlardı, ancak 

ortaya çıkan farklı ve daha üst düzey yetkinlikler, meslek yüksekokulu 

düzeyinde karşılanabilmektedir. Üniversitelerin ise öğrencilerini 

sosyal hayata hazırlarken, piyasanın isteklerini de dikkate alması 

gerekmektedir. Bu şekilde insan kaynakları piyasasında geçerli olan 

yetkinlikleri mezunlarına aktarmak ve onların kariyer gelişimine 

destek olmak durumundadır (Uzunbacak, Mesci ve Uzunbacak, 2017: 

41). 

Bu çalışmanın amacı; sürekli gelişen iş dünyasının ihtiyaç duyduğu 

ara eleman ihtiyacını yetiştirme misyonuna sahip meslek 

yüksekokullarının, öncelikle örgütlenme düzeyinde, daha önce 

yaptığımız ampirik araştırmadan da faydalanarak, çözüm önerileri ile 

birlikte ortaya koymak ve işletmelerin ve toplumun ihtiyaç duyduğu 

bilgi insanının yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. 

Çalışma kapsamında Türkiye’deki meslek yüksekokullarının mevcut 

durumları incelenirken, bilgi toplumu dönüşümünde oldukça başarılı 

olan İngiltere, Amerika ve Almanya’daki mesleki eğitim sistemi ve 

özellikle meslek yüksekokulları karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. 

Ülkemizde ilk olarak Sakarya Üniversitesi tarafından uygulanmasına 

başlanan, 3+1 uygulama eğitimi modeli örnek olay olarak alınacaktır. 
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Bu kıyaslamalar ışığında, bilgi toplumu açısından Türkiye’deki 

meslek yüksekokullarının mevcut durumu ve geleceği üzerinde 

durulacaktır. 

2. BİLGİ TOPLUMU DÖNÜŞÜMÜNÜN MESLEK EĞİTİMİNE 

ETKİSİ 

Hizmet sektörünün geliştiği ve ekonomik faaliyetlerin farklı boyutlara 

taşındığı bilgi toplumu dönüşümü yeni bir kavram değildir. (Bozkurt, 

2003). Bilgi toplumunun gelişmişlik seviyesi; hizmet sektörünün ve 

bilgi işçilerinin oranı sanayi ve tarım sektöründen ne kadar fazla 

olduğuna göre belirlenmektedir. Ekonominin ve toplumun merkezinde 

bilgi kavramı yer almaktadır ve bilgi teknolojileri bilginin yayılmasını 

hızlandırmaktadır (Tekin, Güleş ve Öğüt, 2003: 8; Celep ve Çetin, 

2003).  

Bilgi toplumu dönüşümü farklı yazarlar ve gelecek bilimciler 

tarafından farklı isimlerle anılmıştır (Tekin ve Çiçek, 2002: 236): Bu 

dönüşüm sürecini; Peter F. Drucker "Bilgi Toplumu", Daniel Bell 

"Endüstri Toplumu", Zbigniev Brzezinski "Teknokratik Çağ"', Y. 

Masuda ise "Enformasyon Toplumu", Naisbitt ve Patrico Aburdane, 

"Büyük Yönelimler Çağı", Jensen “Hayal Toplumu” olarak 

nitelendirmişlerdir.  

Bilgi Toplumu anlayışı, eğitime özel bir önem vermektedir ve eğitim 

faaliyetleri temel bir öğe olarak tüm sürecin merkezinde yer 

almaktadır (Balay, 2004). Bilgi Toplumu’nda eğitim, geleneksel 

eğitimden farklı olarak; mutlaka kurumsal ya da biçimsel olmak 

zorunda değildir. Birey artık yaşamak için öğrenmek anlayışından, 
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ömür boyu öğrenme stratejisinden ulaşmıştır (Çeven ve Karakulle, 

2018). Böylece birey, hayatında ilk defa bilgi kazanımı için, düzenli 

bir eğitime veya herhangi bir yaşa bağlı olmaktan kurtulmuştur 

(Drucker, 1993). Farklı eğitim seçeneklerinin ortaya çıkması da bu 

farklılaşmayı hızlandırmıştır. 

Yeni eğitim sistemi toplum temelli olmaktan çok bireysel bazda bir 

eğitime dönüşmüştür. Eğitimin özelliği, bireysel farklılıkların 

gelişmesi ve öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini destekleyici bir 

yapıda olması gerekmektedir. Bilgi toplumunda artık ulusal piyasanın 

tercihleri yanında küresel piyasa tercihlerinin de belirleyici olduğu 

görülmektedir. Yerel ve ulusal kültüre dayalı eğitimin yanısıra küresel 

kültürleri kapsayan eğitim anlayışının gelişmesi gerekmektedir. 

Günümüzde farklı ve sanal eğitim ortamları sebebiyle eğitimin temel 

anlayışı ve öğrenci profili sürekli değişmektedir. Bunun anlamı, tüm 

eğitim kurumlarının eski alışkanlıklarını terk etmek zorunda 

kalmasıdır. Merkezi ve otoriter eğitim anlayışından demokratik eğitim 

anlayışına geçilmesi, müfredat programlarının şeffaflaştırılması ve 

adem-i merkeziyetçi eğitim anlayışının uygulanması söz konusudur. 

Eğitim sürecinin planlanmasında toplum daha aktif olacak ve sivil 

toplum daha katılımcı davranacaktır. Eğitim anlayışı artık zamanla ve 

mekanla sınırlanmamakta ve hayat boyu öğrenme anlayışına 

geçilmektedir (Aksoy, 2013). Yeni eğitim anlayışında sadece okul 

değil okul dışı faaliyetler de söz konusudur. Eğitimin temel hedefi 

artık öğrencilere bir şeyler ezberletmek değil onlara problem çözme 

yeteneği kazandırmaktadır.  Bu süreçte okulun tekeli ortadan 
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kalkmakta ve internet tabanlı ve sanal öğrenme anlayışı ön plana 

çıkmaktadır. 

Bilgi toplumunda mesleki eğitim anlayışının da farklılaşması 

gerekmektedir. Hem kurumsal düzeyde hem de içerikte dönüşüm 

olması beklenir. Bilgi toplumunda hem sektörel hem toplumsal ve 

hem de bireysel talepler ve dolayısyla örgütlerin faaliyetleri, mevcut 

dönüşümden etkilenmektedir. Bu nedenle, herkesin bilgi toplumu 

dönüşümüne ayak uydurması gerekmektedir. Böyle bir dönüşüm 

ortamında mesleki eğitim kuruluşlarının rekabette başarılı olmak için 

kendini dönüştürmesi gerekmektedir Mesleki eğitim kurumlarının 

başarılı olması için yenilikçi yaklaşımları geliştirmek ve uygulamak 

gerekmektedir (Celep ve Çetin, 2014).  

Bu dönemde mesleki eğitim sürecinde öğrenci beklenti ve talepleri ile 

yetkinliklerinin, piyasa ve toplum beklentileri ile birlikte verilecek 

eğitimi etkilediği söylenebilir. Bilgiye ulaşma hızı, maliyeti ve 

kaynakları inanılmaz şekilde gelişmektedir ve bilişim devrimi ile 

bireyler kapasitelerini geliştirmektedirler. Bu şekilde hem mesleki 

eğitim kurumları baskı altında tutulmakta ve onları dönüşüme 

zorlamaktadır.  

Mesleki eğitim; toplumsal ve ekonomik açıdan çok önemlidir, 

ekonomik kalkınma, toplum refahı, fakirliği önleyerek sosyal uyumu 

güçlendirmedir. Dolayısıyla mesleki eğitim aynı zamanda önemli bir 

istihdam ve sosyal politika aracıdır (Örs, 2003; Kenar, 2009; Konya 

ve Güngör, 2015; Karadeniz ve Kumaş, 2016) ve genç işsizliğini 

azaltmaktadır (Arpat, 2018). Mesleki eğitim programlarının, bireylerin 
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eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve bilgi toplumu 

gereklerine uygun olması beklenir. Mesleki eğitim temel amacı olan 

bireylerin gerekli donanıma kavuşturulması için sektörel ihtiyaçları da 

gözeterek en uygun eğitim sistemini kurmalıdır. Bu çerçevede, teknik 

altyapı, yetişmiş eğitim kadrosu, uygun eğitim yaklaşımı kullanarak 

bireye bilgiye ulaşma yollarını öğretmelidir. Ezberci eğitim sistemi 

öğrencilerin yaratıcılığını köreltir, kolaycılığa yöneltir ve pratik 

karşılığı olmayan içerikleri öğrencilere zorla aktarmaktadır.  

Bahsedilen eğitim anlayışına uygun şekilde sadece teorik bilgiler değil 

aynı zamanda uygulamaların öğrencilere aktarıldığı gerçekçi bir 

eğitim süreci planlanmalıdır. İçerik olarak uygulamalı bilgilerin 

aktarılabilmesi ve yetenek gelişimi için işyeri uygulama programları, 

işverenlerin etkin katılımıyla olmalıdır. Amerika ve Kanada’daki 

bütün programların, program danışma komitesi tarafından 

onaylanması gereklidir. Program danışma komitesinde, büyük 

işletmeler, küçük orta ölçekli işletmeler, küçük endüstriler ile işçi ve 

işveren sendikaları ve endüstriyel kuruluşlar, meslek odaları ve ilgili 

örgütlerin temsilcileri bulunmaktadır. Program danışma komitesi ilgili 

programın işleyişini, eğitim kurumunu, işyerini ve öğrencileri 

denetler. Böylece eğitim programı çok daha kurumsal ve planlı bir 

şekilde işlemiş olur (Mikhael, 2007: 57). 

Bunun yanında bilgi toplumu dönüşümünde mesleki eğitimin, içerik 

olarak taşıması gereken niteliklerden biri de işbirliğine ve etkileşime 

açık bir yapıda olmasıdır (Guttman, 2003). Bilgi toplumunda 

paydaşlar arasındaki etkileşim önemlidir; mesleki eğitim 
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faaliyetlerinin de eğitim kurumu, devlet, işyeri ve öğrenci etkileşimini 

sağlaması gerekmektedir. Dolayısıyla, mesleki eğitimle ilgili tüm 

süreçlerin, eğitim içeriğinin, paydaşların katılımıyla planlanması 

gerekmektedir. Bu etkileşim için teknoloji altypısının yeterli olması, 

iletişim araçlarınnın kullanılmasından daha önemli olan şey katılımcı 

ve paylaşımcı kültürdür.  

1990’lı yıllardan itibaren dünyadaki gelişmelere paralel olarak, 

yükseköğretim anlayışı değişmiş; karmaşık, belirsiz ve dinamik 

çevreye uyum sağlanmasını merkeze koyan “yükseköğretim 

endüstrisi”, “müşteri öğrenci” ve “eğitim piyasası” kavramları ortaya 

çıkmıştır (Taşkıran, 2017). Üniversiteler, 1990’lara kadar var olan katı 

ve aşırı merkeziyetçi yönetim anlayışlarını terkederek; eğitim ve 

araştırmalarda verimsizliği ortadan kaldıran, kalitesiz eğitim süreci ve 

çıktıları engelleyen yeni bir eğitim ve öğretim anlayışı benimsemeye 

başlamıştır. Böylece hem bireysel farklılıkları dikkate alan hem de 

kalkınmaya katkı yapacak şekilde sorumluluk sahibi olarak daha 

girişimci davranmaya başlanmıştır. Bir başka deyişle, eğitim 

kurumları “hem yerel, hem küresel” bir yaklaşımla bilgi toplumunun 

gereklerine uygun şekilde planlanarak bilgi üreten ve dağıtan, yetkin 

mezun yetiştiren, kültürel etkileşime açık ve aynı zamanda toplumsal 

kalkınmaya destek olan temel kurumlar olmuşlardır (Duke, 2002). 

Üniversitelerin kendini yeniden yapılandırmasında, mezunlarının artan 

oranda aynı alanda istihdam olamaması yanında hem mezunların hem 

de işletme sahiplerinin eğitim sürecine ve içeriğine ilişkin baskıları rol 

oynamıştır. 
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3. GELİŞMİŞ ÜLKELERDE MESLEK YÜKSEKOKULLARI: 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İNGİLTERE VE 

ALMANYA ÖRNEKLERİ 

Bilgi toplumu olma sürecinde ileride olan ülkelerin yenilikçi eğitim 

uygulamaları dikkat çekmektedir. Ülkelerin içinde bulunduğu şartlar 

farklı olsa da eğitimin önündeki fırsatlar ve engeller birbirine 

benzemektedir. Engelleri aşmanın yollarından birisi de fırsatları 

görebilmektir. 

Bu çalışmada özellikle mesleki eğitimde başarılı olan ve eğitimler 

ilgili birçok alanda başarılı olan 3 ülke kıyaslama için seçilmiştir: 

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya. Bu ülkelerin 

seçilmesindeki temel sebepler, bu ülkelerdeki eğitim ve yüksek 

öğretim sisteminin modern ve esnek uygulamalara yer vermesi, 

hiyerarşik ve katı yapılanmadan ziyade yatay ve özgürlükçü 

örgütlenme yapısı kurmaları ve öğrenci merkezli eğitim sistemine 

sahip bulunmalarıdır. Öğrenci merkezli yapılanma içerisinde 

mezunların donanımlı olmaları ve bu noktada öğrencilerin 

istihdamını kolaylaştıracak şekilde işletmelerin talep ve 

beklentilerini dikkate almaktadırlar. 

3.1 Amerikan Eğitim Sistemi ve Meslek Yüksekokulları 

Amerika, coğrafi olarak çok geniş ve çok kültürlü bir toplum yapısına 

sahip bir ülke olmasına rağmen mevcut durumunu fırsata çevirmiştir.  

Kaliteli ve yetenekli beyin göçüyle bu zenginlik desteklenmektedir. 

Amerikadaki eğitim anlayışı, mezun olarak diploma almaktan ziyade 

öğrenilenleri uygulamayı hedeflemektedir. Amerika bu dengeyi 
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görünürdeki bunca karmaşaya  ve çeşitliliğe rağmen başarıyla 

sağlamaktadır. 

Amerikan eğitim sisteminin temelinde rekabetçi bireyler yetiştirmek 

vardır. Kapitalist sistemin doğal bir uzantısı olan rekabetçi anlayışın, 

hem eğitim kurumlarına yansıtılması hem de uluslararası rekabete 

karşı Amerikan eğitim sektörünün güçlendirilmesine yönelik önlemler 

alınmış, hem akademik eğitim hem de uygulama eğitimine önem 

verilmiştir. Kısaca Amerikan sisteminde eğitim rekabet yeteneğinin 

gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir.  

Mesleki eğitim, bir toplumun yetenek düzeyinin yükseltilmesinde ve 

verimliliğinin artmasında önemli bir yere sahiptir (Clarke ve Winch, 

2012). Bu sebeple, Amerika’da mesleki eğitim denildiğinde çok farklı 

seçenekler ve girişimler söz konusu olmaktadır. Orta öğrenimden 

başlayan, yükseköğrenim ve sonrasında hayat boyu öğrenim şeklinde 

devam eden muhasebeden tarıma, perakendecilikten modaya, çocuk 

bakımından solunum terapisine, kaynakçılıktan marangozluğa, 

bilgisayar programcılığından elektronik alanına değin oldukça geniş 

bir alanda verilen uygulamalı eğitimlerle, öğrencilerin istihdam 

edilmesi amaçlanmaktadır (Nata, 2003). ABD’de teknik ve mesleki 

eğitime her düzeyde ve her yaşta ulaşmak mümkündür. Bu çerçevede 

yükseköğretim düzeyindeki staj ve uygulamalara gereksinim duyan 

yenilikçi ve karmaşık teknik programlardan, temel yeteneklerin 

kazandırıldığı alanlara kadar yetkinlikler kazandırılmaktadır. Bunun 

yanında,  mesleki ve teknik eğitim, sadece kamu eğitim kurumlarında 

değil birtakım meslek örgütleri, işverenler, birlikler ya da özel eğitim 
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kurumlarınca sağlandığı görülmektedir.  Özel sektör de gelişmiş alt 

yapısıyla her türlü işbirliğine hazırdır ve gerekli desteği 

sağlamaktadır. 

ABD'de, teknik ve mesleki eğitim imkanları sunan çok sayıda kurum 

mevcuttur.  Bunlardan bir kısmı tek bir meslek veya sektör için 

eleman yetiştirirken, diğerleri farklı meslek dallarında eleman 

yetiştiren programlar sunmaktadır. Meslek eğitim programları birkaç 

haftadan birkaç yıla kadar değişmektedir ve eğitim yöntemi ve içeriği 

daha çok pratiğe dayanmaktadır. ABD’de meslekî eğitimin daha çok 

federal birimlerce ve yerel düzeyde yürütülmesinde yarar 

görülmektedir. 

Ana hatları ile bu okulları teknik okullar ve mesleki okullar olarak iki 

gruba ayırabiliriz. Mesleki eğitim okullarının asıl amacı mezunları 

meslek sahibi yapmaktır. Uygulama eğitimi genellikle eğitim 

programının önemli bir parçasıdır ve bu okullar "ticaret" okulları 

olarak adlandırılır.  Mesleki eğitim bittiğinde sertifika verilir ve eğitim 

alanları arasında: otomotiv, inşaat, teknik resim ve sekreterlik 

sayılabilir. Teknik okullarda öğrencilere, uygulamalı eğitimin yanında 

yapacakları mesleklerle ilgili teorik bilgiler ve tasarım öğretilir.  

Teknik okullar, devlet okulları, iki senelik yüksekokullar ve bazı dört 

senelik üniversiteler benzer programlar sunmaktadır. İki senelik 

programı bitiren öğrenciye "uygulamalı bilim mezunu” ya da 

“bakalorya öncesi teknik derece" diploması verilmektedir.  Verilen 

eğitim alanları şunlardır: mühendislik teknolojisi, bilgisayar bilimleri, 

iletişim teknolojisi, sağlık, hemşirelik, iş yönetimi, muhasebecilik, 
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tarım ve bahçıvanlık. Ayrıca, öğrencilerin diplomaya hak kazanmaları 

için mesleki derslerin yanı sıra İngilizce, matematik, tarih ve fen 

bilimleri gibi genel dersleri başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.2 

Mesleki ve teknik okulların "ticaret" okulları olarak adlandırılmasının 

sebebi, teorik eğitimden çok mesleki veya ticari eğitim vermeleridir. 

Ticaret okullarında derslikler gerçek hayattaki iş yerlerine benzer ve 

birkaç meslek dalında uygulamalı eğitim verilir. 

3.2. İngiltere’de Meslek Yüksekokulları 

İngiltere'de eğitim denildiğinde, genel politika açısından merkezi 

idarenin ve bütün ayrıntıların ve problemlerin çözümünde ise mahallî 

özerkliğin ön planda olduğu söylenebilir. Merkezi idare ulusal 

hedefleri belirleyerek buna uygun, ulusal eğitim politikalarını 

planlarken, araştırmalar yaptırmakta, okul eğitim programlarının 

geliştirilmesi çalışmalarını destekleyerek, eğitim hizmetinde minimum 

standartları saptamakta ve aynı zamanda eğitimin maliyetini ve 

kalitesini izlemektedir (Brockmann vd., 2008).  

Okul eğitimi dönemini tamamlamış olan öğrenciler iş hayatına atılırken 

üniversiteye gitmek zorunda değillerdir. İngiltere'de kısa ya da uzun 

süreli olarak mesleki ve sosyal alanlarda eğitim alınabilir. İngiltere’deki 

önemli eğitm kurumlarından birisi, “İleri eğitim” (FE-further 

education) sistemidir ve bu sistemde, okul bırakma yaşı olan 16 

yaşından sonra alınan mesleki eğitimi ifade eder. İleri Eğitim, 

İngiltere'de her yerde bulunan yüksekokullarda verilmektedir. Bu 

 
2 Lisans Seviyesinde Teknik ve Mesleki Eğitim, 

http://www.uluslararasiegitim.com/ulkeler/usa/egitim/4/mesleki.asp (09.04.2020) 

http://www.uluslararasiegitim.com/ulkeler/usa/egitim/4/mesleki.asp
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okullarda pek çok meslek ve iş koluna yönelik çeşitli diploma ve 

sertifika programları sunulmaktadır. Mesleki eğitim programlarının 

süresi 3 aydan 2 yıla kadar değişebilir ve bu eğitimler bir çok saygın 

okul (College) ya da Enstitü (Institute) tarafından verilmektedir (Clarke 

& Winch, 2012). Bu kurumlarda pazarlamadan denizciliğe, tasarımdan 

turizme kadar birçok alanda sertifika ve diplomalar verilmektedir.  

Mesleki eğitime uygun alanlarda istihdamın olabilmesi için bu alanda 

başarılı ülkelere bakmakta fayda bulunmaktadır. Örneğin İngiltere’de 

mesleki eğitim süreci tamamen piyasanın beklentilerine ihtiyaçlarına 

göre geliştirilmektedir (Deissinger, 1994). Yüksekokul düzeyinde 

akademik ve teorik derslerde bile bilgi ve beceri aktarımı birlikte 

yapılmaktadır. Teorik bilgilerin mutlaka uygulaması öğretilmektedir. 

Tam zamanlı veya yarı zamanlı bir mesleki eğitim programını 

tamamlayan mezun isterse akademik olarak yoluna devam ederek 

lisans eğitimine devam edebilmektedir. Ama isteyen mezunlar da 

aldığı mesleki eğitimi uygulayarak meslek sahibi olabilmektedir. 

İngiltere’deki bu esnek yapı birçok ülkeye örnek olabilecek 

niteliktedir. 

İngiltere’de uygulanmakta olan meslekî ve teknik eğitim modeli 

yenilikleri takip etmekte ve toplumsal ve ekonomik faktörleri de 

dikkate almaktadır (Tabbron and Yang, 1997). Diğer birçok Avrupa 

ülkesine benzer şekilde, İngiliz modelinde, eğiticilerin yetkin olması ve 

eğitilmesi ön plana çıkmaktadır. İngiltere’deki modelde tüm mesleki ve 

teknik eğitim veren kurumlarda eğiticilerin eğitimine önem verilmekte 

ve her eğitici devlet tarafından denetlenen programları 
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tamamlamaktadır. Hükümet de bu konuda hem öğrencileri hem de 

eğitim kurumlarını desteklemektedir, çünkü sistemin başarısı için 

hükümetin hem desteklemesi hem de denetlemesi gerekmektedir 

(Hodkinson, 1998). 

3.3. Almanya’da Meslek Yüksekokulları 

Almanya'da zorunlu (genel) eğitim süresi, çoğu Alman eyaletinde 9 

veya 10 yıldır. Almanya'daki genel ve mesleki eğitim, federal 

seviyenin aksine 16 eyaletinin (eyaletler) bölgesel düzeyinde 

düzenlenmiştir (yine de federal düzeyde bir Eğitim Bakanlığı vardır). 

Bu nedenle, çeşitli eyaletlerde zorunlu eğitim süresi aynı değildir. 

Okul normalde altı yaşında başlar ve öğrenciler ya 15 veya 16 

yaşında, orta öğretim tamamlandıktan sonra biter. Çoğu Alman 

eyaletinde, bu aşamadan sonra üç yıllık zorunlu bir lise eğitimi 

programı başlar. Lise eğitimi ya genel eğitim ya da mesleki eğitim 

programlarında yapılabilir; ikincisi "zorunlu mesleki eğitim” olarak 

adlandırılır. Bununla birlikte, genel olarak lise düzeyi (genel veya 

mesleki) bir öğretim programına katılma yükümlülüğü olduğu 

sonucuna varabiliriz. Ortaöğretimdeki öğrencilerin yüzdesi, program 

türüne göre bakıldığında, mesleki eğitim ve öğretimin önemini 

göstermektedir. Bu rakam özellikle mesleki eğitim ve öğretim 

programlarındaki ikili yaklaşımın önemli rolünü vurgulamaktadır: lise 

öğrenimindeki öğrencilerin %52'si genel eğitim kurslarına katılmakta 

ve %48'i mesleki bir programa kayıtlıdır. Bu 48% ' in %41'i okul 

temelli ve iş temelli ikili bir programa katılmaktadır (OECD, 2015: 

317). Bu durum Almanlara atfedilen “herkes üniversite okumak 
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zorunda değildir” sözüne bir örnektir. Bu görüş ülkemizde de İlber 

Ortaylı ve Milli Eğtim Bakanı tarafından dillendirilmiştir. Ancak 

mesleki eğitimde sanayiyle tam işbirliği kurmuş olan Almanya’da 

piyasanın ihtiyacı olan ara elamanların yetiştirilmesi için genel 

üniversite eğitimi dışındaki seçenekler doğrudan istihdam anlamına 

gelen mesleki eğitim kurumlarıdır.  

Almanya mesleki eğitim ve genel eğitim anlamında başarılı ülkelerden 

birisidir (Jacoby, 2014; Haner ve Akarsu, 2018). Konulan ulusal 

standartları tutturmak ve piyasanın beklenti ve taleplerini yerine 

getirecek şekilde eğitimin sürdürülmesi, Almanya’daki meslekî eğitim 

sisteminin başarısını sağlamıştır (Lindner, 1998). Almanya, ikili 

mesleki eğitim (veya çıraklık eğitimi), tam zamanlı meslek okulları ve 

akademik eğitimden (Franz ve Soskice 1995) oluşan üç katmanlı bir 

okul sonrası eğitim sistemine sahiptir. Mesleki eğitimin 'ikili sistemi' 

büyük bir bölümü içerirken, üniversiteye giriş oranları diğer ülkelere 

göre düşüktür (Gessler & Howe, 2013). İkili sistem, okuldan 

ayrılanlar için oldukça caziptir, çünkü tüm okul türlerinden ayrılanlar 

için açık olan tek okul sonrası alanlar ve mesleki eğitim sertifikası 

Alman işgücü piyasasında asgari önkoşul olarak kabul edilir (Shavit 

ve Mueller 1998; Solga, 2002). 

İkili eğitim piyasa odaklıdır, yani işverenler serbestçe kimlere eğitim 

vereceklerine, hangi pozisyonlarda istihdam edeceklerine, hangi 

meslekleri istediklerine ve hangi adaylara iş teklifi yapacaklarına karar 

verebilirler. Çıraklar ücret kesintilerini kabul ederek finansmana 

katılırlar ve hükümet meslek okullarındaki eğitime destek olur. 
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Almanya’da da mesleki eğitim ve öğretim maliyetinin çok büyük bir 

kısmı işletmeler tarafından karşılanmaktadır (Dionisius vd., 2009). Bu 

sebeple Alman Hükümeti, aktif olarak işletmelerle koordinasyon 

içerisinden bulunur ve işletmeler de eğitim ve öğretim mekanlarının 

(uygulama eğitimi yapılan işletmelerin) sayısını artırmak suretiyle 

mevcut sistemi çok etkili bir biçimde yürütmektedirler (Rolla, 2007). 

Bununla birlikte, ikili eğitime yapılan yatırımlar uzun vadede 

işverenler için cazip olabilir: birincisi, piyasa bazlı içerikler doğrudan 

mal ve hizmetlerin üretim süreci ile ilgilidir. İkincisi, işverenler, 

işgücü piyasası düzenlemeleriyle işçi hareketliliği azaldığı için 

çıraklarını vasıflı işçi olarak tutarak yatırımlarını telafi 

edebilmektedirler (Acemoglu ve Pischke, 1999). Odalar aracılığıyla 

işverenler, Meslek Yüksekokulu müfredatının tasarlanmasına ve 

uyarlanmasına da katılırlar. Bu nedenle firmalar, uzun vadeli firma 

bazlı insan sermayesi stoklarını sağlamak için sıklıkla ikili mesleki 

eğitim kullanırlar. Bu anlamda, eğitim pazarı işgücü piyasasının alt 

piyasası olarak anlaşılabilir (Schweri ve Mueller 2007). Bununla 

birlikte, belli farklılıklar vardır: birincisi, mesleki eğitim tüm 

ekonomik sektörlerde ve mesleki alanlarda kullanılmaz. İkincisi, 

içerik, süre ve sertifikalar açısından oldukça sıkı düzenlemelere tabidir 

(Wolter & Ryan, 2011). 

Almanya’da okulların ve fizikî mekanları daha etkin kullanılması 

amacıyla meslekî eğitim ikili olarak başarıyla uygulanmaktadır. Bu 

sisteme göre mesai günü, iki ayrı zaman dilimine ayrılarak ilk eğitim 

bittikten sonra farklı yaş gruplarına hitap eden ikinci eğitim 
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başlamaktadır. Her ne kadar ikili eğitimin uygulanmasında bazı 

güçlükler yaşansa da Almanya meslekî eğitimde bu ikili sistemi 

güçlükleri kararlılıkla aşarak sürdürmektedir (Cockrill ve Scott, 1997).  

İkili eğitim, meslek odaları ve meslek yüksekokullarının onayladığı 

son uygulamalı ve teorik sınavla sona erer. Başarılı mezunlar, 

işverenler arasında yaygın olarak kabul edilen değerli bir diploma 

alırlar. Eğitim veren işverenlerin çoğunluğu çıraklarını daha sonra 

düzenli çalışanlar olarak işe alırlar. Bu nedenle uygulamalı eğitimin en 

büyük avantajı, işgücü piyasasında istihdamı artırarak işsizlik 

oranlarını düşük tutmasıdır. İkili eğitim sistemlerinde piyasaya uyum 

sorunları, uygulamalı eğitim sürecinde erkenden ortaya çıkabilir ve 

aday tarafından daha kolay atlatılabilir. Eğitim pozisyonları arayan ve 

okuldan ayrılmış olanlar hala eğitime devam edecekleri ve işsizlik 

ödeneği için uygun olmadıklarından geçiş sürecindekilerin miktarı 

işsizlik oranlarına yansımamaktadır. İkili eğitim sistemleri, okuldan 

ayrılanların ve eğitim firmalarının nicel ve nitel terimlerle (Kleinert ve 

Jacob 2013) dengeli bir şekilde eşleştirilmesinde başarılı olurlarsa, 

okuldan iş piyasasına geçişlerde çok verimli bir sisteme 

dönüşmektedir. Almanya'da mesleki eğitimin aynı zamanda önemli 

istihdam kaynaklarından olmasının nedeni budur. Temel görevi, 

işverenlere ve başvuru sahiplerine yerleştirme konusunda yardımcı 

olarak mesleki eğitim piyasasını desteklemektir.  

Özetle, Almanya’da yükseköğretim sisteminde mesleki ve teknik 

eğitim önemli bir yer tutmaktadır (Winch, 2006). Akademik ve 

mesleki eğitim birbirini destekleyecek bir şekilde yürütülmektedir 
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(Deissinger & Gonon, 2016). Alman Çıraklık Sistemi, piyasa ve 

okullar arasındaki işbirliğine ilişkin olarak, potansiyelinin ancak 

%30'undan daha azına dayanarak mezo düzeyinde faaliyet 

göstermektedir. 'Paralel Sistemler' terimi, genel açıdan bakıldığında 

gerçek durumu karakterize etmek için “İkili Sistem” teriminden daha 

uygun görünmektedir (Gessler, 2017). 

4. TÜRKİYE’DE MESLEK YÜKSEKOKULLARI 

Meslek liselerinin tek başına sanayinin ve toplumun ihtiyacı olan 

mesleki yeterliliklere sahip eleman yetiştirememesi sonucunda, 

birçok ülkede olduğu gibi, bizde de meslek yüksekokulu 

şeklinde kurumlar oluşturulmuştur. Mesleki ortaöğretimin genel 

ortaöğretime göre 2 farklı amacı vardır: (1) sanayi, ticaret ve 

hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyacağı nitelikli insan kaynaklarını 

eğitmek ve yetiştirmek, (2) İsterlerse mesleklerinin devamı 

niteliğinde olan yükseköğretim kurumlarına devam edebilmek 

için gerekli temel eğitimi vermek.  

Ülkemizde meslek yüksekokullarının tarihinden bahsetmeden önce 

tanımlamanın faydalı olacağı düşünülmektedir. 2547 sayılı Yüksek 

Öğretim Kanunundaki tanımına göre (madde 3) “Meslek 

Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi 

amaçlayan dört yarı yıllık eğitim- öğretim sürdüren bir yükseköğretim 

kurumudur”3 ve bu haliyle meslek yüksekokulları özetle belli bir 

mesleğe yönelik olarak eğitim veren kurumlar olarak anlaşılmaktadır. 

 
3 Meslek Yüksekokulu (Görev ve Organları) Tanımları (Yüksek Öğretim Mevzuatı 

ve Uygulamaları) http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/mackamyo_89cd5.pdf 
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Tarihi 1911 yılına kadar uzanan meslek yüksekokullarının (MYO) 

ders içeriklerinin bütüncül olarak 1982 yılında düzenlendiği 

görülmektedir. Yükseköğretim Kurulu, 1982 yılında MYO 

bölümlerinin belirlenmesi çalışması ile sınavsız geçiş uygulaması da 

göz önüne alınarak meslek yüksekokullarında en çok öğrencisi 

bulunan ve en yaygın olan 15 eğitim programı geliştirilerek 30 

Mayıs 2002 tarihinde yayınlanmıştır.  

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 1982 yılında MYO bölümlerini ve 

programlarını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir:  

1- Teknik Programlar Bölümü,  

2- İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, 

3- Sağlık Programları Bölümü, 

4- Sanat Programlar Bölümü.  

Milli Eğitim Bakanlığı, “Mesleki ve Teknik Orta ve Yükseköğretim 

Kurumları Arasında Program Bütünlüğünün ve Devamlılığının 

Sağlanması Projesi” veya diğer adıyla “Sınavsız Geçiş Projesi"ni 

düzenleyen 4702 sayılı kanun, 10 Temmuz 2001'de yasalaşmış ve 

24458 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu düzenlemeye göre, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından 

mezun olan öğrenciler arzu ettikleri takdirde mezun oldukları 

programın devamı niteliğinde olan veya buna en yakın programların 

uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgeleri içinde 

yer alan ya da bölgesi dışında bulunan meslek yüksekokullarına 

sınavsız olarak yerleştirilmeleri kararı 2002-2003 eğitim öğretim 
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yılından itibaren uygulamaya konulmuş ve böylece sınavsız geçiş 

kapsamında Devlet, Vakıf, KKTC meslek yüksekokullarında 

kontenjan ayrılmış ve buna göre öğrenci yerleştirilmiştir.  

Meslek yüksekokullarının yeniden yapılandırılması sürecinde özel 

sektörün mevcut üniversitelere destek olması ve yeni üniversiteler 

açılması şeklindeki faaliyetler, özel sektörün bu süreçteki desteklerini 

göstermektedir.   

Ülkemizde ara insan kaynaklarının önemi ve bu güce olan ihtiyaç tüm 

kesimler tarafından ve özellikle sanayi kesimi tarafından ifade 

edilmektedir ve beş yıllık kalkınma planlarında sürekli vurgulanan bir 

husustur (Akdemir, 2018). Değişen toplumsal ve ekonomik yapıyla 

birlikte, bazı meslekler ortadan kalkarken yeni bazı meslekler ortaya 

çıkmaktadır (Durmuş ve Dağlı, 2017). Ülkemiz ekonomisinin yaklaşık 

%98'ini küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) oluşturduğu 

düşünülürse konunun önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Türkiye, 

Avrupa Birliği ile bütünleşerek, uluslararası pazarlarda söz sahibi 

olmak ve bu şekilde uluslararası rekabet gücünü yükseltmek ve bilgi 

çağının gerektirdiği insan kaynaklarını yetiştirmek durumundadır. 

Dolayısıyla, ülkemizde bunları gerçekleştirmek için yapılacak önemli 

işlerden birisi de üniversite-sanayi işbirliğini meslek yüksekokulları 

düzeyinde pekiştirmektir. Bu çerçevede işletmelerle işbirliği amacıyla 

hazırlanacak protokoller kullanılabilir (Dündar vd., 2014) ancak daha 

kurumsal ve kalıcı çözümler bulunmalıdır. 
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Sanayiye ya da genel olarak piyasaya kalifiye eleman yetiştirmek 

amacını taşıyan eğitim kurumları ile piyasa arasında sıkı bir 

işbirliğinin kurulması gereklidir (Moses, Muladi, ve Wibawa, 2017). 

Dolayısıyla, “okul-sanayi” işbirliğinden amaç aslında piyasanın 

ihtiyaç duyduğu ara elemanları, istenen vasıflarda yetiştirirken aynı 

zamanda sanayinin tüm imkanlarını okulların geliştirilmesi için 

seferber etmeleridir. 

Meslek yüksekokullarıyla ilgili önemli konulardan birisi de 

koordinasyon konusudur. Mesleki ve teknik eğitim veren kamu ve 

özel sektör kurumları arasında koordinasyon ve işbirliğinin 

sağlanması gerekmektedir. Bu konuda mesleki ve teknik eğitimde 

üzerinde durulan koordinasyon eksikliği sorununun çözülmesi 

gerekmektedir. Aynı mesleki ve teknik eğitim alanlarında eğitim 

veren kurumlar arasında uzun yıllar boyunca bir program bütünlüğü 

bulunmamaktaydı. Farklı okul türlerinde müfredatta yer alan aynı 

daldaki programların içerikleri oldukça farklı olabilmektedir. Bu 

durum, mesleki standart oluşturulmasını engelleyerek kaliteyi 

olumsuz etkilemektedir (Kayır ve Kılıç, 2008). Günümüzde teknolojik 

değişim süresinin çok hızlı olduğu ve adaptasyon süresinin kısa 

olduğu düşünüldüğünde, programların içerik olarak sürekli gözden 

geçirilmesi gerekmektedir. 

Piyasanın ihtiyacı olan nitelikli ara eleman yetiştirme kaygısında 

olması gereken meslek yüksekokullarının durumu literatürde sıklıkla 

araştırılmıştır. Vurgun (2008) meslek yüksekokullarının örgütlenme 

sorunlarını araştırdığı çalışmasında, meslek yüksekokulunda görevli 
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yönetim kademesinin yönetsel becerileri, teknolojik altyapının 

yeterliliği, personele verilen destek ve önem, öğretim elemanı ve idari 

personelin eğitim ihtiyacı, meslek yüksekokullarının sektörel 

beklentilerini karşılamak için yeterli olup olmadığı, finansman 

yeterliliği ve kaynak oluşturma çabası, öğretim elemanı ve 

öğrencilerin etkin bir şekilde yönetime katılıp katılmadığı gibi 

konularda mevcut durum analizi yapılmıştır. Bahsedilen problemin 

çöüzümü için tüm paydaşların işbirliği içinde olmasının önemi 

vurgulanmıştır.  

Meslek yüksekokullarının sorunlarının kaynağında olan durumun 

meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş düzenlemesi olduğu sıklıkla 

vurgulanmıştır (Kızgın, 2005; Şahin ve Fındık, 2008; Nartgün ve 

Yüksel, 2009; Tunç, 2012; Günay ve Özer, 2016). Bu geçişle birlikte 

kalite ve bilgi seviyesi olarak MYO’ların öğrenci profili oldukça 

düşmüştür. Bu uygulama, meslek yüksekokullarındaki eğitim 

kalitesini olumsuz yönde etkilemiştir. Çünkü sınavsız geçiş ile birlikte 

MYO’ların öğrenci profili (öğrencilerin bilgi birikimi ve öğrenim 

seviyeleri açısından) değişmiştir (Alkan vd., 2014; Küçükgöksel ve 

Akpınar, 2016). Sınavsız geçiş uygulaması ile sınıflar heterojen hale 

gelmiş ve ders kalitesini de olumsuz olarak etkilemiştir. 2107 yılından 

itibaren sınavsız geçiş uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. 

Üniversite sınavlarında meslek liseleri için aynı alanda tercih 

yapılırsa, ek puan uygulaması vardır (mezuniyet notux5x0,06) Kalite 

standartları konusu MYO’lar açısından hayati öneme sahiptir (Ceylan 

ve Erbir, 2015). Son yıllarda yapılan bazı iyileştirmeler olsa da bunun 

yeterli olmadığı görülmektedir (Yücebaş, Alkan, Atasağun ve Egeli, 
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2013). Burada önemli konulardan bir tanesi de meslek 

yüksekokullarının uygulama imkanlarının yetersiz olmasıdır (Göktürk 

Aktaş ve Göktürk, 2013). Akdemir vd., (2018) ülkemizde MYO’ların 

stratejik bir önemi olduğunu vurgulayarak öğrencilerin sadece mesleki 

değil sosyal ve entelektüel açıdan yetiştirilmesi gerektiğini 

savunmaktadır. Kılıç (2018) ise uygulamaya daha çok önem 

verilmesini ve bu şekilde mesleki eğitimin daha amacına uygun hale 

geleceğini ifade etmektedirler.  

5. MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA 3+1 UYGULAMALI 

EĞİTİM 

Bilgi Toplumu dönüşümüyle birlikte teknik bilgi ve becerileri yüksek 

olan insan kaynaklarına olan ihtiyaç artmaktadır. Özellikle bilgi 

ekonomisinde hayati öneme sahip olan ara elemanların eğitilmeleri 

konusunda piyasa beklentilerinin dikkate alınması gerekmektedir 

(Kılıç, 2018). Sektörel talep ve beklentilerin net olarak analiz edebilen 

ve bu doğrultuda yaptıkları yatırımlarla eğitim faaliyetlerini 

zenginleştiren eğitim kurumlarının, rakiplerine oranla 

farklılaşacaklarını söyleyebiliriz. Zaten, temel amacı, toplumsal 

yaşama katma değer sağlayabilecek insanlar yetiştirmek olan eğitim 

kurumlarının, sektörel beklenti analizleri yapmadan başarılı olmaları 

mümkün değildir.  

Bununla birlikte bilgi toplumunda mesleki eğitimin; sadece geleneksel 

teknik bilgi ve becerileri geliştirmeye odaklı olmadığı, aynı zamanda 

bireylere yönetsel becerileri kazandırmayı hedeflediği de ifade 

edilmelidir. Bu durum bilgi toplumunda hemen her alanda önemli 



 
 163 

roller üstlenen bilgi işçilerinin (kalifiye ara elemanların), işi yapmakla 

birlikte aynı zamanda o işin yöneticisi olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle bilgi işçisi denildiğinde, bir işin 

başında planlanmasından nihai sonuçların elde edilmesi ve gerekli 

düzeltmelerin yapılmasında yönetici rolünü de üstlenen kişi anlaşılır. 

Öyleyse bilgi toplumunda yer alan mesleki eğitim kuruluşları, 

öğrencilerinin teknik bilgi ve becerilerini geliştirirler ve bunun 

yanında iş süreçlerinin tamamına hakim olacak şekilde yöneticilik 

becerilerine geliştirilmesinden de sorumludurlar. 

Genel anlamda, uygulamalı eğitimin ilk ve kısa versiyonu olan staj ve 

stajın gereğince yapılması konuları eskiden beri problemli alanlardan 

birisidir (Karacan ve Karacan, 2004). Süresi değişmekle birlikte, 

“zorunlu staj” ya da “yaz stajı” olarak adlandırılan geleneksel 

yöntemlerin istihdama katkısı sınırlı kalmaktadır (Özsoy, 2015). Staj 

ve benzeri uygulamalar meslek yüksekokullarının varlık sebebidir ve 

stajların ilgili alanlarda ve gerektiği şekilde yapılması önerilmektedir. 

Mevcut hali ile staj uygulaması yerine getirilmesi gereken bir 

formalite olarak görülmektedir ve sadece staj dosyasını onaylamak 

yeterli görülmektedir. Staj aslında eğitim kurumlarıyla işletmeler 

arasında kurulan çok önemli bir bağdır (Uçar ve Özerbaş, 2013). 

Stajın amacına uygun şekilde yapılabilmesi için tüm paydaşların 

işbirliği yapması gerekmektedir (Kaysi ve Gürol, 2017). Stajın ne 

kadar faydalı olduğunun öğrenciler de farkındadır (Dolmacı ve Duran, 

2017).  
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Gelişen teknoloji ve değişen paradigmalar, üniversite eğitimini de 

sorgular hale getirmiştir. Uzaktan eğitim ve karma eğitim 

yüksekokullarda başarıyla uygulanabilir (Günter, Güneş ve Demir, 

2012) ancak biz bu çalışmada meslek yüksekokullarının piyasayla 

entegre olarak istihdamı artırmaya yönelik olarak uygulanan 3+1 

modeli üzerinde duracağız.  

İşbaşı eğitimi yaklaşımı, Türkiye İş Kurumunun uyguladığı mesleki 

eğitim programlarının içeriği ile de uyumludur. Genel olarak 

bakıldığında, mesleki eğitim, mezunlara piyasa koşullarında donanım 

kazandırarak, kendi alanlarında daha etkin iş bulmalarını sağlayan ve 

bu yönüyle aktif işgücü piyasası politikaları arasında sayılmaktadır 

(Karadeniz, Kocaalan ve Arpat vd., 2013). İşe başvuranlar arasında 

mesleki eğitim almış olanların daha çok tercih edildiği 

gözlemlenmektedir (Biçerli, 2005). Uygulamalı mesleki eğitim alan 

mezunların piyasada tercih edilebilirliği artacak ve böylece genç 

işsizliği ile aktif mücadele edilmiş olacaktır (Arpat, 2018). 

Staj, işbaşı eğitimi, işyeri uygulaması, işbaşı eğitimi ve uygulamalı 

eğitim gibi farklı isimlerle anılan programların temel amacı mezunlara 

“pratik kazandırmadır”. Yükseköğretim kurumlarında kullanılan “staj” 

kavramı, daha çok yaz dönemlerinde 15- 30 gün arasında yapılan kısa 

uygulamalardır ve normal dönemdeki eğitimi kısmen 

desteklemektedir. Staj uygulamasının kısa süreli olması yanında 

denetiminin zor olması ve bu yönüyle MYO öğrencilerine yeterince 

pratik katkı yapmadığı eleştirileri bulunmaktadır (Güler, 2015; 

Karadeniz ve Kumaş, 2016; Yürekli ve Kalfa, 2016; Karadeniz ve 
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Karadeniz, 2016). Stajların etkinleştirilmesi, verimliliğinin artırılması 

çabaları sonucunda, stajın daha uzun ve bir döneme yayıldığı 

uygulamalı eğitim yaklaşımları ortaya atılmıştır. Mesleki eğitimde 

ileri düzeyde bulunan ve genelde akademik olarak takip ettiğimiz, 

İngiltere ve Almanya’daki mesleki eğitim programlarının ilham verici 

etkilerini unutmamak gerekir. “3 + 1 eğitim modeli” ya da 

“uygulamalı eğitim” ortaya atılan modeller arasında en fonksiyoneli 

olarak dikkat çekmektedir. Klasik staj uygulaması sadece süre 

yönünden değil kapsam, yaklaşım ve istihdamla ilişkilendirildiği 

zaman daha verimli olmaktadır.  

3+1 ibaşı eğitimi adı verilen modelde öğrenciler teorik eğitimlerini 

pratikle pekiştirmek için bir yarıyıl boyunca staj yapmaktadırlar 

(Sarıbıyık, 2013). Bu dönemde sınavlar ve değerlendirmeyle birlikte 

toplam 16 hafta öğrenci aktif olmaktadır. İşbaşı eğitiminde, öğrenci 

okul hayatından iş hayatına ya da gerçek hayata yumuşak geçiş 

yapmaktadır. Üniversite tarafından belirlenen danışman ya da 

koordinatör arcılığıyla sürekli denetlenen öğrencilerin asıl patronu 

işbaşı eğitimi yaptığı yerdeki yöneticidir (Karadeniz ve Kumaş, 2016; 

Arpat, Kalfa, Akşit ve Çamurdan, 2017a). İşbaşı eğitimi aldığı 

işyerindeki kurallara uyarak diğer çalışanlar gibi davranmayı öğenen 

öğrencilere belli düzeyde ücret de verilmektedir. 

3+1 uygulamalı eğitim modeli, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 1.7.2017 

tarihinde “Yeni YÖK” olarak yürürlüğe giren düzenlemede, meslek 

yüksekokullarının ulaşması gereken hedefleri 3+1 modeline benzeyen 

standartlar getirmektedir (www.yok.gov.tr). Bu düzenlemeyle, 

http://www.yok.gov.tr/
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MYO’ların mezunlarının piyasadaki taleplere uygun donanıma sahip 

olması için iç ve dış paydaşların yer alacağı kuruldan 

bahsedilmektedir. Yine piyasa ya da sanayi ile ilişkileri pekiştirmek 

için MYO’ların organize sanayi bölgesinde ya da yakın alanlarda 

açılması tavsiye edilmektedir.  

3+1 eğitim modelinin çıktılarıyla ilgili çok sayıda araştırma 

yapılmıştır. Bu araştırmalar, uygulamalı eğitimin öğrencilere mesleki 

bilgi ve pratik tecrübe sağladığı, akademik başarılarını arttırdığı ve iş 

teklifi alma oranlarını arttırdığı sonuçlarına varmışlardır (Gümüş, 

2016; Türk vd., 2016: Yılmaz ve Çetin, 2016; Karadeniz ve Kumaş, 

2016; Akşit vd., 2017; Arpat vd. 2017a). Bu sonuçlar 3+1 modelinin 

geleneksel staj uygulamalarına göre daha avantajlı olduğunu 

göstermektedir. 

6. ÖRNEK OLAY: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ’NDE 3+1 

SİSTEMİ UYGULAMASI 

3+1 uygulamalı eğitim modelinin temeli aslında uzun yıllardır Turizm 

Fakülteleri’nde ve bazı 4 yıllık programlarda uygulanan 7+1 işbaşı 

eğitimine kadar gitmektedir. Örneğin Sakarya Üniversitesi’nde 

Turizm İşletmeciliği ve daha sonra İnsan Kaynakları Yönetimi 

bölümleri uzun yıllardır 7 dönemi tamamlayan öğrencilerini son 

dönemde bir işletmeye yerleştirmektedirler. 3+1 uygulaması 2 yıllık 

meslek yüksekokullarında 3 dönemlik teorik derslerden sonra 1 

dönem işyerinde çalışma şeklindeki uygulamalı eğitim modelidir. 

Sakarya Üniversitesi uygulamasında, işletme sayısının azlığı ve 

öğrenci sayısının çokluğu sebebiyle son sınıf (2. Sınıf) öğrencilerinin 
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yarısı ilk dönem diğer yarısı ise 2. Dönem uygulamalı eğitime 

katılmaktadır, bu da yığılmayı önlemektedir. Bu sebeple zorunlu 

dersler her iki dönemde de açılmaktadır (www.ebs.sakarya.edu.tr). 

Program, Türkiye’de ilk defa Sakarya Üniversitesi tarafından 

geliştirilerek 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında uygulamaya 

konulmuştur (Sarıbıyık, 2013: 39) ve hala uygulanmaktadır. Dönemlik 

olan mesleki uygulamada meslek yüksekokulu (Üniversite) hem 

uygulama yapılacak iş yerinin seçilmesinde hem de öğrencinin 

uygulama süresince denetlenmesinde yetkili ve sorumlu olmaktadır. 

Öğrenciler meslek liselerindeki ve yüksekokullardaki staj 

programlarına benzer şekilde ders sorumlusu tarafından iş yerinde 

ziyaret edilerek işin ciddiyeti sağlanmaktadır. Bu önlem, geçmişte ve 

günümüzdeki stajlardaki yozlaşmayı (naylon staj) önlemek için 

uygulanmaktadır. Yapılan uygulamalı eğitim sonunda öğrenci ile ilgili 

rapor (karne) hazırlanmakta ve bu raporda işyerinde öğrenciden 

sorumlu olan personel (işveren/işveren vekili) ile mesleki uygulamalar 

dersinin sorumlusunun değerlendirme ve notları bulunmaktadır 

(Mesleki Uygulamalar Yönergesi için www.muys.sakarya.edu.tr). 

Örnek form ekte sunulmuştur. Öğrenciler, mesleki uygulamalara ek 

olarak yaz stajını da yapmak zorundadır. Meslek yüksekokulu 

öğrencilerinin uygulamalı eğitim alabilecekleri işyerlerini belirlemek 

üzere Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasıyla bir protokol imzalanmıştır 

(www.muys.sakarya.edu.tr). Daha da önemlisi protokolün gereklerinin 

fiiliyata dökülmesidir. (Sakarya Üniversitesi ve daha sonra kurulan 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesindeki 3+1 uygulaması ile 

http://www.ebs.sakarya.edu.tr/
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ilgili detaylı bilgi için bkz https://meyok.subu.edu.tr/tr/icerik/ 

15700/81901/3-1-uygulamali-egitim-modeli). 

Uygulamalı eğitim sonuçlarının mutlaka bağımsız bir kuruluş 

tarafından da denetlenmesi gereklidir. Sakarya Üniversitesi ve daha 

sonra kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde ayrıca 

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) aktif olarak iç 

denetim yapmaktadır. Kalite güvence ve akreditasyon sistemlerini 

takip etmek de iç ve dış denetimi kolaylaştıracaktır.  

3+1 eğitim modelinin özellikle MYO öğrencilerine uygun alanlarda 

mezun olmadan önce istihdamlarını garantilemek ya da 

kolaylaştırmak gibi bir misyonu vardır. Modelin çıkış noktası 

üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasıdır (Sarıbıyık, 2013; Akşit 

vd., 2016; Akşit vd, 2017; Arpat vd., 2017a). 16 hafta süren 

uygulamalı eğitimde, stajdan farklı olarak, mesleki eğitim ile istihdam 

arasında doğrudan ilişki kurulmuştur ve bu şekilde yenilikçi ve yetkin 

insan kaynakları yetiştirilerek piyasaya hitap edilmesi aynı zamanda 

ülke kalkınmasına da katkı anlamına gelmektedir (Atalı, Özkan, 

Sarıbıyık ve Karayel, 2016). 

3+1 modelinin Meslek yüksekokullarında başarılı olması için liderlik 

desteği, sanayiyle işbirliği ve gerekli laboratuar ve bilişim altyapısının 

oluşturulması gerekmektedir. Sakarya Üniversitesi’nde uygulanan bu 

model, tüm paydaşların katılımıyla geliştirilmiştir; MYO müdürleri ve 

öğretim elemanları, iş dünyası, öğrenciler, YÖK, İşkur vb. gibi tüm 

paydaşların görüşleri alınarak uygulamaya geçilmiştir (Sarıbıyık, 

2013).  
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Sakarya Üniversitesi’nin 3+1 modelinin öğrenci, istihdam sektörü, 

öğretim elemanları ve toplum üzerinde olumlu etkileri olmaktadır. 

Özgüveni gelişen öğrencilerin emek piyasasında en hızlı şekilde 

donanımlarıyla iş bulması kolaylaşacaktır. Modelin istihdama da ciddi 

katkıları olacaktır; şirketlere ihtiyaç duydukları donanıma sahip genç 

ve dinamik işgücü sağlanacak ve oryantasyon aşamasını hızla geçen 

insan kaynakları daha başarılı olacaktır. Öğretim elemanları da bu 

modelde kendilerini geliştirmiş olacaklar, iş dünyasıyla daha yakın 

ilişki kurabileceklerdir. Toplumsal olarak da ekonomik anlamda ve 

istihdam anlamında ciddi katkı yapılmış olacaktır (Sarıbıyık, 2013). 

7. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Üniversiteler, varlığını sürdürebilmek için her zamankinden daha fazla 

toplumsal beklentileri karşılayacak şekilde öğrenci yetiştirmek 

zorundadır (Bauman, 2005: 163). Sadece diplomaya sahip olmakla; 

rakiplerin sahip olduğu ekstra sertifikalar ve seminerlerle rekabet 

etmek mümkün değildir. Esnek becerilere sahip olan insan 

kaynaklarını yetiştirmesi gereken MYO yapılarının da esnek olması ve 

eğitim anlayışını ve içeriğini sürekli güncellemesi gerekmektedir. 

Bugün MYO’ların her zamankinden daha çok rakibi bulunmaktadır. 

Popülist yaklaşımlarla küçük yerlerde MYO açılması yerine, yeni 

açılması planlanan MYO’ların, üniversite kampüsleri içerisinde veya 

yakınında yer almasının sağlanması gerekmektedir. Kampüs içerisinde 

olmayan MYO’lar en azından büyük yerleşim birimlerinin sanayi, 

hizmet ve ticaret bölgelerine çok yakın mekânlarda kurulmalıdır. Bu 

şekilde öğrencilerin sanayi, ticaret ve hizmet bölgelerinde çok yoğun 
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şekilde işbaşı eğitim ya da işyeri uygulaması yapmaları mümkün 

olacaktır. Bu arada MYO mezunlarının teknoloji yanında yabancı dil 

eğitimine de önem verilmelidir. Özellikle elektronik, turizm, 

bilgisayar, dış ticaret, sekreterlik ve büro yönetimi gibi programlarda 

yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olması hem talep hem de 

kaliteyi artıracaktır. 

Üniversitelerin gerçek misyonunu yerine getirebilmesi için öğretim 

elemanlarının; akademik özgürlüklerinin güvence altına alınması ve 

eğitim-öğretim sürecinde fikirlerini açıkça ifade edebilmeleri ve 

gerektiğinde üniversite yönetiminin açıkça eleştirilebilmesi 

gerekmektedir. MYO öğretim elemanları ve öğrencileri, üniversite 

senatoları ve kurulları içinde aktif bir şekilde yönetime katılmalıdırlar. 

Öğretim elemanlarının düşünceleri önemsenmelidir (Uçar ve Özerbaş, 

2013). Bu da aidiyet duygularının güçlendirilmesini ve özgüven 

kazanmalarını sağlayacaktır.  

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, tüm MYO’ların ölçülebilir 

eğitim hedeflerinin olması ve bunların bir model çerçevesinde 

ölçülmesidir. Sadece öğrenci mezun etmenin varlık sebebi olarak 

görülmesi anlayışının sorgulanması gerekmektedir. Meslek 

yüksekokulları mezunlarının kendi alanlarında iş bulma oranları YÖK 

tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından sürekli olarak takip 

edilmelidir. Oluşturulacak komisyon belli bir model çerçevesinde 

eğitim kurumunun ve çıktılarının kalitesini ölçmelidir. Burada önemli 

kriterlerden birisi, mezunların kendi alanlarında çalışma oranıdır. Bu 

şekilde MYO’ların kuruluş gayesine uygun şekilde ve iş dünyasının 
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ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği nitelikte mezun veremeyen meslek 

yüksekokullarının tesbit edilerek gerekirse, belirli bir zaman zarfında 

kapatılması kaynak israfına son verilmesini sağlayacaktır. 

Meslek yükseokullarındaki kalite sorunları, emek piyasalarının 

gereksinim duyduğu kalifiye ara elemanları yetiştirememesine yol 

açmaktadır. 3+1 uygulamalı eğitim modeli ile meslek 

yüksekokullarındaki sorunların çözülmesi hedeflenmektedir. Meslek 

yüksekokullarında uygulamalı eğitim programlarının amacı 

mezunların piyasanın istediği donanıma sahip olarak işgücü 

piyasasına girmeleridir. 3+1 uygulamalı eğitim modeli öncelikle bu 

amaca yönelik olarak geliştirilen bir yaklaşımdır. Bu şekilde 

öğrencilerin mesleki gelişimlerine en üst düzeyde destek verilmesi 

beklenmektedir. Modelin başarıyla uygulanması öğrencilere özgüven 

aşılayacaktır. Bir dönem uygulamalı eğitim yaptıkları iş ortamına 

alışan mezunlar, böylece kariyer yaşamlarına, ‘kariyer şoku’ 

yaşamadan daha rahat başlayabileceklerdir.  

8. ÖNERİLER 

 

Geleneksel eğitim ve öğretim anlayışı ile öğrencileri, sadece belirli bir 

mesleğe dönük olarak soyut bilgiler ile donatmanın, geçerli ve başarılı 

bir eğitim-öğretim stratejisi olamayacağı aşikardır. Öğrencilerin 

başarılarını sadece verilen teorik bilgiyi ezberleyebilme becerisini 

ölçmek yerine, mevcut bilgileri yorumlayarak yeni şeyler 

keşfedebilme ve başka bir deyişle, soyut olan bilgiyi somut hale 

getirebilme becerisi ölçülmelidir.  
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Dünya standartlarına göre değerlendirildiğinde, ülkemizdeki mesleki 

ve teknik eğitim yapısı sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak ve 

teknolojik ilerlemeyi yakından takip edecek konumda değildir. 

Sistemdeki tüm paydaşların ortak çalışmasıyla birlikte mesleki ve 

teknik eğitimin yeniden yapılandırılmasının gerektirdiği 

öngörülmektedir. Ortaya çıkan yeni mesleklerin nitelikli insan 

ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim kurumlarına ihtiyaç vardır. Bu 

nedenle, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında teorik ve pratik 

derslerin müfredatının güncellenmesi kaçınılmazdır. 

Mesleki eğitim sistemimize bakıldığında ülkemizin ihtiyaçlarına 

cevap veremediği, öğrenci talebinin ve mezun niteliğinin yetersiz 

olduğu ve eğitim alanlarının piyasayla koordinasyon olmaksızın 

belirlendiği dikkat çekmektedir.  Mesleki eğitim sisteminin ve 

sürecinin işletmelerin insan kaynakları ihtiyaçlarına duyarlı olmaması 

nedeniyle, işsizlik sorunu büyümekte ve bu da sistemin başarısını 

gölgelemektedir. Sektörün talep ettiği ara eleman ihtiyacı, mevcut 

eğitim sistemi içerisinde, en iyi meslek yüksekokulları tarafından 

karşılanabilir fakat kurumların yenilikçi ve güncel uygulamalarla 

desteklenmesi gerekmektedir. 

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin motive edilmesi açısından, YÖK 

ve TÜBİTAK koordinesinde, yılda bir ya da iki kez mesleki ve teknik 

eğitim fuarlarının düzenlenmesi öğrencilerin kendilerini ifade 

edebilmeleri ve sanayi ve hizmet sektörünün temsilcileri ile 

tanışmalarında faydalı olacak uygulamalar arasındadır. Bir diğer 

uygulama, yine YÖK koordinesinde, özellikle meslek 
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yüksekokullarında başarılı öğrencilerin bir araya geleceği gençlik 

kamplarının her sene en az 15 gün süre ile yapılması, öğrencilerin 

aidiyet, bilgi ve görgülerini artıracak bir diğer uygulama olacaktır. 

Modern eğitimde, başarı ölçme ve değerlendirilmesinde tek kriter ders 

notu başarısı değildir. Öğrencilerin sosyal sorumluluk çerçevesinde 

üstlenmiş oldukları sosyal görevler; öğrenci dernekleri, kültürel ve 

sportif etkinliklerdeki performansı da önemlidir. Bu şekilde sosyal 

sorumluluk bilinci gelişen bireylerin daha başarılı olmaları beklenir. 

Meslek yüksekokulu mezunlarına, kamu sektöründe, kendi alanlarında 

işe alınacaklar arasında öncelik tanınması, özlük hakları bakımından 

da teknisyen/tekniker ünvanı ile işe başlatılmaları yanında girişimci 

olmak istediklerinde iş planları olmak şartıyla düşük maliyetli 

“işletme” kredisi verilmesinin bu okullara olan talebi olumlu 

etkileyeceği düşünülebilir. KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik 

eğitimleri, MYO’larda etkin şekilde kullanılabilir. 

Meslek yüksekokulları, mezunlarının kendi alanlarında iş bulabildiği, 

bilişim okuryazarı mezunlar veren, derslerin yanında kültür, sanat ve 

spor etkinliklerinin ve öğrenci kültür ve spor kulüplerinin arttığı, 

mezunlarına uzaktan eğitim ve yaşam boyu eğitim ile mezunlarının 

sürekli eğitimine destek veren kurumlar haline gelmelidirler. Meslek 

yüksekokulları yukarıda belirtilen şekilde gerçek fonksiyonlarını 

yerine getirdiğinde, Almanya, İngiltere ve Amerika örneklerinde 

olduğu gibi birçok lisans mezunu genç de istedikleri alanda 

uzmanlaşmak ve meslek sahibi olmak için bu okullara 

başvuracaklardır. 
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EK: 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI 

İşyeri Uygulaması Dersi İşyeri Sorumlusu 

Değerlendirme Formu 

 

Öğrencinin Adı Soyadı 
 

Okulu 
 

Bölümü - Sınıfı 
 

Okul No 
 

İşletmenin Adı 
 

Uyg. Sorumlusunun Adı Soyadı  

Tarih 
 

▪ Verilen tüm notlar 100 üzerinden değerlendirilecektir. 

▪ Form dönem sonunda Meslek Yüksekokulumuzun ilgili Öğretim elemanına teslim edilecektir. 

 
Uygulama Sorumlusunun Öğrenciyi Değerlendirme Kriterleri Notu 

1 Çalışma saatlerine uyma 
 

2 İşyeri kurallarına uyma 
 

3 İşyerinin gerektirdiği güvenlik tedbirlerine uyma 
 

4 Görevlerini eksiksiz ve zamanında yapma 
 

5 Mesleği ile ilgili temel kavramları bilme 
 

6 Teorik bilgilerini pratiğe uyarlama 
 

7 İşyerindeki araç-gereçleri uygun kullanma ve koruma 
 

8 İşi ile ilgili öneriler geliştirme 
 

9 İşindeki istek ve gayreti 
 

10 Mesleği ile ilgili sorumlulukların farkında olma 
 

11 Yaptığı işi raporlama 
 

12 Uyumlu çalışma 
 

13 Kendini ifade etme ve beden dilini etkili kullanma 
 

14 Öneri ve eleştirilere açık olma 
 

15 Fiziki ve zihinsel yorgunluğa dayanıklılık 
 

Ders başarı notu (Notların aritmetik ortalaması):  

Görüş ve Önerileriniz: 

 
 

 

 
İşyeri Uygulama Sorumlusunun İmzası 
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GİRİŞ 

Ölçme ve değerlendirme uygulamaları eğitim öğretim sürecinin 

önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Kazandırılması 

hedeflenen öğrenmelerin ne kadarının öğrencilerde gerçekleştiğinin 

tespit edilmesi veya öğreten açısından bu hedeflerin ne kadarının 

gerçekleştirilebildiği ölçme değerlendirme uygulamaları neticesinde 

açığa çıkarılmaktadır. Eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olan bu 

süreç ancak öğretmen tarafından tam anlamıyla kabullenildiğinde yani 

benimsendiğinde daha da anlamlı olmaktadır. Ölçme ve 

değerlendirme uygulamalarının etkililiğini sağlamada birinci öncelik 

öğretmendir. Öğretmenlerin eğitim sürecini planlamaları, süreci 

yönetmeleri, başarıyı ölçmeleri ve değerlendirme yapmaları 

gerekmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin ölçme değerlendirme araç 

ve yöntemlerine karşı bakış açıları, farklı yöntemlerin gerekliliğine 

inanmaları gibi hususlar önem arz etmektedir.  

 

Eğitim sisteminin içerisinde bir takım öğeler bulunmakta birlikte 

bunların en önemlisi öğretmendir. Uygulanan eğitimin niteliği ve 

kalitesi öğretmenlerin yeterlikleriyle paralellik göstermektedir. Bu 

açıdan öğretmenlerin hem gördükleri öğrenim hayatında hem de 

görevdeyken aldıkları eğitimlerin kalitesi büyük önem taşımaktadır 

(Şişman, 2007).   

 

Bu kapsamda 1739 sayılı kanunda öğretmenlik tanımlanmış ve 

öğretmenliğin eğitim ve öğretim sorumluluklarını kapsayan önemli bir 

meslek olduğu öğretmenlerin üzerlerine düşen bu sorumlulukları 
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yapmak zorunda oldukları belirtilmiştir. Ayrıca aynı kanunda 

öğretmenlerin sahip olması gereken bir takım yeterliklerden de 

bahsedilmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin kanunda belirtilen 

formasyon vb. konularda gereken yeterlikleri kazanmış olmaları 

gerekmektedir. Bu bakımdan öğretmen yetiştiren bölümlerin dersleri 

de ifade edilen bu yeterlik alanlarına göre belirlenir. Bu nedenlerden 

ötürü bir beden eğitimi ve spor öğretmeninin hem özel alan eğitimi, 

hem pedagojik bilgi hem de genel kültür açısından yeterli olması 

gerekmektedir.  

 

Öğretmenlerden öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi 

gibi bir takım yükümlülükleri üstlenmeleri beklenir. Bu 

yükümlülüklerin gereklerini konuyla ilgili gerekli yetkinliklere sahip 

öğretmenler yapabilir. Öğretmenin bu alana özgü yükümlülükleri 

hangi tür davranışların ölçüleceğine karar vermesi, kullanılacak olan 

ölçme tekniklerinin belirlenmesi ve değerlendirme işlemlerinin 

yapılmasına kadar devam eder (Turgut, 1995).  

 

Yeterlik, bir görevi tam ve düzgün biçimde yapabilmek için kişinin 

sahip olması gereken özellikler (Yusuf, Yüksel, Acat ve Pehlivan, 

2015), bir görevi yürütmek ve gereklerini yapmak için gerekli olan 

bilgi ve beceriler bütünüdür (Ünlü, Sünbül ve Aydos, 2008). Eğitim 

sistemi iyi olmayan bir ülkede mükemmellik olmayacağı gibi yetkin 

öğretmenin olmadığı bir eğitim sistemi de mükemmel olamaz 

(Özdemir ve Yalın, 2003). Gün geçtikçe bilgi birikiminin artması 

öğretmenlerin de bir takım yeterliklerle donatılmış olmasını zorunlu 

kılmaktadır. Bu yeterliklerden en önemlisini değerlendirme 
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oluşturmaktadır (Yel, Taşdemir ve Yıldırım, 2008). Dolayısıyla 

öğretmenlerin yeterli düzeyde ölçme ve değerlendirme becerisine 

sahip olması gereklidir (Stiggins, 2002; Zhang ve Burry-Stock, 2003). 

 

Beden eğitimi ve spor dersi müfredatında belirlenen gelişim 

konularındaki kazanımların sınanması gereklidir. Belirlenen 

kazanımların çeşitli konulardan seçilmeleri öğretmenlerin de çeşitli 

ölçme değerlendirme araçlarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını gerekli 

kılmaktadır (Çelik Kayapınar ve Savaş, 2012). MEB (2017), 

öğretmenlerin genel yeterliklerini üç alanda belirlemiştir. Mesleki 

beceri yeterlik alanının altında ölçme değerlendirmeye ilişkin yeterlik 

göstergeleri belirtilmiştir. MEB öğretmen yeterlik alanları ve yeterlik 

göstergelerinde ölçme ve değerlendirmeye verilen önem de açıkça 

ifade edilmektedir. Bu araştırma ile Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenlerinin ölçme değerlendirme yeterliklerinin betimlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki araştırma sorularına yanıtlar 

aranmıştır: 

 

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ölçme değerlendirmeye ilişkin 

yeterlikleri ne düzeydedir? 

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ölçme değerlendirmeye ilişkin 

yeterlikleri; 

• Cinsiyet  

• Görev yaptıkları okul  

• Hizmet yılı 

• Görev yaptıkları okul konumu 
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• Eğitim düzeyi değişkenlerine göre istatistiksel olarak 

anlamlı derecede farklılaşmakta mıdır?  

 

1. YÖNTEM 

 

Betimsel çalışmalar, araştırılacak konuyu mümkün olduğunca dikkatli 

bir şekilde tanımlar. Tarama (survey) yöntemi eğitimle ilgili 

çalışmalarda sıklıkla kullanılır (Büyüköztürk, 2018). Tarama modeli 

çalışmalar, bir durumu olduğu şekliyle ortaya koymaya çalışan 

araştırma türüdür (Karasar, 2005). Bu araştırmada da tarama yöntemi 

kullanılarak beden eğitimi ve spor öğretmelerinin ölçme ve 

değerlendirme yeterlikleri betimlenmeye çalışılmıştır. Bunu yanında 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin ölçme değerlendirme 

yeterlikleri üzerinde anlamlı olarak farklılık gösterebileceği düşünülen 

cinsiyet, görev yaptıkları okul türü, öğretmenlikte hizmet yılı, görev 

yaptıkları okul konumu ve eğitim düzeyi değişkenleri de 

incelenmiştir. 

  

1.1. Çalışma Evren ve Örneklemi 

 

Araştırmanın hedef evrenini, 2017-2018 eğitim döneminde resmi 

okullarda çalışan beden eğitimi ve spor öğretmenleri oluşturmaktadır. 

Bu süreçte kolay örnekleme yöntemi kullanılarak ve gönüllük ilkesine 

dayalı olarak beden eğitimi ve spor öğretmenleri çalışma örneklemine 

dahil edilmiştir. MEB'den gerekli iznin alınmasının ardından ölçek 

721 beden eğitimi ve spor öğretmenine uygulanmıştır. Elde edilen 

verilerden 81 tanesi hatalı kodlama, boş vb. nedenlerden dolayı veri 
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analizine dahil edilmemiş ve toplam 640 beden eğitimi ve spor 

öğretmeninden elde edilen veriler değerlendirmeye alınmıştır 

 

MEB'den alınan istatistiklere göre 2017-2018 eğitim öğretim yılında 

MEB'e bağlı resmi okullarda toplam 34.528 beden eğitimi ve spor 

öğretmeni görev yapmaktadır. Evrene genelleme yapabilmek için .05 

güven aralığı .05 hata miktarı ile en az 381 öğretmene ulaşılması 

yeterlidir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 

Demirel, 2009). Ayrıca örnekleme konusunda hata riskini azaltacak 

bazı uygulamalar ise; 30'dan büyük 500'den küçük örneklem 

büyüklüklerinin bir çok araştırma için yeterli olduğu, örneklerin alt 

gruplara (eğitim, yaş, cinsiyet, vb.) ayrılması durumunda her alt 

gruptan en az 30 katılımcı (gözlem) olması gerektiği, çok değişkenli 

analiz için örnek büyüklüğünün çalışmada kullanılan değişken 

sayısının tercihen en az 10 katı veya daha fazla olması gerektiğidir 

(Coşkun, Altunışık ve Yıldırım, 2017). Bu çalışmada da örneklem 

büyüklüğünün 640 olması evrene genelleme açısından yeterli 

büyüklükte olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 1: Çalışma Örneklemindeki Öğretmelerin Demografik Bilgileri 

 

 Bağımsız Değişkenler f % 

Cinsiyet 
Erkek 440 68,8 

Kadın 200 31,2 

Görev Yapılan Okul Türü 
Ortaokul 288 45,0 

Lise 352 55,0 

Öğretmenlikte Hizmet Yılı 

1-5  232 36,3 

6-10  187 29,2 

11-15  91 14,2 

16-20  76 11,9 

21 Yıl ve Üzeri 54 8,4 

 

Görev Yapılan Okulun Konumu 

İl Merkezi 296 46,2 

İlçe Merkezi 280 43,8 

Köy-Belde 64 10,0 

Eğitim Düzeyi 
Lisans 553 86,4 

Lisans Üstü 87 13,6 

 

Tablo 1'de çalışma örnekleminin %68,8’ini (n=440) erkek 

öğretmenlerin, %31,3’ünü ise kadın öğretmenlerin (n=200) 

oluşturduğu görülmektedir. Çalışma örneklemindeki öğretmenlerin 

%45’i (n=288) ortaokulda, %55’i (n=352) lisede görev yapmaktadır. 

Öğretmenlerin hizmet yılları incelendiğinde %36,3’ü (n=232) 1-5 

yıllık öğretmen iken %29,2’si (n=187) 6-10 yıllık öğretmendir. Görev 

yapılan okul konumuna bakıldığında öğretmenlerin %46,3’ü (n=296) 

il merkezinde, %43,8’i (n=280) ilçe merkezinde görev yapmaktadır. 

Öğretmenlerin eğitim düzeylerine bakıldığında lisansüstü eğitim alan 

öğretmenlerin sayısının oldukça düşük olduğu (n=87) görülmektedir. 
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1.2. Veri Toplama Araçları 

 

Veri toplama sürecinde araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel 

bilgi formu ve ''Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Ölçme 

Değerlendirme Yeterliklerini Belirleme Ölçeği'' kullanılmıştır. 

 

Kişisel Bilgi Formu: Öğretmenlerin kişisel bilgilerini belirlemek için 

araştırmacılar tarafından hazırlanan formda, öğretmenlerin yeterlikleri 

üzerinde etken olabileceği düşünülen bağımsız değişkenler 

bulunmaktadır. Bu değişkenler beden eğitimi ve spor öğretmenlerine 

ait demografik bilgileri (cinsiyet, görev yaptıkları okul türü, 

öğretmenlikte hizmet yılı, görev yaptıkları okul konumu, eğitim 

düzeyi) genel olarak ele almış ve veriler sınıflama sorular olarak 

KBF’de yer almıştır. 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme 

Yeterliklerini Belirleme Ölçeği (BESÖDYÖ): Ölçek, araştırma 

kapsamında araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. BESÖDYÖ 3 

faktör ve 24 maddeden oluşmaktadır. Genel bilgiler faktörü; 

1.2.,3.,5.,6.,16.,17.,19.,20. ve 21. maddelerden, geliştirme uygulama 

faktörü 4.,10.,11.,12.,13.,14.,15. ve 18. maddelerden, süreç 

değerlendirme faktörü 7.,8.,9.,22.,23. ve 24. maddelerden 

oluşmaktadır. BESÖDYÖ'nün Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 

0.91 olarak hesaplanmıştır. Maddeler beşli dereceleme tipinde 

oluşturulmuş ve kişilerin maddelere katılma dereceleri; “çok 

yeterliyim (5)”, “yeterliyim (4)”, “kısmen yeterliyim (3)”, “yeterli 

değilim (2)” ve “hiç yeterli değilim (1)” biçiminde sınıflandırılmıştır. 
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1.3. Verilerin Analizi 

 

Elde edilen verilerin analizinde SPSS 21.0 (Statistical Package For 

Social Sciences) paket programından yararlanılmıştır. Araştırma 

verilerinin test edilmesinde 0.05 anlam düzeyi alınmıştır. Verilerin 

analizinde alt probleme ilişkin maddeler gruplandırılarak, frekans (f), 

yüzde (%), aritmetik ortalama (X̅) ve standart sapma (SS) gibi 

betimsel istatistiklerle birlikte ilişkisel istatistik yöntemleri birlikte 

kullanılmıştır. İlişkisel istatistik yöntemleri yapılmadan önce verilerin 

homojenliğine bakılmış ve normal dağılım gösterip göstermediği 

incelenmiştir. Verilerin dağılımı Skewness Kurtosis' e göre incelenmiş 

olup ilgili bulgulara Tablo 2'de yer verilmiştir. 

 

Tablo 2: Normal Dağılım İle İlgili Bulgular 

 

 

Kalaycı (2005)’ya göre verilerin normal dağılım göstermesi için mod, 

medyan ve aritmetik ortalamanın birbirine eşit olması gerekir. 

Büyüköztürk (2014)'e göre analizlerde temel olan, puanların 

normalden aşırı sapma göstermemesidir. Çarpıklık katsayısının -1 ile 

  X̅ Medyan Mod Çarpıklık Basıklık 

Genel Bilgiler 

Faktörü 

İstatistik 3,89 4,00 4,00 -1,000 1,040 

Standart 

hata 
0,24   ,097 ,193 

Geliştirme 

Uygulama 

Faktörü 

İstatistik 3,69 3,81 4,00 -,801 ,436 

Standart 

hata 
,026   ,097 ,193 

Süreç 

Değerlendirme 

Faktörü 

İstatistik 3,85 4,00 4,00 -,742 ,408 

Standart 

hata 
,025   ,097 ,193 

Genel 

İstatistik 3,82 3,91 4,00 -,912 ,713 

Standart 

hata 
,023   ,097 ,193 



 
 195 

+1 sınırları içerisinde kalması puanların normal dağılımdan önemli bir 

sapma göstermediği şeklinde yorumlanabilir. George ve Mallery 

(2010)’e göre ise çarpıklık ve basıklık değerlerinin +2 ile -2 arasında 

olması verilerin normal dağılımı için yeterlidir. Tablo 2 

incelendiğinde, yeterlik ölçeğinin çarpıklık (-,912) ve basıklık (,713) 

değerleri verileri ile mod, medyan ve aritmetik ortalama değerleri 

incelendiğinde verilerin normal dağıldığı görülmektedir. 

 

Tüm sonuçlar doğrultusunda araştırma verilerinin analizi sürecinde 

parametrik hipotez testleri kullanılmıştır. Bu kapsamda yeterlik 

ölçeğinin iki gözenekli değişkenler açısından incelenmesinde 

bağımsız t-testi, üç ve daha fazla gözenekli değişkenlere göre 

incelenmesinde ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri 

kullanılmıştır. Bununla birlikte Tukey testi ile anlamlı farklılığın 

kaynağı belirlenmiştir. Test sonuçlarının yorumlanmasında bir başka 

istatistik de etki büyüklüğüdür. En sık kullanılan iki etki büyüklüğü 

istatistiği eta-kare (η2) ve Cohen d istatistiğidir. Eta-kare için .01, .06 

ve .14; Cohen d için .2, .5 ve .8 değerleri sırasıyla küçük, orta ve geniş 

etki büyüklüğü olarak yorumlanır (Büyüköztürk, 2014). Bağımsız t-

testi sonuçlarında anlamlı farklılığın etki büyüklüğünü hesaplamak 

için Cohen’d, ANOVA sonuçlarında anlamlı farklılığın etki 

büyüklüğünü hesaplamak için ise eta-kare korelasyon katsayısı 

kullanılmıştır.  Ölçekte yer alan maddeler için cevaplar beşli likert 

tipinde olup değerlendirme ölçeği grup değer aralığının tespitinde; a = 

Ranj / Yapılacak Grup Sayısı formülü kullanılmıştır (Taşdemir, 2003). 

Buna göre değerlendirme ölçeği şöyledir; 
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Tablo 3: Ölçeğin Puanlandırılması Verilen Ağırlık Nitelik Grupları 

 
Verilen Ağırlık Nitelik Grupları                       Sınırı 

5 Çok Yeterliyim 4.20-5.00 

4 Yeterliyim 3.40-4.19 

3 Kısmen Yeterliyim 2.60-3.39 

2 Yeterli Değilim 1.80-2.59 

1 Hiç Yeterli Değilim 1.00-1.79 

 
 

2. BULGULAR  

2.1. Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Yeterlikleri İle 

İlgili Bulgular  

 

Tablo 4: Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Yeterlikleri  

 
 X̅ SS Düzey 

GENEL 3,82 ,592 Yeterliyim 

Genel Bilgiler 3,89 ,621 Yeterliyim 

Geliştirme Uygulama 3,69 ,671 Yeterliyim 

Süreç Değerlendirme 3,84 ,654 Yeterliyim 

 

Tablo 4 incelendiğinde; öğretmenlerinin ölçme değerlendirme 

yeterlikleri genel olarak (X̅=3,82) yeterliyim düzeyindedir. 

Öğretmenlerin ölçme değerlendirme yeterlikleri alt boyutlara göre 

incelendiğinde; genel bilgiler (X̅=3,89), geliştirme uygulama (X̅=3,69) 

ve süreç değerlendirme (X̅=3,84) boyutlarında da yeterliyim 

düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu durum öğretmenlerin ölçme 

değerlendirme alanında yeterli olduklarını göstermektedir. 
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2.2. Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Yeterlikleri İle 

İlgili İlişkisel Bulgular 

Öğretmenlerin cinsiyet, görev yaptıkları okul türü, öğretmenlikte 

hizmet yılı, görev yaptıkları okulun konumu ve eğitim düzeyi 

değişkenlerine göre ölçme değerlendirme yeterlikleri ile ilgili 

bulgulara Tablo 5 ile Tablo 12 arasında yer verilmiştir.  

 

Tablo 5: Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Ölçme Değerlendirme Yeterliklerine 

İlişkin T-Testi Sonuçları  

 

 Cinsiyet N X̅ SS t p 
Etki 

Büyüklüğü 

GENEL 
Erkek 440 3,83 ,589 

1,106 ,269 
 

Kadın 200 3,78 ,597  

Genel Bilgiler 
Erkek 440 3,93 ,616 

2,323 ,020 0.19 
Kadın 200 3,81 ,625 

Geliştirme 

Uygulama 

Erkek 440 3,69 ,679 
-,212 ,832 

 

Kadın 200 3,70 ,654  

Süreç 

Değerlendirme 

Erkek 440 3,86 ,637 
,628 ,530 

 

Kadın 200 3,82 ,691  

 

Tablo 5'te beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin cinsiyet özelliklerine 

göre ölçme değerlendirme yeterlikleri incelendiğinde genel olarak 

erkek öğretmenlerin ortalamalarının (X̅=3,83) kadın öğretmenlerin 

ortalamalarından (X̅=3,78) yüksek olduğu görülmektedir. Alt 

boyutlara bakıldığında; genel bilgiler (X̅=3,93) ve süreç 

değerlendirme (X̅=3,86) boyutlarında erkek öğretmenlerin 

ortalamaları kadın öğretmenlerin ortalamalarından yüksek iken 
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geliştirme uygulama boyutunda (X̅=3,70) ise kadın öğretmenlerin 

ortalamaları erkek öğretmenlerin ortalamalarından yüksektir. Beden 

eğitimi ve spor öğretmenlerinin ölçme değerlendirme yeterliklerinin 

cinsiyetlerine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek için yapılan bağımsız örneklemler için t testi sonucunda 

genel bilgiler boyutunda aradaki farkın anlamlı olduğu (t=2,323 

p<.05), geliştirme uygulama ve süreç değerlendirme boyutlarında ise 

aradaki farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>.05).  

 

Gruplar arası ortalama farklar ise genel bilgiler boyutunda (t=2,323; 

p<.05) erkek öğretmenler lehine istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu 

anlamlı farklılığın etki büyüklüğü ise düşük düzeydedir (Cohen's 

d=.19). Bu sonuç genel bilgiler boyutunda erkek öğretmenlerin ölçme 

değerlendirme yeterliklerinin kadın öğretmenlere göre daha yüksek 

olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu bulgular öğretmenlerin 

cinsiyetlerinin ölçme değerlendirme yeterlikleri üzerinde genel olarak 

etken olmadığını ancak ölçek alt boyutlarından genel bilgiler 

boyutunda etken bir değişken olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 6: Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okul Türüne Göre Ölçme Değerlendirme 

Yeterliklerine İlişkin T-Testi Sonuçları  

 

 
Okul 

Türü 
N X̅ SS t p 

GENEL 
Ortaokul 289 3,81 ,584 

-,083 ,934 
Lise 351 3,82 ,598 

Genel Bilgiler 
Ortaokul 289 3,93 ,582 

1,336 ,182 
Lise 351 3,87 ,650 

Geliştirme Uygulama 
Ortaokul 289 3,65 ,705 

-1,496 ,135 
Lise 351 3,73 ,640 

Süreç Değerlendirme 
Ortaokul 289 3,84 ,653 

-,369 ,712 
Lise 351 3,85 ,656 

 

Tablo 6'da beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin görev yaptıkları 

okul türüne göre ölçme değerlendirme yeterlikleri incelendiğinde; 

genel olarak lisede görev yapan öğretmenlerin ortalamalarının 

(X̅=3,82) ortaokulda görev yapan öğretmenlerin ortalamalarından 

(X̅=3,81) yüksek olduğu görülmektedir. Alt boyutlara bakıldığında; 

genel bilgiler boyutunda ortaokulda (X̅=3,93) görev yapan 

öğretmenlerin ortalamalarının daha yüksek olduğu, geliştirme 

uygulama (X̅=3,73) ve süreç değerlendirme (X̅=3,85) boyutlarında ise 

lisede görev yapan öğretmenlerin ortalamalarının yüksek olduğu 

görülmektedir. Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ölçme 

değerlendirme yeterliklerinin görev yaptıkları okul türüne göre 

anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 

bağımsız örneklemler için t testi sonucunda gruplar arası ortalama 

farkların hiçbir boyutta istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

görülmektedir (p>.05). Buna göre, görev yapılan okul türünün 
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öğretmenlerin ölçme değerlendirme yeterlikleri üzerinde etken bir 

değişken olmadığı görülmektedir. 

 

Tablo 7: Öğretmenlerin Hizmet Yıllarına Göre Ölçme Değerlendirme Yeterlik 

Ortalamaları ve Standart Sapma Değerleri  

 

 Hizmet Yılları N X̅ SS 

GENEL 

1-5  239 3,79 ,637 

6-10  187 3,74 ,614 

11-15  86 3,95 ,511 

16-20  79 3,86 ,527 

21 ve üzeri 49 3,93 ,438 

Genel 

Bilgiler 

1-5  239 3,83 ,667 

6-10  187 3,83 ,647 

11-15  86 4,05 ,517 

16-20  79 3,98 ,530 

21 ve üzeri 49 4,04 ,505 

Geliştirme 

Uygulama 

1-5  232 3,71 ,692 

6-10  187 3,59 ,701 

11-15  91 3,81 ,632 

16-20  76 3,70 ,647 

21 ve üzeri 54 3,77 ,504 

Süreç 

Değerlendir

me 

1-5  232 3,82 ,708 

6-10  187 3,78 ,680 

11-15  91 3,98 ,556 

16-20  76 3,87 ,579 

21 ve üzeri 54 3,96 ,514 

 

Tablo 7 incelendiğinde genel olarak en yüksek ortalamanın 11-15 yıl 

görev yapan öğretmenlerde, en düşük ortalamanın ise 6-10 yıl görev 

yapan öğretmenlerde olduğu görülmektedir. Genel bilgiler (X̅=4,05), 
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geliştirme uygulama (X̅=3,81) ve süreç değerlendirme (X̅=3,98)  

boyutlarında en yüksek ortalamanın 11-15 yıl görev yapan 

öğretmenlerde olduğu, yine genel bilgiler (X̅=3,83), geliştirme 

uygulama (X̅=3,59) ve süreç değerlendirme (X̅=3,78) boyutlarında en 

düşük ortalamanın 6-10 yıl görev yapan öğretmenlerde olduğu 

görülmektedir. Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin hizmet yıllarına 

göre ölçme değerlendirme yeterlikleri ortalamaları arasındaki farkın 

anlamlı olup olmadığının belirlenmesinde tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) kullanılmış ve elde edilen sonuçlara Tablo 8'de yer 

verilmiştir. 

 

Tablo 8: Öğretmenlerin Hizmet Yıllarına Göre Ölçme Değerlendirme Yeterlikleri 

Ortalamalarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

 

 
Varyansın 

Kaynağı 
KT sd KO F p η2 

GENEL 

Gruplar arası 3,704 4 ,926 2,668 ,031 0,01 

Gruplariçi 220,387 635 ,347    

Toplam 224,092 639     

Genel Bilgiler 

Gruplar arası 5,471 4 1,368 3,601 ,006 0,02 

Gruplariçi 241,199 635 ,380    

Toplam 246,670 639     

Geliştirme 

Uygulama 

Gruplar arası 3,434 4 ,859 1,915 ,106  

Gruplariçi 284,661 635 ,448    

Toplam 288,095 639     

Süreç 

Değerlendirme 

Gruplar arası 3,109 4 ,777 1,822 ,123  

Gruplariçi 270,835 635 ,427    

Toplam 273,944 639     
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Öğretmenlerin ölçme değerlendirme yeterliklerinin hizmet yıllarına 

göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan tek faktörlü ANOVA sonucunda ölçek geneli gruplar arası 

ortalamaların istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılaştığı 

(F=2,668, p<.05) görülmektedir. Anlamlı farklılığın etki büyüklüğü 

düşük düzeyde (η2=.01) olup toplam varyansın % 1'ini açıklamaktadır. 

Bu sonuç hizmet yıllarının  beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin 

ölçme değerlendirme yeterlikleri üzerinde etken bir değişken 

olduğunu göstermektedir. 

 

Alt boyutlara bakıldığında gruplar arası ortalamaların genel bilgiler 

boyutunda istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılaştığı (F=3.601, 

p<.05) görülmektedir. Genel bilgiler boyutunda görülen anlamlı 

farklılığın etki büyüklüğü düşük düzeyde (η2=.02) olup toplam 

varyansın % 2'sini açıklamaktadır. Geliştirme uygulama ve süreç 

değerlendirme boyutlarında ise istatistiksel olarak anlamlı derecede 

farklılaşmadığı (p>.05) görülmektedir. Beden eğitimi ve spor 

öğretmenlerinin ölçme değerlendirme yeterliklerinde hizmet yıllarına 

göre hangi gruplar lehine farkın oluştuğunu belirlemek için Tukey 

testi yapılmış ve anlamlı farklığın kaynağı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Elde edilen bulgulara Tablo 9’da yer verilmiştir. 
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Tablo 9: Öğretmenlerin Hizmet Yıllarına Göre Ölçme Değerlendirme Yeterlikleri 

Ortalamaları ve Anlamlılık Düzeyleri 

 

 (I) hizmet 

yılı 
(J) hizmet yılı 

Ortalamalar 

Farkı (I-J) 
SE p 

Genel 

 

11-15  1-5  ,15958 ,07408 ,199 

 6-10  ,21501(*) ,07676 ,042 

 16-20 ,09308 ,09181 ,849 

 21 ve üzeri ,01920 ,10545 1,000 

Genel 

Bilgiler 

11-15  1-5  ,21490(*) ,07750 ,045 

 6-10 ,22417(*) ,08030 ,043 

 16-20  ,06858 ,09605 ,953 

 21 ve üzeri ,00771 ,11031 1,000 

 

Tablo 9'da gruplar arası ortalamalar incelendiğinde; genel olarak 

ortalamalar arası anlamlı farklılığın 6-10 yıl görev yapan öğretmenler 

ile 11-15 yıl görev yapan öğretmenler arasında 11-15 yıl görev yapan 

öğretmenler lehine (p<.05) oluştuğu görülmektedir. Bu sonuç 11-15 

yıl görev yapan öğretmenlerin ölçme değerlendirme yeterlik 

düzeylerinin 6-10 yıl görev yapan öğretmenlere göre daha yüksek 

olduğunu göstermektedir. 

 

Genel bilgiler boyutunda gruplar arası ortalamalar incelendiğinde 

ortalamalar arası anlamlı farklılığın 1-5 yıl görev yapan öğretmenler 

ile 11-15 yıl görev yapan öğretmenler arasında 11-15 yıl görev yapan 

öğretmenler lehine (p<.05) oluştuğu, 6-10 yıl görev yapan öğretmenler 

ile 11-15 yıl görev yapan öğretmenler arasında 11-15 yıl görev yapan 

öğretmenler lehine (p<.05) oluştuğu görülmektedir. Bu durum genel 

bilgiler boyutunda 11-15 yıl görev yapan öğretmenlerin ölçme 



 
204 EĞİTİMDE UYGULAMA ÖĞRENME VE DEĞERLENDİRME 

değerlendirme yeterlik düzeylerinin 1-5 yıl ve 6-10 yıl görev yapan 

öğretmenlerden yüksek olduğunu göstermektedir. Genel bilgiler 

boyutunda ölçme değerlendirmenin önemi, beden eğitimi ve spor 

dersinde ölçme değerlendirme yaklaşımı, ölçme değerlendirme ile 

ilgili temel kavramların bilgisi gibi temel bilgilerle ilgili yeterlik 

ifadeleri bulunmaktadır. 11-15 yıl görev yapan öğretmenlerin özellikle 

belirtilen yeterliklere 1-5 yıl ve 6-10 yıl görev yapan öğretmenlere 

göre daha yüksek düzeyde sahip oldukları görülmektedir. Elde edilen 

bu bulgular hizmet yıllarının beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin 

ölçme değerlendirme yeterlikleri üzerinde etken bir değişken 

olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 10: Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okulun Konumuna Göre Ölçme 

Değerlendirme Yeterlik Ortalamaları ve Standart Sapma Değerleri  

 

 Okulun Konumu N X̅ SS 

GENEL 

İl Merkezi 288 3,81 ,630 

İlçe Merkezi 286 3,81 ,565 

Köy/Belde 66 3,87 ,534 

Genel Bilgiler 

İl Merkezi 288 3,88 ,649 

İlçe Merkezi 286 3,89 ,607 

Köy/Belde 66 3,96 ,556 

Geliştirme 

Uygulama 

İl Merkezi 288 3,69 ,707 

İlçe Merkezi 286 3,69 ,632 

Köy/Belde 66 3,70 ,686 

Süreç 

Değerlendirme 

İl Merkezi 288 3,84 ,679 

İlçe Merkezi 286 3,83 ,643 

Köy/Belde 66 3,93 ,594 
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Tablo 10 incelendiğinde genel olarak köy/belde'de (X̅=3,87) görev 

yapan öğretmenlerin ortalamalarının il merkezi (X̅=3,81) ve ilçe 

merkezinde (X̅=3,81) görev yapan öğretmenlerin ortalamalarından 

yüksek olduğu, il ve ilçe merkezlerinde çalışan öğretmenlerin 

ortalamalarının ise eşit olduğu görülmektedir. Genel bilgiler (X̅=3,96), 

geliştirme uygulama (X̅=3,70) ve süreç değerlendirme (X̅=3,93) 

boyutlarında en yüksek ortalamanın köy/belde'de görev yapan 

öğretmenlerde olduğu; genel bilgiler boyutunda en düşük ortalamanın 

il merkezinde görev yapan öğretmenlerde (X̅=3,88), geliştirme 

uygulama (X̅=3,69) ve süreç değerlendirme (X̅=3,83) boyutlarında ise 

en düşük ortalamanın ilçe merkezinde görev yapan öğretmenlerde 

olduğu görülmektedir. 

 

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin görev yaptıkları okulun 

konumuna göre ölçme değerlendirme yeterlik ortalamaları arasındaki 

farkın anlamlı olup olmadığının belirlenmesinde tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) kullanılmış ve elde edilen sonuçlara tablo 11'de yer 

verilmiştir. 
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Tablo 11: Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okulun Konumuna Göre Ölçme 

Değerlendirme Yeterlik Ortalamalarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

 

 
Varyansın 

Kaynağı 
KT sd KO F p 

GENEL 

 

Gruplar 

arası 
,202 2 ,101 ,288 ,750 

Gruplar içi 223,890 637 ,351   

Toplam 224,092 639    

Genel Bilgiler 

 

Gruplar 

arası 
,341 2 ,171 ,441 ,644 

Gruplar içi 246,329 637 ,387   

Toplam 246,670 639    

Geliştirme Uygulama 

Gruplar 

arası 
,011 2 ,006 ,013 ,987 

Gruplar içi 288,084 637 ,452   

Toplam 288,095 639    

Süreç Değerlendirme 

 

Gruplar 

arası 
,550 2 ,275 ,641 ,527 

Gruplar içi 273,394 637 ,429   

Toplam 273,944 639    

 

Tablo 11 incelendiğinde genel olarak gruplar arası ortalamaların 

istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılaşmadığı (F=,288 p>.05) 

görülmektedir. Alt boyutlara bakıldığında da gruplar arası 

ortalamaların hiçbir boyutta istatistiksel olarak anlamlı derecede 

farklılaşmadığı (p>.05) görülmektedir. Bu sonuç beden eğitimi ve spor 

öğretmenlerinin görev yaptıkları okulun konumunun ölçme 

değerlendirme yeterlikleri üzerinde etken bir faktör olmadığını 

göstermektedir. 
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Tablo 12: Öğretmenlerin Eğitim Düzeylerine Göre Ölçme Değerlendirme 

Yeterliklerine İlişkin T-Testi Sonuçları  

 

 
Eğitim 

Düzeyi 
N X̅ SS t p 

GENEL 
Lisans 553 3,82 ,584 1,041 ,298 

Lisans Üstü 87 3,75 ,640   

Genel Bilgiler 
Lisans 553 3,91 ,616 

1,260 ,208 
Lisans Üstü 87 3,82 ,649 

Geliştirme Uygulama 
Lisans 553 3,70 ,657 

,521 ,602 
Lisans Üstü 87 3,66 ,756 

Süreç Değerlendirme 
Lisans 553 3,86 ,651 

1,060 ,289 
Lisans Üstü 87 3,78 ,675 

 

Tablo 12 incelendiğinde genel olarak lisans mezunu (X̅=3,82) olan 

öğretmenlerin ortalamalarının lisans üstü mezunu (X̅=3,75) olan 

öğretmenlerin ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir. Alt 

boyutlara bakıldığında; genel bilgiler (X̅=3,91), geliştirme uygulama 

(X̅=3,70) ve süreç değerlendirme (X̅=3,86) boyutlarında da lisans 

mezunu olan öğretmenlerin ortalamalarının lisans üstü mezunu olan 

öğretmenlerin ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ölçme değerlendirme 

yeterliklerinin eğitim düzeylerine göre anlamlı olarak farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek için yapılan bağımsız örneklemler için t 

testi sonucunda gruplar arası ortalama farklar hiçbir boyutta 

istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>.05). Elde edilen bu sonuçlar 

eğitim düzeylerinin öğretmenlerin ölçme değerlendirme yeterlikleri 

üzerinde etken bir faktör olmadığını göstermektedir. 
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3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ölçme değerlendirme 

yeterlikleri genel olarak yeterliyim düzeyindedir. Buna göre 

öğretmenler ölçme değerlendirme alanında kendilerini yeterli 

bulmaktadırlar. Alan yazında, bu sonuca benzer olarak  beden eğitimi 

öğretmenlerinin (Tousignant ve Siedentop, 1983; Weinberg, 1996; 

Lund, 1997; Mintah, 2003), diğer alan öğretmenlerinin (Çelikkaya, 

Karakuş ve Öztürk Demirbaş, 2010; Duran, Mıhladız, ve Ballıel 2013; 

Üztemur ve Metin, 2015) ve öğretmen adaylarının (Birgin ve Gürbüz, 

2008; Yeşil, 2009; Çoklar ve Odabaşı, 2009; Şaşmaz Ören, Ormancı 

ve Evrekli, 2011; Yaman ve Karamustafaoğlu, 2011; Çalışkan, 2012) 

kendilerini ölçme değerlendirme alanında yeterli gördükleri sonucuna 

ulaşan çalışmalar görülmektedir. Alanyazın incelemelerinde beden 

eğitimi öğretmenlerinin kendilerini yetersiz gördükleri çalışmalara 

ulaşılamamıştır. Bununla birlikte yapılan bazı çalışma sonuçlarında ise 

diğer branş öğretmenleri (Temel, 1991; Killora, 1992; Daniel ve King, 

1998; Güven, 2001; Bıçak ve Çakan, 2004; Çakan, 2004; Gelbal ve 

Kellecioğlu, 2007; Erdoğdu ve Kurt, 2012) ve diğer branş öğretmen 

adayları (Karaca, 2003; Kilmen, Akın Kösterelioğlu ve Kösterelioğlu, 

2007; Volante ve Fazio, 2007; Yaman ve Karamustafaoğlu, 2011; 

Çalışkan, Uymaz ve Tekin, 2013; Evin Gencel ve Özbaşı, 2013; İzci, 

Göktaş ve Şad, 2014) kendilerini kısmen yeterli görmektedirler.  
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Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ölçme değerlendirme 

yeterlikleri ölçek genelinde cinsiyet değişkenine göre anlamlı olarak 

farklılık göstermemektedir. Ancak ölçek alt boyutlarından genel 

bilgiler boyutunda anlamlı farklılık göstermektedir. Buna göre genel 

bilgiler boyutunda erkek öğretmenlerin ölçme değerlendirme 

yeterlikleri kadın öğretmenlere göre daha yüksektir. Alan yazın 

incelendiğinde cinsiyetin ölçme değerlendirme yeterlikleri üzerinde 

etken bir değişken olmadığı sonucuna ulaşan araştırmalar mevcuttur 

(Balcı ve Tekkaya, 2000; Karaca, 2003; Coşkun, Gelen ve Öztürk, 

2009; Şahin ve Ersoy, 2009; Çoklar ve Odabaşı, 2009; Yaman ve 

Karamustafaoğlu, 2011; Çalışkan, 2012; Erdoğdu ve Kurt, 2012; 

Çalışkan, Uymaz ve Tekin, 2013; Evin Gencel ve Özbaşı 2013; Şahin 

ve Uysal, 2013). Bununla birlikte Karamustafaoğlu, Çağlar ve Meşeci 

(2012) çalışmalarında cinsiyettin etken olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Yine Üztemur ve Metin (2015) ve Özenç (2013) de 

çalışmalarında cinsiyetin ölçme değerlendirme yeterlikleri üzerinde 

etken bir değişken olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

 

 Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ölçme değerlendirme 

yeterlikleri görev yapılan okul türü değişkenine göre anlamlı olarak 

farklılık göstermemektedir. İlgili literatür incelendiğinde araştırma 

sonuçlarını destekler nitelikte çalışmaların bulunduğu görülmektedir 

(Daniel ve King, 1998; Özenç, 2013). Bununla birlikte görev yapılan 

okul türünün ölçme değerlendirme yeterlikleri üzerinde etken bir 

değişken olduğu sonucuna ulaşan çalışmalar da mevcuttur (Zhang ve 

Bury Stock, 2003; Çakan, 2004).               
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Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ölçme değerlendirme 

yeterlikleri hizmet yılları değişkenine göre anlamlı olarak 

farklılaşmaktadır. Ölçek genelinde ortalamalar arası anlamlı farklılık 

6-10 yıl görev yapan öğretmenler ile 11-15 yıl görev yapan 

öğretmenler arasında 11-15 yıl görev yapan öğretmenler lehinedir. Bu 

sonuç 11-15 yıl görev yapan öğretmenlerin ölçme değerlendirme 

yeterlik düzeylerinin 6-10 yıl görev yapan öğretmenlere göre daha 

yüksek olduğunu göstermektedir. Genel bilgiler boyutunda 11-15 yıl 

görev yapan öğretmenlerin ölçme değerlendirme yeterlik düzeyleri 1-

5 ve 6-10 yıl çalışan öğretmenlerden yüksektir. Genel bilgiler 

boyutunda ölçme değerlendirmenin önemi, beden eğitimi ve spor 

dersinde ölçme değerlendirme yaklaşımı, ölçme değerlendirme ile 

ilgili temel kavramların bilgisi gibi temel bilgilerle ilgili yeterlik 

ifadeleri bulunmaktadır. 11-15 yıl görev yapan öğretmenlerin özellikle 

belirtilen yeterlikleri 1-5 ve 6-10 yıl çalışanlardan yüksek düzeydedir. 

Alanyazın incelemelerinde hizmet yılının öğretmenlerin ölçme 

değerlendirme yeterlikleri üzerinde anlamlı olarak farklılaştığı 

sonucuna ulaşan çalışmalar görülmektedir (Peker ve Gülle, 2011; 

Özenç, 2013).  Bununla birlikte Karamustafaoğlu, Çağlar ve Meşeci 

(2012) çalışmalarında öğretmenlerin hizmet yıllarının etken bir 

değişken olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Yine alan yazındaki 

çalışmalarda öğretmenlerin kıdemlerinin ölçme değerlendirme 

yeterlikleri üzerinde etken bir değişken olmadığı sonucuna ulaşılan 

çalışmalar bulunmaktadır (Cizek, Fitzgerald ve Rachor, 1996; Daniel 

ve King, 1998; Çalışkan, 2012; Üztemur ve Metin, 2015).  
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Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ölçme değerlendirme 

yeterlikleri görev yapılan okulun konumu ve eğitim düzeyi 

değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 

Karamustafaoğlu, Çağlar ve Meşeci (2012) çalışmalarında eğitim 

durumlarının ölçme değerlendirme yeterlikleri konusunda etken bir 

değişken olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Özenç (2013) ise 

çalışmasında eğitim düzeyinin etken bir değişken olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Çalışma bulguları ile Özenç (2013)'ün bulgularının farklılık 

göstermesinin örneklem grubun özelliklerinden kaynaklanmış 

olabileceği düşünülmektedir. Farklı örneklem gruplarında, özellikle de 

daha fazla katılımcı ile gerçekleştirilecek olan çalışmalar ile ölçme 

değerlendirme yeterliklerinin öğretmenlerin eğitim düzeylerine göre 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin araştırılması bu anlamda 

önemli görülmektedir. 
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