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ÖNSÖZ 

Z kuşağı şeklinde tanımlanan ve internet ortamına doğan çocukları 

eğitmek çok da kolay görünmemektedir. Geleneksel bir ifade olan  

“eti senin, kemiği benim” olgusu ile yapılan eğitim artık anlamını 

yitirmiştir. Öğretmenlerin cetvelle dolaştığı sınıfların yerini, merkezde 

öğrencinin olduğu, yaparak-yaşayarak öğrenmelerin ön plana çıktığı 

yeni nesil eğitim ortamları tasarlanmaktadır. Yapılan araştırmalar Z 

kuşağının; sınavların olmadığı, öğrenciyi öncelleyen, teknoloji 

kullamının yaygın olduğu, toplumsal değerlerin göz ardı edilmediği, 

öğrencilerin hem okulu hem de öğrenmeyi sevdiği bir ortamın 

oluşturulması gerektiğini söylemektedirler. Günümüzün en önemli 

mottosu dünya vatandaşı yetiştirmektir. Uzmanlara göre çocuklarda 

birinci hedef çocukların bilgi okuryazarlıklarının geliştirilmesi 

meselesidir. Günümüzde geliştirilen yeni eğitim yaklaşımları 

çocukları dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedef almaktadır. 

Dünya vatandaşı yetiştirmede en büyük rol yine öğretmenlere aittir. 

Çünkü tüm eğitim modellerinde öğretmenin sorumlulukları 

tartışılmaktadır. Bilgiyi aktaran, her şeyi bilen, yönlendirici olan 

öğretmenler yerine yol gösteren öğretmenler önemsenmektedir. 

Zamanımızda dinleyici olan, bireysel çalışan öğrencilik anlayışı terk 

edilmektedir. Bugün öğrenciler tarafından sınıf dışında kullanılan 

alanlar öğrenmeleri daha zevkli hale getirmektedir. Takım çalışmasına 

katılan, aktif olmayı seven ve üretme üzerine kafa yoran öğrencilik 

tanımı önemsenmektedir. Kitabi bilgileri ezberleyen öğrencilik farklı 

şekilde ele alınmaktadır. Mevzulara eleştirel bakan, olayları 
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derinlemesine ele alan öğrencilik ön plana çıkmaktadır. Dünya 

vatandaşı yetiştirmeyi hedefleyen eğitim kurumları kendi 

müfredatlarına uluslararası sahalarda geçerli dersleri dahil 

etmektedirler. Türkiye’de de bu anlayış çerçevesinde girişimcilik 

eğitimi okullarda zorunlu hale getirilmektedir. Girişimcilik eğitimi 

sayesinde değişik coğrafyalarda eğitim gören öğrenciler bir araya

getirilerek etkileşim ortamı hazırlanmaktadır. Böylece dünya 

vatandaşı olgusu öğrencilere benimsetilmektedir. Her bir öğrencinin 

toplumsal projelerde rol alması ve bunu gönüllü olarak yapması ülke 

geneline yayılmalı hatta dünyaya yayılması da teşvik edilmelidir. 

Dünya vatandaşı olarak tanımlanacak bireyler yalnızca akademik 

başarılarıyla değil görev aldıkları toplumsal projeler, sanatta ve sporda 

elde ettikleri kazanımlarla da değerlendirilmelidir. Yeni dünya 

ekseninde söz edilirken tüm alanlarda yenilikten söz ediliyor 

demektir. Eğitim durağan değil tam tersi dinamik bir süreçtir. Eğitim 

de kendisini yeni dünya eksenine uyum sağlama çerçevesinde 

geliştirmektedir. Dünya üzerinde eğitim yaklaşımları günden güne 

gelişmektedir. Gelişen eğitim yaklaşımları yeni dünya eksenini 

oluşturmaktadır. Yeni denilen yaklaşımlar eğitime boyut 

kazandırmaktadır. Hayat boyu öğrenme modeliyle tüm eğitim 

aşamaları yeniden tanzim edilmektedir. Öğrenen okul, öğrenci 

merkezli model, ortak dil, sınıfların globalleşmesi v.b yaklaşımlarla 

dünya vatandaşı yetiştirmek ve yeni dünya kurmak en birinci hedefler 

arasında bulunmaktadır.
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“YENİ DÜNYA EKSENİNDE GÜNCEL EĞİTİM 
ARAŞTIRMALARI” isimli kitap çalışmasında zamanın ruhunu 

yansıtan eğitim çalışmaları bir araya getirilmeye çalışıldı. Çünkü 

günümüzde tek boyutlu yazıların bireysel gelişime katkı sağladığı fikri 

yavaş yavaş önemini yitirmektedir. Dünya yeniden dizayn edilirken 

eğitiminde kendini yeniden yapılandırması şarttır. Bu vesileyle 

kitabımızın eğitime disiplinler arası bakışla katkı sunacağı 

kanaatindeyiz. Kitap da bulunan bölümlerin kısaca özet bilgileri 

aşağıda aktarılmıştır.

“UZAKTAN EĞİTİMİN ETKİLERİ” başlıklı çalışma özetle 

şunlardan bahsetmektedir: Çalışmada uzaktan eğitimin öğrencilere 

etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Eğitim öğretimi etkileyen 
faktörler temel olarak bedensel (içsel) ve dışsal faktörler olarak ikiye 

ayrılmıştır. Eğitim ortamı ise eğitimi etkileyen dış faktörler arasında 

yer almaktadır. Uzaktan eğitim, öğrencilerin ve öğretmenlerin 

birbirlerine mesafe olarak uzak olmalarına rağmen aynı zamanlarda ya 

da farklı zamanlarda bir araç vasıtasıyla iletişim kurabildikleri bir 

eğitim sistemidir. Bu sebeple uzaktan eğitim eğitimi etkilemektedir. 
Ülkemizde covid-19 salgını süresince uzaktan eğitim için internet ve 

televizyon teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Eğitim Bilişim Ağı 
(EBA) çevrimdışı eğitim için kullanılırken, çevrimiçi eğitimde ise yine 

EBA platformundan ve ZOOM canlı ders yazılım programından etkin 

şekilde faydalanılmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde kavramsal 

anlamda güncel eğitim olanakları yaratılmakta, işin ve öğretimin 

bütünleşmesi sağlanmakta, eğitim 
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alanındaki fırsatlar eşitlenmekte, hayat boyu öğrenme sağlanmakta, 

süreçlere eğitim teknolojileri entegre edilmekte, kişisel ve toplumsal 

eğitim olanağı sunulmakta ve eğitim etkili, ucuz ve verimli hale 

getirilmektedir. Uzaktan eğitimde zaman ve mekân sınırlamasının 

olmaması ve fazla sayıda kişiye eşzamanlı öğrenme olanağı 

sağlayarak bilgiye erişim sağlaması bireylere kendi öğrenme 

hızlarında öğrenme olanağı sağlamaktadır. Diğer yandan grupla 

çalışamama dolayısıyla bu disiplini öğrenememe durumunun 

yaşanması, iletişim azlığından kaynaklanan motivasyon düşüklüğü ve 

öğrenende asosyallik durumları yaşanabilir. Uygulamayla 

öğretilebilecek konuların öğretiminde yetersizlikler yaşanabileceği 

gibi teknolojiye bağımlılık da ortaya çıkabilir. Diğer yandan uzaktan 

eğitimle öğrencileri ölçme ve değerlendirme aşamasında da güvenirlik 

sorunları yaşanabilmektedir. Uzaktan eğitimle birlikte sürekli ekran 

karşısında oturan öğrencilerde görme bozuklukları ve eklem 

rahatsızlıkları ortaya çıkmaya başlamıştır. Sürekli evde duran 

çocuklarda ve bireylerde aşırı yeme isteği durumu yaşanmış ve can 

sıkıntısından dolayı abur-cubur atıştırma gibi olumsuz alışkanlıklar 

görülmeye başlanmıştır. Tüm bu sebeplerle toplumun %90’ından 

fazlası kilo almış ve sağlıkları etkilenmiştir. Pandemi döneminde 

aniden online eğitim düzenine geçilmesi öğrencileri de hazırlıksız 

yakalamıştır. Devlet okullarında öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin 

neredeyse %50’den fazlası teknolojiye bağlı sebeplerle online 

eğitimlerden yararlanamamış, EBA’ya ulaşmakta zorluk yaşamış ve 

bu süreçte eğitimden yoksun kalmışlardır. Özel eğitim kurumlarındaki 

öğrenciler ise kısa zamanda uzaktan eğitime geçmiş ve uyum 
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sağlamışlardır. Pandemi döneminde uzun süre evden çıkamayan 

öğrencilerde bunalım, akranlarıyla iletişimlerinin azalması sebebiyle 

sosyalleşememe gibi durumlar ve depresyon gibi psikolojik eğilimler 

artmıştır. 

“ANLAMLI İŞ İLE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA” başlıklı çalışma özetle şunlardan bahsetmektedir: Bu 

çalışmada, anlamlı iş ve işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişki 

incelenecek ve anlamlı iş ölçeğinin -boyutlarıyla birlikte- işten 

ayrılma eğilimini yordayıp yordamayacağı sorgulanmıştır. Araştırma 

evrenini, Kahramanmaraş ili merkez ilçelerinde bulunan kamu 

anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerinde görev yapan toplam 8957 

öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin anlamlı iş algılarını 

belirlemek için “Anlamlı İş Ölçeği”, işten ayrılma eğilimlerini 

belirlemek için de "İşten Ayrılma Eğilimi Ölçeği" kullanılmıştır. 

Çalışma nicel bir çalışmadır. Araştırma sonucunda; anlamlı iş 

ölçeğinin işte anlam liderliği boyutu hariç diğer tüm boyutlarının işten 

ayrılma eğilimi ile farklı düzeylerde ilişki gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. İş ilişkileri, işte anlam, işte aşkınlık ve işte tevazu 

boyutları ile işten ayrılma eğilimi arasında negatif ve anlamlı bir ilişki 

bulunduğu ortaya çıkmıştır. İşte anlam arayışı ile işten ayrılma eğilimi 

arasında ise pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. İşten ayrılma 

eğilimi ile en yüksek korelasyon gösteren değişken iş ilişkileri 

boyutudur. Korelasyon sonuçları öğretmenlerin iş ilişkileri, işte anlam, 

işte aşkınlık ve işte tevazu düzeyleri arttıkça işten ayrılma 
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eğilimlerinin azalabileceğini göstermektedir. Ayrıca işte anlam arayışı 

arttıkça da işten ayrılma eğiliminde artış olabileceğine işaret 

etmektedir. Araştırmanın diğer bir sonucu olarak, anlamlı iş ölçeğinin 

sadece iş ilişkileri, işte anlam ve işte anlam arayışı alt boyutlarının 

işten ayrılma eğilimi üzerinde anlamlı birer yordayıcı oldukları 

sonucuna ulaşılmıştır. İşten ayrılma eğilimini yordama gücü en 

yüksek değişkenler sırasıyla iş ilişkileri, işte anlam arayışı ve işte 

anlam boyutları olarak belirlenmiştir.  Korelasyon sonuçlarında 

olduğu gibi iş ilişkileri ve işte anlam boyutları ile işten ayrılma eğilimi 

arasında negatif; işte anlam arayışı ile işten ayrılma eğilimi arasında 

ise pozitif ve anlamlı ilişkiler mevcuttur. 

“ÖĞRETMENLERİN BİLGİ UÇURMA DAVRANIŞLARI İLE 
ÖRGÜTSEL DEDİKODU ALGILARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ” başlıklı çalışma özetle şunlardan 

bahsetmektedir: Bu araştırmada öğretmenlerin bilgi uçurma 

davranışları ile örgütsel dedikodu algıları arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amaçlanmış ve ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma evrenini, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 

Kahramanmaraş ili merkez ilçelerinde bulunan kamu anaokulu, 

ilkokul, ortaokul ve liselerinde görev yapan toplam 8957 öğretmen 

oluşturmaktadır. Araştırma örneklemine dâhil edilen katılımcıların 

%61.2’sini kadınlar, %38.8’ini erkekler oluşturmaktadır. 

Katılımcıların %89.5’i lisans mezunu, %10.5’i lisansüstü mezunudur. 

Katılımcıların %17.3’ü okul öncesi öğretmeni, %23.7’si sınıf 

öğretmeni, %58.9’u ise branş öğretmenidir. Netice olarak bilgi 
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uçurma ile örgütsel dedikodunun iç içe geçmiş iki kavram olduğu 

söylenebilir. Özellikle üyelerinin ceza alma, işten atılma, kınanma gibi 

korkularıyla hareket eden örgütlerde bilgi uçurma eyleminin bu iç içe 

geçişte kendisini daha çok gösterdiği söylenebilir. Bunun yanında 

bilgi uçurma eylemi çekinilen bir durumken dedikodu yapmanın ise 

tam tersi uçta yer aldığı söylenebilir. 

“YAPILANDIRMACI VE BAĞLAMSAL ÖĞRENME 

KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN MÜZE DENEYİMLERİ 

SIRASINDA YAŞADIKLARI AKIŞIN ORTAYA KONMASI” 

başlıklı çalışma özetle şunlardan bahsetmektedir: Bu araştırmada 

yapılandırmacı ve bağlamsal öğrenme yaklaşımı kapsamında ilkokul 

öğrencilerinin müze deneyimleri sırasında yaşadıkları akışın ortaya 

konması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, öğrencilerin müze ziyareti 

sırasında yaşadığı akış deneyimini tespit edebilmek için öğretmen 

görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırmada nitel yöntem benimsenmiş olup 

derinlemesine görüşme tekniklerinden yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Kastamonu il merkezindeki 

ilkokullarda sınıf öğretmenliği yapan öğretmenler oluşturmaktadır. 

Akışın tespitini sağlamak amacıyla sorulan ilk bileşende, öğretmenlerin 

öğrencilerin müze gezisi sırasında etkinliğine dair hissettiği zorluğun 

seviyesi ile yetkinliğinin uyumunu değerlendirmesi istenmiştir. Sorulan 

ikinci bileşende, öğretmenlerden, öğrencilerin müze gezisi sırasında 

etkinliğine dair yaşadıkları deneyim ile deneyimin bilincinde olma, 

deneyimi kabul etme ve deneyime odaklanarak dikkatlerini toplama 

durumlarını değerlendirmesi istenmiştir. Sorulan üçüncü bileşende, 
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öğretmenlerin müze gezisi öncesinde gezinin amacı/amaçlarının 

öğrencilere açık bir şekilde anlatıp anlatmamalarına ilişkin değerlendirme 

istenmiştir. Sorulan dördüncü bileşende, öğretmenlerin gezi sırasında 

öğrencilerin sorularına ya da performanslarına hızlı ve net bir şekilde geri 

dönüş yapılmasını değerlendirmesi istenmiştir. Sorulan beşinci bileşende, 

öğrencilerin müze gezisi sırasında dikkatlerini yoğunlaştırma ve 

tamamen etkinliğe konsantre olma durumlarının değerlendirilmesi 

istenmiştir. Sorulan altıncı bileşende, öğrencilerin müze gezisi sırasında 

yetkinliklerinin/becerilerinin farkında olduğu için müzede yaşayabileceği 

zorlukları aşacağını/riskleri en düşük seviyeye düşüreceğini düşünme 

durumunun değerlendirilmesi istenmiştir. Sorulan yedinci bileşende, 

öğrencilerin günlük sorunlar ile endişelenmeye devam etme ya da 

başkalarının onlar hakkında ne düşündüğünü önemseme durumunun 

değerlendirilmesi istenmiştir. Sorulan sekizinci bileşende, öğrencilerin 

zamanın nasıl geçtiğini fark etme ve zamanın olduğundan çok daha hızlı 

ya da yavaş geçtiğini belirtme durumunun değerlendirilmesi istenmiştir. 

Sorulan dokuzuncu bileşende, öğrencilerin müze gezisi sırasında 

deneyime kendilerini bir fayda beklemeden verme ve salt deneyimi 

kendisi için bir ödül olarak kabul etme durumunun değerlendirilmesi 

istenmiştir. Çalışmada ilk bileşen hariç tüm bileşenlerde akışın güçlü bir 

şekilde yaşandığı tespit edilmiş olup bunun sonucunda etkili okul dışı 

öğrenme ortamlarından biri olan müzelerde beklenen ve istenen etkin 

öğrenme durumunun büyük oranda gerçekleştiği saptanmıştır. 

Öğretmenlere öğrencilerin müze ziyaretinde başka hangi duyguları 

yaşadığı sorulmuş, tüm katılımcılar öğrencilerin ilk olarak mutluluk 

duygusunu yaşadığını ifade etmiştir. Ayrıca çocukların müze 
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deneyimlerinde mutluluk duygusu yanında şaşkınlık, heyecan, merak, 

korku, aidiyet ve şüphe gibi duygulara yoğunlaşmış oldukları da 

görülmüştür. 

“KAPSAYICI EĞİTİMİN SOSYAL BİLGİLER 
EĞİTİMİNDEKİ YERİ” başlıklı çalışma özetle şunlardan 

bahsetmektedir: Bu araştırma Sosyal bilgiler dersi öğretim 

programında ve Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programında 

kapsayıcı eğitimin mevcut durumunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Araştırmada Sosyal bilgiler dersi öğretim ve sosyal bilgiler 

öğretmenliği lisans programında kapsayıcı eğitim kavramı belli 

kriterler çerçevesinde incelenmiştir. İlk olarak öğretim programları 

incelendiğinde “kapsayıcı eğitim” kavramına doğrudan hiç 

değinilmediği görülmektedir. Bu genel analizden sonra belirlenen 

kriterler çerçevesinde ilgili öğretim programları detaylı bir şekilde 

incelenmiştir. Toplamda 131 kazanımdan 15’inin kapsayıcı eğitimle 

doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilebileceği saptanmıştır. 

Okullarda dersler kazanım ve konu merkezli işlendiğinde madde 

sayılarının özellikle de kazanım sayısının yetersiz olduğu 

görülmektedir. Ayrıca programın temel noktalarından biri olan 

öğrenme alanlarında da eksiklik olduğu görülmektedir. Öğretmen 

adaylarının, programda yer alan zorunlu derslerinin dışında kapsayıcı 

eğitimle ilişkili bir seçmeli ders almadan mezun olma şansları 

bulunmaktadır.  
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“SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNE GÖRE  SOSYAL 

BİLGİLER ÖĞRETİMİ” başlıklı çalışma özetle şunlardan 

bahsetmektedir: Bu çalışmayla daha önce yapılmış ve içeriğinde 

sosyal bilgiler öğretmenlerinin tutum ve görüşlerini barındıran 

makaleler derlenmek amaçlanmıştır. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin

2018 sosyal bilgiler öğretim programına yönelik tutum ve görüşleri

kapsamında sosyal bilgiler öğretiminin ülkemizdeki durumunu ortaya

koymak amacıyla yapılan bu çalışmada öğretim yöntem ve teknikleri

ile ilişkili 11 makaleye ulaşılmıştır. İncelenen çalışmalarda çoğunlukla

öğretmenlerin geleneksel yöntem ve teknikleri kullandıklarını ifade

ettikleri ortaya çıkmaktadır. Bunun nedenleri olarak bazı çalışmalarda

ders saatinin yetersizliği, öğretmenlerin haftalık ders saati yükü,

öğrenciden kaynaklı nedenler gösterilmiştir. Öğretim programına

yönelik öğretmen tutum ve görüşlerini içeren 10 makaleye

ulaşılmıştır. Öğretmenlerin 2018 sosyal bilgiler öğretim programı

hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğu ortaya konmuştur.

“YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE WEB 2.0 

ARAÇLARINDAN INSTAGRAM’IN TERCİH EDİLME 
NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ” başlıklı çalışma özetle 

şunlardan bahsetmektedir: Bu araştırmanın amacı Türkçe öğrenen 

yabancı öğrenciler için Web 2.0 araçlarından Instagram platformunun 

işlevselliğinin ve tercih nedenlerinin belirlenmesidir. Çalışmada 

TÖMER’de eğitim gören C1 seviyesindeki 20 öğrenciye çalışmada 

yer verilmiştir. İki hafta süreyle bu öğrencilere belirlenen Instagram 

uygulamasındaki Türkçe öğrenmeye yardımcı olacak üç hesabı takip
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etmeleri ve bu hesaplardaki görsel ve yazılı materyaller içeren 

paylaşımları incelemeleri istenmiştir. Görüşmeye katılan 20 

öğrencinin ülkeleri en çok Asya, Rusya ve Afrika bölgesi olmak üzere 

değişmektedir ve bu öğrencilerin yaş ortalaması 19’dur. Görüşme 

kapsamında oluşturulan temalar; 1) Çalışma öncesi sosyal medya, 

Instagram bilgisi ve kullanım durumu, 2) Instagram’da eğitim ve bilgi 

amaçlı hesapları takip durumu, 3) Instagram’da Türkçe öğrenme 

hesaplarının avantaj ve dezavantajları, 4) Instagram’ın Türkçe 

öğreniminde dört temel dil beceri için etkinliği, 5) Öneriler olarak 

belirlenmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşme sonrasında elde edilen 

verilerin analizi sonucunda Instagram’ın geleneksel öğrenmeyi 

destekleyen bir araç olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Türkçe öğrenmeye yardımcı olan hesapların içerikleri yeterli sayıda 

olmasa bile mevcut durumu değerlendirildiğinde içerikte yer alan 

videolar ve fotoğraflar faydalı olmaktadır. Özellikle öğrencilerin 

kelime bilgisini arttırmakta, dinleme ve telaffuz bilgilerini 

geliştirmektedir. Böylece dört temel beceriden özellikle üç tanesinin 

okuma, dinleme ve konuşmanın ilerlemesine katkı sağlamaktadır. 

“UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE FEN EĞİTİMİ ALANINDA 

GÖRÜŞ ALINMASI: BİR BETİMSEL ANALİZ ÇALIŞMASI” 

başlıklı çalışma özetle şunlardan bahsetmektedir: Araştırmada Covid-

19 pandemi süreci nedeniyle derslerin uzaktan eğitim sistemiyle 

işlenmesine dair fen bilgisi öğretmenlerinin, fen bilgisi öğretmen 

adaylarının ve fen dersi alan ortaokul öğrencilerinin görüşlerinin 

alındığı çalışmaların amaçlarına, gerekçelerine, araştırma 
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yaklaşımlarına, araştırma yöntemlerine, örneklem özelliklerine,  veri 

toplama araçlarına, veri analiz tekniklerine, sonuçlarına ve önerilerine 

göre  dağılımını betimsel içerik analizi ile incelemek amaçlanmıştır. 

40 akademik çalışmadan belirlenen kriterlere uyan 11 akademik 

çalışma ele alınmıştır. İncelenen çalışmaların gerekçelerine göre 

dağılımına baktığımızda gerekçe olarak en çok öne sürülen görüş 

"Literatüre katkı sağlayacağı" dır. Daha sonra “Fen bilimleri

öğretmenleri ile yapılan çalışmaların yeterli olmayışı" dır. İncelenen 

çalışmaların araştırma yaklaşımlarına göre dağılımına baktığımızda 

çoğunlukta tercih edilen yaklaşım "Nitel Yaklaşım" dır. Araştırma 

yöntemlerine göre dağılımına bakıldığında en çok tercih edilen 

çalışma yöntemleri "Özel durum çalışması" (n=5) ve "Tarama 

Modeli" (n=4) yöntemidir. Örneklem seçim yöntemine göre 

dağılımına bakıldığında çoğunlukta tercih edilen örneklem seçim 

"Amaçlı örnekleme yöntemi" dir. Örneklem büyüklüklerine göre 

dağılımına baktığımızda örneklem büyüklüğü en çok  "0-20"

aralığındadır. Veri toplama araçlarına göre dağılımına bakıldığında en 

çok tercih edilen veri toplama aracı dört çalışmada  % "Anket\Form"

dur. Veri analiz tekniklerine göre dağılımına bakıldığında en çok 

tercih edilen "İçerik Analizi" (n=6)' dir. En az tercih edilen ise % 9.09 

oranında "SPSS" (n=1)'dir. Çalışmaların sonuçlarına göre dağılımına 

bakıldığında en çok "Uzaktan eğitimin dezavantajları" (n=21), daha

sonrada "Uzaktan eğitimin avantajları" (n=13) üzerine sonuç ortaya 

koyulmuştur. Önerilerine göre dağılımına bakıldığında en çok tavsiye 

edilen öneriler "Kuruma yönelik öneriler" (n=10)' dir. Çalışmayı genel 

olarak değerlendiğimizde uzaktan eğitim sürecinin dezavantajının 
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çoğunlukta teknik alt yapının eksik olduğu ve bu durumunda anlamlı 

öğrenmeyi olumsuz etkilediği görülmektedir. Avantajları ise 

zamandan, mekandan ve ulaşımdan tasarruf sağlaması, laboratuvar 

ortamında yapımının tehlikeli olduğu deneyleri görsel olarak yapma, 

fırsat eşitliği yaratması, bilgiye ulaşmadaki kolaylık, özdenetim 

kazandırma, zamanı daha iyi yönetme ve uzaktan eğitim sürecindeki 

uygulamalar sayesinde konuları tekrarlayıp pekiştirmeleri gibi 

sıralanabilir.  

“PANDEMİDE VERİLEN UZAKTAN MATEMATİK 

EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİNİN ENTEGRASYONUNA 
İLİŞKİN ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN 

GÖRÜŞLERİ” başlıklı çalışma özetle şunlardan bahsetmektedir: 

Çalışmada (COVİD-19) pandemi de geçilen uzaktan eğitim süreci ile 

birlikte ortaokul matematik dersine teknolojinin entegrasyonuna 

yönelik öğretmen görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla 7 soruluk yarı 

yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Çalışma nitel araştırma 

yöntemlerinden fenomenolojik araştırma desenine göre planlanmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitim 

sürecinde ders veren 8 ortaokul matematik öğretmeni oluşturmaktadır. 

Öğretmenlerin görüşlerinden yola çıkarak uzaktan eğitim sürecinin 

matematik derslerine teknoloji entegre edilmesinde olumlu ve 

olumsuz role sahip olduğunu söylenebilir. Uzaktan eğitimin teknoloji 

üzerine kurulu olmasından kaynaklı derslerde teknoloji kullanımının 

arttığı, bunun yanı sıra öğretmenlerin teknoloji ile ilgili bilgilerinin de 

arttığı belirlenmiştir. Ayrıca kazanımlara uygun farklı materyaller 
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kullanabildikleri varılan ortak fikirdir. Uzaktan eğitim süreci derslere 

teknoloji entegre edilmesi esnasında öğrenci-öğrenci etkileşimi 

üzerinde olumsuz rol oynadığı sonucu ortaya konulmuştur. Ayrıca 

uzaktan eğitim, teknoloji entegrasyonu sürecinde derste öğrenci 

hakimiyetinin kaybedilmesine yol açtığı belirlenmiştir. Uzaktan 

eğitimde verilen matematik derslerinde teknoloji entegrasyonunun 

derse olan ilgiyi artırdığı ve görsellik katarak anlamlı öğrenmeyi 

sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu süreçte verilen matematik 

derslerinde teknoloji entegrasyonun da öğretmen ve öğrencinin 

teknoloji kullanma bilgisi eksiliğinden kaynaklı olumsuzlukların 

yaşandığı sonucu ortaya konulmuştur. Alınan görüşlerden yaşanan 

aksamalara, kullanılan matematik programlarında Türkçe dil 

seçeneğinin olmamasının da neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Teknoloji entegrasyonunun öğretmen-öğrenci iletişim seviyesini 

artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca geri dönüt almada sıkıntı 

yaşandığı şeklinde olumsuz yönde değişen görüşlerinin olduğu sonucu 

elde edilmiştir. 

“UZAKTAN EĞİTİMİN OLUŞTURDUĞU ETKİLERİN 
MATEMATİK KAZANIMLARI DOĞRULTUSUNDA 

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ” 
başlıklı çalışma özetle şunlardan bahsetmektedir: Bu çalışmada 

öğretmen görüşleri bağlamında uzaktan eğitimin matematik 

kazanımlarının öğretim ve öğreniminde oluşturduğu avantaj ve 

dezavantajların neler olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada 

nitel araştırma desenlerinden olgubilim kullanılmıştır. Çalışma 
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grubunu 7 ortaokul matematik öğretmeni oluşturmuştur. Öğretmenlere 

5 açık uçlu soru sorulmuş ve Grupla çalışma, Teknik etkenler, 

Yaparak-yaşayarak öğrenme eksikliği, Somut materyalle 

desteklenememe, Devamlılığın sağlanamaması, İşbirlikli öğrenme 

eksikliği, Deneyimleme eksikliği, Teknolojiyi kullanma rahatlığı, 

Daha fazla içerik, Dikkati dağıtıcı etkenler, sınıf yönetimi kolaylığı 

olmak üzere kodlar oluşturulmuştur. 

Öğretmenler genellikle ‘Geometri ve Ölçme’ alt öğrenme alanında 

bulunan kazanımlar için her sınıf seviyesinde uzaktan eğitimin faydalı 

olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerinin çoğunluğunun uzaktan 

eğitimde öğrenimi olumsuz etkilenen kazanımlar olarak gösterdiği 

sayılar ve işlemler alt öğrenme alanında bulunan tahmin etme ve 

strateji geliştirmeyi içeren kazanımlardır olarak söylenebilir. 

Yine sayılar ve işlemler alt öğrenme alanında bulunan kesirleri içeren 

kazanımların öğretim ve öğrenimin uzaktan eğitimde olumlu 

etkilendiğini belirtmişler nedeninin ise parçalama, modelleme 

işlemlerinin uzaktan eğitimde teknoloji kullanarak daha rahat, kolay 

ve çeşitli yapılabildiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlere öğretim ve 

öğrenimi olumsuz etkilenen kazanımlar için önerileri sorulduğunda ise 

kazanımlar doğrultusunda genellemişler ve hedeflenen kazanımların 

öğrencilere edindirilebilmesi ve en etkili biçimde edindirilmesi için ilk 

olarak fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiği hiç derslere katılamayan, 

mikrofon ve kamera özelliklerinde arıza olan öğrencilere çözüm 

bulunması eğitimi büyük ölçüde etkileyeceğini belirtmişlerdir. Genel 

bir çıkarımla öğretmenlerin öğretimlerini uzaktan eğitime uygun 
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dönüştürmeleri uzaktan eğitimin öğretim ve öğrenimde olumsuzluk 

yarattığı birçok kazanımın olumsuzluğunu ortadan kaldırılabilir. Buna 

ek sınıf ortamının, sosyal öğrenmenin, öğrenci- öğrenci etkileşiminin, 

olumlu örtük öğrenmelerin önemi açıktır ve bunu uzaktan eğitimde 

sağlamak mümkün değildir. 

“7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TAM SAYILARLA İŞLEMLER 
KONUSUNDAKİ HATA VE KAVRAM YANILGILARI” başlıklı 

çalışma özetle şunlardan bahsetmektedir: Bu çalışmanın amacı, 7. 

Sınıf öğrencilerinin tam sayılarla işlemler konusunda yaptıkları hata 

ve sahip oldukları kavram yanılgılarını tespit etmektir. Çalışmanın 

tam sayılarla işlemler konusunda yapılan hata ve kavram yanılgılarını 

birlikte ele alması, her bir kazanım çerçevesinde detaylı tespit yapması 

ve yapılan tespitlerin araştırmacılar tarafından özel olarak 

isimlendirilmesi hususunda önem taşımaktadır. Çalışma 2020-2021 

eğitim öğretim yılı Kars ilinde bulunan iki ortaokulda öğrenim 

görmekte olan otuz 7. sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 

geliştirilen 7. sınıf tam sayılarla işlemler konusu tüm kazanımlarını 

kapsayacak şekilde 14 tane açık uçlu sorudan oluşan kazanım testi 

kullanılmıştır. Öğrencilerden elde edilen verileri içerik analizi tekniği 

ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda tam sayılarla işlemler 

konusunda öğrencilerin yaptıkları hataların işaret belirleme hatası ve 

aritmetik işlem hatası olduğu ve işlem önceliği adımlarını gerektiren 

sorularda ise işlem önceliği hatasının yapıldığı tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarının özellikle tam 
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sayılarla toplama ve çarpma işlemleri başta olmak üzere tam sayılarla 

yapılan işlem kurallarını ve işlemlere dair işaret özelliklerini 

karıştırmalarından, sıfırın farklı işlemlerdeki özelliklerini ayırt 

edememelerinden, tam sayılarla gerçekleştirilen üslü ifadelerin 

değerlerini bulamamalarından, sıfırın tam sayılar kümesindeki 

konumunu belirleyememelerinden ve tam sayılarla işlemleri içeren 

problem durumlarında doğal sayılar kümesinin işlem özelliklerini 

kullanmalarından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

“5 YAŞ ÇOCUKLARIN SOSYO-EKONOMİK VE CİNSİYET 

DEĞİŞKENLERİNE GÖRE TEMEL DİNİ BİLGİLERİNE VE 
DİNİ BESLENME KAYNAKLARINA İLİŞKİN ALGILAR” 

başlıklı çalışma özetle şunlardan bahsetmektedir: Bu çalışma ile okul 

öncesi dönemde eğitim gören 5 yaş çocuklarının dini bilgilerinin ne 

miktarda olduğu ve bu bilgileri hangi kaynaktan edindiklerini, sosyo 

ekonomik ve cinsiyet değişkenlerine göre bir farklılığın olup olmadığı 

incelenmiştir. Bu temel amaç doğrultusunda 5 yaş okul öncesi 

öğrencilerine islam dininin temel ölçütlerinden belirlenen ve dini 

bilgilerini ölçmek amaçlı 7 soru, Dini bilgileri edindikleri kaynakları 

belirlemek amacıyla da 1 soru olmak üzere toplam 8 soru sorulmuştur. 

Çalışma olgubilim deseninde nitel bir çalışmadır. Araştırma 

sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde öğrenciler  tüm gruplar 

içinde islam dini ile ilgili sorulan sorulara verilen yanıtların doğru 

cevap oranı % 66 olup en çok doğru cevap verilen soru “Seni kim 

yarattı” sorusudur. Araştırmanın diğer bulguları değişkenler açısından 

incelendiğinde sosyo-ekonomik düzeyi düşük çocukların tüm sorulara 
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doğru yanıt verme oranı %73 iken sosyo-ekonomik düzeyi yüksek 

öğrencilerin sorulara doğru yanıt verme oranı %58 çıkmıştır. 

Araştırma sonucunda kız öğrencilerin sorulara doğru yanıt verme 

başarısı erkeklere göre yüksek olduğu görülmektedir. Araştırma 

neticesinde sosyo-ekonomik düzeyi düşük öğrenciler bu bilgilerini 

okul ve diyanete bağlı resmi kurumlar olan formal kaynaklardan %40, 

informal kaynaklardan %60 oranında beslendikleri görülmektedir. 

sosyo-ekonomik düzeyi yüksek öğrencilerin beslenme kaynakları 

incelendiğinde %61 oranında formal kaynaklardan, %39 oranında 

informal kaynaklardan beslendikleri görülmektedir. Beslenme 

kaynakları incelendiğinde “okul” kaynağının en yüksek dini beslenme 

kaynağı olduğu görülmektedir. Öğrencilerin okuldan sonraki bilgi 

edinme kaynaklarının ise aile olduğunu ifade etmiştir. 

 “SUÇ DAVRANIŞLARI VE ÇOCUKLARI SUÇA YÖNELTEN 
RİSK FAKTÖRLERİ” başlıklı çalışma özetle şunlardan 

bahsetmektedir: Çalışmada çocukların suça yönelmelerinin sebepleri, 

suç davranışları ve çeşitlerini incelemek amaçlanmıştır. Yapılan 

çalışmaya göre çocukların suça sürüklenmesinde ebeveyn tutumları, 

akran ilişkileri, çevresel faktörler, şiddet, istismara maruz kalma ve 

psikolojik özellikler risk faktörleri olarak görülmektedir. Veriler 

incelendiğinde çocukların en yüksek yaralama ve hırsızlık suçlarını 

işledikleri görülmektedir. Çocuğun sahip olduğu mizaç özellikleri, 

okul, aile, çevre ile olan ilişkiler ve akran grupları da suça yönelme 

üzerinde etkili olabilmektedir. İhmale, istimara ve şiddete maruz kalan 
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çocukların bu durumlarla baş etme metodu olarak suça yöneldikleri de 

saptanmıştır. 

“EĞİTİM PROGRAMI TASARIM YAKLAŞIMLARI” başlıklı 

çalışma özetle şunlardan bahsetmektedir: Çalışmada Eğitim 

Programları tasarım yaklaşımlarını açıklamak amaçlanmıştır. Program 

tasarım yaklaşımlarının üç ana başlıkta toplandığı görülmektedir. Bu 

tasarımlar şu şekildedir: 

a.  Konu merkezli tasarımlar 

b.  Öğrenen merkezli tasarımlar 

c. Sorun merkezli tasarımlar (Demirel, 2020; Ornstein ve Hunkins, 

2009). 

Bu tasarımlardan konu merkezli program tasarımları konulara ve 

bilgilere odaklanmaktadır. 

Öğrenen merkezli program tasarımları, öğrenci merkezli bir anlayışa 

ve ilerlemeci ve yeniden yapılandırmacı eğitim felsefelerine 

dayanmaktadır. Sorun merkezli yaklaşımlarda ise bireysel ve 

toplumsal yaşam problemleri üzerinde durulmaktadır. Konu alanı ve 

öğrenen merkezli program tasarımlarının eksikliklerini gidermek 

amacıyla ortaya çıkan bu tasarımlar, toplumsal ve bireysel sorunları 

çözmek amacıyla eğitim programlarının düzenlenmesi ve 

geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 
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yazarlarımıza, bölümlerin detaylı bir şekilde okunarak 

düzenlenmesine yardımcı olan Araş. Gör Büşra YAŞAR’a, yazım 
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GİRİŞ

Dünyada her geçen gün hızlı bir değişim yaşanmakta, bilimsel bilgiler 

eskimekte, değişmekte ve yerine hızla yenileri gelmektedir. Her geçen 

dakika yüzlerce kitap basılmakta, makaleler yayınlanmakta ve yepyeni 

icatlar yapılıp insanlığa sunulmaktadır. Hızlı değişen dünya 

koşullarına uyum sağlama aşamasında eğitim ve öğretim alanında da 

yeni durumlara ayak uydurma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır 

(Cemaloğlu ve Özdemir 2019).

Çin’de Hubei eyaleti Wuhan şehrinde 31 Aralık 2019’da ortaya çıkan 

Covid-19 salgınının hızlı yayılımı ile 6 kıta ve yüzlerce ülke 

etkilenmiş ve bu durum korona virüslerden kaynaklanan ilk pandemi 

olarak tarihteki yerini almıştır (Dikmen, Kına, Özkan ve İlhan; 2020).

Türkiye’de de 11 Mart 2020 tarihinde görülen ilk pozitif vaka ile 

salgın ülkemizde de başlamış ve her geçen gün etkinliğini arttırarak 

birçok alanda hayatı olumsuz etkilemiştir (Sağlık Bakanlığı, 2020). Bu 

salgın hastalığın “pandemi” olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

duyurulması da yine aynı tarihte yaşanan bir gelişmedir (WHO,

2020a). UNESCO 2020 verilerine göre bu süreçte eğitim öğretim 

kurumlarında yaşanan kapanma ile 172 tane ülkede toplamda 1 milyar 

646 milyon öğrenci süreçten olumsuz etkilenmiştir (UNESCO, 2020). 

Süreç boyunca eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilebilmesi

aşamasında uzaktan eğitim sisteminden yararlanılarak eğitim-

öğretimin sürekliliğine dikkat çekilmiştir (Balaman ve Hanbay 

Tiryaki, 2021). 
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Covid 19’un yayılımı insandan insana çok hızlı ve kolay 

gerçekleşmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2020). Kişilerarası bulaşın 

önlenmesinde sosyal mesafenin korunması ve izolasyon önlemleri, 

maskeler ve eldivenler gibi kişisel koruyucu ekipmanların 

kullanımları gibi bireyler arası temasın azaltılmasına yönelik 

yapılacak uygulamalar çok önem kazanmıştır (WHO, 2020b). 

İnsanların yakın mesafelerde temas kurmaları, hareketli toplumlar, 

toplu taşıma araçları ve ortak kullanılan alanlar bu gibi 

enfeksiyonların yayılmasında hızlandırıcı faktörlerdir (Hang, 2020). 

Çin’de görülen ilk vakaların ardından toplu yaşanılan alanlar için 

kişilerin hareketlerinde tekrar düzenlemeler yapılmasına karar 

verilmiş ve bu bağlamda okulların kapatılmasına, insanların 

evlerinden çıkmamalarına ve toplu kullanılan alanların kullanımının 

kısıtlanmasına karar verilmiştir. Vaka sayılarının kontrol altında

tutulabilmesinde bu gibi önlemlerin etkin oldukları sonucuna 

varılmıştır (Gu ve ark, 2020; Tang ve ark, 2020; Deniz ve Kiraz, 

2020). 

Ülkemizde de pandemi kapsamında çeşitli önlemler alınmıştır. Bu 

önlemlerden biri de okullarda derslere ara verilmesi şeklinde

olmuştur. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un açıkladığı pandemi 

tedbirleri kapsamında haftalık derslerin yapılandırılıp EBA (Eğitim 

Bilişim Ağı) ya da TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu) 

kanallarıyla öğrencilere verilerek eksikliklerin giderileceği 

açıklanmıştır (MEB, 2020). Böylece pandemi süresince dersler 

uzaktan eğitim yoluyla yürütülmeye başlanmış ve milyonlarca 
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öğretmen ve öğrenci için uzaktan eğitim dönemine geçilmiştir 

(Balaman ve Hanbay Tiryaki, 2021) 

1. EĞİTİM VE ÖĞRETİM NEDİR?  
 

Eğitim insanları yaşama hazırlaması ve geçmişinin insanlık tarihine 

dek uzanması sebebiyle önem taşımaktadır. Eğitimle ilgili birden fazla 

tanım bulunmaktadır (Pektekin ve Akın, 2020:1-32). Eğitim 

yaşamımızı sürdürürken gerekli olan deneyimleme, donanım, birikim, 

bilgi, tutum ve davranışların kazanılması ve yeterliliğe ulaşmamız 

sürecidir. Canlılar aleminde bir kısım türler içgüdü ve deneyim ile 

yaşamlarını bağımsız şekilde sürdürebilme yeteneklerini kazanırlar, 

bazı canlılar ve insanlar ise doğduğu andan itibaren önce annesi, 

sonrasında da çevresindeki diğer yakın bireylerce ve toplumdaki diğer 

öğelerce eğitilirler (Yılmaz, 2021). Eğitimin çeşitli tanımları 

bulunmaktadır. Geniş anlamıyla eğitim kişilerin toplumsal 

standartları, inançları ve yaşam yollarını kazanmaları sürecinde etkili 

olan sosyal öğelere denir. Ayrıca bireylerin yaşadıkları toplumda o 

toplum içerisinde değerli olan, yeteneklerini, tutum ve davranışlarını 

geliştirdikleri süreçlerdir şeklinde de tanımlanmaktadır. Sosyal süreç 

olarak ise eğitim; belirlenmiş ve kontrollü bir çevrede (bilhassa 

okulda), çevre etkisiyle sosyalleşme ve maksimum bireysel yeterlik ve 

gelişime ulaşmayı sağlayan sürece denir. Eğitim genel anlamıyla; 

önceden belirlenmiş ilkelere göre, planlı uygulamalarla, bireylerin 

davranışlarında belirli gelişmelerin sağlanması sürecidir (Arslan, 

2021).  
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Eğitimin bir kültürleme süreci olması sebebiyle, kültürlemenin amaçlı 

yapılan kısmı eğitim olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle 

“kasıtlı kültürleme süreci” olan eğitim informal ve formal olarak da 

ikiye ayrılmaktadır. İnformal eğitim yaşam içerisinde kendiliğinden 

gerçekleşen eğitime verilen isimdir. Formal eğitim ise amaçlı şekilde 

gerçekleştirilen eğitime denir. Eğitim sürecinin sonunda öğrenme 

ortaya çıktığında eğitimin amacına ulaştığını söyleyebiliriz. Eğitim; 

psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji ve ekonomi gibi 

bilim dallarından faydalanmaktadır. Formal eğitim de kendi içinde 

örgün eğitim ve yaygın eğitim şeklinde iki alt başlığa ayrılmaktadır. 

Okullarda verilen planlı ve amaçlı eğitime örgün eğitim; televizyon ya 

da internet yoluyla verilen eğitimlere ise yaygın eğitim denir. Formal 

olmayan eğitim ise yaşam içerisinde kendiliğinden bireylerin 

gözlemlemesiyle, taklit etmesiyle veya simgeler yoluyla öğrenmeyi 

içermektedir. Sürekli gelişen ve değişen teknolojiler ile artış gösteren 

bilimsel veriler ve bilim çağı ışığında bilgileri daha geniş kitlelere 

ulaştırma amacıyla uzaktan eğitim, e-öğrenme ve online öğrenme gibi 

kavramlar hayatımıza girmiştir (Pektekin ve Akın, 2020:1-32).  

Öğrenme, aktif olan bir süreçtir. Dünyadaki zihinsel modelleri 

oluşturabilme sürecinde nesneleri, deneyimleri ve konuşmaları dahil 

etme ve kullanma sürecidir. Öğrenciler; çevrelerindeki dünyayı 

keşfetme, fenomenleri gözlemleyip onlarla etkileşimde bulunma, 

başkalarıyla sohbet etme ve etkileşimde bulunma, yeni fikirler ve 

önceki anlayışlar arasında bağlantılar kurma süreci sırasında bilgi 

oluştururlar.  Bu bilgiler önceki bilgilerin üzerine inşa edilir ve kişinin 

bilgi temeli, gelecekteki tüm öğrenmelerinin inşasını destekleyen bir 
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yapı iskelesi görevi görerek mevcut anlayışını zenginleştirmeyi, inşa 

etmeyi ve değiştirmeyi içerir. Öğrenme karmaşık ve sosyal bir 

ortamda ortaya çıktığından bireysel düzeyde bir olay olmayıp, 

kişilerin konuştuğu kelimeleri, kullandıkları materyalleri, içinde 

oldukları kültürel bağı ve gerçekleştirdikleri eylemleri de içeren 

kültürel bir bağlam olup sosyal bir aktivite olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir (Lawrence Hall of Science, 2021).  

Öğrenme “belli bir dili konuşur hale gelmemiz, alışkanlıklar ve 

tutumlar kazanmamız, belirli kişilik özelliklerini oluşturmamız, 

dünyayı algılamada farklı yaklaşımlar geliştirmemiz, hep öğrenme 

yoluyla gerçekleşmektedir. Yaptığımız ve düşündüğümüz hemen 

hemen her şey “öğrenme sonucu” oluştuğuna göre bireylerin çoğu 

davranışlarını anlamada “anahtar”, “öğrenme”dir.” (Morgan, 1982: 

76-122).  

2. EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

Eğitim süreci bireylerde istendik davranış değişimleri oluşturmayı 

hedeflemektedir. Eğitim sürecinde önemli bir boyut okullarda yapılan 

sistemli, planlı ve programlı yaşantılardır. Öğretim ise eğitim verme 

süreci sırasında öğrenciye kazandırılması hedeflenen bilgiler, beceriler 

ve davranışların profesyonellerce düzenlenerek, gerekli araç-gereçler 

sağlanarak, danışmanlık edilerek yapılmasıdır. Kişilerin okullarda 

edindikleri deneyimler kadar okuldan dışarıda edindikleri zihinsel ve 

duyuşsal etkinlikler de kendilerinde öğrenme ortamları 

oluşturmaktadır (Balbağ ve ark., 2016) 
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Eğitim hizmetini alan ve verenleri dolayısıyla da toplumu genel 

anlamda etkileyen faktörler vardır. Bu faktörler; hayat koşulları ve 

mesleki koşullar, ailesel ve toplumsal bağlar, gelenek, örf, adet, yaş, 

cinsiyet gibi kişisel özellikler, kişisel davranış ve tutumlar ve sosyal, 

kültürel ve biyolojik faktörler şeklinde sıralanabilmektedirler (Balbağ 

ve ark., 2016). 

Eğitim ve öğretimi etkileyen faktörlere bakıldığında içsel ve dışsal 

faktörler şeklinde iki gruba ayrıldığını görebiliriz. İçsel faktörleri 

fiziksel ve psikolojik faktörler oluşturmaktadır. Dışsal faktörleri ise 

fiziki çevre, sosyokültürel çevre, politik faktörler ve ekonomik 

faktörler oluşturmaktadır (megep.meb.gov.tr).

2.1.  Bedensel (İçsel) Faktörler

Gelişim ve öğrenme doğumdan önceki dönemlerde başlayan, yaşam 

boyu devam eden, birbiri ardına gelen, çok yönlü ve karmaşık 

süreçlerdir. Bireyler yeni bilgileri, beceriler ve tutumları ancak yeterli 

gelişim düzeyine sahipseler kazanabilmektedirler. Bu gelişme

esnasında biyolojik yapıları ve süreçleri ile çevrenin özellikleri 

arasında sürekli etkileşimler bulunmaktadır. Tüm bu etkileşimlerin 

ürünü olarak kişilerde bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim 

evreleri gerçekleşmekte ve bu durum da kişiden kişiye farklılıklar 

göstermektedir (Ummanel ve Dilek, 2016). 

Kişilerin sahip oldukları bedensel-psikolojik nitelikleri ve farkları 

eğitim süreçlerini pozitif veya negatif yönlerden etkileyebilmektedir. 

Tüm bu sebeplerden dolayı eğitim-öğretim süreçlerinin 
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planlanmasında içsel faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir 

(megep.meb.gov.tr). Bireylerin bedensel- psikolojik özellikleri ve 

farklılıkları eğitim sürecinde önemli olduğundan göz önüne alınarak 

eğitim verilmesi uygundur (Güngörmez ve Akgün, 2016). Son yıllarda 

özellikle Avrupa’ya bakıldığında bulaşıcı olmayan hastalıkların ve 

kanserlerin ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını 

görmekteyken, psikolojik bozuklukların da artan önemle bu faktörlere 

eşlik etmeye başladığını görmekteyiz. Eğitim ve öğretimi etkileyen 

birçok faktör bulunmaktadır bunlardan bazıları da sigara ve alkol 

kullanımı, sedanter-hareketsiz yaşam ve madde kullanımı şeklinde 

sıralanabilir. Bu faktörler kişisel bazda etki etmelerinin yanında 

ülkeler bazında da gelişim ve sosyoekonomik kalkınma açısından 

ciddi tehditler oluşturmaktadır (Düzgün ve Dalgıç, 2019). İç faktörler 

fiziksel ve psikolojik özellikler olarak sınıflandırılabilir (Pektekin ve 

Akın, 2020: 208).  

2.1.1 Fiziksel Özellikler:  
 

Kişilerin yaş, cinsiyet, bedensel gelişim, genetik özellik, sakatlık, 

süreğen ve geçirilen hastalıklar, immünite durumları gibi özellikleri; 

eğitimi planlanırken ve uygulanırken dikkate alınmalıdır (Güngörmez 

ve Akgün, 2016). Yaşın ilerlemesiyle birlikte kişilerin fiziksel 

yapılarında değişimler yaşanmakta ve bu durum da öğrenme gücünü 

ve hızını etkilemektedir. Dolayısıyla eğitimler verilirken yaş faktörü 

göz önünde bulundurulmalıdır. Örnek olarak görme yeteneğinin 20-25 

yaşlarında en yüksek düzeylerde olup; 40-45 yaşları civarında 

azalmasını verebiliriz. Duyma yeteneğinde de yaşla beraber azalma 
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görülmektedir. Ayrıca vücudun ısı regülasyon sistemi zayıflar, kronik 

hastalıklarda ise artışlar görülür (Temizyürek ve Karagöl, 2016). 

Yaşamın ilk dönemlerindeki fiziksel ve motor gelişimin, psikolojik ve 

zihinsel gelişimden daha hızlı olduğunu görmekteyiz. Ergenlik çağına 

bakıldığında ise psikolojik ve cinsel gelişimin daha hızlı olduğunu 

görebiliriz. Bireylerin öğrenme yeterliliğinin genellikle fiziksel 

gelişimi ve fiziksel sağlık durumunun iyi oluşuna bağlı olduğunu 

söyleyebiliriz. Verilecek eğitiminin sonucunda hareket şeklinde bir 

geri dönüt alınması hedefleniyorsa kişilerin bedensel güçlerini ve 

duyu organlarını kullanabildiğinden emin olmalı ve gereken 

koordinasyonu kullandıklarını gözlemlemeliyiz (Ummanel ve Dilek, 

2016). Öğrenme yeterliliğini azaltan faktörler arasında kişilerin 

enerjilerini azaltan faktörler de sayılabilir. Örneğin uykusuzluk, 

yorgunluk gibi durumlar fiziksel gelişimin yanı sıra eğitimini 

etkileyebilen diğer faktörlerdir. Örnek verilecek olursa yeni doğum 

yapmış bir kadına hemen aile planlaması eğitimi verilmeye çalışılması 

yanlıştır. Çünkü hasta o anda yorgundur, anlama ve tartışma gücü 

yeterli değildir ve eğitim hedefine maalesef ulaşılamaz (Dikmen ve 

ark., 2016). 

Eğitim planlanırken belirtilen fiziksel özelliklere ve değişikliklere ek 

olarak; doğru zamanlama, doğru hedef kitleye uygun eğitim konuları, 

görsel-işitsel araç gereç kullanımı, odanın uygun ısı-ışık-havalandırma 

gibi fiziksel özellikleri faktörlerine de dikkat edilerek planlanmalıdır. 

Bu şekilde planlanan ve uygulanan eğitiminin sonuçları da eğitim 

sonunda değerlendirilmelidir (Pektekin ve Akın, 2020: 208).  
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2.1.2 Psikolojik Faktörler: 

Eğitim ve öğretimi etkileyen önemli faktörler; kişilerin psikolojik 

sağlıkları, algılamaları, kavrama becerileri, dikkatleri, zekâ düzeyleri, 

zihinsel gelişimleri ve bireysel özellikleri şeklinde sıralanabilmektedir 

(Güngörmez ve Akgün, 2016). Dikkat; psikolojik faktörlerden biri 

olup bireylerin mevcut bir konuda odaklanmasını sağlayan bilişsel bir 

aktivitedir. Dikkat mekanizması; eğitim sırasında verilen uyarıcıların 

fark edilmesini ve amaca yönelik olanın seçimini sağlamaktadır. Bu 

bağlamda eğitimi veren kişilerin eğitim verilenlerin kişisel gelişim 

özelliklerine uygun olan dikkati çekme yöntemlerini seçmeleri önem 

arz etmektedir (Dikmen ve ark., 2016).  

Literatür incelendiğinde; eğitimin kalitesinin, eğitimi veren eğitimci 

ile eğitimi alan bireyin tutumlarına, davranışlarına, potansiyeline ve 

isteklerine bağlı olduğu görülmektedir. Eğitimin kalitesinin yalnızca 

eğitim sunan taraftaki performans ve potansiyele ya da fiziksel imkân 

ve koşullara bağlı olmadığı ortaya konulmuştur. Eğitim süreci 

boyunca eğitim alanların psikolojik durumları onların aldıkları eğitim 

konularındaki başarılarını önemli derecede etkiler. Başka bir deyişle, 

eğitimi alanların sinirli oluşları, kaygı düzeyleri, yalnız ve çaresiz 

hissetmeleri, korku yaşamaları gibi ruhsal durumları, gösterecekleri 

performansı olumsuz yönde etkileyecektir (Abdiyeva ve Boobekova, 

2015). 
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Verilecek Eğitimlerde İç Faktörleri Oluşturan İlkeler: 

• Eğitimin verilecek olduğu hedef kitleyi oluşturan kişilerin yaş, 

zekâ, eğitim düzeyi, yetenekleri ve anlayış tarzlarına önem 

verilmelidir. 

• Kişilerin gereksindikleri konular seçilmeli ve bu konular onlara 

fayda sağlayacak niteliklerde olmalıdır. 

• Kişilerin verilen eğitimlere aktif olarak katılmaları sağlanmalı ve 

pozitif dönütler verilmelidir. 

• Kişilerde verilen eğitime karşı ilgi oluşturacak materyal ve 

metotlar kullanılmalıdır, tek düze anlatımdan kaçınılarak ortam da 

duruma uygun hale getirilmelidir. 

• Eğitimlerin samimiyetle ve içten davranışlar sergileyerek eğitim 

vermesi; endişesi olan, kırılgan yapıya sahip, korkak ya da 

çekingen kişilerin kaygılarını gidermeye yardımcı olup daha 

güvenli bir eğitim ortamı oluşturulmasına olanak sağlayacaktır. 

• Eğitimlerin başarısını arttırmak adına, eğitime katılan bireylere 

kendilerini bilgileri, deneyimleri ve görgüleri sebebiyle özgün 

kişiler oldukları hissettirilirse eğer, kişiler teşvik edilmiş olur ve 

eğitimin başarısı da artmış olur. 

• Eğitimi verecek kişilerin sahip olması gereken bazı beceriler ve 

yetkinlikler bulunmaktadır. Bunlar; öğrenci psikolojisi ve öğrenci 

eğitimi ilkeleri bilgisi ve uygulanması ve eğitim süreçlerini 

yönetme becerisine sahip olmak şeklinde sıralanabilir (Güngörmez 

ve Akgün, 2016).  
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2.1.3 Öğrenenle İlgili Etkenler 

2.1.3.1 Türe Özgü Hazır Oluş:  
 

Bir davranışı öğrenecek olan organizmada istendik davranışı 

gösterebilmesi için gerekli bazı biyolojik donanımlar bulunmaktadır. 

Bu donanımlara sahip olma durumuna türe özgü hazır oluş denir. Türe 

özgü hazır oluş; organizmanın neyi öğrenip neyi öğrenemeyeceğini 

belirler (Yılmaz, 2021).  

Örneğin 2019’da yapılan bir çalışmada Tıp öğrencilerinde yaş ve 

konum gereği türe özgü hazır oluş durumunda ve olgunlaşma 

açısından genelde en baştan bir yeterlilik durumu gözlenmesine 

rağmen, genel uyarılmışlık halinde ve güdülenmede ise öğrenciden 

öğrenciye değişiklikler görülebileceği ifade edilmiştir (Kıyak ve ark., 

2019).  

2.1.3.2 Genel Uyarılmışlık Hali ve Kaygı:  
 

Organizmada herhangi bir öğrenme durumu gerçekleşebilmesi için 

organizmanın uyarılmışlık düzeyinin yeterli olması gereklidir. 

Organizma veya kişi tamamen uyanık durumda değil ise ve tüm 

enerjisini yaptığı işe yoğunlaştıramıyorsa istenen öğrenmeyi 

gerçekleştirmesi mümkün olmaz. Örneğin; kişi panik durumdayken 

uyarılmışlık düzeyi fazla, uykulu haldeyken ise uyarılmışlık düzeyi 

azdır (auzefkitapau, alıntılanma 2021).  
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2.1.3.3 Olgunlaşma: 

Organizmada kendisinden beklendik gelişme görevlerini 

gerçekleştirebilmesi için kalıtım etkisi ile yaşanan biyolojik 

değişikliklerin sürecine olgunlaşma denir. Organizmada türe özgü 

hazır oluş durumu gerçekleştikten sonra olgunlaşma olmaktadır. 

Vücudumuzdaki herhangi bir organda, o organdan beklediğimiz 

görevleri yapabilecek düzeye geldiğini gösteren olgunlaşma 

durumunun olmasına denir. Örneğin üç yaşında olan bir çocuğun 

okuma-yazma davranışı gösterememesi fakat yedi yaşında olan bir 

başka çocuğun gösterebilmesi gibi (auzefkitapau, alıntılanma 2021). 

Uygulamada okullarda doğrudan beceriyi kazandırmayı amaçlayan 

dersler bulunduğu gibi, olgunlaşmaya yönelik dersler de 

bulunmaktadır (Adıgüzel, 2020). 

2.1.3.4 Yaş: 

Takvim yaşı ile öğrenme hız eğrilerinin belli bir ilişkisi 

bulunmaktadır. Paralel bir görünüme sahip olan bu ilişki şekli 

kişilerde yaygındır (auzefkitapau, alıntılanma 2021).  Örneğin bir 

hipoteze göre ikinci bir dil öğrenme fonksiyonları 2 yaş civarında 

başlayıp ergenlikte sonlanmaktadır (Kahyaoğlu, 2005). 

2.1.3.5 Zekâ: 

Öğrenme hızı kişilerin zekâ durumlarıyla yakından ve doğrudan bir 

ilişki içerisindedir. Ayrıca zekânın; doğruluk oranı ve hız ile doğru 

orantılı olduğu bilinmektedir (Dikmen ve ark., 2006).
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2.1.3.6 Güdülenme:  
 

Organizmayı harekete geçiren güçlere güdülenme denir. Diğer bir 

deyişle güdülenme; davranışların bir amaç doğrultusunda 

gerçekleştirilmesini başlatan ve sürdüren içsel bir şartlanmadır. 

Öğrenme esnasında güdülenmenin önemi: 

Güdülenme davranışları oluşturmada en önemli koşullardandır. 

Güdülenme, pekiştirmeler için gerekli bir unsurdur, yani davranışta     

süreklilik sağlar.Güdülenme davranışlarda değişiklik olmasını da 

denetlemektedir. Bu sayede organizmada istendik tepkiler verebilme 

olasılığı artmaktadır (auzefkitapau, alıntılanma 2021). Yapılan bir 

çalışmaya göre Covid pandemisi süresince hemşirelik öğrencilerinde 

uzaktan eğitim yoluyla okula devam etmenin öğrencilerde 

motivasyonları negatif yönde etkilediği, hemşirelik mesleğindeki 

saygınlık artışının ise motivasyonlarını pozitif yönde etkilediği 

görülmüştür (Taş ve ark., 2021).  

2.1.3.7 Dikkat:  

 

Bilincimizi belirli bir noktada odaklamak, toplamak olayına dikkat 

denir. Öğrencilerin öğrenebilmeleri için dikkatlerini derslere karşı 

yoğunlaştırmaları gerekmektedir. Bu pekiştirmede, kaygılanma ya da 

güdülenme faktörleri etkilidir. Dikkatin dağınık olması durumlarında 

ise konuya karşı yoğunlaşmada güçlükler yaşanmaktadır.  Örnek 

olarak gürültülü ortamlar, moralin bozuk olması gibi durumlarda 

dikkat bozulur ve öğrenme azalır (auzefkitapau, alıntılanma 2021).  
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Literatürde yapılan çalışmaların bulgularına bakıldığında bulgular; öz-

yeterliliğin, dikkat üzerinde önemli derecede etkisinin olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca; orta düzeyde ve yüksek düzeyde özyeterlik 

dikkat üzerinde daha anlamlı bir etki gösterirken, düşük seviye 

özyeterlik ise anlamlı bir etki göstermemiştir (Baran ve ark., 2020).  

2.1.3.8 Aktarım (Transfer):  
 

Bireylerin öğrendiği bir şeylerin diğer öğrenilecek olanları 

kolaylaştırması durumudur. Örneğin; karede alan hesaplamasını 

öğrenmiş biri, üçgende alan hesaplamasını daha kolay öğrenecektir. 

Aktarım konusu olumlu ve olumsuz aktarım şeklinde ikiye 

ayrılmaktadır (auzefkitapau, alıntılanma 2021). 

2.1.3.8.1 Olumlu aktarım (Transfer) 
2.1.3.8.1.1 İleriye olumlu aktarım: 

 

Önceden gerçekleşen öğrenmelerin sonradan gerçekleşecek 

öğrenmeleri kolaylaştırması durumudur. Örneğin; fotoğraf makinesi 

kullanmasını bilen bir birey, kamerayla çekim yapmasını daha kolay 

öğrenebilmektedir. Toplamayı ve çıkarmayı bilen bir öğrenci, 

çarpmayı ve bölmeyi daha kolay öğrenecektir (auzefkitapau, 

alıntılanma 2021). 
 

2.1.3.8.1.2 Geriye olumlu aktarım: 
 

Sonradan gerçekleşen öğrenmelerin önceden gerçekleşmiş 

öğrenmeleri daha usta şekilde ve daha etkili yapmayı sağlamasıdır. 

Örneğin, önceden beş sene futbol oynayan birinin sonraki yıllarda 
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basketbol oynamasını öğrendiğini ve oynadığını farz edelim. Bu 

kişinin yeni öğrendiği basketbolun, önceden öğrendiği futbolu daha da 

usta şekilde oynamasını sağlaması durumu geriye olumlu aktarmadır 

(auzefkitapau, alıntılanma 2021).

2.1.3.8.2 Olumsuz aktarım (Transfer)

2.1.3.8.2.1 İleriye ket vurma: 

Önceden gerçekleşmiş öğrenmelerin yeni öğrenmeleri bozması ve 

zorlaştırması durumudur. Bireyin daha önceleri çok iyi ezberlediği bir 

şarkıdaki sözlerden ötürü yeni öğrendiği şarkıdaki sözleri karıştırması 

durumu buna örnek verilebilir (auzefkitapau, alıntılanma 2021). 2021 

yılında yapılan bir çalışmaya göre; dil bilgisi öğreniminde önceden 

öğrenilen bir yabancı dilin veya ana dilin ileriye ket vurması durumu 

%44 öğrencide gözlenmiştir (Altunkaya, 2021). 

Yeni gerçekleşen öğrenmelerin, önceden gerçekleşmiş öğrenmeleri 

bozması ve zorlaştırması durumudur (Coştu, 2016). Örneğin; 

senelerce düz vites araba kullanmış bir hemşirenin otomatik vitese 

alışınca tekrar düz vites kullanmada zorlanması gibi.

2.2 Dışsal Faktörler

Toplumu etkileyen fiziksel-biyolojik çevre, sosyal-kültürel çevre,

politik ve ekonomik etmenleri içerir.
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2.2.1 Fiziksel-Biyolojik Çevre Faktörleri 

2.2.1.1 Fiziksel Çevre  
 

Kişinin ve toplumun bulunduğu çevredeki fiziksel özelliklerin 

tümüdür. Eğitim ve öğretimin planlamasında dikkate alınması 

gerekenler arasında; bölgenin coğrafi konumu, iklimi, bitki örtüsü, 

atıklar, barınak koşulları, hava kirliliği ve deprem bulunmaktadır 

(Babaroğlu, 2018). 2016’da Gündoğdu ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmada, fiziksel çevre kirliliğinin, yaşam kalitesini etkilediği ve 

insan sağlığını, özellikle de çevresel etkenlere daha fazla duyarlı olan 

çocukları çeşitli yönlerden etkilediği ele alınmış. Bu makalede, 

fiziksel çevre kirliliği adı altında hava, su, besin, ses ve 

elektromanyetik alan kirliliğinin, bebek ve çocuk sağlığı üzerine olan 

zararlı etkileri, bu etkilerin nasıl ortadan kaldırılabileceği ve hangi 

tedbirlerin alınabileceği ele alınmıştır. Bu konuya ilişkin, ebeveynlere 

ve topluma danışmanlık hizmeti verilmesinde kanıta dayalı yararlı 

bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır (Gündoğdu ve ark., 2016).  

 

2.2.1.2 Biyolojik Çevre 

 

Beş etmenden oluşmaktadır. Bunlar; mikroorganizmalar, vektörler, 

bitkiler, hayvanlar, bitkisel ve hayvansal gıdalardır. Özellikle 

mikroorganizmaların sebep olduğu salgınlar, yine bu 

mikroorganizmalarla enfekte olan gıdaları hazırlayan bireylerin kişisel 

hijyen azlığı sebebiyle tifo, dizanteri, kolera gibi hastalıkların, 

zehirlenmelerin meydana gelmesi biyolojik çevreye ait etmenlerdir. 

Ek olarak, Avrupa’da ilaca dayanıklı HIV/AIDS ve tüberküloz, dünya 
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genelinde endişe verici 2009 H1N1 pandemisi gibi salgınlar, aynı 

şekilde çocuk felcinin tekrardan görülmesi çocuk felcinden 

arındırılmış ülkemiz gibi diğer ülkeler için bir tehdide neden olur 

(Düzgün ve ark., 2019). Biyolojik afetlerden biri de salgındır. 

Ekolojik farklılıklar, artan anti mikrobiyal direnç, kronik hastalıklar, 

artmakta olan yoksulluk, beslenme bozukluğu ve toplumun HIV gibi 

enfeksiyonlar sebebiyle bağışıklık sisteminin zayıflaması, iklimin 

değişmesi, hızlı nüfus akımı, temel sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği, 

içeriği ve geçerliği gibi pek çok unsura bağlı olarak yeni enfeksiyon 

etkenlerinin ya da kontrol edilenlerin yeniden salgınlar yapabileceği 

bilinmektedir (Şimşek, 2020). 2019 Aralık’ta Çin’in Hubei eyaleti 

Wuhan şehrinde ortaya çıkan COVID-19 salgını, kısa zamanda

pandemiye dönüşerek, toplumların normal yaşam düzenini değiştiren 

biyolojik bir afet haline gelmiştir (Lu ve ark., 2020). Şimşek 2020’de 

yaptığı çalışmada; ‘Biyolojik Afet Olarak Covid 19 Pandemisi 

Özelinde Mevsimlik Tarım İşgücü ve Ailelerine Yönelik Temel Sağlık 

Hizmetlerinin Sunumu’ konusunu ele almış. COVID-19 salgını 

özelinde, oluşabilecek yeni salgınlar da dikkate alınarak, hastalık ve 

erken ölümlerin engellenmesi için mevsimlik tarım işçileri ve 

ailelerine ilişkin temel sağlık hizmetlerinin proje anlayışıyla değil, 

sosyal devlet bazlı, etkisi ispatlanan modellerin hizmete uyarlanarak 

devam ettirilmesinin önemine değinmiştir. Bu kapsamda, İlçe Sağlık 

Müdürlükleri’nin bulaşın önlenmesi ve semptom tarama dahil, 

topluma doğru sağlık bilgisinin yayılması ve hizmete ulaşımın 

kolaylaştırılması için nüfusun büyüklüğüne göre o nüfus içinden 

belirlenecek kadın/erkek, okuma-yazması olan kişilere eğitim 
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verilerek aktif hizmet planlama, sunumu ve değerlendirme 

çalışmalarına iştirakının sağlanması gerektiği öngörülmüştür (Şimşek, 

2020). 

2.2.2 Sosyal Kültürel Faktörler

Kültürel çevre; toplumun örf, adet ve değer yargılarını içerir. Sosyal 

çevre ise kişilerin birbirleri ile ilişkilerini, toplumsal statü ve 

görevlerini kapsamaktadır. Seneleredir sosyo-kültürel özelliklerinin 

devamını sağlayabilmek için çaba sarf eden kişiler, bunu sağlıkla 

alakalı davranışlarına da yansıtarak, sağlık problemlerinin çaresini 

sosyo-kültürel çevrelerinde bulmaya çalışmışlardır (Babaroğlu, 2018; 

Baş ve ark., 2017). Toplumda eğitime ilişkin inançların belirlenmesi; 

kişilerin verilecek eğitim hizmetlerine katılımını sağlar, saptanan 

problemler için hazırlanan ve uygulanan eğitimlerin etkisini arttırır ve 

toplumun eğitime ilişkin olumlu davranış geliştirmesini sağlar 

(Türkdoğan, 2016). 

2.2.2.1 Eğitim ve öğretimi etkileyen sosyal ve kültürel 
etmenler şunlardır:

2.2.2.1.1 Aile yapısı; 

Cinsiyete ait roller, cinsel uyum, aile bireyleri arasındaki bağ ve 

anlaşmazlık noktaları, boşanma olayları, toplumda çekirdek mi yoksa 

geniş aile yapısının mı daha çok görüldüğü gibi özellikleri kapsayan 

konuları içerir (Baş M. ve ark., 2017, Bademli ve ark., 2016).
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2.2.2.1.2 Ekonomik ve sınıfsal durum; 
 

Gelirin toplumdaki dağılımı, elverişli ev imkanları, beslenme ve giyim 

için yeterli olması, yoksulluk, zenginlik ve işsizlikle ilgili değerleri 

içerir. Örnek verecek olursak; toplumdaki kötü sağlık koşullarına 

sebebiyet veren yoksulluk bulaşıcı hastalıları arttırabilir ve bundan 

dolayı da bu hastalıkların bulaş yolları ve korunma yöntemleri ile ilgili 

eğitimlerin verilmesi gerekebilir (Baş M. ve ark., 2017, Bademli ve 

ark., 2016). 

 

2.2.2.1.3 Nüfus özellikleri ve politikaları; 
 

Toplumun nüfus özellikleri, nüfusun yaş, cinsiyet, ekonomik durum, 

nüfusun büyüklüğü, büyüklüğündeki değişimler, meslek, eğitim, din, 

etnik grup ve nüfus hareketlerini kapsar (Baş, H. 2017).  Dünyanın en 

kalabalık 20 ülkesinden biri olan Türkiye’nin 2050 senesinde 

Avrupa’nın en kalabalık ülkesi olacağı düşünülüyor. Nüfus 

yapısındaki bu değişim, beraberinde nüfusun yaşlanması ve yaşlılığa 

bağlı problemleri de getirir (Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı, 

2012).  

 

2.2.2.1.4 Geleneksel sağlık uygulamaları; 
 

Özel diyetler, bitkisel yöntemler, şişe çekme gibi tıp dışı kişilerden 

faydalanma sıklığı, destekleyici tedavi uygulamalarına toplumun ve 

sağlık profesyonellerinin fikri gibi konuları içerir. Örneğin; ruhsal 

hastalıklar için hocalara ve üfürükçülere başvurulması, sağlıklı bir 
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gebelik için gebenin karnına ip bağlanması. (Baş M. ve ark., 2017, 

Bademli ve ark., 2016, Baş, H. 2017).  

 

Çınar’ın 2015’te yaptığı ‘Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında 

uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi’ adlı çalışmada 

annelerin bebek bakımında kullandıkları geleneksel yöntemler 

değerlendirilmiştir. Geleneksel olarak bilinen tıbbi bilgi ve 

uygulamaların toplumundaki yerinin, yalnızca kırsal kesimlerde değil, 

modern kent ortamında da önemini kaybetmeksizin devam ettiği 

görülmüştür. Son zamanda yapılan çalışmalarda bebek bakımında, 

geleneksel uygulamaların yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür 

(Çınar ve ark., 2015).  
 

2.2.2.1.5 Göçler; 

 

Nüfus hareketleriyle alakalı yapılardan en kompleks, hareketli ve 

ölçümü en zor olanıdır. Gelişmekte olan ülkelerde sosyal, siyasal, 

maddi imkanlar sebebiyle kırsal kesimden kentlere göçler olmaktadır. 

Buna ek olarak, kişilerin kendi ülkesinde veya diğer ülkelere gönüllü 

veya mecburi göçler de olabilir. Bu durumda nüfus yapısı çok kültürlü 

bir hal alır ve toplumun eğitim seviyesini, eğitim tutumlarını ve aynı 

zamanda verilecek eğitim ve öğretimi de etkiler. Göç edenlerin kendi 

kültürel değerlerini devam ettirmek istemesi ve yeni kültürel yapıya 

ayak uyduramamaları eğitim ve öğretimde çok önemli bir etmendir. 

Ülkemizde nüfusun artması göçün kontrolsüz artışına sebep olurken 

hızlı kentleşmeden ötürü ortaya çıkan alt yapı sorunları, şehircilik 

hizmetlerinin eksikliği; sağlıksız kentleşme ve gecekondu semtlerinin 
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oluşmasına sebebiyet verir (Baş M. ve ark., 2017, Bademli ve ark., 

2016, Baş, H. 2017).  

 

Durgun 2017’de yaptığı ‘Sığınmacıların Türkiye’ye Olumsuz Etkileri’ 

adlı çalışmasında; sayıları milyonları bulan sığınmacıların Türkiye’ye 

sosyal, ekonomik, kültürel alanlardaki olumsuz etkilerini belirlemeyi 

ve çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamıştır (Durgun ve Aydın, 

2017).  

2.2.2.1.6 İletişim; 
 

Toplumda ağırlıklı olarak kullanılan dil ve lehçe, dilin kullanımı, ses 

volümü, duygu ve düşüncelerini paylaşma arzusu, göz teması, beden 

dili, yüz ifadesi, selamlaşma gibi sözsüz iletişim faktörlerinin 

kullanımını kapsar. Eğitim ve öğretimin hedeflerine ulaşmasına etki 

eden başlıca etmenlerden biri, sözsüz iletişime ek olarak iletişimde 

aynı dilden faydalanmaktır. Baskın olarak kullanılan dilin 

kullanımındaki eksikliklere bağlı ortaya çıkabilecek iletişim 

problemleri, algılamayla ilgili sorunlara, verilen eğitime ilginin 

azalmasına ve hedeflenen davranış değişikliğinin olmamasına yol açar 

(Baş M. ve ark., 2017; Börü ve Boyacı, 2016).  
 

2.2.2.1.7 Alışkanlıklar ve boş zaman aktiviteleri; 
 

Bağımlılık yapacak madde kullanma alışkanlığı ve toplumun bakış 

açısını, sigara, alkol, çay, kahve ve ilaç alışkanlıklarının neler 

olduğunu içerir. Kişilerin boş vakitlerinde yaptığı spor ve eğlence 

aktiviteleri, bu aktivitelerin yapılmasını etkileyen faktörleri ve sağlık 

durumuna etkisini kapsar (Yayla ve Çetiner, 2019). 
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2.2.2.1.8 Ev koşulları; 
 

Öğrencinin eğitim ihtiyaçlarının saptanmasında, evin yapısı, oturma 

ve yatma odalarının bölünmesi, odaya düşen kişi sayısı, evde hayvan 

besleme durumu, insanların hayvanla teması gibi durumlar rol oynar 

(Susam ve ark., 2019).  

 

2.2.2.1.9 Politik Faktörler;  
 

Eğitim ve öğretimin niteliğini belirleyen bir diğer faktör de politik 

faktörlerdir. Kişileri okullara kazandırmayı hedefleyen politikalar ve 

yatırımlar bu bakımdan özenle ele alınmalıdır. Nitelik bakımından 

zengin bir eğitim öğretim hizmeti için nüfus hareketleri ve 

dağılımlarının, okullardan beklentilerin, ortaya konacak emeğin iyice 

planlamasının yapılması gerekmektedir. Bilindiği üzere ülkelerin 

okullaşmaya yatırım yapmaları kalkınmalarındaki altın anahtardır 

(Arastaman, 2019).  

 

2.2.2.1.10 Ekonomik Faktörler 

 

Gelişmekte olan ülkelerin dörtte birinden fazlası, açlık sınırının 

altında hayatını sürdürmektedir. Bu ülkelerdeki nüfusun yoğunlaşması 

beraberinde ekonomik problemleri de getirmektedir. Nüfusun niteliği 

ve artış hızı, tüketici ve işsiz bir nüfus ile beraber ev, gıda, sağlık ve 

eğitim hizmetlerindeki isteği de arttırır (Babaroğlu, 2018; Türkiye 

Sağlıkta Dönüşüm Programı, 2012). 

Eğitim ve yoksulluk arasında kısır bir döngü bulunmaktadır. 

Yoksulluk arttıkça eğitim imkanlarına ulaşmak zorlaşır, eğitim 
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seviyesi azaldıkça da yoksulluk artar. Bundan dolayı yoksul olan 

toplumlarda eğitime ek olarak kişi ve grupların ekonomik 

ihtiyaçlarının giderilmesi de eğitimin başarısını arttırır (Babaroğlu, 

2018). 2020’de Tabak’ın yaptığı çalışmaya göre eğitim çıktılarının 

hane gelirine ve çocuğun okul dışındaki öğrenme ortamını 

zenginleştirme aşamasında kullanılan gider miktarına bağlı olduğu 

sonucuna varılmıştır (Tabak, 2020).  

3. UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?  
 

Günümüzde toplumların gelişmişlik düzeylerini, ortaya çıkardıkları 

bilimsel ve teknolojik gelişmelerin varlığıyla ilişkilendirmekteyiz. 

Teknolojik alanda ortaya çıkan çeşitli gelişmeler yoluyla eğitim 

sisteminde de çeşitli yenilikler yaşanmaktadır. Günümüzde öğrenme 

ortamlarının teknolojiden bağımsız düşünülmemesi gerekliliği 

bulunmaktadır. Teknolojik alanda yaşanan gelişmelere paralel olarak 

eğitim alanında da değişiklik yapılması ihtiyacı doğmaktadır (Korucu 

ve ark., 2016).  

Teknolojik gelişmelerin bir diğer getirisi ise bireylerde yaşanan eğitim 

gereksinimlerinin değişme göstermesidir. Günümüz koşullarında 

öğrenme ortamlarının öğrenci ve toplumun ihtiyacına göre yeniden 

düzenlenmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır. Kişilerin bilgilere kolayca 

erişebilmeleri, bilgileri üretmesi ve kendi aralarında bu bilgileri 

paylaşabilmeleri adına öğrenme ortamlarının da bu gereklilikleri 

karşılayabilecek şekilde araç ve gereçlerle donatılması ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır (Korucu ve ark., 2016). 
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Eğitim kurumlarının; öğrencilerin tek başlarına eğitimi 

gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenen bir ders 

programı ile gerçekleştirdikleri çalışmalara uzaktan eğitim denir. 

Farklı bir deyişle ise; öğrencilerin ve öğretmenlerin birbirlerine 

mesafe olarak uzak olmalarına rağmen aynı zamanlarda ya da farklı 

zamanlarda bir araç vasıtasıyla iletişim kurabildikleri bir eğitim 

sistemi demektir. Diğer tanımlara göre ise eğitim; eğitsel araçla 

öğrenci arasında iletişim kuran bir sistem olarak belirtilmiştir (Dinçer, 

2016). 

Bedensel, toplumsal ve ekonomi şartları açısından eşit olmayan 

bireylere dolayısıyla geniş kitleye eğitimden yararlanma olanağı 

sağlayabilen uzaktan eğitimi farklı araç-gereçlerle 

gerçekleştirebilmekteyiz. Günden güne gelişen ve değişen teknoloji ile 

uzaktan eğitimde de gelişmeler ve değişimler yaşanmaktadır. Eski 

zamanlarda basılı materyaller ve mektuplar yoluyla başlayıp 

programlı metinlere ve ders kitaplarına kadar uzanan bir süreç 

şeklinde ilerleyen teknolojik ilerleme, günümüzde bu materyallere 

farklı ortamlarda da erişebilme şeklinde devam etmektedir. Uzaktan 

eğitimin gerçekleştirilmesi sırasında radyo, teyp, filmler, televizyonlar 

ve sunumların kullanılabildiği çoklu ortamlar ve internet ve bilgisayar 

teknolojileri de farklı ortamlar olarak kullanılmaktadır (Balaman ve 

Hanbay Tiryaki, 2021). 

 

Uzaktan eğitim uygulanması aşamasında içerisinde bulunulan imkân, 

şart ve ihtiyaçlar belirleyici niteliktedir. Ülkemizde covid-19 salgını 

süresince uzaktan eğitim için internet ve televizyon teknolojilerinden 
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yararlanılmaktadır. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) çevrimdışı eğitim için 

kullanılırken, çevrimiçi eğitimde ise yine EBA platformundan ve 

ZOOM canlı ders yazılım programından etkin şekilde 

faydalanılmaktadır. Bilindiği üzere uzaktan eğitimde öğrenciler ve 

öğretmenler farklı ortamlarda bulunmakta ve bu iletişim teknolojileri 

sayesinde etkileşim halinde bulunmaktadırlar. Bu teknolojiler 

sayesinde kavramsal anlamda güncel eğitim olanakları yaratılmakta, 

işin ve öğretimin bütünleşmesi sağlanmakta, eğitim alanındaki 

fırsatlar eşitlenmekte, hayat boyu öğrenme sağlanmakta, süreçlere 

eğitim teknolojileri entegre edilmekte, kişisel ve toplumsal eğitim 

olanağı sunulmakta ve eğitim etkili, ucuz ve verimli hale 

getirilmektedir. Diğer taraftan uzaktan eğitimle ailesel durumlar, yaş, 

coğrafi olarak uzakta olma, hastalık, para ve zaman yetersizliği gibi 

problemleri bulunanlara ve örgün eğitim kurumunda eğitim olanağı 

olmayanlara ya da bu imkanların olmadığı zamanlarda öğrenen 

kişilere basılmış, görsel, işitsel ve elektronik materyal kullanarak 

eğitim ve öğretim verilmesine olanak sağlamaktadır (Balaman ve 

Hanbay Tiryaki, 2021). Neredeyse bütün ülkeler öğretmenler, 

öğrenciler, veliler ve okul yöneticileriyle iletişim halinde olabilmek 

adına mevcut uygulamalarına ek olarak canlı ders ve online kurs 

düzenlemiştir (Chang ve Satako, 2020).  
 

Yüz yüze eğitimle karşılaştırıldığında uzaktan eğitimin de birçok 

olumlu ve olumsuz özelliği bulunmaktadır. Uzaktan eğitimde zaman 

ve mekân sınırlamasının olmaması ve fazla sayıda kişiye eşzamanlı 

öğrenme olanağı sağlayarak bilgiye erişim sağlaması bireylere kendi 
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öğrenme hızlarında öğrenme olanağı sağlamaktadır. Diğer yandan 

grupla çalışamama dolayısıyla bu disiplini öğrenememe durumunun 

yaşanması, iletişim azlığından kaynaklanan motivasyon düşüklüğü ve 

öğrenende asosyallik durumları yaşanabilir. Uygulamayla 

öğretilebilecek konuların öğretiminde yetersizlikler yaşanabileceği 

gibi teknolojiye bağımlılık da ortaya çıkabilir. Diğer yandan uzaktan 

eğitimle öğrencileri ölçme ve değerlendirme aşamasında da güvenirlik 

sorunları yaşanabilmektedir (Elitaş, 2017).   
 

Okulları kapatmak ülkeleri eğitim sistemini ayakta tutabilmek adına 

yenilikler yapmaya zorlamakta, yavaş yavaş tüm dünyada yeni bir 

eğitim sistemi ortaya çıkmakta, hükümetler eğitim sistemlerinin 

sekteye uğramaması için yeni çözüm arayışlarına girmekte ve 

öğrenmede seviye daha çok dijital erişimin seviye ve kalitesine 

bağlanmaktadır (Gilani, 2020).  
 

Okulların kapalı olması durumunda öğrenmede süreklilik sağlanması 

aşamasında öğrenciler, öğretmenler ve dahası hükümetler daha önce 

yaşanmayan zorluklar yaşamıştırlar (Chang ve Satako, 2020). Covid 

pandemisi ile mücadele eden ülkelerde öncelikli hedef eğitim 

sisteminin kesintiye uğratılmadan devam ettirilmesini sağlamak 

olmuştur. Süreç boyunca ülkeler ellerinde bulunan uzaktan eğitim 

olanaklarıyla durumun üstesinden gelmeye çalışmışlardır (Ertuğ, 

2020).   

 

Bazı ülkeler ve yerel yönetimleri Covid-19’un yayılımını azaltmak 

amacıyla ev karantinası, seyahat etme yasağı, okulların kapatılması 



 

 49 

gibi önlemler almışlar ve okulların kapanması ile gerek çocuklar 

gerekse gençler ve yetişkinler okullarına gidememişlerdir. Yaşanan bu 

durumlar gelecek zamanlarda öğrencilerin eşit şekilde eğitim alma 

olanaklarını sınırlandıracaktır (Giannini ve Lewis, 2020). 
 

3.1.  Dünyada ve Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Tarihi  
 

Dünyada uzaktan eğitimin tarihine bakıldığında 1700’lü yıllarda 

Boston Gazetesi ile steno dersinin uzaktan verilmesine dayandığı 

görülürken, Türkiye’de ise 1927 yılında mektupla öğretim şeklinde 

uzaktan eğitimde ilk adımlar atılmıştır. 1950’lerde mesleki eğitimde 

ve dil eğitiminde uzaktan eğitimin teşviki ile 1968’de TRT’nin 

kurulmasıyla beraber uzaktan eğitim çalışmalarına hız verilmiştir. 

Ülkemizde 1953’lerde “Limasollu Naci” ismiyle mektupla yabancı dil 

eğitimi uygulaması başlatılmıştır (turkyaybir.org.tr, 2021). 1982 

yılında Anadolu Üniversitesinin Açık Öğretim Fakültesi resmi 

anlamda faaliyete geçmiş ve bununla beraber 1990’larda 

üniversitelerin web tabanlı eğitim çalışmaları hız kazanmıştır (Fiş 

Erümit ve ark., 2019).  

Son yıllarda ise Covid-19 ile birlikte Türkiye’de uzaktan eğitim 

oldukça gelişme göstermiş ve bu süreçte EBA platformları ve 

televizyon kanalları vasıtasıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılında 

ZOOM gibi ücretsiz sağlanan uygulamaların kullanılması ile uzaktan 

eğitimde desteklenmeye Millî Eğitim Bakanlığı tarafından izin 

verilmiştir (Kırık, 2016). Geliştirilen donanım teknolojilerinin 

sayesinde artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik 
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gözlükleri sayesinde uzaktan eğitim projeleri geliştirilmeye başlanmış 

ve sunulan görüntülerin kalitesinin yüksek oluşu ve gerçeğe yakın 

oluşları sebebiyle de günümüzde kullanılmaktadır (Yamamoto ve ark., 

2018).  

 

Eğitim öğretimde uzaktan eğitim konusuna karşı önyargıları olanlar da 

her dönem bulunmaktadır. Bu düşünceye sahip kişiler dünyanın her 

bölgesinden olabilmekte, belli bir yöreye ya da bölgeye özel 

olmamaktadırlar. Kimi uzmanlara göre uzaktan eğitim ile yüzyüze 

eğitimdeki iletişim ruhu oluşturulamazken sonuç olarak da yetkinliği 

tam olmayan mezunlar verileceğinden endişe etmektedirler (Lau ve 

ark., 2020).  

 

DSÖ genel müdürü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus okul ve 

işletmelerin açılmaları konusunda yaptığı açıklamada “Herhangi bir 

ülkenin ihtiyaç duyduğu son şey, okulları ve işletmeleri açıp virüsün 

yeniden canlanması nedeniyle onları tekrar kapatmak zorunda 

kalmaktır” söylemlerinde bulunmuştur (Lee, 2020).  
 

3.2 Uzaktan Eğitimin Yarar ve Sınırlılıkları 

3.2.1 Uzaktan Eğitimin Yararları 
 

• Bilgisayarlarla desteklenen eğitim ile öğrencilerde üst düzey 

düşünme becerilerinin geliştirilebilmesi, ezberci sistemden 

uzaklaşmalarının sağlanabilmesi ve kavrama yolu ile 

öğrenmelerinin teşvik edilebilmesi (Dikmen ve Tuncer, 2018),  
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• Eğitimin verildiği merkezden dünyanın her yerine ulaşılarak 

bilgi gönderilebilmesi, 

• Öğrencilere verilecek geribildirimlerin, daha detaylıca ve daha 

hızlıca yapılabilmesi,  

• Zamanda sınırlama olmadığı için öğrencilerin motivasyonlarının 

yüksek tutulabilmesi,  

• Puanlamanın, değerlendirmenin nesnel ve görece hızlı şekilde 

yapılabilmesi,  

• Öğrencilerin istedikleri yerlerden bilgileri öğrenmelerine imkân 

sağlandığından, öğrenme mesafesinin azaltılması,  

• Sayıca fazla öğrenciye ulaşılabileceği için materyallerin 

kullanımına bağlı oluşabilecek maddi maliyetlerin düşürülmesi,  

• Bilgisayarın öğrenme platformu olarak sabırlı bir eğitimci oluşu 

şeklinde sıralanabilir. 

 

3.2.2 Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları 
 

• Öğrenmenin oluşabilmesi adına bu ortamlarda önemi yüksek 

olan yüzyüze iletişim, göz teması kurulamayışı,  

• Öğrenmenin gerçekleşme sürecinde meydana gelebilecek 

problemlerin o anda çözülememesi,  

• Problem görüldüğü anda öğrencilerin yardım alamaması ve 

problemlerin çözülememesine bağlı gelişebilecek problemler 

olması,  

• Kendi kendine çalışmayı alışkanlık haline getiremeyen kişiler 

için planlamada zorluk çekilmesi,  
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• Fazla sayıdaki öğrencinin bulunması sebebiyle iletişimde 

yaşanabilecek problemlerin olması,  

• Uzaktan eğitimin altyapısının oluşturulması aşamasında ortaya 

çıkan mali yükün bulunması şeklinde sıralanabilir (Dinçer, 

2016).  

 

TÜİK 2016 (Türkiye İstatistik Kurumu) “Bilgi Toplumu İstatistikleri 

Raporu” nda, 2007’de evlerde bilgisayarların kullanılma oranları 

%33,4’ken bu oran yıllar geçtikçe artmış ve 2016’da %54,9 olarak 

bulunmuştur (TÜİK, 2016).  Bilgisayarların kullanımındaki artışla 

beraber bireylerde teknolojik cihazlarla eğitsel amaçlı aktivitelerin 

yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir (Dikmen ve Tuncer, 2018).  

3.3 Uzaktan Eğitimin Fiziksel Etkileri 
 

Uzaktan eğitimle birlikte sürekli ekran karşısında oturan öğrencilerde 

görme bozuklukları ve eklem rahatsızlıkları ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Sürekli evde duran çocuklarda ve bireylerde aşırı yeme 

isteği durumu yaşanmış ve can sıkıntısından dolayı abur-cubur 

atıştırma gibi olumsuz alışkanlıklar görülmeye başlanmıştır. Tüm bu 

sebeplerle toplumun %90’ından fazlası kilo almış ve sağlıkları 

etkilenmiştir (Kaplan, 2021).  

Evde kalınan dönemde teknoloji bağımlılığının yanı sıra yeme 

bağımlılığı da gelişebilmektedir. Teknolojinin doğru kullanımının 

yanında dengeli beslenilmesine de dikkat edilmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır. Bireyler evde kalma dönemlerinde daha fazla yeme 

eğilimi göstermekte, obezite durumuyla mücadelede olan çocukların 
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ve ergenlerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirmeleri gerektiği 

yerde evde kapalı kalmaktadırlar (www.buffalo.edu/news, 2020). 

Görme sağlığının sürdürülebilmesi açısından uzmanlar 2-5 yaş 

arasındaki çocukların ekran karşısında 1 saatten uzun süre 

kalmamasını önermektedir (Amerikan Pediatri Akademisi, 2016).  

3.4 Uzaktan Eğitimin Psikolojik Etkileri 
 

Pandemi döneminde aniden online eğitim düzenine geçilmesi 

öğrencileri de hazırlıksız yakalamıştır. Devlet okullarında 

öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin neredeyse %50’den fazlası 

teknolojiye bağlı sebeplerle online eğitimlerden yararlanamamış, 

EBA’ya ulaşmakta zorluk yaşamış ve bu süreçte eğitimden yoksun 

kalmışlardır. Özel eğitim kurumlarındaki öğrenciler ise kısa zamanda 

uzaktan eğitime geçmiş ve uyum sağlamışlardır (Kaplan, 2021).  

Özellikle pandemi döneminde okul öncesi ve 1. sınıf eğitimine devam 

eden öğrenciler oldukça şanssız bir dönem yaşamışlardır. Bilhassa 

devlet sınavlarına girecek öğrencilerde ruhsal çöküntüler 

yaşanmasının sebebi sürekli değişen sınav tarihleri olmuştur. Sınav 

kaygısı olmayan öğrencilerde dahi bu dönemde sınav kaygıları 

görülmüştür. Bu süreçte iki yıllık meslek ön lisans programlarına 

devam eden öğrenciler neredeyse hiç okula gitmeden mezun 

olacaklardır. Tüm bu sebeplerle mesleklerini nasıl icra edeceklerinin 

kaygısını yaşamaktadırlar. Pandemi sürecinde ve sonrasında 

öğrencilerin psikolojik açıdan desteklenmesi ve yönlendirme 

yapılması oldukça önemlidir. Bu süreçte öğrencilerin olumsuz 
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haberlere ve olaylara maruz kalmamasına dikkat edilmelidir (Kaplan, 

2021).  

Diğer bir konu da Covid 19 döneminde evde kalmak zorunda kalan 

kadınların ve çocukların şiddet veya istismara uğrayabilme riskleridir. 

Bu durum Avrupa Konseyi ve pek çok bilim insanınca ifade 

edilmektedir (Avrupa Konseyi, www.coe.int/tr, 2021). Lisansüstü 

düzeyindeki öğrencilerde bile uzaktan bir eğitime dahil olduklarında 

başarılı olma kaygısı görülmektedir (Picciano ve ark, 2007).  

3.5 Uzaktan Eğitimin Sosyal Etkileri 
 

Pandemi döneminde uzun süre evden çıkamayan öğrencilerde 

bunalım, akranlarıyla iletişimlerinin azalması sebebiyle 

sosyalleşememe gibi durumlar ve depresyon gibi psikolojik eğilimler 

artmıştır. Bu süreçte öğrencilere gerekli rehberlik hizmetleri ve 

psikolojik desteklerin verilmesi önemlidir. Eğitim kurumları ve 

ebeveynler bu süreçte öğrencilere bu konularda destek sağlamalıdır. 

Aile içerisinde daha etkin iletişimler kurularak ve çocuğun pozitif 

davranışları desteklenerek psikolojik anlamda iyileştirme yapılması 

mümkündür (Kaplan, 2021).  

Bu dönemde ihtiyaçları karşılamak amacıyla bazı mesleki eğitim 

kurumlarında üretim kapasiteleri arttırılmış ve maske, siperlik, önlük, 

temizlik malzemesi gibi materyaller üretilmesi durumunda kalınmıştır 

(Özer, 2020). 

 

http://www.coe.int/tr
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3.6 Uzaktan Eğitimin Öğrenciler Açısından Avantaj ve 

Dezavantajları 
 

Tarih boyunca meydana gelen pandemiler sebebiyle ekonomi, sosyal 

ve kültürel sistemler ve dahası eğitim sistemi negatif etkilenmiştir 

(Çakın ve Akyavuz, 2020; Meltem ve Küçükoğlu, 2020). Pandemiler 

tüm toplumlarda olduğu gibi toplumun da her alanında ve her 

kesiminde etkisini hissettirmektedir (Üstün ve Özçiftçi, 2020). 

Hastalığın ilerleyişini en aza indirgemek amacıyla yapılan 

uygulamalar maalesef eğitim hizmetlerini de kesintiye uğratmaktadır 

(Soylu, 2020). Yapılan tedbir amaçlı uygulamalardan eğitim 

sisteminde gerçekleştirilen uygulama ise örgün olan yüzyüze eğitim 

sisteminden mecburi sebeplere bağlı olarak uzaktan eğitim sistemine 

ani biçimde geçiş olmuştur (Ertuğ, 2020). Uzaktan eğitim programına 

ani geçişle yükseköğretim kurumları ve diğer birçok kurum hazırlıksız 

yakalanmıştır (Bakioğlu ve Çevik, 2020).  

Covid-19 döneminde yapılan bir araştırmaya göre öğretmenlerin 

%50’den fazlası uzaktan eğitimle alakalı altyapının yeterli olduğunu 

fakat bazı öğrencilerin ellerindeki imkansızlıklar sebebiyle uzaktan 

eğitime erişmede sıkıntı çektiklerini bildirmişlerdir. Öğrencilerin 

evlerinde internetlerinin olmaması, donanımsal malzeme eksiklikleri, 

velilerin teknoloji konusunda bilgi yetersizlikleri ve öğrencilerin 

bireysel özellikleri sebepleriyle problemler yaşandığı bildirilmiştir. 

Özel öğrenciler ve yaş olarak küçük olan öğrenciler daha fazla 

zorluklar yaşamaktadır. Yaşanabilen çeşitli kısıtlılıklar; uzaktan 

eğitimde öğrenci motivasyonunun daha düşük oluşu, derse olan ilgi ve 
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dikkatlerindeki azlık ve altyapıdan kaynaklanan bazı problemlerin 

varlığıdır. Öğretmenlere göre öğrencilerde hareket azlığı ve teknoloji 

bağımlılığı durumlarının yaşanması uzaktan eğitimin olumsuz 

yanlarıdır (Demir ve Kale, 2020).  

Öğrenciler bu süreçte fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerden olumsuz 

etkilenmişler fakat diğer yandan da aileleriyle daha fazla zaman 

geçirme şansını yakalamışlardır. Bazı öğrencilerin evlerinde 

bilgisayar, tablet veya telefon bulunmaması dezavantaj olmuştur. Bazı 

durumlarda ise uzaktan eğitim alan abi ya da ablasının interneti veya 

teknolojik aleti kullanması ya da interneti bitirmesi gibi olumsuz 

durumlar yaşanmakta ve küçük kardeşe eğitim sırası gelmemektedir. 

Evde bulunan tek telefon nedeniyle sadece akşamları EBA’ya 

girebildiklerini belirten aileler de mevcuttur (Demir ve Kale, 2020).  

Uzaktan eğitimin avantajı sayılabilecek bir durum ise benlik saygısı 

düşük ve akademik başarısı görece az öğrencilerin akran baskısı ve 

zorbalığına dahası aşağılanmaya maruz kalmasını engellemesidir 

(“Homeschooling Pros and Cons”, 2020). Dünyanın bazı ülkelerinde 

uygulanan uzaktan ve açık erişim sayesinde dezavantajlı gruplarda 

bulunan işitme-görme engelliler, fiziksel engelliler ve mahkumlar da 

eğitimden faydalanabilmektedir (Anadolu Üniversitesi, 2021).  

Covid 19 pandemisinde uzaktan eğitim en iyi yöntem gibi görülse de 

eğitime ulaşmada eşitsizlikler doğurmaktadır. 2020 UNICEF raporuna 

göre tüm dünyada en az 463 milyon çocuk pandemi döneminde 

uzaktan eğitimden yararlanamamıştır (www.unicefturk.org, 2021). 

Anasınıfı düzeyinde 120 milyon, ilkokul düzeyinde 217 milyon, 

http://www.unicefturk.org/
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ortaokul düzeyinde 78 milyon, lise düzeyinde ise 48 milyon öğrenci 

uzaktan eğitime erişememiştir (Moreno ve ark, 2018).  E-öğrenme 

sürecinde dezavantajlı grupların da göz önüne alınıp eğitimden 

mahrum bırakılmamasına önem verilmelidir (Broom ve Douglas, 

2020). Aile koşulları iyi olan çocuklar bu süreci fazla yara almadan 

atlatabilecekken dezavantajlı gruptaki çocuklar fiziksel uzaklaşmanın 

yanında eğitimden de uzaklaşmaktadırlar (Reimers ve Fernando, 

www.worldsofeducation.org, 2021). Çevrimiçi eğitim uygulamaları 

hem eğitim eşitsizliklerini azaltmakta hem de bir paradoks şeklinde 

eğitim eşitsizliklerini arttırmaktadır. Gerekli durumlarda uzaktan 

eğitime geçilebileceğinden ülkeler bazında uzaktan eğitim 

uygulamalarının halihazırda bulundurulması ve yumuşak bir geçiş 

tasarlanması gerekmektedir (Moreno ve ark, 2018). Uzaktan eğitim ile 

öğrenciler fiziksel olarak iletişim kuramamalarına rağmen birebir 

iletişim kurabilmekte, grup çalışmalarına katılabilmekte ve daha kalıcı 

öğrenmeler elde edebilmektedirler (Tam ve ark., www.weforum.org, 

2021).  

3.7 Uzaktan Eğitimin Öğretmenler Açısından Avantaj ve 
Dezavantajları 

 

Öğretmenler; çevrimiçi gerçekleştirilen eğitim ve öğretim 

uygulamalarında öğrencilerle göz teması kuramadıklarını, velilerin 

genellikle uzaktan eğitim uygulamalarına destek oldukları fakat 

farkındalık durumları ve iş yoğunluklarına göre bu desteklerin zaman 

zaman değişkenlikler gösterebildiğini, ellerindeki müfredatı tam 

anlamıyla uygulayamadıklarını, bazı derslerde uzaktan eğitimle 

http://www.worldsofeducation.org/
http://www.weforum.org/
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uygulama yapmanın ve geri dönüt vermenin zor olduğunu, uzaktan 

eğitim ile yeterli iletişim ve sağlıklı geri dönüşleri gerçekleştireme-

diklerini, her öğrenciye erişme imkanlarının olmadığını ve 

öğrencilerde motivasyon azlığı görüldüğünü belirtmişlerdir. Diğer 

yandan uzaktan eğitim dünyadaki salgın durumunda eğitimde 

alternatif bir fırsat ve imkân sunması açısından kıymetlidir. Yüzyüze 

eğitimi desteklerken zaman ve mekân açısından da tasarruf 

sağlamaktadır (Demir ve Kale, 2020). 

Öğretmenlerin uzaktan eğitimle ilgili görüşlerinden bazıları şöyle 

olmuştur. İlk defa deneyimlediklerini, kendilerini zaman zaman 

yetersiz hissettiklerini, bazıları öncesinde deneyim sahibi 

olmadıklarını ve ilk kez uzaktan eğitimi deneyimlediklerini, 

bazılarıysa başlangıçta yetersiz olduklarını fakat kullandıkça deneyim 

kazandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin yaşadıkları diğer bir 

olumsuzluk ise altyapının ve internetin zaman zaman yetersiz kalması 

ve eğitimin sekteye uğramasıdır. EBA platformunu ise genel olarak 

yeterli bulduklarını belirtmektedirler. Bazı öğretmenler ise kendilerine 

ayrılan ders saatinin yetmediğini ve dolayısıyla resmi olmayan 

WhatsApp gibi iletişim kanallarından zaman zaman ders içerikleri 

paylaşmak durumunda kaldıklarını belirtmiştirler. Öğretmenler bu 

süreçte zaman zaman ilgisiz ailelerin de olduğunu ve internet yok 

bahanesiyle derslere devamın desteklenmediğini belirtmiştirler. 

Öğrencisinin verilen eğitim ve öğretimden yararlanamaması hem 

öğrenci gelişimi hem de öğretmen tatmini açısından olumsuz bir 

durum oluşturmaktadır. Öğretmenler bu sürecin bazı ilgili velileri çok 

yorduğunu düşündüklerini belirtirken, diğer yandan ilgisiz velilerle 
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iletişim kurmanın ve onlara ulaşmanın bile mümkün olmadığını 

düşünmektedirler (Demir ve Kale, 2020).  

Özellikle özel okullarda ve ilkokul 1. Sınıf seviyelerinde öğrencilerin 

öğretmenlerine bağlılık ve derse devam düzeyleri daha fazlayken, bazı 

sınıf seviyeleri ve branşlarda öğretmenler uzaktan eğitim sürecinde 

yok sayılmış, saygıya değer görülmemiştir (Kaplan, 2021). 

Yükseköğretim kurumlarındaki akademik personel ve öğretim 

elemanları ise büyük bir çoğunluğunun uzaktan eğitim materyal ve 

yöntemlerine karşı tecrübesiz ve yabancı olduklarını, kurumların 

teknik yapısının uygun olmadığını bildirmişlerdir (Kurnaz ve 

Serçemeli, 2020).  

 

Akgün (2019) çalışmasının sonuç bölümünde teknoloji kullanımı 

konusunda yeteri kadar bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahip kişilerin, 

teknolojileri rahatlıkla kullandıklarını fark etmeleri ile özgüvenlerinin 

daha da artacağını, endişe ve stres düzeylerinin önemli ölçüde 

düşeceğini belirtmektedir (Akgün, 2019). Öğretim elemanları 

teknolojinin öğretimde bir araç olarak kullanımının öğrenmeyi olumlu 

etkilediği görüşündedirler (Demirer ve Dikmen, 2018; Keleş ve Turan 

Güntepe, 2018). Öğretmenlerin pandemi süresince kullandıkları 

öğretim yöntemlerinin yeni ve kalıcı öğrenmelere yol açacağına ve 

teknolojik ilerlemelerin gelecek zamanlarda okullarda daha fazla rol 

oynayacağına inanılmaktadır (Broom ve Douglas, 2020). Özellikle 

yükseköğretim düzeyinde görev yapan öğretim elemanlarının bir 

dersin yüzyüze verilmesi ile uzaktan verilmesi arasında farklılıklar 
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olduğunun bilincinde olması ve dersleri online ortama entegre 

etmeleri gerekmektedir (ÜSUZEM, uskudar.edu.tr, 2021). 

Sosyoekonomik açıdan yetersiz olan toplumlarda görev yapan 

öğretmenlerin online ortam ile öğrencilerine destek olabilmeleri için 

daha fazla çaba göstermeleri gerekmektedir (Aydın, 

www.tedmem.org, 2021). 
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GİRİŞ 

Örgütler, belli bir amacı ve planı olan ve bu amaç ve planları 

gerçekleştirmek için insanlar tarafından oluşturulmuş sosyal araçlardır 

(Şişman, 1995, s.88). Örgütler sadece iş için bir araya gelmiş insan 

kümeleri değildir. Örgüt çatısı altında bir araya gelmiş bu insanları bir 

arada tutan değerler, davranışlar ve normlar bulunmaktadır (Sevinç, 

Tetik & Ercan, 2001, s.223). Bu normlar, çalışanlar tarafından anlamlı 

algılanmamaya başladığında çalışanları örgüte bağlayan unsurların da 

zayıflayacağı söylenebilir. Çünkü iş yerinin amacı ve anlamı, 

bireylerin memnuniyet duygusu ve etki düzeyleriyle ilişkilidir (Gayle, 

1997, s.18). Klasik motivasyon teorisyenleri ve hümanist psikologlar, 

bireylerin anlamlı olduğuna inandıkları bir iş hayatına içsel bir ihtiyaç 

duydukları fikrini desteklerler (Chalofsky, 2003, s.70). Dahası, 

yönetim bilimciler tarafından anlam kavramının artık bir motivasyon 

kaynağından daha ötede bir işleve sahip olduğu ve bireyin davranışları 

ile hayatı arasında önemli bir bağ kurma gücüne sahip olması ve 

bireyin arayış duygularını doyurması açısından önemli bir yere sahip 

olduğu vurgulanmaktadır (Göçen & Terzi, 2019, s.1488). Bireylerin 

bu arayış sırasında yaptıkları sorgulamalar ve bunun sonucunda 

aldıkları kararlar, işin yaşamlarındaki rolü hakkında farklı seçimler 

yapmalarına neden olur (Chalofsky, 2003, s.70). İşini anlamlı 

bulmayan bireylerin örgütle aralarında bulunan bağları zayıflayıp 

bireyleri farklı arayışlar içine sevk edeceği ve neticede işten ayrılma 

eğilimine yol açacağı düşünülmektedir.  



 

74 YENİ DÜNYA EKSENİNDE GÜNCEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 

Bu çalışmada, bu düşünce çerçevesinde anlamlı iş ve işten ayrılma 

eğilimi arasındaki ilişki incelenecek ve anlamlı iş ölçeğinin -

boyutlarıyla birlikte- işten ayrılma eğilimini yordayıp yordamayacağı 

sorgulanacaktır.  

1. ANLAMLI İŞ 

Kahn (1990, s.703) çalışmasında; örgüt üyelerinin, her durumda 

bilinçsizce kendilerine işle ilgili üç soru sorduklarını ve bu sorulardan 

birinin “anlam”la ilgili olduğunu ifade eder. Dolayısıyla örgütteki 

üyelerin kendilerini örgütün amaçlarına yönelik olarak 

sergileyecekleri performansın içine sokarken işin ne kadar anlamlı 

olduğunu sorgularlar. Yaşamlarını anlamlı bulan insanlar genellikle 

tüm enerjilerini alacak kadar zorlayıcı bir hedefe sahiptirler 

(Csikszentmihalyi, 1990, s.217). İş yerinde anlam, kişi ile kuruluş 

veya işyeri arasında bağlılık, sadakat ve özveri açısından bir ilişki 

anlamına gelir (Chalofsky, 2003, s.73). Pek çok insan, kariyerlerinin 

ve işlerinin aylık almaktan ve vakit geçirmekten daha fazlası olmasını 

ister yani iş hayatlarının aynı zamanda bir anlamı olmasını isterler 

(Šverko & Vizek Vidović, 1995, s.3). İşlerinin anlamlı olduğuna dair 

algıları olan insanlar, daha iyi psikolojik uyum sağlayıp aynı zamanda 

örgütlerini amaçlarına ulaştıracak niteliklere de sahip olurlar (Steger, 

Dik & Duffy, 2012, s.323). İşlerinin daha yüksek bir amaca hizmet 

ettiğini dolayısıyla işlerini anlamlı bulan insanlar, daha fazla iş tatmini 

ve çalışma birlikteliği göstermektedirler (Sparks & Schenk, 2001, 

s.854).  
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Anlamlı iş algıları yüksek olan örgüt üyeleri işlerinin sadece 

kendilerine değil aynı zamanda daha geniş bir yelpazeye hizmet 

sunduğu ve etki ettiği duygusuyla hareket ederler. Bir öğretmenin, 

işini sadece öğretmek karşılığında geçimini sağlayan maddi gelir 

kaynağı olarak değil aynı zamanda gelecek olarak gördüğü 

öğrencilerinin gönüllerine dokunup bu yolla geleceğe bir iz bıraktığını 

bilerek yapması yaptığı işi anlamlı kılacaktır (Göçen & Terzi, s.1491). 

Bu noktada değerlendirildiğinde anlamlı iş sadece çalışanların 

işlerinin zahmete değer, önemli veya değerli olduğuna dair 

algılarından ibaret değildir. Daha çok, işin kendisinden ziyade anlamlı 

deneyim süreçleridir (Allan, Batz-Barbarich, Sterling & Tay, 2019, 

s.501) denilebilir. Bu süreçler, çalışanların kendini gerçekleştirmesi, 

kişisel gelişim, başkalarına yardım etme, daha büyük iyiliğe katkıda 

bulunma gibi yönleri bulunan varoluşsal süreçlerdir (Lips-Wiersma ve 

Wright, 2012). 

Anlamlı iş; iş tatmini, motivasyon, performans ve örgütsel bağlılık 

gibi örgütle ilgili birçok kavramla yakın ilişki içerisindedir (Hackman 

& Oldham, 1980; Grant, 2007; Rosso, Dekas & Wrzesniewski, 2010; 

Steger, Littman-Ovadia, Miller, Menger & Rothmann, 2013; Jacobs 

2014; Williamson & Geldenhuys, 2014; Duffy, Allan, Autin & 

Douglass, 2014). Bu kavramların ifade ettikleri anlamlara 

bakıldığında tamamının örgütün varlığını sürdürebilmesi için yardımcı 

bazen de temel kavramlar olduğu anlaşılacaktır. Bu nedenle anlamlı iş 

veya işin anlamlı olarak algılanmasının da örgütün amaçlarına 

ulaşması ve varlığını sürdürmesi için önemli bir etken olduğu 

değerlendirilmektedir. Anlamlı iş, genellikle kişinin yaptığı işin şahsî 
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önemi olduğu algısına da sahip olan öznel bir deneyimdir (Rosso, 

Dekas & Wrzesniewski, 2010, s.91). Bu nedenle anlamlı iş, insanların 

kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı anlamalarını derinleştirmelerine, 

kişisel gelişimlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olabilir (Steger, Dik 

& Duffy, 2012, s.325).  

Sonuç olarak örgüt ve örgütte yapılan iş arasında sıkı bir bağ olduğu 

söylenebilir. Bireyler, örgütte yaptıkları işin anlam derecesine göre 

kendilerini örgütle özdeşleştirebilir veya örgüte yabancılaşabilirler. Bu 

noktada işin sadece direkt olarak kendisi değil aynı zamanda işin 

yapıldığı süreçlerin de bireylerin kendi özlerinde bıraktığı hislere göre 

anlam kazanmaktadır. Örgütte bireye kendini gerçekleştirme, kişisel 

gelişim gibi imkânların sunulması bireyin işini anlamlı bulmasını ve 

örgütü varoluşsal gerçekliğinin bir aracı olarak görmesini sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

2. İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ  

İşten ayrılma, bireyin kendi inisiyatifinde olan ve bireyin başlattığı, 

içinde bulunduğu sosyal bir çevreden kendi isteğiyle ayrılma eğilimi 

(Gaertner, 1999, s.479) olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle 

üyelerin örgütten ayrılma konusunda bilinçli ve kasıtlı istek sonucu 

aldıkları karardır (Tett & Meyer, 1993, s.261) da denilebilir. 

Çalışanlar farklı nedenlerden dolayı kendi istekleri ile örgütten 

ayrılabilirler. Bu farklı nedenler çalışanda ayrılmadan önce ayrılma 

eğiliminin oluşmasına neden olur.  
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Örgüt üyelerinin işten ayrılma eğilimlerini etkileyen farklı 

faktörlerden bahsedilebilir. Bunlardan en önemlileri arasında “örgüt 

kültürü ve değerleri, çalışma arkadaşları ile ilişkiler, iş / rol talep ve 

beklentileri ile kariyer geliştirme fırsatları, ödüllendirme yapıları ile 

işin kendisi, ücreti” (Çarıkçı & Çelikkol, 2009, s.160) ve örgüt iklimi 

sayılabilir. Örgüt içerisindeki yüksek işten ayrılma eğilimi zamanla 

yüksek personel sirkülasyonuna yol açabilir ve neticede deneyimli iş 

gücü kaybına neden olarak örgütün etkinliğini olumsuz yönde 

etkileyebilir (Lia & Bambang, 2017, s.167). Kısacası işten ayrılma 

eğilimi, örgütler açısından tecrübeli, yetişmiş, yüksek performans 

gösteren insan kaynaklarını sekteye uğratarak önemli bir maliyet 

dezavantajına neden olabilir (Gürbüz & Bekmezci, 2012, s.194).   

Çalışanların işten ayrılmalarının en önemli öncülü olarak işten ayrılma 

eğilimi gösterilebilir (Koçak & Yücel, 2018, s.683). Bundan dolayı, 

işten ayrılma eğilimin nedenlerini belirlemek, tanımlamak ve elde 

edilen sonuçlara karşı önlemler alarak işten ayrılma eğilimiyle başa 

çıkılabilecek yöntemleri tespit etmenin işten ayrılma niyeti ve 

dolayısıyla işten ayrılma davranışını önlemenin yolu olarak kabul 

edilir (Tumwesigye, 2010, s.942). Etkili bir yönetim ve insan 

kaynakları anlayışının benimsenmesi, üyelerin meslekî ve kişisel 

gelişimlerine yönelik eğitimler ve imkânlar sunulması, çalışma 

ortamlarının iyileştirilmesi, adil bir terfi sisteminin kurulması, tatmin 

edici ücret politikaları, iş garantisi, tarafsızlık, liyakat, örgütsel 

bağlılığın sağlanması, kararlara katılımın sağlanması (Tütüncü & 

Demir, 2003, s.165-166; Tuna, 2007, s.51) gibi hususların işten 

ayrılma niyeti üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olacağı 
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düşünülmektedir. İşten ayrılma eğiliminin önlenmesine ilişkin olarak 

örgütsel bağlılık kavramına özellikle vurgu yapmanın faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Örgütsel bağlılık, çalışanın kendi örgütüne yönelik 

olarak hissettiği bağın gücünü ifade etmektedir (Bayram, 2005, s.125). 

Örgütsel bağlılık, çalışanın örgütle ilişkisini karakterize eden ve 

örgütteki üyeliğine devam etme veya üyeliği sonlandırma kararına 

etkileri olan psikolojik bir durum (Meyer & Allen, 1991, s.67) olarak 

tanımlanmaktadır. Örgütsel bağlılığa vurguda bulunmamızın sebebi 

ise yapılan alanyazın taramasında işten ayrılma eğilimi ile ilişkisi en 

çok araştırılan kavram olmasıdır. Sonuç ve tartışma bölümünde ilgili 

alanyazına değinilecektir.  

Sonuç olarak örgütün en önemli ve örgütü amaçlarına ulaştıracak esas 

unsuru olan örgüt üyelerinin işten ayrılma eğilimleri işten ayrılma 

eylemine dönüşebilmekte ve bu dönüşümün neticesi olarak ortaya 

çıkan çalışan sirkülasyonunun yetişmiş çalışanların örgütten 

ayrılmasına ve örgütün hem malî hem de psikolojik olarak 

etkilenmesine yol açtığı söylenebilir. Örgüt yönetiminin işten ayrılma 

eğilimi konusunda hassas davranıp proaktif bir yaklaşım içerisinde 

olmasının örgütün varlığını devam ettirebilmesi açısından önemli bir 

unsur olduğu değerlendirilmektedir.  

Bu çalışmada “anlamlı iş” ile “işten ayrılma eğilimi” kavramları 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve bağımsız değişkenlerin bağımlı 

değişkenleri ne düzeyde yordadığını tespit etmek amaçlanmaktadır. 

Yapılan literatür incelemesinde bu iki kavramın Türkiye bağlamında 

birlikte incelendiği herhangi bir çalışmanın bulunmadığı anlaşılmıştır. 
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Çalışmadan elde edilen bulgular Türkiye bağlamı dışındaki 

çalışmalarla birlikte değerlendirilip tartışılacaktır. Bu yönüyle 

çalışmanın literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  

3. YÖNTEM  

Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplamada 

kullanılan ölçme araçları ve verilerin analizinde kullanılan istatistik 

teknikleri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma nicel bir çalışma olup ilişkisel tarama modelinde 

gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama modelleri, değişkenler arasındaki 

ilişkilerin derecesini ve düzeyini tespit etmeyi amaçlayan araştırma 

modelleridir (Karasar, 2012). Bu çalışma kapsamında öğretmenlerin 

anlamlı iş algıları ile işten ayrılma eğilimleri arasındaki ilişkiler 

incelenmiş ve anlamlı işin öğretmenlerin işten ayrılma eğilimini 

yordama durumu belirlenmeye çalışılmıştır.  

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 

Kahramanmaraş ili merkez ilçelerinde (Onikişubat, Dulkadiroğlu) 

bulunan kamu anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerinde görev yapan 

toplam 8957 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi için 

gereken büyüklüğün % 95 güven düzeyi için 368 kişi olduğu 

belirlenmiştir. “Basit Seçkisiz Örnekleme” yöntemiyle belirlenmiş 

390 öğretmene ulaşılmıştır. Toplanan ölçme araçlarından veri 

analizine uygun olmayan 7 tanesi çıkarılarak geriye kalan 383 tanesi 
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ile analizler yapılmıştır. Araştırma örneklemine dâhil edilen 

katılımcıların %61.1’ini (n=234) kadınlar, %38.9’unu (n=149) 

erkekler oluşturmaktadır. Katılımcıların %46.2’si (n=177) 1-5 yıl 

arasında, %31.6’sı (n=121) 6-10 yıl arasında, %13.3’ü (n=51) 11-19 

yıl arasında ve %8.9’u (n=34) 20 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahiptir. 

Son olarak katılımcıların %11.7’si (n=45) anaokullarında, %33.7’si 

(n=129) ilkokullarda, %37.1’i (n=142) ortaokullarda ve %17.5’i 

(n=67) liselerde görev yapmaktadır. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada öğretmenlerin anlamlı iş algılarını belirlemek için 

“Anlamlı İş Ölçeği”, işten ayrılma eğilimlerini belirlemek için de 

"İşten Ayrılma Eğilimi Ölçeği" kullanılmıştır. Veri toplama 

araçlarının araştırmada kullanılabilmesi için araştırmacılardan gerekli 

izinler e-posta yoluyla alınmıştır. 

3.3.1. Anlamlı İş Ölçeği 

“Anlamlı İş Ölçeği”, Göçen ve Terzi (2019) tarafından geliştirilmiştir. 

21 maddeden oluşan ölçek katılımcıların görüşlerini belirlemek için 

"Beşli Likert" şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçeğin “işte anlam, işte 

anlam arayışı, iş ilişkileri, işte anlam liderliği, işte aşkınlık ve işte 

tevazu” olmak üzere 6 alt boyutu bulunmaktadır. Anlamlı İş Ölçeğinin 

6 alt boyutlu yapısını doğrulamak amacıyla araştırma kapsamında elde 

edilen veriler üzerinde yapısal eşitlik modeli kullanılarak Doğrulayıcı 

Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Model uyumunun 

değerlendirilmesinde χ2/sd, CFI, TLI, RMSEA ve SRMR değerleri 

kullanılmıştır (Kline, 2019). DFA sonucunda ölçeğin altı boyutlu 
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yapısının doğrulandığı ve modele ait uyum indekslerinin iyi uyum 

düzeylerde olduğu görülmüştür (χ2/sd=2.05, CFI=.95, TLI=.94, 

RMSEA=.05, SRMR=.04).Araştırmacılar yapmış oldukları güvenirlik 

analizi sonucunda ölçeğin geneline ait Cronbach Alfa güvenirlik 

katsayısını 0.84; işte anlam, işte anlam arayışı, iş ilişkileri, işte anlam 

liderliği, işte aşkınlık ve işte tevazu alt boyutlarına ilişkin Alfa 

katsayılarını ise sırasıyla .84, .80, 84, 73, 74, ve .80 olarak 

hesaplamışlardır. Bu araştırmada ise ölçeğin geneline ait Cronbach 

Alfa güvenirlik katsayısı .82 olarak bulunurken; işte anlam, işte anlam 

arayışı, iş ilişkileri, işte anlam liderliği, işte aşkınlık ve işte tevazu alt 

alt boyutlarına ilişkin güvenirlik katsayıları ise sırasıyla 85, .82, 88, 

80, 74, ve .74 olarak bulunmuştur. 

3.3.2. İşten Ayrılma Eğilimi Ölçeği 

İşten Ayrılma Eğilimi Ölçeği”, Camman vd., (1979) tarafından 

geliştirilen “Michigan Örgütsel Değerlendirme Anketi” nde yer alan 

ve 3 maddeden oluşan bir ölçektir. Ölçek tek boyutlu bir yapıya 

sahiptir ve “Beşli Likert” şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçeğin 

Türkçeye uyarlaması Keskin (2014) tarafından yapılmıştır. Keskin 

(2014) çalışmasında ölçeğin DFA sonuçlarına yer vermediği için bu 

çalışma kapsamında DFA yapılmamıştır. Keskin (2014), ölçeğe ait 

güvenirlik katsayısını 0.79 olarak bulmuştur. Bu araştırmada ise 

ölçeğe ilişkin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .75 olarak 

hesaplanmıştır. 
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3.4. Verilerin toplanması  

Elektronik ortama aktarılan ölçme araçları çevrim içi uygulamalar 

kullanılarak okul müdürleri aracılığıyla öğretmenlere ulaştırılmıştır. 

Dönütler istenilen sayıya ulaşınca ölçek kabulü sonlandırılmıştır. 

3.5. Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizinde korelasyon ve aşamalı regresyon 

analizleri kullanılmıştır. Tek değişkenli normallik dağılımları 

çarpıklık katsayısı yöntemiyle incelenmiştir. Çarpıklık (skewness) 

değerleri, Anlamlı İş Ölçeğinin geneli, işte anlam, işte anlam arayışı, 

iş ilişkileri, işte anlam liderliği, işte aşkınlık ve işte tevazu alt 

boyutları için sırasıyla “-.065”, “-.820”, “.052”,“-.711”, “-.682”, “-

.245”, “-.609”  olarak; İşten Ayrılma Eğilimi Ölçeği için de “.565” 

olarak hesaplanmıştır. Tüm değişkenlere ait çarpıklık değerlerin +1 ile 

-1 aralığında bulunduğu ve dağılımın tamamı için normal olduğu 

(Büyüköztürk, 2017) kabul edilmiştir. Çok değişkenli doğrusallık ve 

normallik varsayımları için ise Mahalanobis değerleri kontrol 

edilmiştir. Yapılan incelemelerde varsayımları güçleştiren uç 

değerlerin bulunmadığı görülmüştür. 
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4. BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde araştırma kapsamında belirlenen 

problemlere ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

4.1. Anlamlı İş ile İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişkiye 
Yönelik Bulgular   

Araştırmanın bu bölümünde öğretmenlerin anlamlı iş algıları ile işten 

ayrılma eğilimleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. "Pearson 

Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı" tekniğinden yararlanılarak 

elde edilen sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Korelasyon Sonuçları 

Değişkenler 𝑿 SS İAE A1 A2 A3 A4 A5 A6 

İAE. İşten 
Ayrılma 
Eğilimi 2.34 1.09 - -.26* 

 

.21* 

 

-.38* 

 

-.20* 

 

-.11* 

 

-.04 

A1.İşte Anlam 4.25 .57  - -.07 .34* .56* .38* .31* 

A2.İşte Anlam 
Arayışı 2.93 .99   - 

-.07 -.08 -.04 .11* 

A3.İş İlişkileri 3.87 .70    - .28* .19* .39* 

A4.İşte 
Aşkınlık 4.13 .57     

- 
.38* .31* 

A5.İşte Tevazu 4.12 .64      - .27* 

A6.İşte Anlam 

Liderliği 3.88 .69     

  - 

N=383 *p<.05  

Tablo 1 incelendiğinde işten ayrılma eğilimi ölçeği ile anlamlı iş 

ölçeğinin bir boyutu hariç diğer tüm alt boyutları arasında farklı 

düzeylerde anlamlı ilişkiler bulunduğu görülmektedir (p<.05). İşten 

ayrılma eğilimi ile işte anlam (r=-.26), işte aşkınlık (r=-.20) ve işte 
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tevazu (r=-.11) boyutları arasında düşük düzeyde; işten ayrılma 

eğilimi ile iş ilişkileri boyutu arasında ise orta düzeyde (r=-.38) ve 

negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca işten ayrılma 

eğilimi ile işte anlam arayışı boyutu arasında pozitif ve düşük düzeyde 

(r=.21) anlamlı bir ilişki bulunduğu görülmektedir.  Son olarak işten 

ayrılma eğilimi ile işte anlam liderliği arasında ise düşük düzeyde ve 

anlamlı olmayan bir ilişki mevcuttur. 

4.2 Anlamlı İşin, İşten Ayrılma Eğilimini Yordamasına İlişkin 
Bulgular 

Yapılacak regresyon analizinde işten ayrılma eğilimini, anlamlı iş 

ölçeğinin hangi boyutunun ya da boyutlarının ne düzeyde 

yordayabileceğini belirlemek için aşamalı regresyon analizi 

kullanılmıştır. İşten ayrılma eğilimi ile işte anlam liderliği arasında 

anlamlı korelasyon bulunamadığı için işte anlam liderliği boyutu 

analizden çıkartılmıştır. Yordayıcı değişkenler analize tek blok olarak 

dâhil edilmiştir. Yapılan ilk analizde yordayıcı değişkenlerden işte 

aşkınlık ve işte tevazu boyutlarının modele anlamlı katkısının 

bulunmadığı ve modelden çıkarıldığı görülmüştür. Kalan üç yordayıcı 

değişkenle yapılan aşamalı regresyon analiz sonuçları Tablo 2’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 2: Anlamlı İşin, İşten Ayrılma Eğilimini Yordamasına İlişkin Aşamalı 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Model Değişkenler B SHB ß T   ER2 ΔR2 

1 
Sabit 4.599 .290 15.844* 

.141 .141 
İş İlişkileri -.584 .074 -.376 -7.923* 

2 

Sabit 3.916 .333 11.749* 

.175 .034 
İş İlişkileri -.560 .073 -.361 -7.722* 

İşte Anlam 
Arayışı .202 .051 .184 3.942* 

3 

Sabit 4.783 .450 10.633* 

.192 .017 

İş İlişkileri -.488 .076 -.314 -6.398* 

İşte Anlam 
Arayışı .195 .051 .178 3.838* 

İşte Anlam -.265 .093 -.139 -2.838** 

*p<.001, **p<.01 

Tablo 2 incelendiğinde aşamalı regresyon analizinin 1. adımında 

modele giren iş ilişkileri değişkeni, işten ayrılma eğilimini anlamlı 

düzeyde yordamakta ve tek başına işten ayrılma eğilimindeki 

gözlenen varyansın %14’ünü açıklamaktadır. İş ilişkileri değişkeninin 

varyansa olan katkısı manidardır [F(1, 381)=62.773, p<.(001)]. 

Analizin 2. adımında modele iş ilişkilerinin yanı sıra işte anlam arayışı 

değişkeni girmiştir. Bu iki değişken işten ayrılma eğilimini anlamlı 

düzeyde yordamakta ve birlikte işten ayrılma eğilimindeki gözlenen 

varyansın %17’sini açıklamaktadır. Değişkenlerin varyansa olan 

katkıları manidardır [F(2, 380)=40.356, p<.(001)]. Analizin 3. 

adımında ise modele iş ilişkileri ve işte anlam arayışının yanı sıra işte 

anlam değişkeni dahil olmuştur. Bu üç değişken işten ayrılma 

eğilimini anlamlı düzeyde yordamakta ve birlikte işten ayrılma 
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eğilimindeki gözlenen varyansın %19’unu açıklamaktadır.Tüm 

değişkenlerin varyansa olan katkıları manidardır[F(3, 379)=30.087, 

p<.(001)].Açıklanan varyans oranları dikkate alındığında işten ayrılma 

eğilimini yordama gücü en yüksek değişkenler sırasıyla iş ilişkileri, 

işte anlam arayışı ve işte anlam boyutlarıdır. İş ilişkileri boyutu 

açıklanan toplam varyansın önemli bir bölümünü açıklamaktadır. 

Değişkenlerin üçününde modele anlamlı katkısı olan 3. modeldeki 

standardize edilmemiş beta değerleri incelendiğinde iş ilişkileri ve işte 

anlam boyutları ile işten ayrılma eğilimi arasında negatif; işte anlam 

arayışı ile işten ayrılma eğilimi arasında ise pozitif ve anlamlı ilişkiler 

mevcuttur. Sonuçlara göre iş ilişkileri, işte anlam ve işte anlam arayışı 

puanlarındaki bir birim değişime karşılık öğretmenlerin işten ayrılma 

eğilimi puanlarında sırasıyla-.49, -.26 ve .19 birim değişim 

gözlemlenmektedir. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada öğretmenlerin anlamlı iş algıları ile işten ayrılma 

eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 

sonucunda; anlamlı iş ölçeğinin işte anlam liderliği boyutu hariç diğer 

tüm boyutlarının işten ayrılma eğilimi ile farklı düzeylerde ilişki 

gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. İş ilişkileri, işte anlam, işte aşkınlık 

ve işte tevazu boyutları ile işten ayrılma eğilimi arasında negatif ve 

anlamlı bir ilişki bulunduğu ortaya çıkmıştır. İşte anlam arayışı ile 

işten ayrılma eğilimi arasında ise pozitif ve anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. İşten ayrılma eğilimi ile en yüksek korelasyon 

gösteren değişken iş ilişkileri boyutudur. Korelasyon sonuçları 
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öğretmenlerin iş ilişkileri, işte anlam, işte aşkınlık ve işte tevazu 

düzeyleri arttıkça işten ayrılma eğilimlerinin azalabileceğini 

göstermektedir. Ayrıca işte anlam arayışı arttıkça da işten ayrılma 

eğiliminde artış olabileceğine işaret etmektedir.  

Araştırmanın diğer bir sonucu olarak, anlamlı iş ölçeğinin sadece iş 

ilişkileri, işte anlam ve işte anlam arayışı alt boyutlarının işten ayrılma 

eğilimi üzerinde anlamlı birer yordayıcı oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır. İşten ayrılma eğilimini yordama gücü en yüksek 

değişkenler sırasıyla iş ilişkileri, işte anlam arayışı ve işte anlam 

boyutları olarak belirlenmiştir. İş ilişkileri ortaya çıkan varyansın 

önemli bir bölümünü açıklarken işte anlam arayışı ve işte anlam 

değişkenlerinin açıkladığı varyans oranları daha az bulunmuştur. 

Korelasyon sonuçlarında olduğu gibi iş ilişkileri ve işte anlam 

boyutları ile işten ayrılma eğilimi arasında negatif; işte anlam arayışı 

ile işten ayrılma eğilimi arasında ise pozitif ve anlamlı ilişkiler 

mevcuttur. Sonuçlar nedensellik anlamında olmasa da istatiksel olarak 

öğretmenlerin iş ilişkileri ve işte anlam algıları arttıkça işten ayrılma 

eğilimlerinin azalabileceğini, işte anlam arayışı arttıkça da işten 

ayrılma eğilimlerinin artabileceği öngörmektedir. 

İlgili literatür incelendiğinde Janik (2015) tarafından Namibia’daki 

ortaokul öğretmenleriyle yapılan çalışmada anlamlı iş algısı ile işten 

ayrılma eğilimi arasında negatif yönlü ve ortada derecede anlamlı 

ilişki bulunduğu anlaşılmaktadır. Yine aynı çalışmada dolaylı etkilerin 

de analizi yapılmış ve anlamlı iş algısına eşlik eden zayıf iş rolü ile 

zayıf iş zenginleştirme algılarının birlikte işten ayrılma niyetini 



 

88 YENİ DÜNYA EKSENİNDE GÜNCEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 

artırdığı tespit edilmiştir. Çalışmamızda tespit edilen işte anlam arayışı 

boyutlarıyla zayıf iş rolü ve zayıf iş zenginleştirme arasında paralellik 

olduğu şeklinde ifade edilebilir. Örgüt içerisindeki rolünün 

zayıfladığını düşünen bireylerin işle ilgili anlam arayışına girecekleri 

ve bunun da işten ayrılma eğilimini artıracağı söylenebilir. Janik’in 

(2015) araştırma sonuçlarının bu yönüyle çalışmamızın bulgularını 

destekler nitelikte olduğu ve farklı bağlamda olsa dahi çalışmanın bir 

eğitim örgütünde yapılmış olması nedeniyle çalışmamız açısından 

önemli görülmektedir.  

Yine iki kavramın birlikte incelendiği farklı çalışmalar incelendiğinde 

Cortese, Gatti & Ghislieri’nin (2014) hemşirelerle birlikte yaptığı 

çalışmada anlamlı iş algıları ile işten ayrılma eğilimi arasında negatif 

yönlü ve ortada derecede anlamlı ilişki bulunduğunu tespit edilmiştir. 

Sun, Lee & Sohn’un (2019) çalışmasında da yine anlamlı iş algıları ile 

işten ayrılma eğilimi arasında negatif yönlü ortada derecede bir ilişki 

tespit edilmiş ve ayrıca anlamlı iş algısının, işten ayrılma niyetini 

düşürmek için işin bağlamına aracılık ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Siahaan & Gatari’nin (2020) farklı iş alanlarındaki şirketlerde çalışan 

Y kuşağı çalışanlarla yapılan araştırmada anlamlı iş algısı ile işten 

ayrılma eğilimi arasında negatif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 

Vermooten, Boonzaier & Kidd’in (2019) çalışmasında da anlamlı iş 

algısı ile işten ayrılma eğilimi arasında negatif yönlü ve orta derecede 

anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Yani işi anlamlı bulan çalışanların 

işlerine daha çok bağlandıkları ve dolayısıyla işten ayrılma eğilimi 

geliştirmeye daha az eğilimli oldukları anlaşılmaktadır. 



 

 89 

Allan vd. (2019) tarafından yapılan ve 44 makalenin analize dahil 

edildiği meta-analiz çalışmasında anlamlı iş ile işten ayrılma eğilimi 

arasında yükseğe yakın negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca 

anlamlı iş algısına ilişkin puanların işten ayrılma eğilimine ilişkin 

puanlardaki varyansın önemli bir kısmını açıkladığı tespiti yapılmıştır. 

Hackman & Oldham’ın (1976, s.276) anlamlı iş kavramı açısından 

birçok araştırmaya kaynaklık eden teorik çalışmasında da anlamlı iş 

algısının yükseldikçe işten ayrılma eğilimini düşürdüğü ifade 

edilmiştir. Bu yönüyle her iki çalışmanın da çalışmamıza ilişkin 

bulguları desteklediği söylenebilir.  

Hussain, Hussain & Hussain, S. (2020) tarafından Pakistan’da 

doktorlarla yapılan çalışmada ise anlamlı iş algısı ile işten ayrılma 

eğilimi arasında istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı ilişki 

bulunmadığı tespit edilmiştir.  

Yukarıda farklı bağlamlarda yapılan çalışmalara ilişkin sonuçlar 

verilmiştir. Farklı bağlamlar ve farklı iş kollarına ilişkin araştırma 

sonuçları özellikle verilerek anlamlı iş algısı ile işten ayrılma eğilimi 

arasındaki ilişkinin neredeyse tüm bağlamlarda ve örgüt tiplerinde 

benzer sonuçları gösterdiğinin daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. 

Verilen araştırma sonuçlarından sadece Pakistan’daki doktorlarla 

yapılan araştırmada her iki kavram arasında herhangi bir anlamlı ilişki 

tespit edilememiştir. Bunun olası sebebi olarak yazarlar (Hussain vd., 

2020) doktorluk mesleğinin Pakistan’da diğer bağlamlara göre daha 

farklı algılanmasını göstermişlerdir. Dolayısıyla anlamlı iş algısı ile 
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işten ayrılma eğilimi arasındaki negatif ilişkinin birçok farklı örgüt 

tipinde ve ülkede birbirine benzer sonuçlar verdiği söylenebilir.  

Örgüt yönetiminin çalışanlar için işi anlamlı kılacak bir örgütsel yapı 

kurması, çalışanların kendilerini gerçekleştirmelerine ve kişisel 

gelişimlerini yükseltebilecekleri imkânlar sunması, yapılan işin bir 

işten daha fazlası olduğu ve farklı yüce amaçlara da hizmet ettiğinin 

benimsetilmesi, bunun için de paylaşılan bir vizyon ve çekirdek bir 

ideolojinin kurulması, kısacası işe aynı zamanda ruhsal bir havanın da 

hâkim edilmesi önemli görülmektedir.  
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GİRİŞ 

Örgütler, belli bir amacı ve planı olan ve bu amaç ve planları 

gerçekleştirmek için insanlar tarafından oluşturulmuş sosyal araçlardır 

(Şişman, 1995, s.88). Dolayısıyla örgütlerde meydana gelen iletişimde 

insanlara ait kurallar geçerlidir denilebilir. Bir örgütün iletişim yapısı, 

diğer bileşenlerin yanı sıra resmî (formal) ve gayrı resmî (informal) 

unsurlardan oluşur (March & Simon, 1958 Akt: Johnson, Donohue, 

Atkin, & Johnson, 1994, s.111). Örgütlerdeki gayrı resmî iletişimin bir 

sonucu olarak değerlendirilebilecek olan iki kavram vardır: “Bilgi 

uçurma ve örgütsel dedikodu”. Bu çalışmada, önce bu iki kavram 

kuramsal çerçevede ele alınacak ve daha sonra aralarındaki ilişki 

değerlendirilecektir.  

1. BİLGİ UÇURMA (WHİSTLEBLOWİNG) 

Dilimize tam olarak çevrilmemiş bir kavram olan bilgi uçurma Batılı 

kaynaklarda ıslık/düdük çalma anlamına gelen whistleblowing olarak 

kullanılmaktadır. Örgütteki bir usulsüzlüğü, bir suçu ifşa etmek, 

gerekli mercilere bildirmek, ihbar etmek anlamında kullanılmakta ve 

adeta bir işaret verildiği için ıslık veya düdük çalma olarak 

adlandırılmaktadır (Vandekerckhove, 2016, s.8). Örgüt içerisinde 

kanuna aykırı bir yanlışa şahit olan örgüt üyesi, bu yanlışın 

engellenmesi veya düzeltilmesi için örgüt içerisinde bir yetkiliye 

başvurabileceği gibi örgüt dışı bir merciye de başvurabilir (Gökçe, 

2014, s.262). Bilgi uçurma, örgütte zimmete para geçirme, cinsel 

taciz, ayrımcılık veya genel olarak örgüte karşı kötü davranış ve 

yönetim gibi bilgi uçuran kişiyi doğrudan etkileyip etkilememesine 
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bakılmaksızın yanlış davranışların algılanıp üye veya üyeler 

tarafından bildirmesidir (Rehg, Miceli, Near & Van Scotter, 2008, 

s.222). 

Bilgi uçurmanın yanlışlığı veya doğruluğu hususunda farklı 

tartışmalar mevcuttur. David Welch isimli bir bank of Floyd çalışanı 

bilgi uçurduğundan dolayı 2002 yılında işinden kovulmuştur (Gökçe, 

2014, s.262). Ancak açtığı dava neticesinde 2004 yılında Sarbanes-

Oxley Yasası kapsamında hakim tarafından verilen bir kararla 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yasalarla koruma altına alınan ilk 

bilgi uçurucu/ihbarcı olmuştur (Geller, 2004).  2003 yılında ise ünlü 

Time dergisi yılın Coleen Rowley, Cynthia Cooper ve Sherron 

Watkins isimli üç kadını yılın insanları olarak seçmiştir. Her üç ismin 

de ortak noktası örgütlerindeki yolsuzlukları ortaya çıkararak “bilgi 

uçurma” eyleminde bulunmuş olmalarıdır (Cemaloğlu & Akyürek, 

s.124). Yukarıda Amerika Birleşik Devletleri’nden verilen iki 

örnekten de anlaşılabileceği gibi bilgi uçurma ahlâkî bir davranış 

olarak algılanmaktadır. Ancak ülkemize baktığımızda bilgi uçurma, 

“ispiyonculuk”, “jurnalcilik”, “ajanlık”, “gammazlamak” gibi çok 

olumsuz anlamlar taşıyan sözcüklerle ifade edilebilmektedir (Aktan, 

2015, s.23).  

Bilgi uçurma eylemi sadakatsizlik mi yoksa ahlâkî bir sorumluluk 

mu? Bu konuda geçmişte farklı görüşler etrafında tartışmalar 

yaşanmıştır. Hartmann’ın (1971) bilgi uçurmayı, sadece örgütünün 

dışındaki rakiplere fayda sağlayacak ve eylemin sahibine herhangi bir 

faydası olmayacak etik dışı bir eylem olarak nitelediği yazısına Smith 
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(1971), yazdığı yazıda bilgi uçurmanın optimal bir çözüm 

olmayabileceğini ancak sırf rakiplere fayda sağlayacak diye yanlış 

davranışların bildirilmemesinin örgütü çok kötü durumlara 

sokabileceğini belirterek Hartmann’ın görüşlerini kınadığını bildirir. 

General Motors’un başkanı olan James Roche (1971, Akt. 

Vandekerckhove, 2016, s.8) örgütün düşmanlarının örgüte sadakati 

bitirmeye yönelik olarak teşvik ettikleri yıkıcı bir eylem olarak 

tanımlar. Bu noktada sadakat kavramına değinmenin faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Bilgi uçuran kişi ihbar eylemini örgüte fayda 

sağlamak ve ihbar ettiği eylemin derinleşerek örgüte zarar vermesini 

engellemek amacıyla yaparsa örgüte sadakatini göstermiş olduğu 

düşünülmektedir. Davis (1996), Quskas & Kleiner (2001), 

Vandekerckhove & Commers (2004) çalışmalarında bu çıkarımımızı 

destekler mahiyette ifadelerde bulunmuşlardır. Yine de bilgi uçurma 

eyleminin hangi amaçla yapıldığının önemli olduğu düşünülmektedir. 

“Bilgi uçurma eylemi şahsî çıkar gözetilerek mi yapılmaktadır?” 

“Örgütün bir üyesiyken mi yoksa örgütten ayrıldıktan sonra mı 

yapılmaktadır?” “Bilgi uçurmaya konu eylem/lerle ilgili 

derinlemesine ve adil bir inceleme yapılmakta mıdır?” “Bilgi uçurma 

eyleminden doğacak sonuçlar örgüte daha büyük zararlar verecek 

mi?” (Jensen, 1987, s.326) gibi sorular bilgi uçurma eyleminin etik 

olup olmadığının anlaşılabilmesi için yardımcı “bağlamsal unsurlar” 

olarak değerlendirilmektedir. Tüm bunlara ek olarak Birleşmiş 

Milletler tarafından yayımlanan “Çevre Hukuk Kuralı Raporu”nda 

doğrudan veya dolaylı olarak bilgi uçuranların haklarını koruyan bir 

başka deyişle bilgi uçurma eylemlerini hukukî olarak güvence altına 
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alan 66 ülkenin bulunduğu ifade edilmiştir (UNEP, 2019, s.179). 

Dolayısıyla bilgi uçurma eyleminin birçok devlet nezdinde meşru ve 

etik bir davranış olarak kabul edildiği sonucuna varılabilir.  

2. ÖRGÜTSEL DEDİKODU  

Sosyal bir varlık olan insan zorunlu olsun veya olmasın sosyal 

gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla içerisinde bulunduğu 

çevresiyle sürekli bir iletişim içerisindedir. Bu iletişim esnasında 

farklı kanallar kullanılabilir. Bu kanallar resmî (formal) veya gayrı 

resmî (informal) kanallar olabilir. Örgütler de insanlardan oluştuğu 

için örgüt içerisinde yönetimin işlevlerinden biri olan örgütsel iletişim 

süreci mevcuttur. Örgütsel iletişim örgütlerin varlıklarını devam 

ettirebilmeleri ve amaçlarına ulaşabilmeleri açısından tüm süreçlerde 

önemli bir yere sahip olan kavramdır (Gizir & Şimşek, 2005, s.197). 

Genel olarak örgütsel iletişimde resmî ve gayrı resmî olmak üzere iki 

tür iletişimden bahsedilmektedir. Örgüt içerisindeki gayrı resmî 

iletişim kanallarından biri de örgütsel dedikodudur (Akduru & 

Semerciöz, 2017, s.107). Dedikodu, “dünyanın en eski medyası” (Erol 

& Akyüz, 2015) olarak nitelendirilebilir.  

Dedikodu kötü huylu bir olgu olarak görülür. Özellikle örgütlerde ve 

örgütsel süreçlerde olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Magazinsel 

dedikodular toplum tarafından eğlenceli karşılanır ve talep görür 

ancak örgütsel dedikodu kaçınılması gereken ve biraz da göz ardı 

edilen bir olgudur. Örgütsel dedikodunun bu derece kötü olarak 

algılanmasının muhtemel sebeplerinden biri gayrı resmî ve 

onaylanmamış iletişim yoluyla oluşması olabilir. Örgüt paydaşları – 
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özellikle kilit noktalarda bulunanlar- bu gayrı resmî iletişim biçimini 

kontrol edilmesi ve düzenlemesi zor olduğundan endişe verici ve 

tehlikeli bulmaktadırlar. Bu nedenle örgüt yönetimi tarafından örgütün 

işleyişine gereksiz bir müdahale ve iletişimde “parazit” olarak 

algılarlar. Ayrıca dedikoduyu kendi güçlerine de bir “meydan okuma” 

olarak algılama eğiliminde de olabilirler (Waddington, 2012, s. xvi). 

Örgütlerde dedikodu, bireyler ve gruplar arasındaki ve içindeki 

ilişkilerin sürdürülmesinde de rol oynar ve kimin kime ve hangi 

konuda dedikodu yaptığını etkileyen beklentiler ve resmî olmayan 

protokoller vardır (Michelson, Van Iterson & Waddington, 2010, 

s.373). Dedikodu her ne kadar olumsuz bir olgu olarak algılansa da 

grup içerisinde yapılan dedikodulara katılmayan grup üyeleri bir süre 

sonra grup tarafından dışlanabilirler (Loudon, 1961, s.347). Bu 

yönüyle ele alındığında yönetim tarafından olumsuz ve istenmeyen bir 

iletişim kanalı olarak algılansa da örgüt içerisinde önemli bir dinamik 

olduğu değerlendirilmektedir. Bu dinamiğin farklı sebepleri olabilir. 

Yönetimin sert ve baskıcı tavrı, katı bürokratik kurallar, sağlıksız 

örgütsel iletişim, kurumsal bir kimliğin oluşmamış olması, algılanan 

örgütsel adaletin düşük olması, kayırmacılık, liyakat problemleri, 

yöneticilerin özel hayatları, taciz, üst yönetime doğrudan iletilemeyen 

taleplerin dedikodu çıkarılarak aktarılması gibi konular, bu sebepler 

ve kaynaklar arasında sayılabilir (Danış, 2015).  

Örgütsel dedikodunun farklı amaçları ve çıktıları olabilir. Dedikodu, 

dedikoduya konu olan bilgileri, o bilgilerin muhatabı olan insanlarla 

direkt görüşme yapmadan edinme imkânı sağlar. Dedikodu paylaşım 

mekanizmasıyla birlikte insanları birbirine bağlayan “sosyal ağ” 
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vazifesi görebilir. Grup içinde güç ve prestij sağlayabilir. Son olarak 

örgüt içerisindeki sosyal ağlar hakkında bilgi vererek örgüte uyum 

sürecini hızlandırabilir (Erol & Akyüz, 2015; DiFonzo & Bordia, 

2007, s.20-21).  Bu açıklamalardan her ne kadar dedikodunun örgüt 

içerisinde bir birliktelik ruhu kazandırdığı anlamı çıkarılabilirse de 

üyeler arasında iletişim kopukluklarına, rakipleşmelere, dargınlıklara 

yol açarak örgütün genelini olumsuz yönde de etkileyebilir (Solmaz, 

2006, s.567). Bu noktada örgütsel dedikodunun yönetimi konusuna da 

değinmek faydalı olacaktır.  

Örgütsel dedikodunun yönetiminde şeffaflık ve hız kavramları önemli 

görülmektedir. Örgütte meydana gelen değişimlerde veya kaos 

ortamlarında üyeler zamanında ve yeterli bir şekilde bilgilendirilmeli, 

yönetimin üyeler üzerinde güven telkin edici bir etki bırakması, 

üyelerin kaynaşmasını sağlayacak etkinliklerin düzenlenmesi, örgütte 

takım ruhunun geliştirilmesi, bireysel farklılıklar iyi analiz edilerek bu 

yönde davranılması, dedikoduya sebep olan davranışların kaynağına 

inerek çözümlemesi gibi hususlar etkili örgütsel dedikodu yönetimi 

için faydalı olacağı düşünülmektedir (Usta, Kaya & Özyurt, 2018, s.8-

9).  

Sonuç olarak insanın olduğu yerde dedikodunun da kaçınılmaz bir 

olgu olduğu söylenebilir. Farklı amaçları ve sonuçları olan örgütsel 

dedikodunun da göz ardı edilemeyecek bir gerçek olduğunun farkına 

varılıp dedikoduya kaynak teşkil edecek optimal bir örgütsel iklimin 

meydana getirilmesi önemli görülmektedir. 
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Bu çalışmada örgütsel iletişim çatısı altında değerlendirilen “bilgi 

uçurma” ile “örgütsel dedikodu” kavramları arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri ne 

düzeyde yordadığını tespit etmek amaçlanmaktadır. Yapılan literatür 

incelemesinde hiçbir araştırmanın bu iki kavram arasındaki ilişkiyi 

incelemeye yönelik olmadığı anlaşılmıştır. Bu yönüyle çalışmanın 

literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  

3. YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplamada 

kullanılan ölçme araçları ve verilerin analizinde kullanılan istatistik 

teknikleri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma nicel bir çalışma olup değişkenler arasındaki ilişkilerin 

derecesini ve düzeyini tespit etmeyi amaçlayan ilişkisel tarama 

modelinde gerçekleştirilmiştir (Karasar, 2012).  Bu çalışma 

kapsamında öğretmenlerin bilgi uçurma davranışları ile örgütsel 

dedikodu algıları arasındaki ilişkiler incelenmiş ve örgütsel 

dedikodunun öğretmenlerin bilgi uçurma davranışlarını yordama 

durumu belirlenmeye çalışılmıştır.   

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 

Kahramanmaraş ili merkez ilçelerinde (Onikişubat, Dulkadiroğlu) 

bulunan kamu anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerinde görev yapan 

toplam 8957 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi için 
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gereken büyüklüğün % 95 güven düzeyi için 368 kişi olduğu 

belirlenmiştir. “Basit Seçkisiz Örnekleme” yöntemiyle belirlenmiş 

400 öğretmene ulaşılmıştır. Toplanan ölçme araçlarından veri 

analizine uygun olmayan 8 tanesi çıkarılarak geriye kalan 392 tanesi 

ile analizler yapılmıştır. Araştırma örneklemine dâhil edilen 

katılımcıların %61.2’sini (n=240) kadınlar, %38.8’ini (n=152) 

erkekler oluşturmaktadır. Katılımcıların %89.5’i (n=351) lisans 

mezunu, %10.5’i (n=41) lisansüstü mezunudur. Katılımcıların 

%17.3’ü (n=68) okul öncesi öğretmeni, %23.7’si (n=93) sınıf 

öğretmeni, %58.9’u (n=231) ise branş öğretmenidir.  

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada öğretmenlerin bilgi uçurma davranışlarını belirlemek için 

"Bilgi Uçurma Ölçeği", örgütsel dedikodu algılarını belirlemek için 

“Örgütsel Dedikodu Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama araçlarının 

araştırmada kullanılabilmesi için araştırmacılardan gerekli izinler e-

posta yoluyla alınmıştır. 

3.3.1. Bilgi Uçurma Ölçeği 

“Bilgi Uçurma Ölçeği”, Celep ve Konaklı (2012) tarafından 

geliştirilmiştir. 16 maddeden oluşan ve “Beşli Likert” şeklinde 

derecelendirilen ölçek, “içsel, dışsal, gizli ve destekçi bilgi uçurma” 

olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmacılar, ölçeğin 

geneline ait Cronbach Alfa güvenirlik katsayısını 0.76; içsel, dışsal, 

destekçi ve gizli bilgi uçurma alt boyutlarına ilişkin Alfa katsayılarını 

ise sırasıyla .89, .77, .87 ve .82 olarak hesaplamışlardır. Bu 

araştırmada ise ölçeğin geneline ait Cronbach Alfa güvenirlik 
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katsayısı .82 olarak bulunurken; içsel, dışsal, destekçi ve gizli bilgi 

uçurma alt boyutlarına ilişkin güvenirlik katsayıları ise sırasıyla .71, 

.70, .82 ve .74 olarak bulunmuştur. 

Bilgi Uçurma Ölçeğinin 4 faktörlü yapısını doğrulamak amacıyla bu 

araştırma kapsamında yapısal eşitlik modeli kullanılarak Doğrulayıcı 

Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Model uyumunun 

değerlendirilmesinde χ2/sd, CFI, RMSEA ve SRMR değerleri 

kullanılmıştır (Kline, 2019).  DFA sonucunda ölçeğin dört boyutlu 

yapısının doğrulandığı ve modele ait uyum indekslerinin kabul 

edilebilir düzeylerde olduğu görülmüştür (χ2/sd=3.57, CFI=.89, 

RMSEA=.08, SRMR=.07). 

3.3.2. Örgütsel Dedikodu Ölçeği 

Han ve Dağlı (2018) tarafından geliştirilen “Örgütsel Dedikodu 

Ölçeği”, 24 maddeden oluşmakta olup "Beşli Likert" şeklinde 

derecelendirilmiştir. Ölçek “haberdar olma, ilişkileri geliştirme ve 

örgütsel zarar” olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. “Haberdar 

olma” ve “ilişkileri geliştirme” boyutları ile ilgili maddelere katılımın 

artması örgütsel dedikodunun yüksek olduğunu, “örgütsel zarar” 

boyutu ile ilgili maddelere katılımın artması ise dedikoduların örgütsel 

zararının yüksek olduğu yargısını içermektedir. Araştırmacılar yapmış 

oldukları güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin geneline ait Cronbach 

Alfa güvenirlik katsayısını 0.83; haberdar olma, ilişkileri geliştirme ve 

örgütsel zarar alt boyutlarına ilişkin Alfa katsayılarını ise sırasıyla .92, 

.94, ve .93 olarak hesaplamışlardır. Bu araştırmada ise ölçeğin 

geneline ait Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .85 olarak bulunurken; 
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haberdar olma, ilişkileri geliştirme ve örgütsel zarar alt boyutlarına 

ilişkin güvenirlik katsayıları ise sırasıyla .94, .94 ve .91 olarak 

bulunmuştur. 

Örgütsel Dedikodu Ölçeğinin 3 faktörlü yapısını doğrulamak amacıyla 

bu araştırma kapsamında yapısal eşitlik modeli kullanılarak 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. DFA sonucunda 

ölçeğin üç boyutlu yapısının doğrulandığı ve modele ait uyum 

indekslerinin kabul edilebilir düzeylerde olduğu görülmüştür 

(χ2/sd=3.13, CFI=.93, RMSEA=.07, SRMR=.08). 

3.4. Verilerin toplanması 

Araştırma kapsamının ve kullanılacak ölçme araçlarının etik açıdan 

uygunluğuna ilişkin olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesinden etik kurul onayı alınmıştır. Ardından araştırma izni 

için gerekli evraklar sunularak Kahramanmaraş İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünden araştırma izni alınmıştır. Elektronik ortama aktarılan 

ölçme araçları çevrimiçi uygulamalar kullanılarak okul müdürleri 

aracılığıyla öğretmenlere ulaştırılmıştır. Dönütler istenilen sayıya 

ulaşınca ölçek kabulü sonlandırılmıştır. 

3.5. Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizi için öncellikle kullanılacak değişkenlerin 

normallik dağılımı, çarpıklık katsayısı yöntemiyle incelenmiştir. 

Yapılan analiz sonucunda çarpıklık (skewness) değerleri "Bilgi 

Uçurma Ölçeğinin"nin içsel, dışsal, gizli ve destekçi bilgi uçurma alt 

boyutları için sırasıyla “-.456” “.180” “-.393” “-.530”; "Örgütsel 
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Dedikodu Ölçeği"nin haberdar olma, ilişkileri geliştirme ve örgütsel 

zarar alt boyutları için sırasıyla “.366” “.599” “.041” olarak 

hesaplanmıştır. Tüm değerlerin +1 ile -1 aralığında bulunduğu ve 

dağılımın tüm boyutlar için normal olduğu kabul edilmiştir 

(Büyüköztürk, 2017). Veri analizlerinde değişkenlere ilişkin puanların 

aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri belirlenmiş, 

değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analizi 

kullanılmıştır. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki 

yordayıcılık durumlarını belirlemek için de gerekli varsayımlar 

kontrol edilerek basit ve çoklu regresyon analizleri kullanılmıştır.  

4. BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde araştırma kapsamında belirlenen 

problemlere ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

4.1. Bilgi Uçurma ile Örgütsel Dedikodu Arasındaki İlişkilere 
Yönelik Bulgular   

Araştırmanın bu bölümünde öğretmenlerin bilgi uçurma davranışları 

ile örgütsel dedikodu algıları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 

"Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı" tekniğinden 

yararlanılarak elde edilen sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1:  Bilgi Uçurma ile Örgütsel Dedikodu Arasındaki İlişkilerin Korelasyon 

Sonuçları 

Değişkenler 𝑿 SS BU1 BU2 BU3 BU4 ÖD1 ÖD2 ÖD3 

BU1.İçsel 3.78 .66 - .41* .39* .20* -.09* -.18* .20* 

BU2.Dışsal 2.71 .74  - .30* .25* .01 -.02 .14* 

BU3.Gizli 3.35 .82   - .28* -.14* -.12* .14* 

BU4.Destekçi 3.48 .85    - .25* .21* -.06 

ÖD1.Haberdar 
Olma 2.55 .84     - .59* -.07 

ÖD2.İlişkileri 
Geliştirme 2.17 .82      - -.35* 

ÖD3.Örgütsel 
Zarar 3.35 .80       

- 

N=392  p<.05          

Tablo 1 incelendiğinde örgütsel dedikodu ölçeğinin haberdar olma 

boyutunun; içsel (r=-.09) ve gizli (r=-.14) bilgi uçurma ile negatif, 

destekçi bilgi uçurma ile pozitif (r=.25) düşük düzeyde anlamlı bir 

ilişki gösterdiği, dışsal bilgi uçurma değişkeniyle ise arasında anlamlı 

bir ilişki bulunmadığı görülmektedir. Benzer şekilde örgütsel 

dedikodu ölçeğinin ilişkileri geliştirme boyutunun da; içsel (r=-.18) ve 

gizli (r=-.12) bilgi uçurma ile negatif, destekçi bilgi uçurma ile pozitif 

(r=.21) düşük düzeyde anlamlı bir ilişki gösterdiği, dışsal bilgi uçurma 

ile ise anlamlı bir ilişkisinin bulunmadığı görülmektedir. Son olarak 

örgütsel dedikodu ölçeğinin örgütsel zarar boyutunun; içsel (r=-.20), 

dışsal (r=-.14) ve gizli (r=-.14) bilgi uçurma ile pozitif düşük düzeyde 

anlamlı bir ilişki gösterdiği, destekçi bilgi uçurma ile ise aralarında 

anlamlı bir ilişki bulunmadığı görülmektedir. 
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4.2. Örgütsel Dedikodunun Bilgi Uçurma Davranışını 

Yordamasına İlişkin Bulgular 

“Örgütsel Dedikodu Ölçeği”nin alt boyutlarının “Bilgi Uçurma 

Ölçeği”nin alt boyutlarını yordamasına ilişkin yapılacak çoklu 

regresyon analizlerine geçilmeden önce analizler için gerekli bazı 

varsayımlar test edilmiştir. Örgütsel dedikodu ölçeğinin; haberdar 

olma ve ilişkileri geliştirme boyutlarıyla bilgi uçurma ölçeğinin dışsal 

bilgi uçurma boyutu arasında, yine örgütsel dedikodu ölçeğinin 

örgütsel zarar boyutu ile bilgi uçurma ölçeğinin destekçi bilgi uçurma 

boyutu arasında anlamlı korelasyonlar bulunmadığı için dışsal ve 

destekçi bilgi uçurmanın yordandığı analizlerde örgütsel dedikodu 

ölçeğinin belirtilen bu boyutlarına yer verilmemiştir. Daha sonra artık 

değerler üzerine kurulu olan grafikler aracılığıyla doğrusallık ve 

normallik varsayımlarını güçleştiren uç değerler olup olmadığı 

incelenmiş, değişkenler arasında çoklu bağıntının bulunup 

bulunmadığını anlamak için de bağımsız değişkenler arasındaki ikili 

korelasyonlar, tolerans değeri (1-R2), varyans büyütme faktörleri 

(VIF) ve durum indeksi (CI) değerleri incelenmiştir (Büyüköztürk, 

2017). Yapılan analizler sonucunda gerekli varsayımların sağlandığı 

belirlenmiştir. Bu işlemlerden sonra Tam yöntem (Enter Yöntemi) 

kullanılarak regresyon analizlerine geçilmiştir. Örgütsel dedikodu 

ölçeğinin alt boyutlarının bilgi uçurma ölçeğinin alt boyutlarını 

yordamasına ilişkin olarak yapılan regresyon analizi sonuçları Tablo 

2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2.  Örgütsel Dedikodunun Bilgi Uçurmayı Yordamasına İlişkin Basit ve 
Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

 

Değişkenler B Sh ß T p 

İç
se

l 

Sabit 3.561 .203  17.532 .000 

Haberdar Olma -.012 .049 -.015 -.240 .811 

İlişkileri Geliştirme -.091 .053 -.112 -1.701 .090 

Örgütsel Zarar .135 .044 .164 3.054 .002 

R= 0.234 R²= 0.055           

F (3, 388)=7.509 p= .000          

D
ışs

al
 Sabit 2.277 .160  14.211 .000 

Örgütsel Zarar .129 .046 .140 2.792 .005 

R= 0.140 R²= 0.020           

F (1, 390)=7.795 p= .005          

G
iz

li
 

Sabit 3.203 .253  12.647 .000 

Haberdar Olma -.138 .061 -.142 -2.264 .024 

İlişkileri Geliştirme .013 .066 .013 .196 .844 

Örgütsel Zarar .140 .055 .137 2.544 .011 

R= 0.196 R²= 0.039           

F (3, 388)=5.186 p= .002          

D
es

te
kç

i 

Sabit 3.745 .138  27.082 .000 

Haberdar Olma -.110 .060 -.114 -1.830 .068 

İlişkileri Geliştirme -.052 .062 -.052 -.834 .405 

R= 0.150 R²= 0.023           

F (2, 389)=4.479 p= .012          

 

Tablo 2 incelendiğinde yapılan basit ve çoklu regresyon analizleri 

sonucunda örgütsel dedikodu ölçeğinin alt boyutlarının, içsel 

(R=0.234, R²=.055, p<.01) ve gizli bilgi uçurma (R=0.196, R²=.039, 

p<.01) ile; haberdar olma ve ilişkileri geliştirme alt boyutlarının 

destekçi bilgi uçurma (R=0.150, R²=.023, p<.01) ile; örgütsel zarar alt 

boyutunun da dışsal bilgi uçurma (R=0.140, R²=.020, p<.01) ile düşük 

düzeyde ve anlamlı bir ilişki verdiği görülmektedir. 

Örgütsel dedikodu ölçeğinin alt boyutları birlikte; öğretmenlerin içsel 

bilgi uçurma puanlarındaki varyansın yaklaşık % 5’ini, gizli bilgi 
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uçurma puanlarındaki varyansın yaklaşık %4’ünü açıklamaktadır. 

Haberdar olma ve ilişkileri geliştirme alt boyutları öğretmenlerin 

destekçi bilgi uçurma puanlarındaki varyansın yaklaşık %2’sini, 

örgütsel zarar boyutu ise dışsal bilgi uçurma puanlarındaki varyansın 

yaklaşık %2’sini açıklamaktadır. 

Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin değerler incelendiğinde 

örgütsel dedikodu ölçeğinin sadece örgütsel zarar boyutunun, içsel ve 

dışsal bilgi uçurma üzerinde ve yine örgütsel zarar boyutunun 

haberdar olma boyutuyla beraber gizli bilgi uçurma üzerinde anlamlı 

yordayıcılar olduğu ortaya çıkmaktadır. Sonuçlara göre örgütsel 

zarardaki bir birim değişime karşılık öğretmenlerin içsel bilgi uçurma 

davranışlarında .13, dışsal bilgi uçurma davranışlarında .13 ve gizli 

bilgi uçurma davranışlarında .14 birimlik değişim, haberdar olmadaki 

bir birim değişime karşılık ise gizli bilgi uçurma davranışında -.14 

birim değişim gözlemlenmektedir. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada öğretmenlerin bilgi uçurma davranışları ile örgütsel 

dedikodu algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma sonucunda; 

Örgütsel dedikodu ölçeğinin haberdar olma ve ilişkileri geliştirme 

boyutlarının; içsel ve gizli bilgi uçurma ile negatif, destekçi bilgi 

uçurma ile pozitif ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki gösterdikleri, 

dışsal bilgi uçurma değişkeniyle ise aralarında anlamlı bir ilişkinin 

bulunmadığı belirlenmiştir. Örgütsel zarar boyutunun ise içsel, dışsal 

ve gizli bilgi uçurma ile pozitif düşük düzeyde anlamlı bir ilişki 
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gösterdiği, destekçi bilgi uçurma ile anlamlı bir ilişkisinin 

bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Korelasyon sonuçları, 

öğretmenlerde dedikodulardan haberdar olma arttıkça ve dedikodular 

aracılığıyla ilişkiler geliştirildikçe destekçi bilgi uçurma davranışının 

arttığına; içsel ve gizli bilgi uçurma davranışının ise azaldığına işaret 

etmektedir. Ayrıca öğretmenlerin dedikoduların örgütsel zarara neden 

olduğu yönünde algıları artıkça da içsel, dışsal ve gizli bilgi uçurma 

davranışlarının artabileceği gözlemlenmektedir. 

Araştırmanın diğer sonucu olarak öğretmenlerin örgütsel dedikodu 

algılarının bilgi uçurma davranışları ile düşük düzeyde ve anlamlı bir 

ilişki gösterdiği belirlenmiştir. Örgütsel dedikodu algısı, bilgi uçurma 

davranışındaki varyansın çok küçük bir kısmını açıklamaktadır. 

Regresyon sonuçları örgütsel dedikodu ölçeğinin örgütsel zarar 

boyutunun, içsel ve dışsal bilgi uçurma üzerinde ve yine örgütsel zarar 

boyutunun haberdar olma boyutuyla beraber gizli bilgi uçurma 

üzerinde anlamlı yordayıcılar olduğunu ortaya koymaktadır. İçsel, 

dışsal ve gizli bilgi uçurma davranışı üzerindeki en önemli örgütsel 

dedikodu alt boyutu, örgütsel zarardır. Sonuçlar öğretmenlerin, 

dedikoduların örgüte zarar verdiği yönündeki algıları arttıkça içsel, 

dışsal ve gizli bilgi uçurma davranışlarının artabileceğini 

göstermektedir. Sonuçlar ayrıca dedikodulardan haberdar olma 

arttıkça gizli bilgi uçurma davranışının da azalabileceğini ortaya 

koymaktadır.      

Örgütsel dedikodu kavramı bilgi uçurma kavramı ile birlikte ele 

alınabilecek bir kavramdır (Faunce, 2004, s.45). Bilgi uçurma ile ilgili 
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alanyazın tarandığında kavramın farklı açılardan değerlendirildiği 

görülmektedir. Taylor ve Curtis’in (2013) yaptığı deneysel çalışmada 

örgüt içerisinde bilgi uçurma eylemi desteklendiğinde olumsuz 

davranışa tanık olan üyelerin formal mercilere rapor ettikleri ancak 

örgütte bilgi uçurma eylemine karşı olumsuz bir algı oluşturulduğunda 

üyelerin olumsuz davranışı gayrı resmi olarak diğer meslektaşlarıyla 

paylaştıkları tespit edilmiştir. Dolayısıyla örgütte bilgi uçurma 

eylemine karşı yönetim düzeyinde oluşan olumsuz algının örgütsel 

dedikoduyu tetiklediği söylenebilir. Bu noktada örgüt içerisinde 

yönetimin örgütsel dedikoduyu engellemek için oluşturacağı güven ve 

şeffaflık temelindeki örgüt ikliminin örgütsel dedikoduyu önleyeceği 

sonucuna varılmıştır.  

Gökçe’nin (2014) kamu okullarında bilgi uçurma eyleminin 

incelendiği çalışmasında öğretmenlerin bilgi uçurma eylemi için daha 

çok gayrı resmî kanalları tercih ettikleri tespit edilmiştir. 

Öğretmenlerin çoğunun görevlerinde zarar görebilecekleri endişesiyle 

tanık oldukları yanlış uygulamaları resmî olarak bildirmedikleri ve 

şifahî olarak bildirdikleri. En çok bildirdikleri kişilerin ise 

okullarındaki meslektaşları oldukları tespit edilmiştir. Can’ın (2019) 

ve Öztürk’ün (2018) çalışmalarında da katılımcıların bilgi uçurma 

eylemini örgüt içinde ve sözel olarak gerçekleştirdikleri tespit 

edilmiştir. Bu yönüyle de örgütsel dedikodu ile bilgi uçurma arasında 

bir ilişkinin bulunduğu söylenebilir.  

Baltacı’nın (2017) yaptığı nitel çalışmada katılımcıların verdikleri 

cevaplar incelendiğinde tanık olunan yanlış davranışların sözlü olarak 
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ya iş arkadaşlarına ya da bir üst yönetime bildirildiği tespit edilmiştir. 

Burada önemli olan nokta bilgi uçurmanın yine sözlü olarak 

yapılmasıdır ve dolayısıyla burada da bilgi uçurmanın daha çok 

örgütsel dedikodu boyutunda kaldığı ve her iki kavram arasında 

ilişkinin bulunduğu söylenebilir.  

Seifert, Sweeney, Joireman & Thornton (2010) tarafından yapılan 

çalışmada ise algılanan örgütsel adaletin düşük olması durumunda 

üyelerin tanık oldukları yanlış davranışları daha fazla haber verme 

eğiliminde oldukları anlaşılmaktadır. Örgütsel dedikodu başlığı 

altında verdiğimiz örgütsel dedikodunun yönetimi ile ilgili önerilerde 

örgüt içerisinde adil bir yönetimin dedikoduyu önleyeceği 

belirtilmişti.  

Rothwell & Baldwin’in (2007) çalışmasında örgüt içerisindeki samimî 

arkadaşlık ortamının meydana getirdiği örgütsel iklimin bilgi uçurma 

davranışı üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla arkadaşlık ikliminin güçlü olduğu örgütlerde dedikodu ve 

bilgi uçurma eylemlerinin daha az olacağı söylenebilir.  

Netice olarak bilgi uçurma ile örgütsel dedikodunun iç içe geçmiş iki 

kavram olduğu söylenebilir. Özellikle üyelerinin ceza alma, işten 

atılma, kınanma gibi korkularıyla hareket eden örgütlerde bilgi 

uçurma eyleminin bu iç içe geçişte kendisini daha çok gösterdiği 

söylenebilir. Bunun yanında bilgi uçurma eylemi çekinilen bir 

durumken dedikodu yapmanın ise tam tersi uçta yer aldığı 

söylenebilir. Bu durumda çekincelerin etik olmaktan çok şahsî 

çıkarlarla ilgili olduğu düşünülmektedir.  
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GİRİŞ 

Yapılandırmacı öğrenme, günümüzde eğitim-öğretim ve bilginin 

kuramsal felsefesini tanımlayan en önemli yaklaşımlardan biri olarak 

kabul edilmektedir (Brooks ve Brooks, 1999: 18-24). Bu yaklaşımda 

öğrenenlerin kendi hedeflerine göre kendi öğrenmelerini yapılandırma 

becerisine sahip olmakla birlikte kendi bilincine uyum sağlama 

ihtiyacında olduğu varsayılır. Bu varsayımdan hareket eden yaklaşım, 

öğrenenlerin öğrenmelerini bizzat kendi zihinlerinde yapılandırdığı, 

öğrenen merkezli bir anlayışa dayanmaktadır (Jonassen, 1991: 5-14). 

Öğrenme çıktılarını temel alan bu yaklaşımda, öğrenene “ne 

öğretildiği” değil, öğrenenin “nasıl öğrendiği” önem taşımaktadır 

(Demirel, 2000: 221-223). Burada amaç, öğrencilerin planlanmış bir 

sıralamaya göre istenilen amaçlara varmalarını sağlamak değil, 

öğrenme çıktılarını zihinde yapılandırmalarına fırsat tanıyarak farklı 

öğrenim çıktıları yaratmaktır (Şaşan, 2002: 49-52). Öğrenilmiş bilgi 

farklı şekilde öğrenilse de öğrenme süreci çalışmakta, öğrenci 

tarafından tüm zihin yapılandırılmakta, anlam çıkarılmakta ve testi 

yapılmaktadır. Ardından zihinsel alanlarda çelişkili durumlar meydana 

gelmekte, bu çelişkili durumlar merak uyandırmakta, sonuçta birey 

düşünmek zorunda kalmakta, öğrenmeleri yapılandırmak için yeni 

bağlantılar kurmakta ve farklı anlamlar çıkarma gereği duymaktadır 

(Holloway, 1999: 85-86). Bu doğrultuda yapılandırmacı öğrenme 

öğrenmelerin tekrarını değil, transferini ve yeniden inşasını 

hedeflemektedir (Perkins, 1999: 6-11). 
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Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımındaki öğrenmelerin günlük 

yaşamla ilişkilendirilmesiyle bağlamsal öğrenme modeli ortaya 

çıkmaktadır. Eğitim çerçevesinde bağlam, kişinin gündelik yaşamında 

karşı karşıya geldiği olgular, olaylar ya da kullandığı teknolojik 

altyapının derslerin hedef kazanımları ile ilişkilendirilmesi sürecini 

ifade etmektedir (MEB, 2019). Bağlamsal öğrenme modelinde ise 

öğrencilerin anlamalarını kolaylaştırmak üzere müfredat ile ders 

konuları daha güncel ve eğlenceli hale getirilerek 

yapılandırılmaktadır. Öğrenenlere bilimsel terimleri gerçek hayattan 

alınmış örneklerle sunmak ve bilimsel süreçlerle ilgili yeteneklerini 

geliştirmek amaçlanmaktadır (Kutu ve Sözbilir, 2011). Bu sayede 

öğrencilerin öğrenme motivasyonu yükseltilmekte ve bilimsel 

öğrenme ile günlük hayat arasında bağ kurularak öğrenme artmaktadır 

(Demircioğlu ve Vural, 2012). 

Müzeler, yaparak yaşayarak öğrenme olanağı sunması yanında 

görerek, dokunarak geçmiş dönemlere ait eserleri inceleyerek, 

bireylerin öğrenme süreci içerisinde yer almasını sağlamaktadır 

(Seidel ve Kenneth, 1999: 14-20). Ayrıca müzede korunan ve 

saklanan örnekleri zaman, mekân dahilinde birebir etkileşim içinde ve 

üç boyutlu olarak ziyaret etmek, müze ortamının havasını solumak, 

çocuklar için çok yönlü bir deneyim ve gözlem yapma imkânı 

sunmaktadır (Abacı, 2011: 222). Bu deneyimde çocuklar etkin bir 

öğrenme süreci içerisinde ilerleyerek, hissederek, karşılıklı etkileşim 

içine girerek öğrenme sürecine dahil olmaktadır (Şahan, 2005). Bu 

sebeple müzelerin çocukları öğrenmeye karşı motive ettiği, düşünce 
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ve duygularını birleştirerek anlamlı deneyimler kazandırdığı 

söylenebilir.  

Çocuklar müzede yeni bir deneyim yaşadığı zaman, bu deneyimi 

zihninde var olan bilgilerle karşılaştırmakta ve onu içselleştirmeye 

çalışmakta, bazen de kendini zihinsel olarak farklı duruma uyum 

sağlamaya zorlamaktadır. Bağlamsal öğrenme de öğrencinin 

öğrenmeyi içselleştirmesi veya çevresine uymasını sağlayan süreğen 

bir gayretin ürünüdür. Müze gibi dış alanlardaki öğrenmeler bu bağı 

sağlamlaştırmak için uygun ortamı sağlamaktadır. Öğretmene düşen 

görev bu iki alan arasındaki bağı hedef kazanımlar doğrultusunda 

kurgulamak ve eğitim planlarının içine yerleştirmektir. Böylece 

çocuklar ders kitaplarındaki konuları müzelerde görüp öznel öğrenme 

deneyimlerine sahip olarak uygun bir akış deneyimi yaşayacak, 

yaşanan bu deneyimi sürdürmek için de öğrenmeyi sürdürme 

motivasyonu artacaktır (Schmidt, 1996: 246-256). Birey akış 

deneyiminde, bütünsel olarak yaptığı edime odaklanmakta, edimle 

ilişkisi olmayan unsurların tamamını görmezden gelmektedir 

(Csikszentmihalyi, 1977: 36). Eğitim alanında akış deneyimi 

günümüzde öğrenme üzerindeki etkilere, sürdürülebilirliğe ayrıca 

eğitimde uygulanacak öğretme etkinliklerine ve öğrenci 

performansının iyileştirilmesine odaklanmıştır (Giasiranis ve Sofos, 

2017: 8-88).Bu araştırmada ise yapılandırmacı ve bağlamsal öğrenme 

yaklaşımı kapsamında ilkokul öğrencilerinin müze deneyimleri 

sırasında yaşadıkları akışın ortaya konması amaçlanmıştır. Bu 

bağlamda, öğrencilerin müze ziyareti sırasında yaşadığı akış 
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deneyimini tespit edebilmek için öğretmen görüşleri 

değerlendirilmiştir.  

1. KURAMSAL ÇERÇEVE  

1.1. Akış 

Akış kavramı temelinin Maslow’un (1971: 164) ihtiyaçlar hiyerarşisi 

piramidinin tepe noktasında yer alan kendini gerçekleştirme 

basamağına dayandığı varsayılmaktadır (Özkara, 2015: 38). Kendini 

gerçekleştirme, kişinin farkındalık hissi yaşamaksızın, bütün 

motivasyonu ile göreve konsantre olarak kendini verme deneyimini 

yaşadığı anlar olarak tanımlanmaktadır (Maslow, 1971: 45). Akış ise 

kişinin hedeflerini gerçekleştirmesi için, bütün dikkatini yaşamış 

olduğu deneyime verip, deneyimi içselleştirerek anı yaşaması ve bu 

deneyimden gönenç duymasıdır (Csikszentmihalyi, 1990: 327-341). 

Bu deneyimi yaşayan kişi, anın içine girip kaybolmakta, güçlü bir 

kontrol duygusu hissetmekte ve yaşamış olduğu deneyim haricinde 

başka bir şey düşünememektedir (Alba ve Williams, 2013). Bu 

sebeple akış, insanların bir aktiviteye yoğun şekilde dahil olduğu 

sırada, başka hiçbir şeyin önemli olmadığı psikolojik bir durum olarak 

ifade edilebilir (Csikszentmihalyi, 1990: 327-341). Farklı bir ifadeyle 

akış deneyimi, bireyin etkinliğe tam konsantre olarak tüm ilgisini 

yapmış olduğu aktiviteye vermesi ve yaptığı aktivitede algıladığı 

zorluğa göre yeterli düzeyde beceriye sahip olduğunu hissetmesi ile 

yaşadığı hayal edilemeyen içsel zevk olarak tanımlanmaktadır. 
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Akışta birey, tam olarak yapmış olduğu edime odaklanmakta, edimle 

ilişkisi bulunmayan başka unsurları görmezden gelmektedir. Kişi akışı 

yaşıyorken, zaman çok hızlı geçerken, edime ilişkin tam anlamıyla bir 

kontrol duygusu hissetmektedir (Csikszentmihalyi, 1977: 36). Akış 

deneyiminin yaşanmasını sağlayan Görev Zorluk Seviyesi-Birey 

Yetkinlik Dengesi, Deneyim-Farkındalık Birleşimi, Belirgin Amaçlar, 

Belirli Geri Bildirim, Göreve Odaklanma, Kontrol Hissi, Öz 

Farkındalığın Azalması, Zamanın Dönüşümü ve Deneyimin Amacının 

Deneyimin Kendisi Oluşu olmak üzere dokuz bileşen bulunmaktadır 

(Csikszentmihalyi, 2017: 171). 

Doğası gereği akış deneyimi, öğrenme ile yakından ilişkilidir. Yeni bir 

beceri öğrenirken, temel bir görevi üstlenmenin zorluğu, öğrenmenin 

başlangıç seviyesini aşabilir ve bu sebeple bunaltıcı olabilir (Shernoff 

ve Csikszentmihaly, 2009: 133). Bu kapsamda eğitim-öğretim 

alanında (Kiili, Freitas, Arnab ve Lainema, 2012: 89) akış 

deneyiminin öğrenme üzerindeki etkilerine ve sürdürülebilirliğine 

odaklanılmıştır.  

Akış deneyimi yaşayarak tüm dikkatini etkinliğe veren bireylerin bu 

sayede yeni beceriler öğrenerek kendilerini geliştirmeleri ve 

özgüvenlerini arttırmaları olası iken (Csikszentmihalyi, 1990: 327-

341), bu deneyimi yaşayanların biyolojik ve sosyal beklentiler 

karşılandığında yaşanmakta olan hazdan farklı olarak mutlu oldukları 

da belirtilmektedir(Csikszentmihalyi, 2017: 171). Bu sebeple özellikle 

ilkokul çağındaki öğrencilerin çeşitli geziler sırasında akış deneyimini 

yaşamaları öğrenmelerine büyük katkı sunacağı gibi mutlu olmalarını 
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sağlayacaktır. Bu araştırma da öğrencilerin yaşadığı akışı tespit 

edebilmek amaçlanmıştır. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Türkiye’de yapılandırmacı ve bağlamsal öğrenme kapsamında müze 

eğitimleri yapılmakta olup öğrencilere yönelik çeşitli müze gezileri 

düzenlenmektedir. Öğrencilerin etkinlik sırasında ve sonrasında 

çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlanarak onların sosyal 

duyarlılığının geliştirilmesi, etkinlikler aracılığıyla elde ettikleri bilgi 

becerilerini önceki öğrenmeleriyle bütünleştirmelerinin desteklenmesi, 

öğrenmelerin canlı tutulması ve kuvvetlendirilmesi gibi farklı 

yetkinlik alanları hedeflenmektedir. Ancak bu süreçte öğrencilerin 

akış gibi önemli bir zihinsel durumu yaşayıp yaşamadığı 

bilinmemektedir. Aslında akış sayesinde öğrenmenin daha etkili 

olduğu yapılmış araştırmalar ile desteklenmiştir. Bu sebeple 

araştırmada yapılandırmacı ve bağlamsal öğrenme yaklaşımı 

kapsamında düzenlenen müze deneyimleri esnasında ilkokul 

öğrencilerinin akış duygusunu yaşayıp yaşamadıklarını tespit etmeyi 

amaçlamaktadır. Bu sayede en etkili okul dışı öğrenme ortamlarından 

biri olan müzelerde beklenen ya da istenen etkin öğrenme durumunun 

gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak mümkün olacaktır.Akışı 

yaşama durumlarına göre müze eğitiminin amacına hizmet etme 

durumu değerlendirilebilecektir.Araştırma bu açıdan önem taşımakla 

birlikte literatürde konuya ilişkin çalışmaların sınırlı olması da 

boşluğu doldurmak açısından mühimdir.  
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2.2. Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada nitel yöntem benimsenmiş olup derinlemesine görüşme 

tekniklerinden yapılandırılmış görüşme tekniği (Yıldırım ve Şimşek, 

2016: 132) kullanılmıştır. Literatür taraması sonucu, görüşme soruları 

oluşturulurken Csikszentmihalyi’nin (2017: 171) akış bileşenleri 

uyarlanmıştır. Görüşme formu iki bölümden oluşmuştur. İlk bölümde 

katılımcıların demografik özelliklerini tespite yönelik ifadelere yer 

verilmiştir. İkinci kısımda ise akış kavramını açıklayıcı üç cümleden 

oluşan kısa bir bilgi verilmiş ve dokuz bileşenin her biri açıklayıcı 

birer soruya dönüştürülmüştür. Bununla birlikte yazarlar tarafından 

konuya ilişkin iki açık uçlu soru eklenmiştir. Toplam 11 sorudan 

oluşan taslak bir görüşme formu hazırlanmıştır. Hazırlanan form, 

katılımcı örneklemi temsil eden bir kişiye ulaştırılarak, soruları içerik, 

anlam, dil ve akıcılık açısından incelemesi istenmiştir. Katılımcı 

cevapları doğrultusunda forma son hali verilmiştir. Formda yer alan 

sorulara ilişkin detaylı bilgi tabloda sunulmuştur.  

2020 yılı Mayıs ayı içerisinde yapılan görüşmeler COVID-19 salgını 

sebebiyle yüz yüze gerçekleştirilememiştir. Katılımcılara görüşme 

formları e-posta yoluyla iletilerek geri dönüş sağlanmıştır. Süreçte 

tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak katılım sağlanmıştır.  

2.3. Evren-Örneklem  

Araştırmanın evrenini, Kastamonu il merkezindeki ilkokullarda sınıf 

öğretmenliği yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Öğrencilerin 

yaşlarının küçük olması nedeniyle daha güvenilir ve nesnel bilgiler 
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alınabilmesi açısından öğrenciler yerine öğretmenler ile görüşmeler 

gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur. Evrenin tamamına ulaşmak 

imkân dahilinde olmadığı için örnekleme yoluna gidilmiştir. 

Örneklem belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay 

ulaşılabilir durum örneklemesi seçilmiştir (Patton, 2014: 432). Bu 

yöntemin seçilmesinin en önemli nedeni, daha önce tanışılmış 

öğretmenlerden bilgi almanın daha kolay olacağının düşünülmesidir. 

Ancak öğretmenler üç farklı kurumdan seçilerek çeşitlilik sağlanmaya 

çalışılmıştır. Araştırma 2018-2019 öğretim yılında öğrencileriyle 

müze deneyimi yaşayan öğretmenler ile sınırlandırılmış olup toplam 

yedi görüşme gerçekleştirilmiştir.  

Görüşme formları 15-18 Mayıs 2020 tarihleri arasında katılımcılara 

gönderilmiş, cevaplar 19-25 Mayıs tarihleri arasında toplanmıştır. E-

postalar gönderilmeden önce tüm katılımcılara araştırma konusuna 

dair bilgi verilmiştir. Bu iletişimi sağlamada ikinci yazar görev 

almıştır.  

3. BULGULAR 

Bulgular değerlendirilirken, kolaylık sağlanması açısından katılımcı 

isimleri yerine kodlamaya gidilmiştir. Katılımcılara verilen kodlar, 

cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi gibi demografik bilgileri tabloda 

sunulmuştur. 
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Tablo 1.Katılımcılara İlişkin Bilgiler 
Katılımcı 

Kodu 

Cinsiyet Yaş Eğitim 

Düzeyi 

Mesleki 

Deneyim 

Kurum 

Deneyimi 

K1 Kadın 44 Lisansüstü 17 Yıl  8 Yıl 

K2 Erkek  47 Lisansüstü 26 Yıl  10 Yıl  

K3 Erkek 43    Lisans 22 Yıl   1 Yıl 

K4 Kadın    46    Lisans 24 Yıl   4 Yıl 

K5 Kadın 41    Lisans 16 Yıl   5 Yıl 

K6 Kadın 43    Lisans 20 Yıl   4 Yıl 

K7 Erkek  52    Lisans     28 Yıl               4 Yıl 
 

3.1. Görev Zorluk Seviyesi-Birey Yetkinlik Dengesi  

Akışın tespitini sağlamak amacıyla sorulan ilk bileşende, 

öğretmenlerin öğrencilerin müze gezisi sırasında etkinliğine dair 

hissettiği zorluğun seviyesi ile yetkinliğinin uyumunu 

değerlendirmesi istenmiştir. Katılımcı öğretmenlerin verdiği yanıtlar 

tabloda olduğu gibi aktarılmıştır.  
   

Tablo 2.Soruya İlişkin Katılımcı Yanıtları 
K1 “Hedef kitlemiz olan öğrencilerimizin yaş ortalamalarının küçük olması 

gereği bazı materyalleri anlamlandıramamakla birlikte, henüz soyut işlem 

çağına da ulaşmadıkları için zaman kavramında anlam sorunları yaşadıkları 

gözlenmiştir.” 

K2 “Müze gezisi öncesinde gezeceğimiz müze ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 

Buna rağmen müzedeki bazı materyalleri anlamlandıramama sorunu 

yaşadılar.” 

K3 “Genel olarak farklı tarihi süreçlerin ve temaların aynı yerde toplanması 

sıkıntılı oluyor. Mesela Roma dönemi ile Millî Mücadele aynı yerde karmaşık 

bir dizilimle yapılmışsa konu akışı dağılabiliyor.” 

K4 “Müze materyalleri geçmişle bağlantımızı, bildiklerimizin öncesini, önceki 
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hallerini ortaya koyuyor. Öğrencilerim en çok oyuncaklar konusunda 

şaşkınlığa düşmüşlerdi. Eski şapkalar onlara ilginç gelmişti.” 

K5 “Müzenin tamamen farklı bir beceriyi kazandırmak için kullanılması gezinin 

amacı olabilir, örnek öğrencilerden şapka müzesinde keşfetme ve yaratıcı 

düşünceyi geliştirmek için sorular sormaları istenir, müze gezisinde 

yetkinliklerini kullanılmasına imkân tanınmasıyla olumlu dönütler alınır.” 

K6 “Yaş grubu ve ilgi alanlarına göre değişmekte. Bazı öğrenciler merakla 

inceleyip sorular sorarken, bazıları sadece bakıp geçmekteler.” 

K7 “Tarihi nesneleri anlamlandırmada zorluk yaşadıkları oldu, gerekli 

açıklamalar yapıldı.” 

 

K2 ve K7 müze deneyiminden önce ya da deneyim sırasında olmak 

üzere farklı zamanlarda öğrencilerin yetkinlik kazanması için müze 

hakkında bilgilendirme yapıldığını ancak öğrencilerin yine de bazı 

materyalleri, özellikle tarihi nesneleri anlamlandırmada zorlandığını 

ifade etmiştir. Bu durum öğrencilerin yetkinliği ile zorluğun dengeli 

bir biçimde yaşanmadığını göstermektedir. Dolayısıyla akışı sağlayan 

ilk bileşenin K2 ve K7’ye göre zayıf olduğu çıkarımı yapılabilir. 

Bununla birlikte K6, öğrencilerin yetkinliği ile deneyim sırasında 

yaşadıkları zorluk arasındaki uyumunun yaş gruplarına ve ilgi 

alanlarına göre değişiklik gösterebileceğinden bahsetmiştir. Bu 

sebeple öğrencilerin hareketlerinde farklılıklar olduğunu eklemiştir. 

Bu durum aslında K2 ve K7’nin belirttiği hususları destekler nitelikte 

olup öğrencilerin yetkinlik ile zorluk arasında uyum 

sağlayamamalarının nedeninin yaşları olabileceğini 

düşündürmektedir. K6 gibi K1’in de aynı hususa değinmiş olması 

bulgular açısından oldukça önemlidir. Ancak K1, K3 ve K5’in bu 
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soruda zorluk ile yetkinliğin uyumundan ziyade bunlardan birine 

yöneldiği de gözlenmiştir. 

K1 ve K3 kodlu katılımcılar daha çok öğrencilerin gezi sırasında 

yaşadığı zorluklara odaklanırken, K5 kodlu katılımcı öğrencilerin 

yetkinliğine ilişkin bilgiler paylaşmıştır. K1 öğrencilerin yaşadığı 

zorlukları yaş ortalamalarının küçük olmasına bağlarken, K3 farklı 

dönemlere ait eserlerin aynı ortamda bulunmasının akışı olumsuz 

etkilediği ifade etmiştir. K5 ise öğrencilerin yetkinliklerinin nasıl 

harekete geçirilebileceğini belirtmiştir.  

3.2. Deneyim-Farkındalık Birleşimi 

Akışın tespitini sağlamak amacıyla sorulan ikinci bileşende, 

öğretmenlerden, öğrencilerin müze gezisi sırasında etkinliğine dair 

yaşadıkları deneyim ile deneyimin bilincinde olma, deneyimi kabul 

etme ve deneyime odaklanarak dikkatlerini toplama durumlarını 

değerlendirmesi istenmiştir. Katılımcı öğretmenlerin verdiği yanıtlar 

tabloda olduğu gibi aktarılmıştır. 
  

Tablo 3.Soruya İlişkin Katılımcı Yanıtları 
K1 “Müze ziyaretleri öncesinde ve ziyaret esnasında çocukların heyecanlarını 

kaybetmedikleri gözlendi. Tanıdık buldukları objelere (günümüzle 

benzerliği olan kullanım eşyaları) ilgileri yoğundu. Ancak sıklıkla hayvan 

figürlü objelere yoğun motivasyonla ilgi gösterdikleri gözlendi.” 

K2 “Müze gezisi sırasında öğrenciler deneyimlerinin bilincinde olarak 

müzedeki eserlere dikkatle odaklandılar. Tereddüde düştükleri konularda 

rehberlik yapıldı. Müze ziyaretleri öncesinde ve ziyaret esnasında 

çocukların heyecanlarını kaybetmedikleri gözlendi.” 
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K3 “Amaç iyi anlatılmışsa farkındalık daha kolay sağlanıyor.” 

K4 “Öğrenciler arasında dikkat süresi, aktif katılım, izleme, inceleme 

davranışları farklılık göstermekte. Bu nedenle kız öğrenciler daha ilgili ve 

inceleme yanlısıyken, erkekler bunu tamamen gezme maksatlı bir etkinlik 

gibi yorumladılar. Dikkat süreleri ve seviyeleri çok çabuk değişkenlik 

göstermekteydi. Silahların olduğu bölüm erkek öğrencilerin çok daha fazla 

ilgisini çekerken kızlar daha çok şapka bölümünden hoşnut kaldılar.” 

K5 “Müze gezisi öncesi gidilecek yer hakkında ön bilgi verildiği için burada 

gördüklerini ve nerede ne bulacaklarının bilincinde oluyorlar. Örneğin 

Etnografya müzesine getirilen lafını bildikleri için onu daha dikkatli 

incelediler, burada bulunan insan iskeleti de bilinçli bir şekilde incelendi.” 

K6 “Burada da aynı durum geçerli bazı öğrenciler dersteki dinleme ve ders 

içi performansından daha yüksek bir ilgi gösterirken bazıları alışveriş 

merkezinde yürüyormuş gibi hareket etmekte.” 

K7 “Bazı nesnelerin önceki zamanlardan günümüze gelene kadar geçirdiği 

değişimleri zorluk çekmeden yorumlayabildiler.” 

 

K1 ve K2 müze ziyaretleri öncesinde ve ziyaret esnasında çocukların 

deneyimlerinin bilincinde olarak heyecanlarını kaybetmediklerini 

ifade etmiştir. K3 ve K5 müze deneyimi amacının önceden iyi 

anlatılmışsa ve gidilecek yer hakkında ön bilgi verilmişse 

farkındalığın daha kolay sağlandığını ve öğrencilerin deneyimin 

bilincinde olduğunu belirtmiştir. Hatta K5, öğrencilerin Etnografya 

müzesini bildiği için iskeletleri daha dikkatli incelediğini eklemiştir. 

K7’ de benzer şekilde çocukların bazı nesnelerin önceki zamanlardan 

günümüze gelene kadar geçirdiği değişimleri zorluk çekmeden 

yorumlayabildiğini belirtmiştir. K1 ise öğrencilerin günümüzle 

benzerliği olan ve kendilerine tanıdık gelen objelere ilgilerinin yoğun 

olduğunu ifade etmiştir. K1 gibi K5’in de deneyim ile deneyimin 
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bilincinde olmada öğrencilerin tanıdık buldukları ve ön bilgi aldıkları 

objelere ilgilerinin yoğun olması ve bilinçli bir şekilde inceledikleri 

hususuna değinmiş olmaları bulgular açısından oldukça önemlidir. Bu 

durumlar öğrencilerin deneyim-farkındalık birleşiminin dengeli bir 

biçimde yaşandığını göstermektedir. Dolayısıyla akışı sağlayan ikinci 

bileşenin K1, K2, K3, K5 ve K7 açısından güçlü olduğu çıkarımı 

yapılabilir. Ancak K4 ve K6 deneyim ve farkındalık birleşiminin 

öğrenci demografik ve karakteristik özelliklerine göre farklılık 

gösterdiğinden bahsetmiştir. K4 öğrenciler arasında dikkat süresi, 

aktif katılım, izleme, inceleme davranışlarının farklılık gösterdiğini, 

K6 ise bazı öğrencilerin deneyime yüksek bir ilgi gösterdiğini, 

bazılarının ise alışveriş merkezinde yürüyormuş gibi hareket etmekte 

olduğunu ve deneyimin farkındalığında olmadığını belirtmiştir. Bu 

durumda akışı sağlayan ikinci bileşen deneyim-farkındalık 

birleşiminin K4 ve K6 açısından bazı öğrencilerde zayıf olduğu 

çıkarımı yapılabilir. Bununla birlikte K4, öğrencilerin cinsiyetinin 

müze gezisi sırasında etkinliğine dair yaşanan deneyim ile deneyimin 

bilincinde olma durumunu farklılaştırdığına ve ilgi alanlarının 

cinsiyete göre değişiklik gösterebileceğine değinmiştir. Bu sebeple 

öğrencilerin hareketlerinde farklılıklar olduğu ifade edilmiştir. Bu 

durum öğrencilerin deneyim ile deneyimin farkında olma durumunu 

sağlayamamalarının nedeninin cinsiyet ve bireysel farklılıklar 

nedeniyle olabileceğini düşündürmektedir.  
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3.3. Belirgin Amaçlar 

Akışın tespitini sağlamak amacıyla sorulan üçüncü bileşende, 

öğretmenlerin müze gezisi öncesinde gezinin amacı/amaçlarının 

öğrencilere açık bir şekilde anlatıp anlatmamalarına ilişkin 

değerlendirme istenmiştir. Katılımcı öğretmenlerin verdiği yanıtlar 

tabloda olduğu gibi aktarılmıştır. 

Tablo 4.Soruya İlişkin Katılımcı Yanıtları 
K1 “Evet. Gezinin amacı ifade edilmekle birlikte merak duygularını da 

canlandıracak yönlendirme ifadeleriyle geziler gerçekleştirildi” 

K2 “Müze gezisi öncesinde gezinin amacı öğrencilerimize anlatılmaktadır. 

Gezi planı ayrıntılı şekilde yapılmaktadır. Gezi öncesinde öğrencileri 

araştırmaya yönlendiren sorular hazırlanmaktadır.” 

K3 “Tabii ki. Mesela milli mücadelenin tarihsel süreci geziden önce dikkat 

çekmek için kısaca anlatılır.” 

K4 “Öğrencilerime gözlem yapma, düşünme, hayal kurma, gördüğü ile kendi 

yaşamı arasında bağ kurma, nesneleri algılama, kültürel değerleri 

paylaşma konusunda müzelerin bize katkıda bulunduğunu belirttim.” 

K5 “Kesinlikle anlatılmaktadır. Sosyal Bilgiler Dersi Milli Kültürümüz ders 

konusunda Anadolu’daki yasam tarzı, el sanatları, mimari öğeler için 

gittiğimiz yerler bu amaç için seçilmiş yerlerdi. Bu ünitede ziyaret yapıldı 

pekiştirmek için.” 

K6 “Kesinlikle amaç anlatılmalı ve öğrencilerin ön koşul öğrenmeleri tam 

olmalıdır.” 

K7 “Evet anlatılmaktadır. Gezi öncesinde Müze türleri hakkında bilgi 

verilmekte, gerekli açıklamalar yapılıyor.” 

 

Bütün katılımcılar müze gezisi öncesinde gezinin amacı/amaçlarının 

öğrencilere açık bir şekilde anlattıklarını ifade etmiştir. K4 kodlu 
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katılımcı, öğrencilerine müze deneyimi öncesi belirgin amaçları 

gözlem yapma, düşünme, hayal kurma, gördüğü ile kendi yaşamı 

arasında bağ kurma, nesneleri algılama, kültürel değerleri paylaşma 

şeklinde ifade ederken, müzelerin katkılarına odaklanmıştır. K2, gezi 

planına vurgu yapmış, müze deneyiminden önce gezinin amacının 

öğrencilere anlatılmakta olduğunu, ayrıntılı şekilde gezi planı 

yapıldığını ve gezi öncesinde öğrencileri araştırmaya yönlendiren 

sorular hazırladığını belirtmiştir. Buna benzer olarak K6 kodlu 

katılımcı, müze gezisi öncesinde öğrencilerin ön koşul öğrenmelerinin 

tam olması gerektiğini ifade ederken, K3 kodlu katılımcı, gezinin 

amacıyla ilişkili ‘Millî Mücadelenin Tarihsel Süreci’ adlı konunun 

geziden önce dikkat çekmek için kısaca anlatıldığını belirtmiştir. 

K3’ü destekler şekilde K5 kodlu katılımcı, ders konularını 

pekiştirmek için müze gezisi yapıldığını ifade ederek gezinin amacını 

‘Sosyal Bilgiler Dersi Milli Kültürümüz ders konusunda Anadolu’daki 

yasam tarzı, el sanatları, mimari öğeler için gittiğimiz yerler bu amaç 

için seçilmiş yerlerdi. Bu ünitede ziyaret yapıldı pekiştirmek için.’ 

şeklinde ifade etmiştir.K7 kodlu katılımcı ise müze çeşitlerine vurgu 

yapmış, müze türleri hakkında bilgi vermiş, gerekli açıklamaların 

yapıldığını belirtmiştir. Diğer katılımcılardan farklı olarak K1 kodlu 

katılımcı, gezinin amacının gezi sırasında da hatırlatıldığını belirterek, 

‘merak duygularını da canlandıracak yönlendirme ifadeleriyle 

gezilerin gerçekleştirildiğini’ ifade etmiştir. Dolayısıyla akışı 

sağlayan üçüncü bileşenin bütün katılımcılarda güçlü olduğu çıkarımı 

yapılabilir.  
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3.4. Belirli Geri Bildirim  

Akışın tespitini sağlamak amacıyla sorulan dördüncü bileşende, 

öğretmenlerin gezi sırasında öğrencilerin sorularına ya da 

performanslarına hızlı ve net bir şekilde geri dönüş yapılmasını 

değerlendirmesi istenmiştir. Katılımcı öğretmenlerin verdiği yanıtlar 

tabloda olduğu gibi aktarılmıştır.    
 

Tablo 5.Soruya İlişkin Katılımcı Yanıtları 
K1 “Genellikle evet. Ziyarete eşlik eden müze görevlisi ve tarafımızdan 

bilgilendirme sağlandı.” 

K2 “Evet. Gezi esnasında öğrencilerle birebir ilgilenilmekte, gerekli geri 

dönüşler o anda yapılmaktadır.” 

K3 “Evet. Sorular bireysel olarak cevaplanır.” 

K4 “Görevlilerce biraz, olsun bitsin gibi bir zihniyet hissettim. Görevli öyle 

kalifiye olmalı ki çocuğun seviyesinde bunu ona izah edebilmeli. Tarih bilgisi 

ve bunu sınıf seviyesinde zevkli bir sunumla aktarabilmeli, genelde ben 

sorulanları cevapladım.” 

K5 “Öğretmen olarak yapılmakta.Örnek gözyaşı tüpü ile ilgili bunlar nedir? Ne 

ise yarar diyen öğrenciye ya da müze bahçesinde görülen klozetin atası 

sayılan tas parçasının ne olduğu açıklandı.” 

K6 “Yerine göre değişmektedir. Bazen sorularına hızlıca cevap bulurlarken 

bazen de araştırmalar sonucunda cevaplarını bulurlar.” 

K7 “Gezi sırasında müze görevlisi ve benim tarafımdan gerekli açıklamalar 

yapılıyor.” 

 

K2, K3 ve K5 öğrencilere geri dönüşlerin bireysel olarak yapıldığını 

vurgulamış, ayrıca gezi sırasında öğrencilerin sorularına ya da 

performanslarına hızlı ve net bir şekilde sadece kendileri tarafından 

geri dönüş yapıldığını belirtmiştir. K3 soruların bireysel olarak 
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cevaplandığını ifade ederken, benzer şekilde K2 ise öğrencilerle 

birebir ilgilendiğini, gerekli geri dönüşleri anında yaptığını 

belirtmiştir. K2’nin ifadelerini örnek vererek açıklamış olan K5 ise 

‘Örnek gözyaşı tüpü ile ilgili bunlar nedir? ne ise yarar diyen 

öğrenciye ya da müze bahçesinde görülen klozetin atası sayılan tas 

parçasının ne olduğu açıklandı.” şeklinde bu durumu desteklerken 

gezi öncesi araştırma ve literatür taraması yaptığı için sorulan sorulara 

anında dönüş yapabildiğine vurgu yapmıştır. Bu durumda müze gezi 

öncesi öğretmenlerin hazırlığı varsa akışın güçlü olduğu çıkarımı 

yapılabilir. 

K2, K3 ve K5’den farklı olarak, K6 “Yerine göre değişmekte 

olduğunu, bazen sorularına hızlıca cevap bulurlarken bazen de 

araştırmalar sonucunda cevaplarını bulurlar” şeklinde ifade ederken 

öğrencilere bazen anında dönüş yapılmadığını belirtmiştir. K1 ve 

K7gezi sırasında müze görevlisi ve kendisi tarafından gerekli 

açıklamaların yapıldığı ifade ederken K4 müze görevlilerinin kalifiye 

olma durumundan bahsetmiş“Görevlilerce biraz, olsun bitsin gibi bir 

zihniyet hissettim. Görevli öyle kalifiye olmalı ki çocuğun seviyesinde 

bunu ona izah edebilmeli. Tarih bilgisi ve bunu sınıf seviyesinde 

zevkli bir sunumla aktarabilmeli, genelde ben sorulanları 

cevapladım.” şeklinde ifade ederken müze görevlisinin yetersizliğinin 

akışı olumsuz etkilediğine vurgu yapmış, akışı sağlamak için genelde 

kendisinin rol aldığını belirtmiştir. Bu durumda müze görevlilerinin 

yetkinliği az ise akışın zayıf olduğu çıkarımı yapılabilir. Dolayısıyla 

akışı sağlayan dördüncü bileşende K6 hariç bütün katılımcıların 



 

138 YENİ DÜNYA EKSENİNDE GÜNCEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 

öğrencilerin sorularına ya da performanslarına hızlı ve net bir şekilde 

yanıt verdikleri için akışın güçlü olduğu çıkarımı yapılabilir.  Bununla 

birlikte K6’da akışın daha düşük seviyede olduğu söylenebilir. 

3.5. Göreve Odaklanma 

Akışın tespitini sağlamak amacıyla sorulan beşinci bileşende, 

öğrencilerin müze gezisi sırasında dikkatlerini yoğunlaştırma ve 

tamamen etkinliğe konsantre olma durumlarının değerlendirilmesi 

istenmiştir. Katılımcı öğretmenlerin verdiği yanıtlar tabloda olduğu 

gibi aktarılmıştır.   

Tablo 6.Soruya İlişkin Katılımcı Yanıtları 
K1 “Genellikle evet.” 

K2 “Evet. Kesinlikle öğrenciler müze ortamına girdiklerinde direkt eserlere ve 

eserlerle ilgili bilgilere odaklanmaktadır.” 

K3 “Evet öğrenciler dikkatlerini yoğunlaştırmakta problem yaşamazlar. 

Öğrencinin motivasyon konuşması bu konuda çok önemlidir.” 

K4 “Küçük sınıflarda konsantrasyonda sıkıntılar oluşmakta. Misal görevli bir 

materyali tanıtırken öğrenci başka bir materyale ilgi gösterebiliyor.” 

K5 “Müzeler çocukların ilgisini çeken yerler kanımca o yüzden odaklanma 

performansları üst düzeyde. İskelet kalıntısını incelerken örneğin.” 

K6 “Her öğrenci için farklılık göstermekte. İlgi alanları çok önemli.” 
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K7 “Çok farklı görsellerle karşılaştıkları için etkinliğe 

odaklanabilmektedirler.” 

 

K1, K2, K3, K5 ve K7 kodlu katılımcılar, müze gezisi sırasında 

öğrencilerin dikkatlerini yoğunlaştırmada problem yaşamadığını ve 

tamamen etkinliğe konsantre olduklarını ifade etmiştir. Bu durumu 

K2 kodlu katılımcı, “Kesinlikle öğrenciler müze ortamına 

girdiklerinde direkt eserlere ve eserlerle ilgili bilgilere 

odaklanmaktadır.” şeklinde belirtmiş, K7 kodlu katılımcı ise “Çok 

farklı görsellerle karşılaştıkları için etkinliğe 

odaklanabilmektedirler.” ifadesiyle çok farklı eserlerin etkinliğe 

odaklanmada katkı sağladığını vurgulamıştır. K7’yi destekler şekilde 

K5 kodlu katılımcı, “Müzeler çocukların ilgisini çeken yerler 

kanımca o yüzden odaklanma performansları üst düzeyde. İskelet 

kalıntısını incelerken örneğin.” ifade ederken bu durumu 

örneklendirerek vurgulamıştır. K3 kodlu katılımcı ise öğrencinin 

motivasyon konuşmasına dikkat çekerek “Evet öğrenciler dikkatlerini 

yoğunlaştırmakta problem yaşamazlar. Öğrencinin motivasyon 

konuşması bu konuda çok önemlidir.” şeklinde ifade etmiştir. 

Bununla birlikte K4 kodlu katılımcı, “Küçük sınıflarda 

konsantrasyonda sıkıntılar oluşmakta. Misal görevli bir materyali 

tanıtırken öğrenci başka bir materyale ilgi gösterebiliyor.” şeklindeki 

ifadesiyle öğrencilerin konsantrasyonlarında küçük yaş gruplarında 

sıkıntılar yaşandığını vurgulamıştır. Bu durum da öğrencilerin 

dikkatlerini yoğunlaştırmada problem yaşama nedeninin yaşları 

olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte K6 kodlu katılımcı, 
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öğrencilerin konsantrasyonlarının ilgi alanlarına göre değişiklik 

gösterebileceğinden bahsetmiştir. Bu sebeple öğrencilerin dikkatlerini 

yoğunlaştırmada ilgi alanlarının önemli olabileceği düşünülmektedir.  

Sonuç olarak K4 kodlu katılımcı, öğrencilerin yaşadığı zorlukları yaş 

ortalamalarının küçük olmasına bağlarken, K6 kodlu katılımcı ise ilgi 

alanlarına göre akışın farklılaşabileceğini ifade etmiştir. Dolayısıyla 

akışı sağlayan beşinci bileşende, K4 ve K6 kodlu katılımcı hariç 

bütün katılımcıların müze gezisi sırasında öğrencilerin dikkatlerini 

yoğunlaştırmada problem yaşamadığını ve tamamen etkinliğe 

konsantre olduklarını ifade etmesi nedeniyle akışın güçlü olduğu 

çıkarımı yapılabilir. Bununla birlikte K6 kodlu katılımcıda öğrenci 

ilgi alanlarına göre akışın farklılaştığı, K4 kodlu katılımcıda ise akışın 

daha düşük seviyede olduğu söylenebilir. 

3.6. Kontrol Hissi  

Akışın tespitini sağlamak amacıyla sorulan altıncı bileşende, 

öğrencilerin müze gezisi sırasında yetkinliklerinin/becerilerinin 

farkında olduğu için müzede yaşayabileceği zorlukları 

aşacağını/riskleri en düşük seviyeye düşüreceğini düşünme 

durumunun değerlendirilmesi istenmiştir. Katılımcı öğretmenlerin 

verdiği yanıtlar tabloda olduğu gibi aktarılmıştır. 
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Tablo 7.Soruya İlişkin Katılımcı Yanıtları 
K1 “Ziyaret öncesinde ve ziyaret esnasında tarafımızdan yapılan bilgilendirme 

sonucu genellikle evet.” 

K2 “Öğrenciler müze gezi ve etkinliklerine zevkle katılmaktadır. Herhangi bir 

zorlukla karşılaşacağını düşünmemektedir.” 

K3 “Tabii ki evet gidilen müze hakkında bilgilendirme mutlaka yapılır, 

öğrencilerin özgüveni yeterlidir.” 

K4 “Müze gezileri sık sık yapılmadığından, bu tür durumlar için bir öngörü 

sahibi olduklarını sanmıyorum.” 

K5 “Müze ziyareti bu açıdan zor bir deneyim. Müzesi gezisi öncesi bu uyarılar 

yapılmasına rağmen maalesef meraklı bir sürü çocuğun bilinmeze keşfi 

sırasında kural ihlali oluyor, her şeyi öğrenmek ve dokunma istekleri 

sırasında şeritleri geçmeleri, camekanlara dokunmalar, ses ve öncelik 

istekleri gezi kafile sorumlularını ve görevlileri yormakta.” 

K6 “Bence evet, farklı bir öğrenme ortamı olduğu için daha geniş 

düşünebilmekteler.” 

K7 “Müze görevlileri ve bizlerin desteği ile gerekli açıklamalar yapıldığı, 

önlemler alındığı için evet.” 

 

K1, K2, K3, K6 ve K7, öğrencilerin müze gezisi sırasında 

yetkinliklerinin/becerilerinin farkında olduğu için müzede 

yaşayabileceği zorlukları aşacağını/riskleri en düşük seviyeye 

düşürebileceğini ifade etmiştir. Bu durumu K1, ziyaret öncesinde ve 

ziyaret esnasında tarafınca yapılan bilgilendirmeye bağlarken, K2 ise 

öğrencilerin bu gezilere zevkle katıldığını vurgulamıştır. K3 ise 

“Tabii ki evet gidilen müze hakkında bilgilendirme mutlaka yapılır, 

öğrencilerin özgüveni yeterlidir.” şeklindeki ifadesiyle öğrencilerin 

özgüvenine odaklanmıştır. K6, müzelerin farklı bir öğrenme ortamı 

olmasını belirtmiş, K7 ise “Müze görevlileri ve bizlerin desteği ile 
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gerekli açıklamalar yapıldığı, önlemler alındığı için evet.” şeklindeki 

açıklaması ile alınan önlemlere vurgu yapmıştır. Bununla birlikte 

K4“Müze gezileri sık sık yapılmadığından, bu tür durumlar için bir 

öngörü sahibi olduklarını sanmıyorum.” ifadesiyle müze gezilerinin 

sık yapılmama durumuna değinmiştir. Bu durumda K4’deki 

öğrencilerin kontrol hissinin zayıf olduğunu göstermektedir. K5 

ise“Müze ziyareti bu açıdan zor bir deneyim. Müzesi gezisi öncesi bu 

uyarılar yapılmasına rağmen maalesef meraklı bir sürü çocuğun 

bilinmeze keşfi sırasında kural ihlali oluyor, her şeyi öğrenmek ve 

dokunma istekleri sırasında şeritleri geçmeleri, camekanlara 

dokunmalar, ses ve öncelik istekleri gezi kafile sorumlularını ve 

görevlileri yormakta.” öğrencilerin kural ihlallerinden bahsederek, 

öğrencilerin kontrol edilmesinin yorucu olduğunu ifade etmiştir. K5 

kodlu katılımcı daha çok öğrencilerin gezi sırasında kontrolünün 

zorluklarına odaklanırken, K4kodlu katılımcı gezilerin sık 

yapılmaması dolayısıyla bir öngörüsü olmadığını vurgulamıştır. 

Dolayısıyla akışı sağlayan altıncı bileşenin K4 ve K5’de göre zayıf 

olduğu çıkarımı yapılabilir.  

Sonuç olarak akışı sağlayan altıncı bileşende K4 ve K5 kodlu 

katılımcı hariç bütün katılımcılar, öğrencilerin müze gezisi sırasında 

yetkinliklerinin/becerilerinin farkında olduğu, müzede yaşayabileceği 

zorlukları aşacağını/riskleri en düşük seviyeye düşürebileceğini ifade 

etmiş oldukları için akışın güçlü olduğu çıkarımı yapılabilir. 
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3.7. Öz -Farkındalığın Azalması  

Akışın tespitini sağlamak amacıyla sorulan yedinci bileşende, 

öğrencilerin günlük sorunlar ile endişelenmeye devam etme ya da 

başkalarının onlar hakkında ne düşündüğünü önemseme durumunun 

değerlendirilmesi istenmiştir. Katılımcı öğretmenlerin verdiği yanıtlar 

tabloda olduğu gibi aktarılmıştır.   
 

Tablo 8.Soruya İlişkin Katılımcı Yanıtları 
K1 “Müzede gördükleri bir Sfenksin günlük hayatta karşılarına çıkabileceği 

endişesi yaşamasalar da rüyalarında görebilecekleri düşüncesine kapılabilen 

çocuklar oldu. Müzede geçen zamanın yoğun konsantrasyonu sonucu olsa 

gerek, sınıf ortamının aksine, kendilerine gülünebileceği endişesinden uzak 

farklı sorular sorabildiler.” 

K2 “Müze gezisinde öğrenciler eserlere ve eserlerin tarihsel süreçle 

bağlantılarını kurmaya odaklanmaktadır. Bu bağlamda kendilerini çok rahat 

hissetmekte, başkalarının bakış, söz veya konuşmalarını 

önemsememektedir.” 

K3 “Küçük guruplar sosyal topluluklardır ama sorunları anlık giderilebilecek 

türden olur, çevreyi önemsemezler.” 

K4 “Çocuklar çok rahat bir tutum içinde gezilerini yapmakta yani onlar ile ilgili 

kimin ne düşündüğünün bir önemi bulunmamakta. Soracağını soruyor, 

gülecekse gülüyor, tuvalet ihtiyacı varsa dile getiriyor.” 

K5 “Müze gezisi sırasında öğrenciler günlük sorunlar ile ilgilenmeyip, hipnotize 

olmuş gibi belli yerlere odaklanıp, nesnelerle ilgili saçma sayılabilecek 

gülünç sorular sormaktadır.” 

K6 “Bence hayır. Çünkü farklı bir dünya, farklı eğitim alanı olduğu için farklı 

düşüncelere dalmaktadırlar.” 

K7 “Hayır, çünkü müze gezisine odaklandıkları için bu kaygıları yaşadıklarını 

düşünmüyorum.” 



 

144 YENİ DÜNYA EKSENİNDE GÜNCEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 

Bütün katılımcılar benzer şekilde müze gezisi sırasında öğrencilerin 

günlük sorunlar ile endişelenmediğini ve başkalarının onlar hakkında 

ne düşündüğünü önemsemediğini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla akışı 

sağlayan yedinci bileşen öz-farkındalığın azalmasının bütün 

katılımcılarda yaşandığı ve akışın güçlü olduğu çıkarımı yapılabilir. 

K2, öğrencilerin tarihsel süreçlerle bağlantılarını kurmaya 

odaklanmıştır. K3 öğrencilerin sorunları anlık giderebileceğine vurgu 

yaparken, K4, öğrencilerin tutumlarından bahsetmiştir. K6 ise müze 

gezisinin farklı bir eğitim alanı olduğunu, öğrencilerin farklı 

düşüncelere daldığını belirtmiştir. K7 öğrencilerin deneyim sırasında 

geziye odaklandıkları için kaygı yaşanmadığına dikkat çekmiştir. K5 

öğrencilerin hipnotize olmuş gibi geziye odaklanıldığı vurgulanırken, 

benzer şekilde K1, “Müzede gördükleri bir Sfenksin günlük hayatta 

karşılarına çıkabileceği endişesi yaşamasalar da rüyalarında 

görebilecekleri düşüncesine kapılabilen çocuklar oldu. Müzede geçen 

zamanın yoğun konsantrasyonu sonucu olsa gerek, sınıf ortamının 

aksine, kendilerine gülünebileceği endişesinden uzak farklı sorular 

sorabildiler.” şeklinde ifade etmiştir. Bununla birlikte K5 ve K1’de 

verilen örnekler sonucu akışın çok daha yüksek seviyede olduğu 

söylenebilir. 

3.8. Zamanın Dönüşümü 

Akışın tespitini sağlamak amacıyla sorulan sekizinci bileşende, 

öğrencilerin zamanın nasıl geçtiğini fark etme ve zamanın 

olduğundan çok daha hızlı ya da yavaş geçtiğini belirtme durumunun 
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değerlendirilmesi istenmiştir. Katılımcı öğretmenlerin verdiği yanıtlar 

tabloda olduğu gibi aktarılmıştır.    

Tablo 9.Soruya İlişkin Katılımcı Yanıtları 
K1 “Zamanın çok hızlı geçtiğini sıklıkla ifade ettiler.” 

K2 “Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadıklarını ifade etmektedirler.” 

K3 “Evet, genelde zamanın nasıl geçtiğini anlamazlar. Dönüt bir daha 

gelelim olur.” 

K4 “Açıkçası çok da keyif aldıkları izlenimini hissetmedim, zamanın çok 

yavaş geçtiğini ifade edip saati soranlar oldu özellikle bazı öğrenciler ne 

zaman okula dönüleceğini sorup durdu.” 

K5 “Zamanın çok hızlı geçtiğini sürekli söylediler. Öğrenirken, meraklarını 

giderirken bu denli eğlenceli ve hızlı vakit geçirmek onlarda da şaşkınlık 

yaratmıştır.” 

K6 “Zamanın olduğundan daha kısa sürede geçtiğini söylemektedirler.” 

K7 “Çok hızlı geçtiğini ifade ettiler.” 

 

K1, K2, K3, K5, K6 ve K7 kodlu katılımcılar, müze deneyimi 

sırasında öğrencilerin zamanın olduğundan çok daha hızlı geçtiğini 

belirttiğini ifade etmiştir. Dolayısıyla akışı sağlayan sekizinci 

bileşenin K1, K2, K3, K5, K6 ve K7 kodlu katılımcıların 

öğrencilerinde güçlü olduğu çıkarımı yapılabilir. K2 ve K3 kodlu 

katılımcı, öğrencilerin zamanın nasıl geçtiğini anlayamadıklarını ifade 

etmiştir. Bununla birlikte K3 kodlu katılımcı, öğrencilerin dönüt 

olarak bir daha gelmek istemelerine dikkat çekmiştir. K5 kodlu 

öğrencilerin meraklarını giderirken eğlendiğini ve bu durumun 

öğrencilerde şaşkınlık yarattığını eklemiştir. K5 kodlu katılımcının bu 

hususa değinmiş olması bulgular açısından oldukça önemlidir. Ancak 

K4 kodlu katılımcı, deneyim sırasında öğrencilerin çok keyif 
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almadıklarını belirtmiş, öğrencilerin zamanın çok yavaş geçtiğini 

ifade etmelerinden, saati sorduklarını ve bazı öğrencilerin okula ne 

zaman dönüleceğini sorup durduklarından bahsetmiştir. Bu durum 

aslında K4 kodlu katılımcıda öğrencilerin zamanın çok yavaş 

geçtiğini ifade etmesinden dolayı zamanın dönüşümüne ilişkin akışın 

sağlanabileceğini düşündürse de çok keyif almadıkları ve bazı 

öğrencilerin okula dönmek istemelerinden bahsedilmesinden dolayı 

diğer katılımcıların aksine akışın daha düşük olduğu çıkarımı 

yapılabilir.  

3.9.Deneyimin Amacının Deneyimin Kendisi Oluşu  

Akışın tespitini sağlamak amacıyla sorulan dokuzuncu bileşende, 

öğrencilerin müze gezisi sırasında deneyime kendilerini bir fayda 

beklemeden verme ve salt deneyimi kendisi için bir ödül olarak kabul 

etme durumunun değerlendirilmesi istenmiştir. Katılımcı 

öğretmenlerin verdiği yanıtlar tabloda olduğu gibi aktarılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 147 

Tablo 10.Soruya İlişkin Katılımcı Yanıtları 
K1 “Genellikle deneyimin kendisi ödül olarak görüldü.” 

K2 “Evet. Öğrenciler müzede daha iyi dikkatlerini toplamakta, daha iyi 

odaklanmaktadırlar. Bu deneyimin kendisi ödül olarak görüldü.” 

K3 “Evet. Aileleri ile zaman ayıramadıkları için onlar için ödül olur. İsteyerek 

katılırlar.” 

K4 “Müzenin onlara katacağı estetik bakış açısı, farklı gözlem yeteneği, kültürel 

bilgi gibi yetkinlikler zamane çocuğu için bir kazanç olarak görülmemekte. 

Sürekli somut ödül mantığı ile besleniyorlar, anı yaşıyorlar.” 

K5 “Bu tarz geziler fayda amacı güldürerek yapılmaktadır genelde. Ama illaki 

hoşça vakit geçirmek, eğlenmek yüzdesi de vardır öğrencilerde genel 

olarak.” 

K6 “İlgi alanları olanlar daha fazlasını beklemekte, bazıları için de salt 

deneyimi bir ödül olarak görmekte.” 

K7 “Kararsızım bazıları için bir ödül olarak görüldü, bazıları sıkıldı.” 

 

K1, K2, K3, K5 ve K6 kodlu katılımcılar, öğrencilerin müze gezisi 

deneyimini kendisi için bir ödül olarak gördüğünü ifade etmiştir. K7 

kodlu katılımcı ise bazı öğrencilerin deneyimi bir ödül olarak 

gördüğünü, bazı öğrencilerin ise sıkıldığını gözlemlemiştir. K2 kodlu 

katılımcı, öğrencilerin müzede daha iyi dikkatlerini topladıklarından 

ve daha iyi odaklanmalarından bahsetmiştir. K3 kodlu katılımcı, 

öğrencilerin aileleri ile müze deneyimine zaman ayıramadıklarını 

belirtmiş ve bu durumdan dolayı öğrencilerin müze gezisine isteyerek 

katılmış olduğu ifade etmiştir. Bu sebeple K3 kodlu katılımcının 

belirtmiş olduğu aileleriyle zaman ayıramadıklarından dolayı 

öğrencilerin isteyerek deneyime katılması ve bu durumun bir ödül 

olarak görüldüğü hususuna değinmiş olması bulgular açısından 
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oldukça önemlidir. Bu durum öğrencilerin istekli oluşu ile deneyimin 

ödül olarak görülmesinin ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Dolayısıyla akışı sağlayan dokuzuncu bileşenin diğer katılımcılara 

göre, K3 kodlu katılımcı öğrencilerinde daha güçlü olabileceği 

çıkarımı yapılabilir. K5 kodlu katılımcı müze gezilerinin bir amaç için 

yapıldığına vurgu yaparken, deneyim sırasında öğrencilerin genel 

olarak hoşça vakit geçirdiğini ve eğlendiğini ifade etmiştir. K6 kodlu 

katılımcı, ilgi alanları olan öğrencilerin daha fazlasını beklediğini 

belirtirken, bazı öğrencilerin salt deneyimi bir ödül olarak gördüğünü 

eklemiştir. Bununla birlikte K6 kodlu katılımcı, öğrencilerin ilgi 

alanlarına göre değişiklik gösterebileceğinden bahsetmiştir. Bu 

sebeple öğrencilerin hareketlerinde farklılıklar olduğunu eklemiştir. 

K4 kodlu katılımcı, müzenin öğrencilere katacağı estetik bakış açısı, 

farklı gözlem yeteneği, kültürel bilgi gibi yetkinliklerin zamane 

çocuğu için bir kazanç olarak görülmediğini ifade etmiş, öğrencilerin 

sürekli olarak somut ödül mantığı ile beslenmiş olduklarını eklemiştir. 

K4 kodlu katılımcının belirttiği bu husus öğrencilerin deneyimi bir 

ödül olarak görmedikleri izlenimi yarattığı için deneyimde akışın 

düşük seviyede olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla akışı sağlayan 

son bileşende K4 kodlu katılımcı hariç bütün katılımcıların müze 

gezisi sırasında öğrencilerin deneyimi bir ödül olarak gördüklerini 

ifade etmesi nedeniyle akışın güçlü olduğu çıkarımı yapılabilir. K7 

kodlu katılımcının da bazı öğrencilerinde akışın yüksek, bazı 

öğrencilerinde düşük olduğu çıkarımı yapılabilir. Bununla birlikte 



 

 149 

K6’da öğrenci ilgi alanlarına göre akışın farklılaştığı, K4’de ise akışın 

daha düşük seviyede olduğu söylenebilir. 

3.10. Müze Ziyaretinde Yaşanan Diğer Duygular 

Öğretmenlere öğrencilerin müze ziyaretinde başka hangi duyguları 

yaşadığı sorulmuştur. Katılımcı öğretmenlerin verdiği yanıtlar tabloda 

olduğu gibi aktarılmıştır. 

Tablo 11.Soruya İlişkin Katılımcı Yanıtları 
K1 “Yaşamın yalnızca yaşadıkları dönemden ibaret olmadığı duygusunu 

yaşadıkları kanaatindeyim. Geçmişte hayatın daha zor olduğu duygusu 

da objelerin kullanım alanları hakkında verdiğimiz bilgiler sonucu 

oluştuğunu ifade ettikleri duygular arasında. Ayrıca öğrencilerimin çok 

mutlu olduğunu gözlemledim.” 

K2 “Çok mutlu oldular.” 

K3 “Geçmişten günümüze bağ kurdular. Aidiyet, şaşkınlık ve mutluluk.” 

K4 “Şaşkınlık ve mutluluk.Okul, ev, AVM dışında değişik bir ortam 

gördüklerini düşündükleri kanaatindeyim.” 

K5 “Merak, korku., şüphe, mutluluk, heyecan .” 

K6  “Heyecan, merak, mutluluk.” 

K7  “Heyecan, merak, mutluluk, şaşkınlık, korku.” 

 

Bütün katılımcılar öğrencilerin müze deneyiminden mutluluk 

duyduğunu ifade etmiştir. K2 kodlu katılımcı, öğrencilerin sadece 

mutluluk duygusunu yaşadığını ifade ederken, K4 kodlu katılımcı, 

mutluluk duygusu yanında öğrencilerin şaşkınlık duygusunu da 

yaşadığını belirtmiştir. K1, öğrencilerin çok mutlu olduğunu 

gözlemlemesinin yanında “Yaşamın yalnızca yaşadıkları dönemden 

ibaret olmadığı duygusunu yaşadıkları kanaatindeyim. Geçmişte 
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hayatın daha zor olduğu duygusu da objelerin kullanım alanları 

hakkında verdiğimiz bilgiler sonucu oluştuğunu ifade ettikleri 

duygular arasında.” şeklinde ifade ederken öğrencilerinin müze 

deneyimi sırasında geçmişle bağ kurmuş olduklarını belirtmiştir. 

Benzer olarak K3 kodlu katılımcı da müze deneyiminde öğrencilerin 

geçmişle bağ kurduğunu, öğrencilerin aidiyet duygusu yanında 

şaşkınlık ve mutluluk duygularını yaşadıklarını ifade etmiştir. 

K6 kodlu katılımcı öğrencilerin heyecan, merak ve mutluluk 

duygularını yaşadığını belirtmiştir. Benzer olarak K5 kodlu katılımcı 

öğrencilerin yaşadığı heyecan, merak ve mutluluk duygularının 

yanında şüphe ve korku duygularını eklerken, bununla birlikte K7 

kodlu katılımcı heyecan, merak ve mutluluk duygularının yanında 

şaşkınlık ve korku duygularını gözlemlemiştir. Dolayısıyla yedi 

katılımcının tamamı mutluluk duygusunu ifade etmiştir. Tüm 

katılımcıların aynı hususa değinmiş olması bulgular açısından 

oldukça önemlidir. Bu durum öğrencilerin müze deneyiminde 

mutluluk duygusunu yüksek derecede yaşadığını göstermektedir. 

Ayrıca K3, K4 ve K5 kodlu üç katılımcıda da şaşkınlık duygusu 

gözlemlenmiştir. Bunun yanında K5, K6 ve K7 kodlu üç katılımcı 

benzer olarak heyecan ve merak duygusunu belirtmiştir. K5 ve K7 

kodlu iki katılımcı korku duygusundan bahsederken, K1 ve K3 kodlu 

iki katılımcı aidiyet duygusuna vurgu yapmıştır. Farklı olarak K5 

kodlu bir katılımcı şüphe duygusunu ifade etmiştir. Sonuç olarak 

müze deneyiminde yedi katılımcı mutluluk, üç katılımcı şaşkınlık, üç 

katılımcı heyecan, üç katılımcı merak, iki katılımcı korku, iki 
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katılımcı aidiyet ve bir katılımcı öğrencilerin şüphe duygusunu 

yaşadığını ifade etmiştir. Bu durum çocukların müze deneyimlerinde 

mutluluk başta olmak üzere şaşkınlık, heyecan, merak, korku, aidiyet 

ve şüphe gibi duygulara yoğunlaşmış olduğunu göstermektedir. 

3.11. Müze Deneyimlerinde Akışın Yaşanması veya Akışın 

Artırılmasına Yönelik Öneriler 

Öğretmenlere müze deneyimlerinde akışın yaşanması veya akışın 

artırılmasına yönelik önerileri sorulmuştur. Katılımcı öğretmenlerin 

verdiği yanıtlar tabloda olduğu gibi aktarılmıştır.  

Tablo 12. Soruya İlişkin Katılımcı Yanıtları 
K1 “Müze personelinin ilkokul çocuklarına yönelik daha hikayeci anlatımları 

olması müze de mutlaka dönem kısa çizgi filmlerinin olması, bu filmlerin 

ziyaret sonrası izletilmesi, açık hava müzelerinin oluşturulması akış 

yoğunlaşması açısından önemlidir şeklinde düşünmekteyiz.” 

K2 “Müze gezisi etkinliklerine öğrencilerimizin daha fazla katılımını sağlamak 

için özel günler oluşturulmalı, müzelerimizi teşvik edici çalışmalar 

yapılmalıdır.” 

K3 “Müzelerin dizaynı ile ilgili yeni bir anlayış geliştirilmeli. Tarihi toplayarak 

değil, topladıklarımızı doğru sunarak oluşturmalıyız.” 

K4 “Materyallerin iç içe, dip dibe sergilenmesi yorucu.Mekânların dar olması 

sıkıcı. Çocuk psikolojisi ve sosyalliği de düşünülerek farklı bir bakış açısı 

getirilmeli.” 

K5 “Rehber hizmetin olması daha bilinçli ziyaret için şart. Ayrıca müze 

ücretlerinin düşük olması gerek. Öğrencilerden kesinlikle ücret alınmamalı. 

Müze kart bütün müzelerde geçmeli. Eğitim amaçlı yapılan ziyaretlerde 

ücretsiz olmalı. Rehberlik hizmeti olmayan müzelerde girişlerde sine vizyon 

ile müze içi on tanıtım yapılmalı.” 
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K6 “Müze görevlilerinin her gelen öğrenci grubuna ilgi gösterip, onların 

seviyelerine inip merak ve sorularına yanıt vermeleridir. Bazen bu görev 

sadece öğretmene alınca müze deneyimi havada kalıyor ve amacına 

ulaşmıyor.” 

K7 “Müze görevlilerinin yaklaşımları, anlatımları daha heyecanlı ve etkileyici 

olmalıdır.” 

 

K1, K6 ve K7 kodlu katılımcılar müze deneyiminde akışın 

yaşanmasına veya akışın artırılmasına yönelik öneri olarak müze 

görevlilerinin yaklaşımlarına dikkat çekerek, müze çalışanlarının 

anlatımlarının daha heyecanlı ve etkileyici olmasını, öğrencilerin 

seviyelerine inerek soruların cevaplanması gerektiğini ifade etmiştir. 

Benzer şekilde K5 kodlu katılımcı, bilinçli ziyaret için rehber 

hizmetinin olması gerektiğine vurgu yaparak, rehberlik hizmeti 

olmayan müze girişlerinde sine vizyon ile ön tanıtım yapılmasını 

önermiştir. Bunun yanında K5 kodlu katılımcı ayrıca müze 

ücretlerinin düşük olmasını, öğrencilerden kesinlikle ücret 

alınmaması gerektiğini, müze kartın bütün müzelerde geçmesini ve 

müzelerin eğitim amaçlı yapılan ziyaretlerde ücretsiz olmasını 

önermiştir. K1 kodlu katılımcı ayrıca müzede mutlaka dönem kısa 

çizgi filmlerinin olmasını, bu filmlerin ziyaret sonrası izletilmesini, 

açık hava müzelerinin oluşturulmasını önermiştir. K2 kodlu katılımcı 

özel günler oluşturularak, müzeleri teşvik edici çalışmaların 

yapılmasını önermiştir. Bununla birlikte K3 ve K4 kodlu katılımcılar 

müzelerin dizaynı ile yeni bir anlayışın geliştirilmesi gerektiğine 

odaklanırken, K3 kodlu katılımcı müzelerin dizaynına ilişkin önerisini 

tarihi toplayarak değil, topladıklarımızı doğru sunarak oluşturmalıyız 
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şeklinde ifade ederken, K3 kodlu katılımcıyı destekleyen K4 kodlu 

katılımcı, mekânların dar olmamasını ve eserlerin iç içe 

sergilenmemesi gerektiğini vurgulamış, çocuklara özel farklı bir bakış 

açısı geliştirilmesini belirtmiştir. 

Sonuç olarak müze deneyiminde akışın yaşanmasına veya akışın 

artırılmasına yönelik katılımcılar, özellikle bilinçli ziyaret için rehber 

hizmetinin olmasına, müze görevlilerinin yeterlilik ve yaklaşımları ile 

müzelerin dizaynına ilişkin önerilerde yoğunlaşmışlardır.Ayrıca 

müzeleri teşvik edici çalışmaların yapılması, özel günlerin 

oluşturulması, müze girişlerinde sine vizyon ile ön tanıtım yapılması, 

müzede mutlaka dönem kısa çizgi filmlerinin yayınlanması ve bu 

filmlerin ziyaret sonrası izletilmesi, açık hava müzelerinin 

oluşturulması, müze ücretlerinin düşük olması, müze kartının bütün 

müzelerde geçmesi ve müzelere eğitim amaçlı yapılan ziyaretlerde 

öğrencilerden kesinlikle ücret alınmaması gerektiği önerilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada ilk bileşen hariç tüm bileşenlerde akışın güçlü bir şekilde 

yaşandığı tespit edilmiş olup bunun sonucunda etkili okul dışı 

öğrenme ortamlarından biri olan müzelerde beklenen ve istenen etkin 

öğrenme durumunun büyük oranda gerçekleştiği saptanmıştır.  

Öğretmenlere ayrıca öğrencilerin müze ziyaretinde başka hangi 

duyguları yaşadığı sorulmuş, tüm katılımcılar öğrencilerin ilk olarak 

mutluluk duygusunu yaşadığını ifade etmiştir. Bu durum öğrencilerin 

müze deneyiminde mutluluk duygusunu yüksek derecede yaşadığını 
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göstermektedir. Ayrıca çocukların müze deneyimlerinde mutluluk 

duygusu yanında şaşkınlık, heyecan, merak, korku, aidiyet ve şüphe 

gibi duygulara yoğunlaşmış oldukları da görülmüştür. 

Müze deneyiminde akışın yaşanmasına veya akışın artırılmasına 

yönelik olarak özellikle müze görevlilerinin yeterlilik ve yaklaşımları 

önem arz etmekte olup bilinçli ziyaret için rehber hizmetinin olması 

gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca mekânların dar olmaması, eserlerin iç 

içe sergilenmemesi gerektiği ve müzelerin dizaynına ilişkin 

çalışmalara yoğunlaşmanın faydalı olacağı ifade edilmiştir. Özellikle 

ortaöğretimde müze ziyaretlerini teşvik edici çalışmaların yapılması, 

özel günlerin oluşturulması, müze girişlerinde sine vizyon ile ön 

tanıtım yapılması, müzede mutlaka dönem kısa çizgi filmlerinin 

yayınlanması ve bu filmlerin ziyaret sonrası izletilmesi önerilmiştir. 

Bununla birlikte müze ücretlerinin düşük olması, müze kartının bütün 

müzelerde geçmesi ve müzelere eğitim amaçlı yapılan ziyaretlerde 

öğrencilerden ücret alınmaması da öneriler arasındadır. Bunların yanı 

sıra açık hava müzeleri oluşturulmasının öğrenciler için faydalı 

olabileceğine değinilmiştir.  

Aslında akış sayesinde öğrenmenin daha etkili olduğu yapılmış 

araştırmalar ile desteklenmiştir. Günümüzde eğitim-öğretim alanında 

akış deneyiminin öğrenme üzerindeki etkilerine ve sürdürülebilirliğine 

odaklanıldığı gözlenmektedir. Çalışmada, ilkokul öğrencileri özelinde 

akışı yaşama durumlarına göre müze deneyiminin etkinliği 

değerlendirilmiştir. Çalışma öğrencilerin müze deneyimi sürecinde 

akış gibi önemli bir zihinsel durumu yaşayıp yaşamadığının tespit 
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edilmesi sebebiyle özgünlük arz etmektedir. Araştırma bu açıdan 

önem taşımakla birlikte literatürde konuya ilişkin çalışmaların sınırlı 

olması nedeniyle alandaki boşluğu doldurmak açısından mühimdir. 

Çalışmanın il bazında oluşu sonuçların dar bir alanda elde edilmesine 

neden olmuştur. Konu üzerinde çalışma yapacak araştırmacıların 

farklı bölgelerde elde edeceği sonuçlar hem karşılaştırma imkânı 

verecek hem de sonuçların pekiştirilmesinde faydalı olacaktır. 

Araştırma ilkokul kademesinde uygulanmış olup, farklı eğitim 

kademelerinde ve yaş gruplarında da yapılarak sonuçların 

karşılaştırılması ve akış düzeylerinin ölçülmesi tavsiye edilebilir. 
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GİRİŞ 

Kapsayıcı eğitim, genel olarak engelli çocuklara eğitim ortamlarında 

hizmet verme yaklaşımı olarak düşünülmektedir. Bu durumda, 

engellilik, cinsiyet, davranış, yoksulluk, kültür ve mülteci statüsü gibi 

farklılıkları olan öğrenciler için sorunlar ortaya çıkarabilir (Shaddock, 

Smyth King & Giorcelli, 2007). Ancak, uluslararası düzeyde, giderek 

daha yaygın hale gelen tanımlamada ise tüm öğrenciler arasında 

çeşitliliği destekleyen ve bulundukları ortamda keyif almayı sağlayan 

bir reform olarak (UNESCO, 2001) görülmekle birlikte kapsayıcı 

eğitim, öğrencilerin sahip oldukları farklılıklara ve çeşitliliklere 

bakmaksızın, tüm öğrencilerin potansiyel öğrenmelerine izin veren ve 

destekleyen bir ortam tasarlamayı hedefleyen yaklaşım olarak ifade 

edilmektedir (Simon, Echeita, Sandoval & Lopez, 2010). Yani 

kapsayıcı eğitim kavramı son dönemlerde odak noktasında sadece özel 

eğitime gereksinim duyan öğrencileri değil sosyal, kültürel ve dil 

farklılıkları bulunan dezavantajlı öğrencileri de kendi içine alarak 

örneklemini genişletmiştir (Taylor & Sidhu, 2012). Kapsayıcı eğitimin 

amacı, bireysel farklılık, engellilik, ırk, sosyal sınıf, din, cinsiyet ve 

yetenek çeşitliliğine yönelik tutum ve tepkilerin bir sonucu olan 

toplumsal dışlanmayı ortadan kaldırmaya yönelik bir eğitim anlayışı 

olarak da belirtilebilir (Vitello & Mithaug, 1998). Bu eğitim anlayışı, 

düzenli sınıflarda öğrenim görmeyi dezavantajlı gruplarda yer 

almayan bireyler kadar dezavantajlı gruplarda yer alan bireylerinde 

hakkı olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle bu öğrencilerin 

bulundukları okullarda ve toplumlarda tam katılımcı olabilmelerinde 

sakınca görülmemektedir.  
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Mevcut çalışmalar ve raporlardan da görüldüğü üzere, dezavantajlı 

insanların sorunlarının daha da artmaması için bu öğrencilerin eğitim 

ortamlarına dahil edilmesi gerekmektedir. Bu noktada en önemli 

görev eğitim kuruluşlarına ve paydaşlarına düşmektedir. Bu insanların 

nitelikli bir eğitime sahip olması onların gelişimlerini periyodik olarak 

arttıracağı mevcut OECD (2014) raporunda da belirtilmiştir. 

Dezavantajlı gruplarda yer alan bu insanları, eğitim ortamında hem 

demokratik vatandaşlığın gerektirdiklerini yapmak hem de iyi 

vatandaş yetiştirmeyi kendine misyon etmesi açısından sosyal bilgiler 

eğitimi kapsamaktadır. NCSS (1992) göre sosyal bilgilerin birincil 

amacı, birbirlerine bağımlı bir dünyada kültürel açıdan çeşitlilik 

gösteren, demokratik bir toplumun vatandaşları olarak gençlerin 

toplum için bilinçli ve mantıklı kararlar vermelerine yardımcı 

olmaktır. NCSS (2001) yılındaki raporunda ise sosyal bilgiler 

eğitiminin ana hedefini, öğrencilerin demokratik hakları gereği 

vatandaşlık görevlerini üstlenip yerine getirebilmeleri için gerekli 

bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmelerine yardımcı olmayı 

göstermişlerdir. Bu noktada bu dersi verecek olan sosyal bilgiler 

öğretmenlerine büyük görev düşmektedir. Sosyal bilgiler 

öğretmenleri, çokkültürlü sınıf ortamlarında farklılıkları gözeterek 

mevcut 55 müfredat içerisinde demokratik vatandaşlığın da 

gerektirdiklerini göz önünde bulundurarak kaliteli bir eğitim sunmakta 

zorlandıklarını ifade etmişlerdir (Banks & Nguyen, 2008; Parker, 

2003; Shiveley, 2014). Bu noktada kapsayıcı bir sosyal bilgiler 

müfredatına ihtiyaç vardır. Bu kapsayıcı sosyal bilgiler müfredatının, 

demokratik ve iyi vatandaş yetiştirmenin yanında dezavantajlı öğrenci 
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gruplarını da dikkate alan yani öğrencilerin sosyalleşmesine katkı 

sağlayıcı okul ve sınıf iklimi oluşturmayı hedefleyen, bu çerçevede 

dersleri etkinlik temelli işleyecek mekanizmalar geliştiren ve eğitim 

ortamına erişimi öngören esnek bir müfredata dönüştürülmesinde 

fayda görülmektedir. Bu doğrultuda hazırlanacak olan müfredatlarda; 

eğitim hakkı hiçbir ayrımcılık ve dışlama yapmadan herkese eşit bir 

şekilde sunulacak, demokratik değerlere ve insan haklarına saygı 

gösterilecek, müfredata uygun, materyal ve yöntemlere erişim 

sağlanacaktır (Schaeffer, 2008). Buradan hareketle bu araştırma, 

Sosyal bilgiler dersi öğretim programında ve Sosyal bilgiler 

öğretmenliği lisans programında kapsayıcı eğitimin mevcut durumunu 

ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA 

KAPSAYICI EĞİTİMİN MEVCUT DURUMU 

Bu bölümde kapsayıcı eğitim kavramının mevcut durumu, sosyal 

bilgiler dersi öğretim müfredatında detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

Bu program incelenirken anahtar kelime olarak kapsayıcı eğitim 

kavramı seçilmiş ve o doğrultuda inceleme yapılmıştır. Sosyal bilgiler 

dersi öğretim programı içerisinde yer alan özel amaçlar, temel 

beceriler, değerler, programının uygulanmasında dikkat edilecek 

hususlar, programının yapısı-öğrenme alanları ve kazanımlar 

çerçevesinde bütün hususlar detaylı bir şekilde ortaya konulmaya 

çalışılmıştır.  
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Tablo 1. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Kapsayıcı Eğitimin Mevcut 

Durumu 

Kriterler 

Kapsayıcı eğitimle 

ilişkili olan madde 

sayısı 

Sosyal bilgiler öğretim müfredatında 

yer alan toplam madde sayısı 

Özel Amaçlar     2 18  

Temel Beceriler     6 27  

Değerler    10 18  

Dikkat Edilecek 

Hususlar 
   - 10  

Öğrenme Alanları     2 7  

 

Kazanımlar 

4. sınıf  5 
 

 

131 

 
5. sınıf 4 

6. sınıf 3 

7. sınıf 3 

(MEB, 2018). 

Tablo 2 incelendiğinde kapsayıcı eğitim, sosyal bilgiler öğretim 

müfredatında özel amaçlar, temel beceriler, değerler, öğretim 

müfredatında dikkat edilecek hususlar, öğrenme alanları ve 

kazanımlar olmak üzere 6 kriter çerçevesinde ele alınmıştır. Bu 

ölçütler kapsamında; programda yer alan 18 özel amacın 2‟si, 27 

temel becerinin 6‟sı, 18 değerin 10‟u, 7 öğrenme alanının 2‟si ve 131 

kazanımın 15‟i kapsayıcı eğitimle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili 

görülürken, 10 dikkat edilecek hususta doğrudan veya dolaylı ilişkili 

madde tespit edilememiştir. Özel amaçlar ve dikkat edilecek 

hususlarda kapsayıcı eğitimle ilişkili maddeler, değerlere, becerilere, 

öğrenme alanlarına ve kazanımlara göre daha azdır. Ayrıca 

kazanımların sınıflara dağılımı rakamsal olarak birbirine yakın görülse 

de sınıf kademesi yükseldikçe ilişkili kazanım sayısının düşmesi de 
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anlamlı ancak araştırılması ve tartışılması gereken bir sonuç olarak 

görülebilir. Tablo 2‟de yer alan kriterlere ve verilere ilişkin detaylar 

aşağıda yer almaktadır. 

Kriter 1: MEB 2018 Sosyal bilgiler dersi öğretim programının özel 

amaçlarında kapsayıcı eğitimin yeri; 

Öğretim programının 18 maddeden oluşan özel amaçlarının içerisinde 

aşağıda yer alan 2 madde dolaylı olarak kapsayıcı eğitimle 

ilişkilendirilebilir.  

“3. Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu, tüm kişi ve 

kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilmeleri, 14. 

Katılımın önemine inanmaları, kişisel ve toplumsal sorunların çözümü 

için görüşler belirtmeleri” (MEB, 2018, s. 8). 

Kriter 2: MEB 2018 Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer 

alan temel beceriler çerçevesinde kapsayıcı eğitimin yeri; 

Öğretim programı içerisinde 27 temel beceri yer almaktadır. 

Bunlardan “6. Empati 12. İletişim 13. İş birliği 14. Kalıp yargı ve 

önyargıyı fark etme 16. Karar verme 23. Sosyal katılım becerileri” 

(MEB, 2018, s. 9) kapsayıcı eğitimle doğrudan ve dolaylı olarak 

ilişkilendirilebilir.  

Kriter 3: MEB 2018 Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer 

alan değerler çerçevesinde kapsayıcı eğitimin yeri; 

Öğretim programı içerisinde 18 değer yer almaktadır. Bunlardan “1. 

Adalet 4. Barış 7. Dayanışma 8. Duyarlılık 11. Eşitlik 12. Özgürlük 

13. Saygı 14. Sevgi 17. Vatanseverlik 18. Yardımseverlik” (MEB, 
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2018, s. 9) değerleri kapsayıcı eğitimle doğrudan ve dolaylı olarak 

ilişkilendirilebilir. 

Kriter 4: MEB 2018 Sosyal bilgiler dersi öğretim programının 

uygulanmasında dikkat edilecek hususlar çerçevesinde kapsayıcı 

eğitimin yeri; 

MEB sosyal bilgiler öğretim programının uygulanma aşamasında 

dikkat edilmesi gerekenleri genel olarak 10 husus çerçevesinde ele 

almıştır. Ancak burada dezavantajlı öğrencilerin de sınıfta var 

olabileceğini öngörüp, derslerin işlenme süreçlerine yön verebilecek 

doğrudan veya dolaylı bir madde görülememektedir. 

Kriter 5: MEB 2018 Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer 

alan öğrenme alanları çerçevesinde kapsayıcı eğitimin yeri; 

Öğretim programı içerisinde 7 öğrenme alanı yer almaktadır. Bunlar 

“1. Birey ve Toplum 2. Kültür ve Miras 3. İnsanlar, Yerler ve Çevreler 

4. Bilim, Teknoloji ve Toplum 5. Üretim, Dağıtım ve Tüketim 6. 

Etkin Vatandaşlık 7. Küresel Bağlantılardır” (MEB, 2018, s. 11-12). 

Bunlardan birey toplum ve etkin vatandaşlık kapsayıcı eğitimle 

doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilebilir.  

Kriter 6: MEB 2018 Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer 

alan kazanımlar çerçevesinde kapsayıcı eğitimin yeri; 

Öğretim programında 4. Sınıflara ait 33, 5.sınıflara ait 33, 6. Sınıflara 

ait 34, 7.sınıflara ait ise 31 kazanım bulunmaktadır. Aşağıda kapsayıcı 

eğitimle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili kazanımlar yer 

almaktadır. Bunlar: 
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“SB.4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. SB.4.1.4. 

Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar. 

SB.4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar. 

SB.4.7.3. Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizin sahip olduğu 

kültürel unsurları karşılaştırır. SB.4.7.4. Farklı kültürlere saygı 

gösterir. SB.5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti‟nin 

etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 

SB.5.2.4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolünü 

analiz eder. SB.5.6.1. Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu 

ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 

SB.5.6.3. Temel hakları ve bu hakları kullanmanın önemini açıklar. 

SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara 

yönelik ön yargıları sorgular. SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin 

oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici 

faaliyetlere katılır. SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, 

sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 

SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi 

tutum ve davranışlarını sorgular. SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal 

ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. SB.7.7.3. Çeşitli 

kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular” (MEB, 2018, s. 12-25). 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS 

PROGRAMINDA KAPSAYICI EĞİTİMİN MEVCUT 

DURUMU 

Eğitim fakültelerinin lisans programları YÖK tarafından 2018 yılında 

güncellenmiştir. Bu bölümde güncellenen Sosyal bilgiler öğretmenliği 
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lisans programında kapsayıcı eğitimin mevcut durumu detaylı 

incelenmiştir. 

Tablo 2. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programında Kapsayıcı Eğitimin 

Mevcut Durumu 

Sınıf Düzeyi 

Kapsayıcı eğitimle 

ilişkili olan ders 

sayısı 

Sosyal bilgiler 

öğretmenliği lisans 

programında yer alan 

ders sayısı 

 

 

1.sınıf 

 

Güz 

 
- 8 

Bahar - 9 

 

2.sınıf 

Güz 

 
- 9 

Bahar 

 
1 10 

3.sınıf 

Güz - 8 

Bahar 

 
2 9 

4.sınıf 

Güz 1 8 

Bahar 

 
3 7 

Meslek 

Bilgisi 

Seçmeli  

                                        7 21 

Genel 

Kültür 

Seçmeli  

                                        3 18 

Alan Bilgisi 

Seçmeli  
                                        1 13 
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Tablo 2 incelendiğinde sosyal bilgiler öğretmenliği lisans 1. sınıf güz 

yarıyılında 8, bahar yarılında 9 ders bulunurken kapsayıcı eğitimle 

doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili bir ders bulunamamıştır. 2. sınıf 

güz yarılında yer alan 9 dersten, kapsayıcı eğitimle doğrudan veya 

dolaylı ilişkili bir ders yer almazken, bahar yarılında ise ders içerikleri 

incelendiğinde bir dersi (Vatandaşlık Bilgisi) kapsayıcı eğitimle 

dolaylı olarak ilişkilendirebiliriz. 3. sınıf güz yarılında yer alan 8 

dersten, kapsayıcı eğitimle doğrudan veya dolaylı ilişkili bir ders yer 

almazken, bahar yarılında ise derslerin içerikleri incelendiğinde iki 

dersi (Eğitimde Ahlâk ve Etik, Sınıf Yönetimi) kapsayıcı eğitimle 

dolaylı olarak ilişkilendirebiliriz. 4. sınıf güz yarılında yer alan 8 

dersin içerikleri incelendiğinde bir ders (Okullarda Rehberlik) 

kapsayıcı eğitimle dolaylı olarak ilişkiliyken, bahar yarılında ise 

derslerin içerikleri incelendiğinde ikisi dolaylı (İnsan Hakları ve 

Demokrasi Eğitimi, Karakter ve Değer Eğitimi) biri doğrudan (Özel 

Eğitim ve Kaynaştırma) olmak üzere üç dersi kapsayıcı eğitimle 

ilişkilendirebiliriz. Bununla birlikte 21 meslek bilgisi seçmeli 

dersinden yedi dersi doğrudan (Çocuk Psikolojisi, Dikkat Eksikliği ve 

Hiperaktivite Bozukluğu, Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi, 

Kapsayıcı Eğitim, Öğrenme Güçlüğü, Öğretimi Bireyselleştirme ve 

Uyarlama, Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme), genel kültür 

seçmeli havuzunda yer alan 18 dersten üçünü (İnsan Hakları ve 

Demokrasi Eğitimi, İnsan İlişkileri ve İletişim, Kültür ve Dil) dolaylı, 

alan eğitimi seçmeli ders havuzunda yer alan sadece bir dersi ise 

(Küreselleşme ve Toplum) kapsayıcı eğitimle dolaylı olarak 

ilişkilendirebiliriz.  
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SONUÇ  

Bu bölümde araştırmada ulaşılan sonuçların mevcut literatür 

çerçevesinde değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmada Sosyal 

bilgiler dersi öğretim ve sosyal bilgiler öğretmenliği lisans 

programında kapsayıcı eğitim kavramı belli kriterler çerçevesinde 

incelenmiştir. İlk olarak öğretim programları incelendiğinde 

“kapsayıcı eğitim” kavramına doğrudan hiç değinilmediği 

görülmektedir. Bu genel analizden sonra belirlenen kriterler 

çerçevesinde ilgili öğretim programları detaylı bir şekilde 

incelenmiştir. Bu kriterler sosyal bilgiler dersi öğretim müfredatında 

yer alan altı ana başlıktan oluşmaktadır. Birinci kritere göre 

incelendiğinde, programın özel amaçlarının 18 maddeden oluştuğu ve 

bunlardan 2‟sinin (3.14.maddeleri) doğrudan veya dolaylı olarak 

kapsayıcı eğitim ile ilişkilendirilebileceği; ikinci kritere göre 

incelendiğinde öğretim programında yer alan temel beceriler 

çerçevesinde yer alan 27 temel becerinin 6‟sının (6.12.13.14.16 ve 

23.becerileri) kapsayıcı eğitimle ile doğrudan veya dolaylı olarak 

ilişkilendirilebileceği; üçüncü kritere göre incelendiğinde öğretim 

programında yer alan değerler çerçevesinde 18 değerin yer aldığı ve 

bunlardan 10‟u (1.4.7.8.11.12.13.14.17. ve 18.değerleri) kapsayıcı 

eğitim ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilebileceği; 

dördüncü kritere göre incelendiğinde öğretim programının 

uygulanmasında dikkat edilecek hususlar çerçevesinde öğretim 

programında dikkat edilmesi gerekenleri 10 hususun bulunduğu ancak 

burada dezavantajlı öğrencilerin de sınıfta var olabileceğini öngörüp, 

derslerin işlenme süreçlerine yön verebilecek doğrudan veya dolaylı 
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bir madde görülememektedir. Beşinci kritere göre incelendiğinde 

öğretim programında yer alan öğrenme alanları çerçevesinde 7 

öğrenme alanının yer aldığı ve bunlardan 2‟sinin (1. 6. öğrenme 

alanları) kapsayıcı eğitimle doğrudan veya dolaylı olarak 

ilişkilendirilebileceği ifade edilebilir. Son olarak altıncı kritere göre 

incelendiğinde ise öğretim programında yer alan kazanımlar 

çerçevesinde öğretim programında dördüncü sınıflardan 5 kazanımın 

(SB.4.1.3.-SB.4.1.4.-SB.4.1.5.-SB.4.7.3.-SB.4.7.4.) beşinci sınıflardan 

4 kazanımın (SB.5.1.1.-SB.5.2.4.-SB.5.6.1.-SB.5.6.3.), altıncı 

sınıflardan 3 kazanımın (SB.6.1.3.-SB.6.1.4.-SB.6.1.5.) ve yedinci 

sınıflardan 3 kazanımın (SB.7.1.1.-SB.7.1.2.-SB.7.7.3.) olmak üzere 

toplamda 131 kazanımdan 15‟inin kapsayıcı eğitimle doğrudan veya 

dolaylı olarak ilişkilendirilebileceği saptanmıştır. 

Sosyal bilgiler öğretim programına ilişkin genel sonuçlara 

bakıldığında kapsayıcı eğitim kavramı, sosyal bilgiler dersi öğretim 

programında hiç yer almazken, ele alınan altı kriter içerisinde ise 

anlam olarak doğrudan veya dolaylı olarak kendine yer bulabilmiştir. 

Ancak bulgularda görüldüğü üzere dağılımda bir orantısızlık söz 

konusudur. Özel amaçlar kısmında 18 maddeden 2 si, beceriler 

kısmında 27 beceriden 6‟sı, değerler kısmında 18 değerden 10‟u, 

öğrenme alanlarının 7‟sinden 2‟si, kazanım kısmında 131 toplam 

kazanımdan sadece 15‟i kapsayıcı eğitimle ilişkilendirilmiştir. 

Bununla birlikte öğretim müfredatında yer alan dikkat edilecek 

hususlar noktasında ise 10 madde bulunmasına rağmen kapsayıcı 

eğitimle ilgili doğrudan veya dolaylı herhangi bir madde 

görülememektedir. Okullarda dersler kazanım ve konu merkezli 
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işlendiğinde madde sayılarının özellikle de kazanım sayısının yetersiz 

olduğu görülmektedir. Ayrıca programın temel noktalarından biri olan 

öğrenme alanlarında da eksiklik olduğu görülmektedir. Bu noktada 

hem kapsayıcı eğitime verilen değeri hem de dezavantajlı 

öğrencilerinde bu toplumun gerçek değerleri olduğunu eğitim 

paydaşlarına gösterecek bir öğrenme alanının önerilmesi bu konuya 

farkındalığı artıracaktır. Bu bağlamda 1. Kapsayıcı Eğitim 2. 

Dezavantajlılar ve Kapsayıcı Eğitim 3. Herkes İçin Eğitim (Herkes 

İçin Kaliteli Eğitim) adı altında öğrenme alanları önerilebilir. 

Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programı incelendiğinde 1. sınıf 

güz yarıyılında 8, bahar yarılında 9 ders bulunurken kapsayıcı eğitimle 

doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili bir ders bulunamamıştır. 2. sınıf 

güz yarılında yer alan 9 dersten, kapsayıcı eğitimle doğrudan veya 

dolaylı ilişkili bir ders yer almazken, bahar yarılında ise ders içerikleri 

incelendiğinde bir ders (Vatandaşlık Bilgisi) kapsayıcı eğitimle 

dolaylı olarak ilişkilendirilebilir. 3. sınıf güz yarılında yer alan 8 

dersten, kapsayıcı eğitimle doğrudan veya dolaylı ilişkili bir ders 

bulunmazken, bahar yarılında ise derslerin içerikleri incelendiğinde iki 

dersi (Eğitimde Ahlâk ve Etik, Sınıf Yönetimi) kapsayıcı eğitimle 

dolaylı olarak ilişkilendirebiliriz. 4. sınıf güz yarılında yer alan 8 

dersin içerikleri incelendiğinde bir ders (Okullarda Rehberlik) 

kapsayıcı eğitimle dolaylı olarak ilişkiliyken, bahar yarılında ise 

derslerin içerikleri incelendiğinde ikisi dolaylı (İnsan Hakları ve 

Demokrasi Eğitimi, Karakter ve Değer Eğitimi) biri doğrudan (Özel 

Eğitim ve Kaynaştırma) olmak üzere üç dersi kapsayıcı eğitimle 

ilişkilendirebiliriz. Bununla birlikte 21 meslek bilgisi seçmeli 
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dersinden yedi dersi doğrudan (Çocuk Psikolojisi, Dikkat Eksikliği ve 

Hiperaktivite Bozukluğu, Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi, 

Kapsayıcı Eğitim, Öğrenme Güçlüğü, Öğretimi Bireyselleştirme ve 

Uyarlama, Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme), genel kültür 

seçmeli havuzunda yer alan 18 dersten üçünü (İnsan Hakları ve 

Demokrasi Eğitimi, İnsan İlişkileri ve İletişim, Kültür ve Dil) dolaylı, 

alan eğitimi seçmeli ders havuzunda yer alan sadece bir dersi ise 

(Küreselleşme ve Toplum) kapsayıcı eğitimle dolaylı olarak 

ilişkilendirebiliriz. Ayrıca öğretmen adaylarının, birinci sınıf hariç 

diğer 6 yarıyılda meslek bilgisi ve alan bilgisi seçmeli derslerinden en 

az 6 dersi, genel kültür seçmelilerinden ise en az 4 dersi almaları 

gerekmektedir. Bu durumda öğretmen adaylarının, yukarıda yer alan 

zorunlu derslerinin dışında kapsayıcı eğitimle ilişkili bir seçmeli ders 

almadan mezun olma şansları bulunmaktadır. Oysaki Türkiye‟nin hem 

çokkültürlü bir ülke olması hem de eğitim kurumlarında dezavantajlı 

gruplarda yer alan öğrencilerin bulunmasından dolayı öğretmen 

adaylarının mevcut lisans programında zorunlu olarak kapsayıcı 

eğitimle ilgili ders almaları gerekmektedir. Aksi halde öğretmen 

adaylarının sınıf yönetiminde ve kriz anında sorunları çözebilmede 

yetersiz kalacakları düşünülmektedir. 
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GİRİŞ  

Toplumsal ilerleme ve kalkınma için eğitim sisteminin güçlü olması 

gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir. Bunun için temel koşul eğitimin 

daha nitelikli hale getirilmesidir. Nitelikli bir eğitim ise çağın 

gereklerine uygun donanımlara sahip öğrenci yetiştirmekle 

mümkündür. Bu donanımlara sahip öğrencilerin yetiştirilmesinde en 

önemli bileşenlerden biri öğretmenlerdir. Öğretmenlerin eğitim-

öğretim sürecine ilişkin görüş, düşünce, tutum ve yaklaşımlarının 

bilinmesi bu süreçte ortaya çıkan sorunların da çözülmesinde önemli 

bir unsur olmaktadır.  

Bilindiği gibi halen 2018 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve 

Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen sosyal bilgiler öğretim 

programı uygulanmaktadır. Bu program 2017 yılında hazırlanan taslak 

programın revize edilmesi ile hazırlanmıştır. Bu çalışmanın amacı 

2018 yılından beri uygulanan sosyal bilgiler öğretim programı 

hakkında yapılan öğretmen görüş, düşünce, tutumlarını içeren 

çalışmaların temel sonuçlarını derlemek ve böylelikle öğretmenlerin 

gözünden ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin durumunu ortaya 

koymaktır. Alanyazında 2017 ve 2018 sosyal bilgiler öğretim 

programının kabulünden sonra yapılmış ve öğretmen görüş, düşünce 

ve tutumlarını içeren çalışmalar mevcuttur. Araştırmacı Dergi Park 

üzerinden 2017 yılı ve sonrasında yapılmış öğretmen görüş, düşünce 

ve tutumlarını içeren çalışmaları incelemiş ve bunlardan 2017 ve 2018 

yılı sosyal bilgiler öğretim programı ile ilişkili olanları çalışmaya 

dâhil etmiştir.  İncelenen çalışmalar öğretim yöntem ve teknikleri, 
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sosyal bilgiler öğretim programı, öğretim programının disiplinler arası 

yapısı, değerler ve beceriler olmak üzere beş başlık altında 

toplanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde 2018 sosyal bilgiler 

öğretim programının amaçları ve programa ilişkin genel bilgiler 

verilirken, ikinci bölümde belirtilen kategorilerde yapılan çalışmaların 

sonuçlarına değinilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise yapılan 

derlemeden elde edilen sonuçlar ortaya konmuştur. Çalışmanın 

öğretmen görüşlerinin bir derlemesini içermesi bakımından alana 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

1. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ 

1.1. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 

Sosyal bilgiler dersi tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji, ekonomi, 

hukuk disiplinleri başta olmak üzere sosyal bilimlerin hemen hemen 

tüm disiplinleri ile fen ve matematik disiplinlerinin uygun içeriklerinin 

bütünleştirilerek, belli bir sistem içinde öğretildiği bir derstir (NCSS, 

1992). Sosyal bilgiler dersinin bu işlevinin yanı sıra etkin vatandaşlık 

becerileri kazandırma, ulusal ve küresel sorunlara duyarlı birey 

yetiştirme, sağlıklı sosyalleşme süreci gibi pek çok işlev de 

eklenmelidir.  Bu bağlamda sosyal bilgiler öğretim programı da sosyal 

bilgiler dersinin amaçlarına ve kapsamına göre hazırlanarak 

uygulamaya konulur. Eğitim öğretim sürecinin öğrenci ve 

öğretmenden sonra üçüncü halkasını oluşturan öğretim programları 

eğitimin niteliğini belirleyen unsurlardan biridir.  

Öğretim programları incelendiğinde,   
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• Dersin amaçları, 

• Bu amaçlara uygun biçimde kazandırılacak bilgi, beceri, 

değer, tutum ve davranışlar, 

•  Bu bilgi, beceri, davranış, tutum ve değerlerin hangi düzeyde 

kazandırıldığına ilişkin ölçme değerlendirme ilkeleri yer 

almaktadır. 

Öğretim programları Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Talim ve 

Terbiye Kurulu tarafından hazırlanır ve tüm okullarda öğretmenler 

tarafından uygulanır. Ders kitapları başta olmak üzere eğitim 

materyalleri de bu programa göre hazırlanır. Öğretim programları 

öğrenme etkinliklerinin hazırlanmasına ve öğrenci çalışmalarına 

kılavuzluk eder ve kişiler üzerinde yönlendirici bir rol oynar 

(Karagülle, Varki & Hekimoğlu, 2019). Öğretim programları 

yetiştirilmek istenen insan özelliklerini ve bu yönüyle eğitim 

sisteminin de amaçlarını belirleyen yazılı metinlerdir (Yıldırım & 

Dursun, 2019). Öğretim programları hazırlanırken o ülkedeki anayasa, 

yasalar, toplumsal düzen, kültürel özellikler, bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler, dönemin gereksinimleri, bireylerin ve toplumun 

ihtiyaçları, gibi unsurlar da göz önüne alınmalıdır (MEB, 2018). 

Ülkemizde öğretim programları 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 

Kanunu’nun temel amaçları ve genel ilkeleri çerçevesinde hazırlanır 

(MEB, 2018).  

Sosyal bilgiler dersini Barr, Barth ve Shermis (1977) vatandaşlık 

aktarımı, sosyal bilimler ve yansıtıcı düşünme olmak üzere üç temel 

yaklaşımla ele almışlardır. Bu yaklaşımlara dayanarak sosyal bilgiler 
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dersinin özel amaçları incelendiğinde daha çok vatandaşlık aktarımı 

üzerine odaklanıldığı görülmektedir (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Sosyal Bilgiler Dersi Özel Amaçlarının Sosyal Bilgiler Yaklaşımlarına Göre 
Sınıflandırılması (MEB,2018’den yararlanılarak hazırlanmıştır) 

Sosyal Bilgiler öğretim programına göre ülkemizde yetiştirilmek 

istenen vatandaş modeli hem milli değerlere hem de evrensel 

değerlere bağlı olmalıdır. Öğretim programının özel amaçlarında yer 

alan milli unsurlar şunlardır.  
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• Milli bilince sahip olma,  

• Atatürk ilke ve inkılaplarının ülkemizin kalkınmasındaki yerini 

kavrama, 

• Milli değerleri yaşatmaya istekli olma, 

• Milli kültür unsurlarını koruyarak milli bilinci gelişen birey 

olma, 

• Milli ekonominin önemini kavrama,  

• Milli ve manevi değerleri benimseyerek insan olma yollarını 

bilme, şeklinde sınıflandırılabilir.  

Sosyal Bilgiler öğretim programında yer alan evrensel unsurlar ise 

şunlardır: 

• Hukuk kurallarını bilme,  

• Herkesin eşit haklara sahip olduğunu bilme, 

• Demokratik, laik ve çağdaş değerleri taşıma, 

• Çevre sorunlarına duyarlı olma, 

• Eleştirel düşünme becerisine sahip olma,  

• Dijital okur-yazar olma, 

• Bilimsel düşünme becerisi kazanmış olma, 

• Katılımcı olma, 

• Küresel sorunlara duyarlı olma.  

Sosyal bilgiler öğretim programına göre evrensel değerleri 

benimseyen ve aynı zamanda ulusal değerleri de özümsemiş birey 

yetiştirmek amaç edinilmiştir. Hanaylı, Öztürk, Baysan &Vural 
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(2020)’ın yaptıkları çalışmada öğretmenler, 18 özel amaç içerisinde 7 

amaca yönelik ifadelerin bulunduğu özel amaçlara daha çok 

değinmişlerdir. Bu amaçlar daha çok içeriğinde milli unsurların yer 

aldığı amaçlar olduğu söylenebilir. 

2018 sosyal bilgiler öğretim programının genişleyen çevre 

yaklaşımına göre hazırlandığı söylenebilir. Programda 7 Öğrenme 

alanı yer almaktadır. Bu yaklaşımda kazanımlar verilirken bilinenden 

bilinmeyene, yakından uzağa şeklinde bir dizilim yapılır (Öztürk & 

Dilek, 2005). 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim programında kazanımlar 

ve açıklamalarının her bir sınıf düzeylerinde sarmal program 

yaklaşımıyla bütünsel ve aynı zamanda tek seferde kazandırılacak 

şekilde tekrar edilmesi hedeflenmiştir (MEB, 2018).  Sarmal eğitim 

yaklaşımı Bruner tarafından geliştirilmiştir. O’na göre öğrencinin daha 

önce öğrendiği konular kapsamı genişletilerek tekrar ettirilir (Bruner, 

1960).  Çünkü önceki öğrenmeler daha sonraki öğrenmelerin temelini 

oluşturur (Dowding, 1993). Böylelikle yeni öğrenilen konular 

öncekiler üzerine inşa edilmiş olur (Harden &Stamper, 1999). Burada 

amaç öğrencinin öğrendiği bilgilerin bir sonraki süreçte ardışık bir 

dizilim içinde kapsamını genişletmektir. Yapılandırmacı yaklaşıma 

uygun olan sarmal öğretim programında önceki öğrenmeler ile yeni 

öğrenmeler birbiri ile bağlantılı olup; yeni öğrenmelerde yapı, kapsam 

ve süreç geliştirilerek sürdürülür (Demirel, 2012). Şekil 2’de 

görüldüğü gibi 4. sınıf düzeyinde bir öğrenci 3. öğrenme alanında 

yaşadığı çevrenin yer şekilleri ile nüfus özellikleri bilgisini kazanır; 

bir sonraki sınıf düzeyine geçtiğinde (5. Sınıf) yaşadığı çevrenin doğal 
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ve beşerî özelliklerinin nüfus ve yerleşme üzerine etkilerini örnek 

verebilecek kazanımlar elde eder. 6.sınıfa geçildiğinde ise, artık 

ülkemizin genel beşerî özellikleri bilgisini kazanıp bunu harita 

üzerinde ifade eder.  Bir üst sınıfa geçildiğinde ise daha karmaşık ve 

geniş bir bakış açısı geliştirerek Türkiye’nin nüfus dağılışını etkileyen 

etmenler çerçevesinde nüfus özellikleri hakkında yorum yapma 

düzeyinde kazanımı olacaktır. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere sınıf 

düzeyi ile birlikte yakın çevresi ile başlayan öğrenme, fark etme, 

inceleme sürecinin sınıf düzeyi yükseldikçe kapsamı da 

genişlemektedir. 

 
Şekil 2. 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında 3. Öğrenme Alanında Farklı 
Sınıf Düzeylerinde Yer Alan Kazanım Örnekleri 

2018 sosyal bilgiler öğretim programında öğrenme alanları sosyal 

bilimler (coğrafya, tarih, ekonomi, felsefe, sosyoloji, psikoloji, 

antropoloji, hukuk gibi) ile yurttaşlık, demokrasi ve insan hakları ile 

ilişkili konuların bütünleştirilerek disiplinler arası bir yaklaşımla 

Yaşadığı yer ve 
çevresindeki yer şekilleri 

ve nüfus özellikleri 
hakkında çıkarımlarda 

bulunur. 

Yaşadığı yer ve 
çevresindeki doğal 
özellikler ile beşerî 

özelliklerin nüfus ve 
yerleşme üzerindeki  

etkilerine örnekler verir. 

Türkiye’nin temel beşerî 
coğrafya özelliklerini ilgili 

haritalar üzerinde 
gösterir.. 

Türkiye’de nüfusun 
dağılışını etkileyen 

faktörlerden hareketle 
Türkiye’nin demografik 
özelliklerini yorumlar.. 
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verildiği ders olarak ifade edilmiştir (MEB,2018). Örneğin Şekil 3’de 

yer alan kazanım (6. sınıf, 6. öğrenme alanında yer alan 6. 

kazanım)’da sosyal bilimlerin hemen tüm disiplinleri ile ilişkili olduğu 

görülür. Kazanım geçmişte farklı dönemlerde Türk toplumunda 

kadınların yeri ile ilgili durumları içerdiği için tarih disiplinine konu 

olmaktadır. Günümüzde kadının toplumsal yaşamdaki yerini ele aldığı 

için sosyoloji ve siyaset biliminin de konusunu oluşturur. Kadının 

üretim hayatındaki yeri ile ilişki kurulduğunda ekonomi, mekân-

cinsiyet perspektifinde ise coğrafya disiplinine de konu teşkil eder. 

Kadın hakları ve kadın haklarına ilişkin yasal düzenlemeler 

bağlamında ele alındığında ise hukuk disiplini ile ilişki olduğu 

görülür. Elbette kazanımın işlenişinde eşitlik, adalet, saygı, özgürlük 

gibi değerler ile değişim ve sürekliliği algılama, hukuk okuryazarlığı, 

politik okuryazarlık, zaman ve kronolojiyi algılama, kalıp yargı ve 

önyargıları fark etme, kanıt kullanma gibi beceriler kazandırılabilir. 
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Şekil 3. 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Disiplinler Arası yapısına örnek 
kazanım. 

Öğretim programında değerler, bireyin ahlaki gelişiminin bir parçası 

olarak ele alınmakta; ayrı bir başlık altında değil, eğitim sürecinin 

tümünü kapsayacak şekilde işlenmesi amaçlanmaktadır (MEB,2018). 

Programda 10 kök değer yer almakta beraber hem bu kök değerler 

hem de bunlara ait alt değerlere de sosyal bilgiler öğretim 

programında yer verildiği görülür. Örneğin; 5.sınıf 1. öğrenme 

alanında yer alan 3. kazanım (“Sahip olduğu haklarının farkında olan 

bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve 

sorumluluklara uygun davranır.”) öğrencinin içinde bulunduğu sosyal 

gruplarda hak, görev ve sorumluluklarına uygun davranışlar 

geliştirmesini içeren bir kazanımdır. Kazanım verilirken sorumluluk, 

saygı, sevgi, gibi değerler de kazandırılarak işlenebilir. Tablo 1’de her 

Türk tarihinden ve güncel 
örneklerden yola çıkarak 
toplumsal hayatta kadına 
verilen değeri fak eder.  

Coğrafya 
(Cinsiyet-

mekan) Ekonom 
(Üretim 

hayatında 
kadın) 

Hukuk 
(yasalarda 

kadın) 

Sosyoloji 
(Kadının 

toplumsal yeri, 
cinsiyet 
eşitliği)  

 

Siyaset 
Bilimi 
(kadın 

hakları) 

Tarih 
(Türk 

tarihinde 
kadının 

yeri) 
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bir sınıf düzeyinde yer alan öğrenme alanları içinde kazandırılabilecek 

değerler verilmiştir. 

Tablo 1. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Öğrenme 
Alanlarında Kazandırılabilecek Değerler 
Öğrenme 
Alanı 4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf 7.Sınıf 

Birey ve 
Toplum 

Saygı, Sevgi 
Sorumluluk, 
Eşitlik 

Bilimsellik, Aile 
Birliğine Önem 
Verme, Duyarlılık, 
Sorumluluk 

Dayanışma, 
Adalet, 
Yardımseverlik, 
Eşitlik 

Özgürlük, 
Sorumluluk, 
Saygı 

 Kültür ve 
Miras 

Aile Birliğine 
Önem Verme, 
Duyarlılık, 
Vatanseverlik, 
Bilimsellik, 
Bağımsızlık, 
Özgürlük 

Estetik, Duyarlılık, 
Vatanseverlik 

Duyarlılık, 
Dayanışma 

Duyarlılık, 
Estetik, 
Vatanseverlik
, Özgürlük, 
Eşitlik 

İnsanlar, 
Yerler ve 
Çevreler 

Duyarlılık, 
Sorumluluk, 
Dayanışma 

Duyarlılık, 
Dayanışma, 

Vatanseverlik, 
Duyarlılık Özgürlük 

Bilim, 
Teknoloji ve 
Toplum 

Bilimsellik, 
Sorumluluk, 
Saygı, Tasarruf 

Dürüstlük, 
Çalışkanlık, 
Sorumluluk 

Bilimsellik, 
Dürüstlük 

Bilimsellik, 
Özgürlük, 
Vatanseverlik 

Üretim, 
Dağıtım ve 
Tüketim 

Tasarruf, 
Sorumluluk, 
Duyarlılık 

Sorumluluk, 
Tasarruf, 
Bilimsellik 

Çalışkanlık, 
Vatanseverlik, 
Duyarlılık, 
Sorumluluk 

Dayanışma, 
Dürüstlük, 
Çalışkanlık, 
Duyarlılık 

Etkin 
Vatandaşlık 

Eşitlik, 
Çalışkanlık, 
Özgürlük, 
Bağımsızlık, 
Sorumluluk, 
Dayanışma 

Özgürlük, 
Bağımsızlık, 
Saygı 

Eşitlik, Adalet, 
Saygı, 
Duyarlılık, 
Sorumluluk, 
Bağımsızlık 

Barış, 
Vatanseverlik
, Saygı, 
Sorumluluk 

 Küresel 
Bağlantılar 

Özgürlük, 
Saygı, 
Vatanseverlik, 
Duyarlılık, 
Barış Duyarlılık. 

Dayanışma, 
Estetik, 
Vatanseverlik, 
Duyarlılık, 
Dayanışma 

Yardımseverl
ik, 
Vatanseverlik
, Duyarlılık, 
Saygı 

2018 sosyal bilgiler öğretim programında, öğrencilerin yaşamları 

boyunca ihtiyaç duyacakları yetkinlikler Türkiye Yeterlilikler 

Çerçevesinde (TYÇ) ortaya konmuş olmakla beraber, sosyal bilgiler 
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öğretim programında TYÇ’ne uygun biçimde 27 becerinin öğretimi 

hedeflenmektedir. Örneğin 7.sınıf 7. öğrenme alanında yer alan 4. 

kazanımda (“Arkadaşlarıyla birlikte küresel sorunların çözümüne 

yönelik fikir önerileri geliştirir”) araştırma, çevre okuryazarlığı, 

eleştirel düşünme, hukuk okuryazarlığı, iş birliği, problem çözme gibi 

beceriler kazandırılabilir. Aynı kazanımda saygı, sorumluluk, tasarruf, 

duyarlılık, gibi değerler verilebilir.  Tablo 2’de her bir sınıf düzeyinde 

yer alan öğrenme alanlarında hangi becerilerin kazandırılabileceği 

verilmiştir. 

Tablo 2. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Öğrenme 
Alanlarında Kazandırılabilecek Becerilerin Dağılımı 
Öğrenme Alanı 4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf 7.Sınıf 

Birey ve Toplum 

Kanıt 
Kullanma, 
Zaman ve 
Kronolojiyi 
Algılama  
İle Empati, 
Değişim ve 
Sürekliliği 
Algılama,  

Öz Denetim, 
Sosyal 
Katılım, 
Hukuk 
Okuryazarlığı, 
Problem 
Çözme 

Değişim ve 
Sürekliliği 
Algılama, 
Kalıp Yargı 
ve Ön 
Yargıları 
Fark Etme, 
Zaman ve 
Kronolojiyi 
Anlama, 
Hukuk 
Okuryazarlığ
ı, Politik 
Okuryazarlık 

İletişim, Medya 
Okuryazarlığı, 
Hukuk 
Okuryazarlığı 

 Kültür ve Miras 

Kanıt 
Kullanma, 
Zaman ve 
Kronolojiyi 
Algılama ile 
Değişim ve 
Sürekliliği 
Algılama,  

Kanıt 
Kullanma, 
Türkçeyi 
Doğru, Güzel, 
Etkili 
Kullanma, 
Gözlem 

E Zaman ve 
Kronolojiyi 
Algılama, İş 
Birliği, Kanıt 
Kullanma, 
Araştırma  

Değişim ve 
Sürekliliği 
Algılama, 
Zaman ve 
Kronolojiyi 
Algılama, Kanıt 
Kullanma 
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İnsanlar, Yerler 
ve Çevreler 

Mekânı 
Algılama, 
Harita 
Okuryazarlığı, 
Konum  
Analizi, Tablo, 
Grafik, 
Diyagram 
Çizme ve 
Yorumlama, 
Çevre 
Okuryazarlığı 

Harita 
Okuryazarlığı, 
Gözlem, Çevre 
Okuryazarlığı, 
Tablo, Grafik 
ve Diyagram 
Çizme ve 
Yorumlama 

Mekânı 
Algılama, 
Konum 
Analizi, 
Çevre 
Okuryazarlığ
ı Harita  
Okuryazarlığ
ı 

 Kanıt 
Kullanma, 
Problem 
Çözme, Tablo, 
Grafik, 
Diyagram  
Çizme ve 
Yorumlama, 
Hukuk 
Okuryazarlığı 

Bilim, Teknoloji 
ve Toplum 

Değişim ve 
Sürekliliği 
Algılama, 
Yenilikçi 
Düşünme, 
Çevre 
Okuryazarlığı, 
Karar Verme, 
Gözlem 

Sosyal 
Katılım, Öz 
Denetim, 
Eleştirel 
Düşünme, 
Dijital 
Okuryazarlık, 
Kanıt 
Kullanma 

Eleştirel 
Düşünme, 
Araştırma, 
Yenilikçi 
Düşünme, 
Hukuk 
Okuryazarlığ
ı 

Zaman ve 
Kronolojiyi 
Algılama, 
Değişim ve 
Sürekliliği 
Algılama, 
Araştırma, 
Kanıt 
Kullanma, 
Yenilikçi 
Düşünme, 
Eleştirel 
Düşünme 

Üretim, Dağıtım 
ve Tüketim 

Öz Denetim, 
Karar Verme, 
Eleştirel 
Düşünme, 
Finansal  
Okuryazarlık 

Araştırma, 
Yenilikçilik, 
Girişimcilik, İş 
Birliği, 
Gözlem 
eleştirel 
Düşünme 

Çevre 
Okuryazarlığ
ı, 
Girişimcilik, 
Yenilikçi 
Düşünme, 
Finansal 
Okuryazarlık
, Araştırma 

Değişim ve 
Sürekliliği 
Algılama, 
Zaman ve 
Kronolojiyi 
Algılama, Kanıt 
Kullanma, 
Karar Verme 

Etkin 
Vatandaşlık 

 İş Birliği, 
Sosyal Katılım, 
Hukuk 
Okuryazarlığı, 
Politik 
Okuryazarlık, 
Karar Verme 

Araştırma, 
Dijital 
Okuryazarlık, 
Politik 
Okuryazarlık, 

Türkçeyi 
doğru, Güzel 
ve Etkili 
Kullanma,  
Politik 
Okuryazarlık
, Hukuk 
Okuryazarlığ
ı 

Problem 
Çözme, Hukuk 
Okuryazarlığı, 
Politik 
Okuryazarlık, 
Kanıt 
Kullanma, 
Sosyal Katılım 
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 Küresel 
Bağlantılar 

Araştırma 
Empati, İş 
Birliği. 

Araştırma, 
Kanıt 
Kullanma, 
Kalıp Yargı ve 
Önyargıyı 
Fark Etme 

Araştırma, 
Analiz Etme, 
Medya 
Okuryazarlığ
ı, İş Birliği, 
Finansal 
Okuryazarlık 

İş Birliği, 
Problem 
Çözme ile 
Kalıp Yargı ve 
Ön  
Yargıyı Fark 
Etme, Finansal 
Okuryazarlık, 
Eleştirel 
Düşünme 

 

2. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDA 

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİ İÇEREN ÇALIŞMALAR 

Sosyal bilgiler öğretim programının 2018 yıllında yapılan 

değişikliklerle günümüzde uygulanan şeklini aldığı görülmektedir. 

Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde 2018 öğretim programına 

ilişki öğretim programı, yöntem ve teknikleri, tarih, coğrafya ve 

vatandaşlık bilgisi disiplinleri, değer ve beceri öğretimi üzerine 

yapıldığı görülmüştür.  

2.1. Öğretim Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Öğretmen 

Görüş ve Tutumlarını İçeren Çalışmalar 

Sosyal bilgiler dersi kapsamında kullanılan öğretim yöntem ve 

tekniklerine ilişkin 17 makaleye ulaşılmıştır. Bu çalışmalardan birinde 

sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerde kullandıkları yöntem ve 

tekniklerin öğretmenlerin çalıştığı bölgenin sosyo-ekonomik düzeyi, 

öğretmenin ders yoğunluğu, kıdem durumu, mezuniyet branşı, mezun 

olduğu fakülte gibi pek çok değişkene bağlı olduğu ortaya konmuştur.  

Yine aynı çalışmada çoğunluklu olarak sosyal bilgiler öğretmenlerinin 

öğretmen merkezli ders işlediği belirlenmiştir (Yaylak, 2020). İlter 

(2017)’de sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerini pasif öğrenme 
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anlayışına uygun biçimde dersleri geleneksel metotlarla işlediğini 

ortaya koymuştur. Polat (2018) ise yeni göreve başlayan sosyal 

bilgiler öğretmenlerinin kıdemi yüksek olanlara göre öğrenci merkezli 

öğrenme yöntem ve tekniklerini daha fazla kullandıklarını bulmuştur. 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin derslerde kullanılan yöntem ve 

tekniklere ilişkin görüşleri incelendiğinde kanıt kullanma temelli 

öğrenmeye ilişkin Öner & Kınacı (2021)’nın yaptıkları çalışma dikkati 

çekmektedir. Bu çalışmada öğretmenlerin çoğunun sosyal bilgiler 

dersinde kanıt kullanma temelli öğrenme yöntemiyle ilgili çeşitli 

sorunlar yaşadığı ifade edilmiştir. Öğrencinin seviyesinin uygun 

olmaması, öğrencilerde kanıt kullanmayı destekleyecek önceki 

becerilerin gelişmemiş olması, öğrenciler arasındaki bireysel 

farklılıklar gibi öğrenciden kaynaklı sorunlar öğretmenlerin en çok 

vurgu yaptıkları sorunlardır. Diğer sorunlar ise kalabalık sınıflar, 

öğretmenin donanımının yetersizliği, öğretmenin programının 

yoğunluğu, maliyet gibi unsurlar olarak gösterilmiştir. Yıldırım (2019) 

ise öğretmenlerin aktif öğrenmeyi yeterli düzeyde kullanmadıkları 

sonucuna ulaşmıştır. 

Proje tabanlı öğrenme üzerine yapılan bir çalışmada öğretmenler hem 

sistemin hem de olanakların proje tabanlı öğrenmeye yönelik 

yetersizlikleri oluşturduğunu ifade etmiştir (Karakuş, Polat, 2019). 

Durmaz (2020) sosyal bilgiler dersinde öğretmenlerin şiir ve müzik 

kullanımını uygun bulduğunu ortaya koymuştur. Sosyal bilgiler 

öğretmenlerinin eğitim sürecinde sınıfta eğitsel oyun tekniğini 
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kullandıkları Somen & Göksu (2020)’nun yaptıkları çalışmada ortaya 

çıkmıştır. 

Öğretmenler “Kültür ve Miras” öğrenme alanında çoğunlukla harita 

kullandıklarını (Tosun & Çalışkan, 2020); müze gezilerini ise 

maliyetlerinin yüksekliği, kalabalık sınıflar, organizasyonda yaşanan 

zorluklar, ailelerin okul dışında gerçekleştirilen etkinliklere mesafeli 

yaklaşması gibi olumsuzluklar nedeniyle sınırlı düzeyde yaptıklarını 

ifade etmişlerdir (Şentürk, Koca & Gazel, 2020). Ayrıca öğretmenler 

sosyal bilgiler derslerinde şiir, fıkra, roman, atasözü, nutuk, destan, 

anı gibi eserlerden yararlandıklarını; bu eserleri değer kazandırma, 

tarih öğretimi, öğrenilen konuların kalıcılığını sağlama, öğrencinin 

ilgisini çekme gibi nedenlerle kullandıklarını ifade etmişlerdir (İbret, 

Karasu Avcı, Karabıyık, Güleş & Demirci, 2017). 

Öğretmenler tarih öğretiminde diğer konulara göre farklı yöntem ve 

teknikler kullanmaktadır. Kullanılan yöntem ve teknikler konunun 

içeriği, öğrencinin yaş, ihtiyaç, ilgi, tecrübe gibi unsurlara bağlı olarak 

seçilmektedir (Ayaydın & Aktaş, 2020). Dere (2019) sosyal bilgiler 

öğretmenlerinin sözlü tarih yöntemine bakış açılarını ortaya koyduğu 

bir çalışmasında sosyal bilgiler öğretmenlerinin çoğunun sözlü tarih 

yöntemini bildiğini, çoğunun bu yöntemi kalıcı öğrenmeyi 

kolaylaştıran ilginç ve etkili bir yöntem olarak tanımladığını 

belirtmiştir. Çalışmada diğer bir sonuç ise derslerde bu yöntemin çok 

fazla kullanılmadığıdır.  
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Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nı içerik 

yüklemek için değil, bilgi sağlamak amacıyla kullandığı tespit 

edilmiştir (Şeker & Övez, 2018). Ezer & Aksüt (2021)’ün sosyal 

bilgiler öğretmenleri ile yaptıkları bir çalışmada ise öğretmenler 

EBA’yı Covid-19 salgın sürecinde bireysel ve bağımsız öğrenme ile 

öğrenmenin kalıcılığı açısından önemli bir platform olarak 

değerlendirmişlerdir. Kalıcı öğrenme açısından sosyal bilgiler 

öğretmenlerinin görüşlerine başvuran bir başka çalışmada da onların 

e-öğrenme üzerine görüşleri ortaya konmuştur. Öğretmenlerin Covid-

19 salgın sürecinde e-öğrenme konusunda kendilerini yeterli 

görmedikleri, çok az bir kısmının hizmet öncesi dönemde e-

öğrenmeye ilişkin ders aldığı ifade edilmiştir (Erol, 2021). 

Sosyal bilgiler derslerinde güncel olayların uygulanışı hakkında 

öğrenci ve öğretmen deneyimlerini ortaya koyan Gürkan, Kanatlı & 

Kumlu (2020) öğretmenlerin tartışma ve soru-cevap gibi yöntemleri; 

ders materyali olarak internet ve gazete gibi kaynakları kullandıklarını 

belirlemiştir.   

2.2.Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüş ve 

Tutumlarını İçeren Çalışmalar 

2018 sosyal bilgiler öğretim programına ilişkin 10 makaleye ulaşılmış 

olup genel olarak öğretmenlerin programa yönelik olumlu düşünceler 

taşıdığı görülmüştür. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çoğu öğretim 

programının açık ve net olduğunu, bilgi-beceri—değer dengesini 

gözettiği, yapılandırmacı yaklaşıma uygun hazırlandığı yönünde görüş 

belirtmişlerdir (Turan,2020). Çelikkaya & Kürümlüoğlu (2018)’na 
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göre öğretmenler programı sade, beceri sayısını fazla bulmakta; 

kılavuz kitapların kaldırılması gibi unsurları da olumlu olarak 

değerlendirmektedirler. Ancak aynı çalışmada öğretmenler haftalık 

ders saatini az, programı öğrenci düzeyinin üzerinde,  kitapları 

yetersizliği bulmaktadırlar. Mevcut öğretim programının öğrenme-

öğretme süreçleri için belirlenen haftalık ders saati süresinin yetersiz 

olması, buna karşın öğrenci merkezli öğrenme yöntem ve stratejilerine 

uygun olarak hazırlanması Taş & Kıroğlu (2017)’ nun çalışmasında 

ortaya konmuştur. Altay (2020)’ın İzmir’de görev yapan sosyal 

bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin yaptığı çalışmanın da 

benzer sonuçlar verdiği söylenebilir. Durmuş & Hayır-Kanat (2020)’a 

göre öğretmenler öğretim programının uygulanabilir etkinlikler 

barındırmadığını düşünmektedirler. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin 

çoğunlukla öğrenci merkezli yöntem ve teknikler kullanmadıkları; 

öğretim programının amaç, içerik, öğrenme- öğretme süreci ve ölçme 

değerlendirme boyutlarını ise geleneksel bakış açısıyla 

değerlendirdikleri; bu bakış açısını uygulama pratiklerine de 

yansıttıkları Hanaylı, Öztürk, Baysan & Vural (2020)’ın yaptıkları 

çalışmada elde ettikleri başlıca sonuçlardır. 

Sosyal bilgiler öğretim programının disiplinler arası yapısı ile ilgili 

Turan (2019) tarafından yapılan çalışmada ise öğrenme alanlarının 

farklı sınıf seviyesinde farklı disiplinlerle ilişkili olduğu ifade 

edilmiştir. Bu disiplinler sosyoloji, vatandaşlık, felsefe, çevre eğitimi, 

tarih, bilimsel araştırma, ekonomi, siyaset bilimi, fen ve teknoloji, 
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antropoloji, coğrafya, bilişim, insan hakları ve demokrasi, hukuk, 

psikoloji, etnografya disiplinleridir.   

Taşkın & Açıkalın (2019) öğretmenlerin mevcut ders kitaplarını 

yetersiz bulduğuna ilişkin veriler ortaya koymuşlardır. Aynı çalışmada 

sosyal bilgiler öğretmenleri ders kitaplarının öğrencileri düşünmeye 

yönlendirmediğini ancak kitaplardaki görsellerin içerikle uyumlu 

olduğunu ifade etmişlerdir. 

Sosyal Bilgiler öğretim programının çok kültürlü yapısına ilişkin Polat 

& Güler (2020)’in çalışmasında sosyal bilgiler öğretmenleri programı 

farklılıklara saygı ve hoşgörü geliştiren özellikleri yönünde 

değerlendirmişlerdir. Öte yandan sosyal bilgiler öğretmenlerinin 

tartışmalı konulara ilişkin tutum ve görüşlerini içeren bir çalışmada 

öğretmenlerin devlet yönetimi, demokrasi, çevre kirliliği, dış politika 

ve insan hakları ile ilgili konuların öğretim programı sınırları 

dahilinde tartışıldığına yer verilmiştir (Kuş & Öztürk, 2019). 

2.3 Sosyal Bilgilerin Disiplinlerine İlişkin Öğretmen Görüş 

ve Tutumlarını İçeren Çalışmalar 

Sosyal bilgiler dersi kapsamında yer alan disiplinlerin öğretimine 

ilişkin 13 makaleye ulaşılmıştır. Bu disiplinlerin tarih, coğrafya ve 

vatandaşlık eğitimi disiplinlerini içerdiği görülmüştür. Sosyal bilgiler 

dersinde tarih disiplinine ilişkin konuların işlenişinde öğretmenler ders 

kitabının konuları yüzeysel ele aldığını, haftalık ders saatinin az 

olduğunu, öğrencilerin dersi ezber bir ders olarak gördüklerini 

belirtmiştir. Öğretmenlere göre öğrenciler dersi sıkıcı bulmakta ve 
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yalnızca yüksek not almak maksadı çerçevesinde 

değerlendirmektedirler (Metin Göksu, 2020). Ayaydın & Aktaş 

(2020)’ın çalışması da benzer sonuçlar vermiştir: Öğretmenler tarih 

öğretiminde öğrenci seviyesinin düşüklüğü, konuların düzensiz 

dağılımı, kalabalık sınıflar, ders saatinin yetersizliği, tarih konularının 

karmaşıklığı, öğrencilerin tarih konularına karşı ön yargı taşıması, 

ezbercilik gibi olumsuzluklar yaşadıklarını belirtmiştir. Soylu & 

Memişoğlu (2019) sosyal bilgiler öğretmenleri ile yaptıkları çalışmada 

bazı soyut tarihi kavramların öğreniminde zorluk yaşadıklarını bunun 

nedeninin ise öğrencilerin somut işlemler döneminde olması, 

kavramların öğrenci seviyesinin üstünde olması, kavramların günlük 

yaşamla ilişkilerinin kurulamayışı, kavramları öğrenmeye yönelik ön 

bilgi eksikliği gibi nedenler olarak göstermişlerdir. 

Sosyal bilgiler dersi kapsamında coğrafya disiplinine ilişkin konular 

öğretilirken öğretmenlerin çoğunlukla anlatım ve soru-cevap gibi 

yöntem ve teknikleri tercih ettikleri; harita ve model kürenin araç-

gereç ve ders materyali olarak tercih edildiği tespit edilmiştir. 

Coğrafya disiplinine ilişkin en fazla yön, kroki, ülkeler ve kültürler 

gibi kavramların öğretiminde zorluklar yaşandığı görülmüştür 

Değirmenci (2019) bunun nedenini bazı kavramların soyut oluşu, 

öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi, fiziki olanaklar olarak ifade 

etmiştir. Sosyal bilgiler dersi kapsamında yerel coğrafya öğretimi 

üzerine yapılan bir çalışmada öğretmenler bunun uygulanabilir 

olduğunu belirtmekle beraber, kalıcılığın sağlanması, yaparak-

yaşayarak öğrenme sağlaması gibi unsurlar bakımından yararlı 



 
198 YENİ  DÜNYA EKSENİNDE GÜNCEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 

olabileceğini belirtmişlerdir (Öner & Memişoğu, 2018). Kot & Özcan 

(2019) yaptıkları çalışmada sosyal bilgiler öğretmenlerini 

Türkiye’deki coğrafya eğitimini “kısmen yeterli” ve “yetersiz” olarak 

değerlendirmektedir. Bunun nedeni olarak materyal eksikliği, gezi-

gözlem tekniğinin kullanılmaması, öğrenci merkezli eğitimin 

uygulanamaması, konuların somut olmaması ve günlük yaşamla 

ilişkili konuların olmaması gibi unsurlar olduğunu düşünmektedirler.  

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin küresel eğitim kavramına ilişkin derin 

bir anlayışlar taşıdıkları Tünkler (2020)’in çalışmasında ortaya 

çıkmıştır. Öğretmenler sosyal bilgiler öğretim programında 

vatandaşlık eğitiminin yetersiz olduğu, bu alanın farklı bir dersle 

doldurulması gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir (Durmuş, Hayır-

Kanat, 2020). 

Ders kapsamında öğretilen değerlerle vatandaşlık olgusu ilişkisinin 

ortaya konduğu bir çalışmada öğretmenler değerlerin vatandaşlığı 

şekillendirdiğini, etkili vatandaşlığın vatanseverlik, sorumluluk, 

dürüstlük, çalışkanlık, bilimsellik, saygı ve eşitlik değerlerini 

içerdiğini belirtmişlerdir (Karasu Avcı, Faiz, & Turan, 2020). Sömen 

& Bilgili (2017)’ye ait çalışma öğretmenler öğrencilerde toplumu 

ilgilendiren sorunlara yönelik ilgi oluşturarak sorumluluk alma gibi 

duyarlılıkla ilişkili değerleri kazandırabileceklerini ifade etmişlerdir. 

Yine aynı çalışmada öğretmenler öğrencilerde insan haklarına ve 

demokratik ilkelere yönelik saygı duyma becerisini kazandırdıklarını 

düşünmektedirler. Öğretmenler dünya vatandaşı yetiştirme ve dünya 

sorunlarına duyarlı vatandaş yetiştirmeye ağırlık verilmesini 
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önemsemekte (Körükçü & Şahingöz, 2020), küresel vatandaşlar 

yetiştirmede yetersizlikler olduğunu ifade etmektedirler (Çolak, 

Kabapınar & Öztürk, 2019). Akhan & Kaymak (2021) ise 

öğretmenlerin küresel eğitime sıcak bakmakla beraber milli değerleri 

de koruma eğiliminde olduklarını bulmuştur. 

2.4.  Değer Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüş ve 

Tutumlarını İçeren Çalışmalar 

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değer öğretimine ilişkin görüş, 

düşünce, tutumlarını içeren 3 makaleye ulaşılmıştır. Sosyal Bilgiler 

öğretmenleri Sosyal Bilgiler dersi öğretim programını vatanseverlik 

değerinin kazandırılması açısından eksik olduğunu düşünmektedirler. 

Aynı çalışmada öğretmenler, öğrencilerin vatanseverlik değerine 

yönelik ilgilerinin bulunduğunu ancak medya araçlarından 

etkilendiklerini düşünmektedirler. Ayrıca sosyal bilgiler öğretmenleri 

değerler eğitimini faydalı bulmakta ancak okullarda değerler 

eğitiminin yeterince üzerinde durulmadığını düşünmektedirler (Metin, 

Oran & Karaderili, 2019).  Sosyal bilgiler öğretmenleri değerler 

eğitimi konusunda en çok aileden kaynaklanan sorunlar yaşadıklarını 

belirtmişler, değerler eğitiminde ailenin sosyo-ekonomik durumunun 

önemli bir faktör olduğunu vurgulamışlardır. Bu nedenle değerler 

eğitiminde öncelikle aile eğitimini gereğine vurgu yapmışlardır (Polat, 

Kaya & Yalçınkaya, 2019). Değerler eğitiminde benzer sorunlara 

vurgu yapan Ünlü & Kaşkaya (2018)’nın çalışmasına göre 

öğretmenler değer öğretirken genellikle telkin etme, pano hazırlama, 

tiyatro-drama gösterileri gibi yöntemler kullanmaktadırlar.  

Öğretmenlerin en çok adalet, dürüstlük, sevgi değerlerine vurgu 
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yaptıkları, en az estetik, tasarruf ve bilimsellik değerini vurguladıkları 

görülmüştür. 

2.5. Beceri Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüş ve 

Tutumlarını İçeren Çalışmalar 

Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan becerilerle ilişkili olarak 

6 makaleye ulaşılmıştır. Bu çalışmalardan Sömen & Bilgili (2017)’ye 

ait çalışmada   çalışma gurubundaki öğretmenlerin yaklaşık yarısı 

öğrencilerde grupla iş birliği içinde çalışma becerisi kazandırarak 

etkinliklere katılma durumlarını geliştirebildiklerini ortaya koymuştur. 

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin en fazla önem verdiği beceriler ise 

araştırma, iletişim ve eleştirel düşünme becerileridir (Çelikkaya, 

Yıldırım, & Kürümlüoğlu, 2019). Seylan (2020)’ın çalışmasında ise 

öğretmenlerin finansal okuryazarlık becerisine ilişkin tanım ve içerik 

yeterlilikleri olduğu saptanmış ancak bu beceri öğrencilerde 

geliştirebilecek etkinlik kullanmaya ilişkin yeterliliklerinin sınırlı 

olduğu ortaya konmuştur. Öte yandan Çelik (2021) sosyal bilgiler 

öğretim programında yer alan konum analizi, finansal okuryazarlık, 

girişimcilik, dijital okuryazarlık becerilerinin kazandırılması 

hususunda öğretim programında yeterince açıklama yapılmaması ve 

etkinlik örneklerine yer verilmemesinin öğretmenler tarafından 

olumsuzluk olarak değerlendirildiğini belirtmiştir. Yine aynı 

çalışmada söz konusu becerilerin öğrenciler için soyut şeyler ifade 

ettiği, haftalık ders saatinin az olduğu, öğretmenlerin yeterli 

donanımının olmadığı, materyal temininde sıkıntı yaşandığı 

belirtilmiştir. Öte yandan öğretmenler öğrencilerde yansıtıcı düşünme, 
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eleştirel düşünme, problem çözme gibi üst düzey bilişsel becerileri 

geliştirmeye yönelik uygulamalara yer vermediklerini belirtmişlerdir 

(Kuş & Yakar, 2021). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin 2018 Sosyal 

bilgiler öğretim programında yer alan temel beceriler hakkında 

öğretmen öz yeterlik algılarını ortaya koyan Şeker (2021) ise öğretim 

programında yer alan 27 becerinin 16’sında öğretmenlerin kendilerini 

“verimli” olarak değerlendirdiklerini ortaya koymuştur. Bu durumun 

öğrenciler için etkili stratejiler geliştirme konusunda faydalı olduğu 

düşünülmüştür. 

SONUÇ  

Sosyal bilgiler öğretim programınım genişleyen çevre yaklaşımına 

uygun, disiplinler arası bir yaklaşımla hem milli hem de evrensel 

değerlere uygun bireyler yetiştirmeyi amaçladığı görülür. Programda 

kazanımların değerler ve becerilerle bütünleşik bir biçimde verildiği; 

kazanımların sosyal bilimlerin farklı disiplinleri ile de ilişkili olduğu 

söylenebilir.  

 Sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları öğretim 

yöntem ve tekniklerine ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında 17 

makaleye ulaşılmıştır. Bu makalelerden üçünde genel olarak 

kullanılan yöntem ve teknikler ele alınmıştır. Bu üç çalışmanın 

ikisinde öğretmenlerin kullandığı yöntem ve tekniklerin bağlı olduğu 

değişkenler ortaya konmuştur. Öğrenci ve öğretmen merkezli yöntem 

ve tekniklerin kullanım durumunun (2) ortaya konduğu çalışmalarla 

birlikte; kanıt kullanma (1), proje tabanlı öğrenme (1), şiir, fıkra, 



 
202 YENİ  DÜNYA EKSENİNDE GÜNCEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 

destan, anı ve müzik gibi ürünlerin kullanımına yönelik düşünce (2), 

eğitsel oyun tekniği (1), sözlü tarih yöntemi (1), müze gezileri (1), e-

öğrenme (1), EBA kullanımı (2), aktif öğrenme (1) seçilen çalışma 

konuları arasındadır. Tarih konularında kullanılan yöntem ve teknikler 

(1), güncel olayların işlenişinde kullanılan yöntem ve teknikler (1), 

konuları da öğretmenlerin görüşlerine başvurulan çalışmalar olmuştur. 

İncelenen çalışmalarda çoğunlukla öğretmenlerin geleneksel yöntem 

ve teknikleri kullandıklarını ifade ettikleri ortaya çıkmaktadır. Bunun 

için alanyazında ortaya konan bu sorunların etkisini minimize 

edebilecek yaklaşımlar geliştirilmesi önerilebilir. Örneğin; öğrenme 

alanları bazında uygulanabilecek yöntem ve teknikler ve bunlara 

ilişkin örnek etkinlikler alanyazına kazandırılabilir.  

Öğretim programına yönelik öğretmen tutum ve görüşlerini içeren 10 

makaleye ulaşılmıştır. Programın geneline ilişkin öğretmen 

görüşlerine başvuran çalışmaların çoğunlukta olduğu görülmüştür (5). 

Buna karşın disiplinler arası yapı (1), ders kitapları (1), programın çok 

kültürlü yapısı (2), sosyal bilgiler öğretiminde tartışmalı konular (1) 

ile ilgili öğretmen görüşlerini içeren çalışmalar olduğu saptanmıştır. 

Bu çalışmaların bir kısmında öğretmenlerin 2018 sosyal bilgiler 

öğretim programı hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğu ortaya 

konmuştur (4). Öğretmenlerin programa ve ders kitaplarına ilişkin 

olumsuz düşünceler taşıdığına ilişkin çalışmalar da bulunmakla 

beraber; öğretmenlerin programa yönelik bakış açıları da ortaya 

konmuştur. Etkili bir program için öğretmenlerin önerilerini içeren 

yeni çalışmalara yer verilebilir. 
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Sosyal bilgiler öğretmenlerinin mevcut programdaki disiplinlere 

ilişkin görüşleri ile ilgili yapılan makaleler tarih (3), coğrafya (3), 

vatandaşlık bilgileri (5) disiplinlerini içermektedir. Araştırma konuları 

tarih konularının işlenişinde karşılaşılan sorunlar, coğrafya 

öğretiminde karşılaşılan sorunlar, yerel coğrafya gibi konularla 

ilişkilidir. Vatandaşlık eğitimi ile ilgili öğretmen görüşlerini içeren 

makaleler ise vatandaşlık ile değerler ilişkisi (1), duyarlılık değeri (1), 

küresel vatandaşlık (3) hakkındaki öğretmen görüşlerine ilişkin 

çalışmalardır. Sosyal bilgiler öğretimi kapsamında diğer disiplinlerin 

öğretimine ilişkin çalışmalar yapılabilir. Sosyal bilgiler dersinin 

disiplinler arası yapısını içeren çalışmalar da arttırılabilir. 

Değerler eğitimi ile ilgili öğretmen görüşlerini içeren çalışmaların 

vatanseverlik değeri (1), değerler eğitiminde karşılaşılan sorunlar (2) 

ile ilgili öğretmen görüşlerini içerdiği saptanmıştır. Beceri öğretimi ile 

ilgili öğretmen görüşlerini içeren çalışmalarda ise iş birliği (1), 

finansal okuryazarlık (1), beceri eğitimine yönelik düşünceler ve 

karşılaşılan sorunlar (4) konu olarak seçilmiştir. Bu çalışmalardan 

yola çıkarak değerler eğitimi ve bazı becerilerin öğretiminde çeşitli 

sınırlılıklar yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır. Değer ve beceri 

öğretimine ilişkin örnek kazanım etkinliklerinin alanyazında 

zenginleştirilmesi önerilebilir.  
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GİRİŞ 

Teknolojinin temel amacı insanların hayatını kolaylaştırarak sorunlara 

kolay ve pratik çözümler sunmaktır. Hayatımızın her alanında 

vazgeçilmez olan teknoloji sağlıktan eğitime, üretimden ulaşıma kadar 

birçok alanda hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Önceki yıllarda tanısı ve 

tedavisi güç olan hastalıklar günümüzde hızlı ve kolay bir şekilde 

çözülmekte; uzun süren yolculuklar kısalmakta, insan gücüyle uzun 

zaman alan üretim teknolojileri robotlar sayesinde kısa sürede 

yapılmaktadır. Birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da 

teknolojik yenilikler her geçen gün artmakta ve hayatımızın bir 

parçası olmaktadır. Akıllı tahtalar sayesinden etkileşimli ve 

multimedya destekli eğitimler verilmekte, bilgisayar sayesinde de hem 

öğrenciler hem de öğretmenler hızlı bir şekilde bilgiye ulaşmakta ve 

kullanabilmektedirler. Ayrıca uzaktan eğitim sayesinde yer ve 

zamandan bağımsız olarak isteyen herkes eğitim imkanına 

kavuşmaktadır. 

Teknolojinin eğitim sektöründe sağladığı genel imkanları yanında, 

özellikle dil öğretiminde de önemli yenilikler ve imkanlar 

sunmaktadır. Özellikle Web 2.0’ın hayatımıza girmesi ile insanlar 

interneti kullanarak web sitelerinden ve uygulamalardan kendileri 

içerik oluşturabilmekte, bu içerikleri düzenleyebilmekte ve böylece 

diğer insanlarla etkileşime geçebilmektedir. Web 2.0 insanlar arasında 

etkileşimi sağladığı gibi yabancı dil öğretimi başta olmak üzere birçok 

alanda da kullanıcılara faydalar sağlamaktadır. İnsanlar bu 

platformları kullanarak yabancı dil öğretiminde okuma, yazma, 
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konuşma ve dinleme aktivitelerini gerçekleştirmektedir. 

Türkiye’de eğitim, turizm, sağlık ve iş alanında yaşanan olumlu 

gelişmelerden dolayı diğer ülkelerdeki insanların ilgisini yoğun bir 

şekilde çekmektedir. Özellikle, kaliteli üniversitelerin sayısının her 

geçen gün artması ile iyi eğitim almak isteyen öğrenciler her yıl 

Türkiye’ye gelmektedir. Bu öğrenciler ana dilde yani Türkçe eğitim 

almak için üniversitelerin ve özel kuruluşların düzenledikleri eğitim 

imkanlarından faydalanmaktadırlar. Türkçe öğrenim ve öğretiminin 

öneminin giderek arttığı günümüzde, kaliteli ve iyi bir eğitim almak 

için geleneksel yöntemlerin yanında teknolojik imkanlardan da 

faydalanılmaktadır. Bunlar arasından Web 2.0’ın sağladığı avantajlar 

önemli yer tutmaktadır. Web 2.0’ın eğitim alanında ve Türkçe 

öğretimindeki yerini inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır: 

Göker ve İnce çalışmasında Web 2.0 araçlarının yabancı dil olarak 

Türkçe öğrenen bireylerin akademik başarısına etkisini 

araştırmışlardır. Çalışma sonucunda, Web 2.0 aracı olan 3 dakikada 

Türkçe ile ‘belirtme durumu’ konusunu öğrenenlerin geleneksel 

yöntemle öğrenenlere oranla daha yüksek akademik başarı elde 

ettiğini ortaya koymuştur (Göker & İnce, 2019). 

Türkçe öğretmen adaylarının Web 2.0 araçlarına yönelik algılarının 

inceleyen Aytan ve Başal Türkçe öğretmeni adaylarına sekiz hafta 

boyunca Web 2.0 araçları kullanılarak bir dizi etkinlik yaptırmıştır. 

Adaylar bu araçların, eleştirel düşünme becerilerini, bilişim ve iletişim 

teknolojileri becerilerini, öğrenci-öğretmen arasındaki dönüt sürecini, 
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yaratıcılık gücünü, bilgi erişimi ve paylaşımını geliştireceği kanaatini 

paylaşmaktadır (Aytan & Başal, 2015).  

Turhan ve Baş çalışmasında yabancılara Türkçe öğretim sürecinde 

kullanılabilecekleri bir Web 2.0 aracını incelemişlerdir. 

Araştırmacılar, çalışma kapsamında üç adet etkinlik oluşturularak B1 

seviyesinde Türkçe öğrenen öğrencilerle uygulama yapmış ve Web 

2.0 araçlarından Poll Everywhere’in Türkçe’yi yabancı dil olarak 

öğrenen öğrencilerin yazma becerilerine yönelik olumlu etkilerini 

belirlemişlerdir (Turhan & Bayram, 2017).  

Baş ve Yıldırım çalışmalarında Web 2.0 tabanlı teknolojilerin 

yabancılara Türkçe öğretimine dahil edilmesinin öğrencilerin 

motivasyon ve yaratıcılığını nasıl etkilediğini belirlemeye yönelik bir 

çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmalarında Türkçe Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) B1 düzeyinde Türkçe 

öğrenimi alan 10 öğrenci ile bir uygulama gerçekleştirmişlerdir. Web 

2.0 araçlarından Voki, Pixton ve Padlet ile 6 ders saati sınıf içi, 4 saati 

sınıf dışı uygulama içeren toplam 3 haftalık bir planlama yapılmıştır. 

Yapılan analizler sonucu Web 2.0 araçlarının öğrencilerin 

motivasyonlarını geliştirdiği, yaratıcılıklarına katkı sağladığı, dil 

öğreticilerine esnek imkanlar sunduğu sonucuna varılmıştır (Baş & 

Yıldırım, 2018).  

Karadağ ve Garip çalışmasında LearningApps isimli Web 2.0 

uygulamasının Türkçe öğretiminde pekiştirme üzerine etkisini 

belirlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma grubu 
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tek şubeli bir ortaokulun altıncı sınıfında öğrenim gören on beş 

öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme 

formu ile öğrencilerden bilgiler toplanmıştır. Çalışma sonucu 

öğrenciler uygulamayı beğendikleri ve motive edici olduğunu 

belirterek pekiştirme çalışmalarında verimli olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu uygulamanın alıştırma kağıtlarına alternatif olduğunu bireysel 

değerlendirme ve tekrar çalışmaları için kullanılabilir olduğunu 

sonucuna ulaşılmıştır (Karadağ & Garip, 2021). 

Yeşilyurt çalışmasında Türkçe öğretiminde Web 2.0 araçlarının 

farkındalıkları ve teknoloji konusunda öğrencilerin kendini 

güncellemeye, geliştirmeye yönelik düşünceleri ve istekleriyle ilgili 

bir çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışma sonucunda öğretim 

elemanlarının Web 2.0 araçlarını dil öğretiminde kullanmaya arzulu 

oldukları ama bu araçları kullanmak için yeterli teknolojik bilgiye 

sahip olmadıkları sonucu ulaşılmıştır (Yeşilyurt, 2019). 

Türker ve Genç çalışmasında Web 2.0 araçlarından blogların, yabancı 

dil olarak Türkçe öğretimine ders dışı öğrenme ortamı olarak 

tasarlandığında etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma 

yapmışlardır. Çalışmada özgün bir blog sitesi tasarlanmış, hazırlanan 

öğretim malzemelerinin katılımcılardan alınan geribildirimler ışığında 

gözden geçirilerek iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yapılmıştır. 

Betimsel analiz tekniği kullanılan çalışmanın sonucunda blogların 

eğlenceli ve etkileşimli bir öğrenme ortamı hazırlayarak öğrenmeye 

karşı motivasyonu artırdığı sonucuna ulaşılmıştır (Türker & Ayten, 

2018).  
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Türker çalışmasında blog kullanımının yabancı dil olarak Türkçe 

öğrenenlerin okumaya yönelik tutumlarını ölçmek üzere bir çalışma 

gerçekleştirmiştir. Sekiz hafta gerçekleştirilen çalışma B2 düzeyinde 

Türkçe öğrenen 52 yabancı uyruklu öğrencinin katılımıyla 

yürütülmüştür. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin okumaya yönelik 

tutumlarında uygulama sonunda pozitif yönlü anlamlı bir değişim 

olduğunu görülmüştür (Türker, 2019). 

Dijital teknolojilerin Türkçe öğretiminde nasıl kullanılabileceğini 

ortaya koymaya yönelik bir çalışma gerçekleştiren Özdemir; yeni 

kurulan "Türkçe Yurdu" isimli web sitesini (www.turkceyurdu.com) 

dijital teknolojinin Türkçe öğretimi konusunda derse yardımcı 

materyal sağlama amacıyla kullanmış ve hazırlanan web sitesinin 

sağladığı avantajlara ve yaşanan olumsuzluklara değinmiştir 

(Özdemir, 2017). 

Yabancı dil olarak Türkçe’nin uzaktan öğretiminde öğretici ve 

öğreniciler arasında aktif iletişimi sağlayabilecek Web 2.0 araçlarına 

ve bu araçların hangi seviyelerde kullanılabileceğine yönelik bir 

araştırma gerçekleştiren İnal ve Arslanbaş da tasarlanacak işlevsel 

uygulama çeşitliliğinin uzaktan öğretimin kalitesini artıracağı 

sonucuna ulaşmıştır (Ezgi & Arslanbaş, 2021).  

Bu çalışmaların yanında birçok eğitimci sosyal medyayı hem öğrenci 

etkinliklerinde hem de profesyonel öğrenim için kullanmanın yollarını 

bulmuşlardır (Carpenter & Justice, 2017; Carpenter, Morrison, Craft, 

& Lee, 2020; Xing & Gao, 2018). Daha önceki araştırmalarda eğitim 
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için Facebook (Kelly & Antonio, 2016), Pinterest (Schroeder, Curcio, 

& Lundgren, 2019) ve Twitter (Rosenberg, Greenhalgh, Koehler, 

Hamilton, & Akcaoglu, 2016) üzerine birçok çalışma yapılmıştır. 

Ama dünyada en çok kullanılan beşinci sosyal medya platformu olan 

Instagram, bugüne kadar eğitim araştırmacılarından yalnızca sınırlı bir 

ilgi görmüştür (Carpenter et al., 2020). 

1. EĞİTİMDE TEKNOLOJİ 

1.1. Web 2.0 Teknolojisi 

 

Hayatın hızlı bir şekilde değiştiği ve geliştiği günümüz yaşam 

koşullarında şüphesiz en çok gelişmenin yaşandığı alan web 

teknolojileri alanında olmuştur. Web teknolojileri, internet 

kullanıcılarının dünya üzerinde oluşturduğu dinamik bir organizma 

olarak düşünülebilir. Web 1.0 internetin ilk ortaya çıktığı ve geliştiği 

süreci ifade etmek için kullanılmaktadır (Parsa, 2009). Web 1.0 web 

sitesi ile son kullanıcı arasında etkileşimin olmadığı metin ve 

resimlerden oluşan durağan yapılı web sitelerini tanımlamak için 

kullanılan bir kavramdır (Deperlioğlu & Köse, 2010; Karaca & Aktaş, 

2019). Bu teknolojide, sitedeki içerik bir kullanıcıya hazır olarak 

sunulmakta; kullanıcının içeriğe müdahale şansı bulunmamaktadır 

(Horzum, 2007). 

Web 2.0, O'Reilly Media tarafından 2004'te kullanılmaya başlayan bir 

kavramdır (O'reilly, 2007). Web 2.0 kullanıcıların birbiri ile iş birliği 

yapabildiği, kullanıcılar arasında etkileşimin olabildiği ve 

kullanıcıların da web ortamında içerik geliştirebildiği ve yönetebildiği 
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bir web platformu olarak tanımlanabilir (Orhan Göksün, Filiz, & Kurt, 

2018). Son zamanlarda yaygın olarak kullanılan bloglar, wikiler, 

sosyal medya ve fotoğraf paylaşım siteleri gibi etkileşimli siteleri bu 

alana örnek olarak verebiliriz (Karaman, Yıldırım, & Kaban, 2008). 

Web 2.0 kavramı gelişen sosyal paylaşım ve içeriğe müdahale 

servisleri sayesinde e-öğrenmeye yönelik ortamların ortaya çıkmasına 

da neden olmuştur (Atıcı & Yıldırım, 2010).  

Sıklıkla tercih edilen Web 2.0 uygulamalarından wiki; kullanıcıların 

web sayfa oluşturmasına ve düzenlemesine olanak sağlayarak 

kullanıcıların aktif olmasına imkân sunan bir yazılımdır. Wikipedia, 

wikiler arasında en bilinen ve en çok kullanılan uygulama olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir uygulama olan blog; insanların 

internet ortamındaki seyir defteri olarak ifade edilebilir. İnsanların 

belirli bir konu veya günlük yaşantılarından kesitler yazdıkları ve 

diğer insanlarla yazdıklarını paylaştıkları bir ortamdır. Diğer insanlar 

bu paylaşımları okuyarak yorumlar yapabilmektedir. Böylece insanlar 

arasında etkileşimler olmaktadır. İnsanların iletişim kurmasını 

sağlayan ağlar olarak tanımlanabilen sosyal ağlar da kullanıcıların 

resim, müzik, video paylaşımları yaptıkları alanlardır. YouTube, 

Facebook, Instagram gibi bir çok web sitesini buna örnek verilebilir 

(Atıcı & Yıldırım, 2010). 

1.2. Instagram Uygulaması 
 

Instagram, 2010 yılında kurulan ve gün geçtikçe daha fazla popülerlik 

kazanan bir fotoğraf ve video paylaşım sosyal ağ hizmetidir 
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(Russmann & Svensson, 2016). Ocak 2021 verilerine göre dünyada 

aktif 1,2 milyar instagram kullanıcısı bulunmaktadır (Statista, 2021). 

Kullanıcılar, hizmete bir mobil uygulama veya sınırlı özellikli bir web 

ara yüzü aracılığıyla erişmekte ve içeriği çeşitli filtrelerle 

düzenleyebilmektedir. Instagram, özel mesajlaşma, içeriği arayabilme, 

hashtag'lerle etiketleme seçeneği, tek bir gönderiye birden fazla resim 

veya video ekleme yeteneği ve kullanıcıların 24 saat boyunca 

başkalarının erişebileceği bir hikâye özelliği sunmaktadır. Mesajlar, 

gönderiler ve hikayeler, bireylerin diğer kullanıcılarla gizlilik ve 

formalite açısından farklılık gösteren şekillerde iletişim kurmasına 

olanak tanımaktadır (Carpenter et al., 2020). 

2. ARAŞTIRMA MODELİ 

 

Bu araştırmanın amacı Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler için Web 

2.0 araçlarından instagram platformunun işlevselliğinin ve tercih 

nedenlerinin belirlenmesidir. Çalışmada TÖMER’de eğitim gören C1 

seviyesindeki 20 öğrenciye çalışmada yer verilmiştir. İki hafta süreyle 

bu öğrencilere belirlenen instagram uygulamasındaki Türkçe 

öğrenmeye yardımcı olacak üç hesabı takip etmeleri ve bu 

hesaplardaki görsel ve yazılı materyaller içeren paylaşımları 

incelemeleri istenmiştir. 

2.1. Evren ve Örneklem 

 

Araştırmanın çalışma grubu TÖMER’de öğrenim gören 20 öğrenciden 

oluşturmaktadır. Çalışma üniversite eğitim almak için farklı 

ülkelerden Türkiye’ye gelen C1 seviyesindeki öğrencilerle 
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sınırlandırılmıştır. TÖMER’deki C1 seviyesindeki öğrenciler Türkçe 

öğrenciler içerisinde en üst düzey bilgiye sahip öğrencilerdir. 

Öğrenciler bu eğitimlerini tamamlandıktan sonra üniversitenin farklı 

bölümlerinde alanlarında Türkçe eğitim almaktadırlar. Bu yüzden 

eğitimleri için Türkçe öğrenimi onlar için önem arz etmektedir. 

Tablo1: Görüşmecilerin Özellikleri 
Demografik Özellikler Sayı 

Cinsiyet 
Kadın 7 

Erkek 13 

Yaş Ortalama 19 yıl 

Uyruk 

  

Afrika 5 

Orta Asya 9 

Rusya Bölgesi (Ukrayna, Çeçenistan, Gürcistan) 6 

 

Görüşmeye katılan 20 öğrencinin ülkeleri en çok Asya, Rusya ve 

Afrika bölgesi olmak üzere değişmektedir ve bu öğrencilerin yaş 

ortalaması 19’dur. 
 

2.2. Veri Toplama Araçları 
 

Bu çalışma için seçilmiş öğrencilere iki hafta süre ile belirlenen 

instagram hesaplarını takip etmeleri istenmiştir. Bu hesapların 

özelliklerini görsel ve işitsel materyallere sahip olanlar olarak iki grup 

halinde sınıflandırabiliriz. Çalışmada görsel uygulamalar içerenler 

videolar, okuma parçaları ve öğrenme kartları; işitsel uygulamalar ise 

dinleme parçaları, müzikler ve videolar olarak belirlenmiştir.  
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Uygulama sonrasında instagram uygulamasının Türkçe öğrenen 

öğrenciler için etkinliğini ölçmek için yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniği kullanılmıştır.  
 

3. BULGULAR 

 

Görüşme yapılan kişilerin verdikleri yanıtlar çerçevesinde oluşturulan 

temalar ise Tablo-2’te verilmiştir.  
 

Tablo2: Görüşme kapsamında oluşturulan temalar 
TEMA-1 Çalışma öncesi sosyal medya, instagram bilgisi ve kullanım durumu 

TEMA-2 Instagram’da eğitim ve bilgi amaçlı hesapları takip durumu 

TEMA-3 Instagram’da Türkçe öğrenme hesaplarının avantaj ve dezavantajları  

TEMA-4 Instagram’ın Türkçe öğreniminde dört temel dil beceri için etkinliği 

TEMA-5 Öneriler  
 

Tema 1: Bu çalışmaya katılmadan önce instagram bilgisi ve kullanım 

durumu teması altında katılımcılara; Sosyal medya uygulamalarını 

kullanıyor muydunuz? Instagram uygulamasını biliyor muydunuz? Ne 

kadar sıklıkla instagram uygulamasını kullanıyordunuz? Benzeri 

sorular yöneltilmiştir. Katılımcıların tamamı en az bir tane sosyal 

medya uygulaması kullandığını; bunların sınıflandırması yapıldığında 

20 tanesi instagram ve facebook, 12 tanesi twitter, 3 tanesi de blog 

hesabı olduğunu belirtmişlerdir. Instagram uygulaması özelinde ise 

katılımcıların 6 tanesi 5 seneden uzun süredir, 6 tanesi 4-5 sene 

arasında; 4 tanesi 3-4 sene arasında; 4 tanesi de 3 seneden daha kısa 

süredir instagram kullandığını belirtmiştir. Öğrencilere instagram 

kullanma bilgileri sorulduğunda 16 öğrenci aktif olarak video ve 

fotoğraf paylaşımı yaptığını; 4 öğrenci ise nadir olarak paylaşım 
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yaptıklarını belirtmiştir. Öğrencilere ne kadar sık instagram 

kullandıkları sorulduğunda 16 öğrenci günde en az 3 kez uygulamayı 

kullandığını; diğer 4 öğrenci ise günde en fazla bir kez uygulamayı 

kullandığını belirtmiştir. Bir günde ortalama ne kadar süre 

uygulamada süre geçirdikleri sorulduğunda 10 öğrenci 2 saatten fazla; 

5 öğrenci 1-2 saat arasında; 3 öğrenci 30-60 dakika arasında; 2 

öğrenci ise 30 dakikadan az olduğunu belirtmiştir. 
 

Tema 2: Instagram’da eğitim ve bilgi amaçlı hesapları takip durumu 

teması altında katılımcılara; kaç hesabı takip ettikleri, bunların doğa, 

aile, arkadaş, ünlü, eğitim ve bilgi amaçlı hesaplar olarak 

sınıflandırılması soruları yöneltilmiştir. Katılımcıların 3 tanesi 1-100 

hesabı, 4 tanesi 101-200 hesabı, 6 tanesi 201-300 hesabı, 7 tanesi de 

300’den fazla hesabı takip ettiğini belirtmiştir. Katılımcıların takip 

ettikleri hesapların sınıflandırılması %5 doğa hesabı, %15 aile, %65 

arkadaş, %7 ünlü, %3 eğitim ve bilgi amaçlı, %5’te diğerleri hesaplar 

olduğunu belirtmiştir. Eğitim ve bilgi amaçlı hesapların kategorilerine 

bakıldığında bunların yabancı dil ve hobi ağırlıklı olduğu görülmüştür. 

Öğrenciler merak ettikleri ve ilgilendikleri konular hakkında buradan 

bilgi öğrendiklerini belirtmişlerdir. Satranç, trekking, araba, yemek 

yapma, el sanatları gibi alanlar bunlardan bazılarıdır. 

Tema 3: Instagram’da Türkçe öğrenme hesaplarının avantaj ve 

dezavantajları teması altında katılımcılara; takip ettikleri hesapları 

beğenip beğenmedikleri, paylaşımlardaki hangi multimedya özelliğin 

daha verimli olduğu, instagram Türkçe öğrenme için uygun olup 

olmadığı tarzında sorular sorulmuştur. Öğrenciler takip ettikleri 
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hesapları beğenerek takip ettikleri, paylaşımların içeriğinden ve 

sıklığından memnun olduklarını belirtmişlerdir. Fotoğraf, video, 

metin, hikâye, anket olarak hazırlanan içeriklerin her birinin özenle 

hazırlandığını ve ilgilerini çektiklerinden bahsetmişlerdir. Bu 

paylaşımlardan en çok video ve fotoğraf içeriklerinin verimli 

olduğunu söylemişlerdir. Instagram’ın eğitim dışından da sık 

kullanmaları, mobil bir uygulama olması, istedikleri zaman ve yerde 

bu uygulamaya erişebilmeleri, zevkli ve eğlenceli içerikler içermesi 

yüzünden Türkçe öğrenimi için uygun bir platform olduğunu 

düşünmektedirler. 

Tema 4: Instagram’ın Türkçe öğreniminde dört temel dil beceri için 

etkinliği teması altında katılımcılara, geleneksel öğrenmede en 

zorlandıkları dil becerisi hangisi olduğu, instagram’ın bunlardan 

hangisine daha çok yardımcı ve verimli olduğuna dair sorular 

sorulmuştur. Katılımcıların 10 tanesi en zorlandıkları dil becerisinin 

konuşma, 7 tanesi konuşma, 2 tanesi yazma, 1 tanesi de okuma 

olduğunu belirtmiştir. Katılımcılar instagram’daki fotoğraf 

paylaşımlarının kelime bilgilerini geliştirdiği, video paylaşımlarının 

dinleme becerilerini ve telaffuz yeteneklerini geliştirdiğini ifade 

etmiştir. Ayrıca instagram bir özelliği olan anketler sayesinde tek 

soruluk testlerin zevkli ve bilgi ölçücü olduğunu belirtmişlerdir. Tek 

başına öğretici yönünün olmaması rağmen; instagram’ın kelime 

bilgisini geliştirdiği, dinleme pratiği yaptırdığı için dört temel beceri 

üzerinde de tamamlayıcı etkiye sahip olduğu görülmüştür. 
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Tema 5: Son olarak öneriler teması altında ise katılımcılara 

instagram’ı Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler için kendi 

tecrübeleri ışığında herhangi bir önerilerinin olup olmadığı 

sorulmuştur. Katılımcılar instagram’daki Türkçe öğrenmek için 

hazırlanan hesapların henüz geliştirilme aşamasında olduğunu ama bu 

aşamada bile Türkçe öğrenenler için iyi bir pratik ve tekrar yapma 

imkânı sağladığı; kelime bilgisini geliştirdiği, dinleme yeteneğini 

arttırdığını belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenmeyi zevkli hale getirdiği için 

motive edici olduğunu söylemişlerdir. Mobil özelliği sayesinden 

zamandan ve yerden bağımsız olması da ayrıca bir avantajıdır. 

SONUÇLAR 

 

Türkiye’de hem devletin hem de özel sektörün eğitim sektöründeki 

yatırımları sayesinde eğitim kalitesi her geçen gün artmaktadır. 

Kaliteli bir üniversite eğitimi almak için yurtdışından çok sayıda 

öğrenci Türkiye’ye gelmektedir.  Yabancı öğrenciler Türkiye’ye 

geldiklerinde dil sınavına tabii tutulmakta; eğitim için yeterli Türkçe 

bilgisine sahip olmayan öğrenciler Üniversitelerin TÖMER’lerinde bir 

sene yoğun bir Türkçe eğitimine tabii tutulmaktadırlar. Türkçeyi 

başarılı bir şekilde öğrenen öğrenciler kazandıkları bölümlere 

geçmekte ve burada Türkçe olarak eğitim almaktadırlar. Öğrenciler 

lisans eğitimleri boyunca yani dört sene boyunca Türkçe eğitim 

alacakları için iyi bir Türkçe öğrenmeleri ve bilmeleri önemlidir. 

Tüm bu sebeplerden dolayı öğrenciler TÖMER’de Türkçe eğitim 

alırken yardımcı kaynaklardan faydalanmakta ve destek almaktadır. 
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Özellikle bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi bilişim teknolojisi 

aygıtları bu alanda öncü gelmektedir. Bu aygıtlar için tasarlanan çok 

sayıda web sayfaları, yazılımlar ve Web 2.0 araçları bulunmaktadır. 

Bu çalışmada Web 2.0 araçlarından instagram’ın yabancı öğrencilere 

Türkçe öğretimi için etkinliğini belirlemeye yönelik bir çalışma 

yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak yapılan 

çalışmada öğrencilerin instagram’da belirlenen üç hesabı iki hafta 

boyunca takip etmeleri istenmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşme 

sonrasında elde edilen verilerin analizi sonucunda instagram’ın 

geleneksel öğrenmeyi destekleyen bir araç olarak kullanılabileceği 

sonucuna ulaşılmıştır. Türkçe öğrenmeye yardımcı olan hesapların 

içerikleri yeterli sayıda olmasa bile mevcut durumu 

değerlendirildiğinde içerikte yer alan videolar ve fotoğraflar faydalı 

olmaktadır. Özellikle öğrencilerin kelime bilgisini arttırmakta, 

dinleme ve telaffuz bilgilerini geliştirmektedir. Böylece dört temel 

beceriden özellikle üç tanesinin okuma, dinleme ve konuşmanın 

ilerlemesine katkı sağlamaktadır. 

Yabancı öğrenciler için Türkçe öğrenmeye yardımcı olacak Instagram 

hesaplarının ve içeriklerinin sayısı arttıkça öğrenciler için iyi bir 

alternatif olacaktır.  
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1. GĠRĠġ  

Kısa bir sürede  Uzak Doğu’da ortaya çıkan ve  tüm dünyayı etkisi 

altına alan Koronavirüs (Covid-19) vakaları ve Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) tarafından mart ayı içerisinde “pandemi” olarak ilan edilen 

salgın hemen her  alanda  aksamalara ve değiĢimlere neden olmuĢtur 

(Kaynar, Kurnaz, Doğrukök  ve  ġentürk-BarıĢık, 2020). Bu küresel 

salgının etkileri ülkemizde de yoğun Ģekilde hissedilmiĢ olup (Erzen 

ve Ceylan, 2020)  vaka tespit edilir edilmez, günlük hayatımızın bir-

çok alanın da olduğu gibi  eğitim alanında değiĢimler olmuĢ ve  ilk 

önce okullarda eğitim öğretime ara verilmiĢ, ardından eğitimin uzak-

tan eğitim olanaklarıyla yürütülmesi gibi çeĢitli tedbirler alınmaya 

baĢlanmıĢtır (Kurnaz ve Serçemeli, 2020). Tedbirler sonucu uzaktan 

eğitim adıyla bilinen  yöntem ve uygulamalardan  etkilenen ve sürecin 

iĢleyiĢi açısından  duruma ayak uydurmak zorunda  kalanlar  eğitimi 

alan öğrenciler ve  eğitimi veren öğretmenlerdir (Kurnaz, Kaynar, 

ġentürk-BarıĢık ve Doğru kök, 2020). 

United States Distance Learning Association (USDLA)'nın tanımına 

göre  Uzaktan Eğitim; “uydu, audio grafik, bilgisayar, video, çoklu 

ortam teknolojisi" gibi elektronik aygıtlar kullanılarak, eğitimin zaman 

ve mekândan bağımsız olarak tüm  öğrencilere  eriĢiminin sağlanma-

sıdır  (HaĢıloğlu, Durak ve Arslan, 2020). Bu  platformlarda  amaca 

hizmet edecek modeli  belirlemek ve kullanımını sağlamak bu noktada 

önem arz eder (Duman, 2020).  

Uzaktan eğitim platformları genel olarak iki Ģekilde sürdürülür. Bun-

lar eĢ zamanlı (senkron) ve eĢ zamansız (asenkron) uzaktan eğitim 
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Ģeklindedir (Duman, 2020). Bunları tanımlayacak olursak; senkron 

eğitim,   aynı ortamda bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırarak  

birlikte yüz yüze eğitimin avantajlarının da kullanılmasına imkân sağ-

larken  asenkron eğitim  ise öğrenciye öğretenden bağımsız olarak 

kendi kendine öğrenme imkânı sağlar (Karatepe, Küçükgençay ve 

Peker, 2020). Bununla birlikte uzaktan eğitim sürecinde yaygın olarak 

kullanılan "Öğrenme Yönetim Sistemleri" ve "Sanal Sınıf Araçları" 

gibi yazılımlar da mevcuttur (Duman, 2020). Bu yaygınlıktan kasıt  

öğrencilerin daha önceden alt yapısı oluĢturulan "Eğitimde BiliĢim 

Ağı (EBA)" sistemi ile eğitim görmeye  baĢlamalarıdır (Doğan ve 

Koçak, 2020). 

 2012 yılında kurulan EBA öğrenci ve öğretmenin birbirleriyle  ileti-

Ģim halinde olmasını sağlayan bir platformdur (BaĢaran, Doğan, Ka-

raoğlu ve ġahin, 2020). Bu platformun temel amacı; teknolojinin eği-

time entegrasyonunu sağlamakla beraber  her sınıf seviyesine  ve fark-

lı öğrenme stillerine uygun, güvenilir e-içerikler sunmakta ve öğret-

men merkezli eğitimden öğrenci merkezli eğitime geçmeyi hedefle-

mektedir (Acar, Peker ve Küçükgençay, 2020). EBA öğrenci merkezli 

bir öğrenme ortamı oluĢturmasının yanı sıra eğitimin okul dıĢında da 

devam ettirilmesine dair imkanlar sunmakta ve kiĢisel sebeplerden 

ötürü örgün eğitim sürecine dahil olamayan öğrencilerin öğrenme sü-

reçlerine aksamadan devam edebilmesi  için iyi bir fırsat  sunmaktadır 

(Gezer ve Durdu, 2020). Yüksek öğrenimde de buna benzer platform-

larla eğitim süreci devam ettirilmiĢtir.  
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Uzaktan eğitim sürecinin iĢleyiĢinden haberdar olmak için  alan yazın 

incelendiğinde öğrencilerin evdeki çalıĢma durumunu  kontrol etmek 

amaçlı veli görüĢlerine  baĢvurulmuĢtur (Ġnci-Kuzu, 2020; Yılmaz, 

Güner, Mutlu ve Arın-Yılmaz, 2020; Akgül ve Oran, 2020; Yıldız ve 

BektaĢ, 2020). ÇeĢitli alanlarda   alınan  görüĢler doğrultusunda uzak-

tan eğitim sürecinin bazı avantaj ve dezavantajlarıyla karĢılaĢılmıĢtır. 

Dezavantajlar teknik alt yapının  zayıflığı ve teknolojik aygıtlara eri-

Ģimin sıkıntılı olması (Yolcu, 2020; ÇavuĢoğlu ve Acar, 2020; Özgül, 

Ceran ve Yıldız, 2020;  Doğan ve Koçak, 2020; Pınar ve Dönel-

Akgül, 2020; Sarıoğlan-Bostan, AltaĢ ve ġen, 2020; HaĢıloğlu, Durak 

ve Arslan, 2020; Atik, 2020; Karatepe, Küçükgençay ve Peker, 2020; 

Ġnci-Kuzu, 2020; BaĢaran, Doğan, Karaoğlu ve ġahin, 2020; Çakın ve 

Külekçi-Akyavuz, 2020; Er-Türküresin, 2020; Duman, 2020; Kırtak-

Ad, 2020; Türker ve Dündar, 2020), derslerdeki içerik eksikliği (Tür-

ker ve Dündar, 2020; Doğan ve Koçak, 2020; Yıldız ve BektaĢ, 2020; 

BaĢaran, Doğan, Karaoğlu ve ġahin, 2020; Can, 2020;  Kaynar, Kur-

naz, Doğrukök ve ġentürk BarıĢık, 2020; Osmanoğlu, 2020), öğreten 

ve öğrenenler üzerinde kaygı oluĢturması (Keski ve Özer-Kaya, 2020; 

Bakioğlu ve Çevik, 2020; Ünal ve Bulunuz, 2020), derse verimli katı-

lımın kontrol edilememesi ve katılımın az olması (BaĢaran, Doğan, 

Karaoğlu ve ġahin, 2020; Özgül, Ceran ve Yıldız, 2020;  HaĢıloğlu, 

Durak ve Arslan, 2020; Doğan ve Koçak, 2020; Bakioğlu ve Çevik, 

2020; Akgül ve Oran, 2020; Gören vd, 2020; Çakın ve Külekçi-

Akyavuz, 2020), öğrenenlerin öğretenlerden geri dönüt alamaması 

(BaĢaran, Doğan, Karaoğlu ve ġahin, 2020; Kırtak-Ad, 2020; Çakın 

ve Külekçi-Akyavuz, 2020; Keskin ve Özer-Kaya, 2020), EBA plat-
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formunda yaĢanan sistem yavaĢlığı, süre sıkıntısı ve sisteme giriĢ çıkıĢ 

sıkıntısı (Doğan ve Koçak, 2020; Pınar ve Dönel-Akgül, 2020; Türker 

ve Dündar, 2020), deney ve etkinliklerin yapımında yaĢanan sıkıntılar 

(Pınar ve Dönel-Akgül, 2020; Ünal ve Bulunuz, 2020), sınavlarda 

kopya çekilmesi (Erzen ve Ceylan, 2020; Kırtak-Ad, 2020) ve  sosyal-

leĢmeyi olumsuz etkilemesi (Er-Türküresin, 2020; Doğan ve Koçak, 

2020;  Osmanoğlu, 2020; Akgül ve Oran, 2020; BaĢaran, Doğan, Ka-

raoğlu ve ġahin, 2020) gibi dezavantajlardır.  Uzaktan eğitimin avan-

tajları bilgiye eriĢmedeki kolaylık ve  özdenetim kazandırma (Keskin 

ve Özer-Kaya, 2020; BaĢaran, Doğan, Karaoğlu ve ġahin, 2020; Pınar 

ve Dönel-Akgül, 2020; Doğan ve Koçak, 2020),  zamandan, mekan-

dan, ekonomiden ve ulaĢımdan  tasarruf sağlaması (Aras ve Karakaya, 

2020; Yolcu, 2020;  Atik, 2020; Doğan ve Koçak, 2020;Er-

Türküresin, 2020; Kırtak-Ad, 2020), bireysel öğrenenler için kendine 

has yöntem geliĢtirme ve bilgide kalıcılık sağlama (Doğan ve Koçak, 

2020; Aras ve Karakaya, 2020; Sarıoğlan-Bostan, AltaĢ ve ġen, 2020; 

Atik, 2020; Erzen ve Ceylan, 2020; Kırtak-Ad, 2020), laboratuar or-

tamında   tehlikesi olan deneylerin rahatlıkla yapılması ( Sarıoğlan-

Bostan, AltaĢ ve ġen, 2020), teknoloji kullanımı ile kalabalık sınıflara 

ulaĢım (Doğan ve Koçak, 2020), kesintisiz eğitim ve konuyu pekiĢ-

tirmek için konu tekrarının yapılabilmesi (Kırtak-Ad, 2020; Yolcu, 

2020; Pınar ve Dönel-Akgül, 2020;   Er-Türküresin, 2020; Kaynar, 

Kurnaz, Doğrukök ve ġentürk BarıĢık, 2020; BaĢaran, Doğan, Kara-

oğlu ve ġahin, 2020) eğitim teknolojileri kullanımı ve geliĢimi olumlu 

etkilemesi (Bakioğlu ve Çevik, 2020; Pınar ve Dönel-Akgül, 2020) ve 

Üstün Zekâlılar / Üstün Yetenekliler Eğitimi Bölümlerinde de  uzak-
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tan eğitime yönelik olumlu görüĢlerin alınması (Alpaslan, 2020) Ģek-

linde sıralayabiliriz.  Bunların  yanında öğretmenlerin gösterdiği çaba-

larda göz ardı edilmemelidir. Bunlar  belirli  sistem üzerinden moti-

vasyon artırıcı videolar, konular  hakkında testler ve denemeler gön-

derme,   animasyonlar, simülasyonlar  ve  telefon görüĢmeleridir (Gö-

ren vd, 2020; Sarıoğlan-Bostan, AltaĢ ve ġen, 2020; Ünal ve Bulunuz, 

2020; HaĢıloğlu, Durak ve Arslan, 2020; Çiftçi ve Aydın, 2020; Öz-

gül, Ceran ve Yıldız, 2020).  

Alan yazında görüldüğü gibi uzaktan eğitim sürecine dair geniĢ çaplı 

araĢtırma sonuçları ileri sürülmüĢtür. Bu çalıĢmaların bir araya getiri-

lip analiz edilerek yorumlanması gerek yaĢanan güçlükler gerek ve-

rimli  olan yöntemler ve öneriler açısından ortaya koyulması ve eğitim 

teknolojileri hakkında  geleceğe dair yeni bir yol haritası çizilmesi 

açısından önem arz eder. Uzaktan eğitim sürecinde yaĢanan sıkıntıla-

rın tespiti yapılarak çözüme kavuĢturulmasının yanı sıra avantajları da 

dikkate alınarak eğitim alanında yeni çalıĢmaların yapılması mümkün 

olabilir. Bu çalıĢmamızda fen eğitimi alanında yapılan çalıĢmaları 

baza aldık. Diğer branĢların yanı sıra fen eğitimi, içeriğinde fazlasıyla 

soyut kavramlar barındıran, teorikten çok uygulama ve deney yapma-

ya yönelik bir alan  olduğu için uzaktan eğitim sürecinde bu önemli 

iĢlevlerin nasıl yürütüldüğü, karĢılaĢılan güçlüklerin neler olduğu ve 

öğrencilerin bu süreçte derslere ilgi ve alaka düzeyinin ne olduğu me-

rak konusudur. Alan yazın incelendiğinde fen eğitimi alanında içerik 

analizi tekniğinin kullanıldığı çalıĢmalara rastlanılmıĢ olup (Atik, 

2020; Canpolat ve Yıldırım, 2021; AkkaĢ-Baysal ve Ocak, 2020; Bay-

ram, 2021; Doğan ve Koçak, 2020; Ünal ve Bulunuz, 2020; Bakioğlu 
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ve Çevik, 2020; Pınar ve Dönel-Akgül, 2020; Sarıoğlan-Bostan, AltaĢ 

ve ġen, 2020; Atik, 2020;  Zorlu, 2020)  fen eğitimi üzerine görüĢlerin 

alındığı çalıĢmaların betimsel içerik analizi yöntemiyle incelenmesine 

dair herhangi bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır.  Bu çalıĢmanın ortaya 

koyduğu sonuçlar ve öneriler  bakımından alana katkı sağlayacağı ve 

alandaki  boĢluğu dolduracağı düĢünülmektedir. Bu gerekçeler doğrul-

tusunda çalıĢmanın amacı Covid-19 pandemi süreci nedeniyle dersle-

rin uzaktan eğitim sistemiyle iĢlenmesine dair  fen bilgisi öğretmenle-

rinin,  öğretmen adaylarının ve fen dersini alan ortaokul öğrencilerinin    

görüĢlerinin alındığı çalıĢmaları  belirli eğilimlerine  göre betimsel 

analiz yöntemiyle  incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aĢağıda belir-

lenen araĢtırma sorularına cevap aranmıĢtır. 

1. ÇalıĢmaların amaçlarına göre dağılımı nasıldır? 

2. ÇalıĢmaların gerekçelerine  göre dağılımı nasıldır? 

3. ÇalıĢmaların araĢtırma yaklaĢımlarına göre dağılımı nasıldır? 

4. ÇalıĢmaların araĢtırma yöntemlerine  göre  dağılımı nasıldır? 

5. ÇalıĢmaların  örneklem özelliğine  (örneklem seçim yöntemi 

 ve  örneklem aralıkları) göre dağılımı nasıldır? 

6. ÇalıĢmaların veri toplama araçlarına göre dağılımı nasıldır? 

7. ÇalıĢmaların veri analiz tekniklerine göre dağılımı nasıldır? 

8. ÇalıĢmaların  sonuçlarına göre dağılımı nasıldır? 

9. ÇalıĢmaların önerilerine  göre dağılımı nasıldır? 
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2. YÖNTEM 

     2.1. AraĢtırma Modeli 

Bu araĢtırmada  fen bilgisi öğretmenlerinin ,  öğretmen adaylarının ve 

fen dersini alan ortaokul öğrencilerinin görüĢlerinin alındığı çalıĢma-

ların belirli eğilimlerini incelemek amacıyla içerik analizi yaklaĢımı 

kullanılmıĢtır. Weber  (1990)' a göre içerik analizi, metinleri birbiri ile 

alakalı ve yönetilebilir veri kümelerine indirgeyerek sınıflandırmak 

demektir  (ġahin ve Yurdugül, 2018). Ġçerik analizinde veriler kodla-

nır, temalarına ayrılır, kod ve temalar kendi arasında düzenlenir, sınıf-

landırılır ve son olarak da bulgular kısmında sunulur.  Ġçerik analizi 

yaklaĢımlarından da betimsel içerik analizi tercih edilmiĢtir. Betimsel 

analiz, çeĢitli  yöntem ve teknikler ile elde edilmiĢ verilerin daha ön-

ceden belirlenmiĢ temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasıyla  

okuyuculara sunulan  bir nitel veri analiz türüdür (Eryılmaz ve Deniz, 

2019).  

     2.2. Veri Kaynağı 

AraĢtırma kapsamında içerik analizi yapılacak kaynaklara yayın dili 

Türkçe olacak Ģekilde doküman tarama yapılarak ulaĢılmıĢtır. Arama 

motorlarında  makale baĢlığında veya makalenin herhangi bir yerinde 

uzaktan eğitim sürecinde fen eğitimi ile ilgili anahtar kelimeler   

06.01. 2021 tarihinde taratılarak 32 akademik çalıĢmaya, 14.01.2021 

tarihinde dört çalıĢmaya, 25.01. 2021 tarihinde iki  çalıĢmaya ve son 

olarak  27.02. 2021 tarihinde taratılarak  iki çalıĢmaya ulaĢılmıĢ olup 

taramalar sonucu  toplam 40 akademik çalıĢmaya ulaĢılmıĢtır.  AraĢ-

tırmanın  evrenini bu 40 akademik çalıĢma oluĢtururken örneklemini 
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ise taranan çalıĢmalarda  belirli  seçim kriterlerine uyan 11 akademik  

çalıĢma   oluĢturmaktadır. 

ÇalıĢmalar için belirlenen  seçim kriterleri; 

 

1. Yayın dilinin Türkçe olması, 

2. Akademik çalıĢma olması, 

3. Türkiye' de yapılmıĢ olması, 

4. Fen eğitimi alanında yapılmıĢ olması, 

5.  Tam metnine eriĢiminin olması gerekmektedir.  

 Bu çalıĢmaların yayınlandıkları dergilere göre dağılımı  Tablo 1' de 

gösterilmiĢtir.  

Tablo 1. AraĢtırmaya Dahil Edilen ÇalıĢmalar 

Veri Tabanı Yayınlandığı Yer Yazar(lar) Frekans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Scho-

 

MĠLLÎ EĞĠTĠM 

Ünal ve Bulunuz, 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Sarıoğlan-Bostan,  AltaĢ, ve 

ġen, 2020 

Turkish Studies Bakioğlu ve Çevik, 2020 

Journal of Current 

Researches on Social 

Sciences 

Pınar ve Dönel-Akgül, 2020 

Uluslararası Eğitim 

Bilim ve Teknoloji 

Dergisi. 

HaĢıloğlu, Durak ve Arslan, 

2020 

Türkiye Kimya Derne-

ği Dergisi Kısım C: 

Kimya Eğitimi. 

 

Çiftçi ve Aydın, 2020 

Uluslararası Eğitim  
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     2.3. Veri Toplama Aracı 

Örnekleme dahil edilen her bir çalıĢmadan araĢtırmacı tarafından ha-

zırlanan "Makale Değerlendirme Formu" (Bkz. Ek 1) veri toplamak 

için kullanılmıĢtır. Hazırlanan bu form ile araĢtırmaya dahil edilen 

çalıĢmaların amacı, gerekçesi, araĢtırma yaklaĢımı, araĢtırma yöntemi, 

örneklem özelliği (örneklem seçim yöntemi ve örneklem aralığı), veri 

toplama aracı, veri analiz tekniği, çalıĢma sonuçları ve önerileri olmak 

üzere dokuz kategori altında  incelenerek veriler toplanmıĢtır. Topla-

nan  veriler tablo veya Microsoft Excel programında grafik haline 

getirilerek okuyucuların anlayacağı Ģekilde bulgular kısmında sunul-

muĢtur. Yapılan araĢtırmada veri toplama sürecinde izlenen adımlar 

ġekil 1' de gösterilmiĢtir. 

 

 

lar 

 

 

AraĢtırmacıları Dergisi Atik, 2020 

Uluslararası Sosyal ve 

Eğitim Bilimleri Dergi-

si. 

 

Zorlu, 2020 

Journal Of Social, 

Humanities and Admi-

nistrative Sciences 

 

Acar, Peker ve Küçükgençay, 

2020 

Journal of Social and 

Humanities Sciences 

Research 

Karatepe, Küçükgençay ve 

Peker, 2020 

 

Ekonomi ve Sosyal 

AraĢtırmalar Dergisi 

Doğan ve Koçak, 2020 
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ġekil 1. Veri Toplama Sürecinde Ġzlenen Adımlar 

 
 

 

     2.4. Veri Analizi 

Ġçerik analizi yaklaĢımı kullanılarak incelenen makaleler betimsel 

içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiĢtir. Dokuz kategori altında ince-

lenen veriler benzerlikleri ve farklılıklarına göre analiz edilmiĢ ve uy-

gun gruplara yerleĢtirilmiĢtir. Daha sonra tablo ya da grafikler  halinde 

frekans ve yüzde değerleri de hesaplanarak bulgular kısmında sunul-

muĢtur. 

 

 

Literatür tara-

ması 

 

 

Akademik 

çalıĢmaların 

tam metnine 

ulaĢma 

Uygun çalıĢ-

maların  se-

çilmesi 

 

 

 

Grafik oluĢ-

turma 

Kategori ve alt 

kategori tablo-

larıoluĢturma 

Gerekli verile-

rin çalıĢmalar-

dan toplanma-

sı 

 

Analiz ve de-

ğerlendirme 
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     2.5. Geçerlik ve  Güvenirlik 

AraĢtırmanın  inandırıcılığı açısından iyi bilinen  bir yöntem olan içe-

rik analizi kullanılmıĢtır. Ele alınan akademik çalıĢmalarda seçim kri-

terlerine uymayan çalıĢmalar  araĢtırma dıĢı tutulmuĢtur. Akademik 

çalıĢmaları  derinlemesine inceleme yapabilmek için veriler toplanır-

ken makale değerlendirme  formundan yararlanılmıĢtır. ÇalıĢmaya 

dahil edilen akademik yayınlar ve nerede yayınlandıkları, çalıĢmanın 

eğilimini oluĢturan kategoriler ve alt kategorilerinin neler olduğu  

açıkça belirtilmiĢtir. Toplanan verilerde  araĢtırmacı tarafından belirli 

zaman aralıklarıyla kodlamalar tekrarlanmıĢ olup tekrarlanan kodla-

malarda tutarlılık sağlandığı görülmüĢtür. Yapılan kodlamalar ve ka-

tegoriler bir alan uzmanının incelemesine sunulmuĢtur.  Son olarak 

kodlayıcılar arası güvenirlik sağlamak için elde edilen veriler baĢka 

bir araĢtırmacı tarafından da  kodlanarak Milles ve Huberman (1994) 

formülü (Güvenirlik=GörüĢ Birliği/ (GörüĢ Birliği + GörüĢ Ayrılı-

ğı)x100) ile kodlamalar arası tutarlılık katsayısı 0.85 olarak hesaplan-

mıĢtır. Güvenirlik açısından bir diğer husus,  verileri sunarken yorum 

yapmadan olduğu gibi sunulmuĢ olmasına dikkat edilip  incelenen 

çalıĢma bulguları detaylarıyla verilmiĢtir.    

3. BULGULAR 

ÇalıĢmadan elde edilen veriler belirlenen eğilimlerine göre bu kısımda 

sunulmuĢtur. 
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 3.1. ÇalıĢmaların Amaçlarına Göre Dağılımı 

Ġncelenen çalıĢmaların amaçlarına göre dağılımı ġekil 3.1' de göste-

rilmiĢtir. 

 

ġekil 3.1. ÇalıĢmaların Amaçlarına Göre Dağılımı 

 

(A: Fen bilgisi öğretmenlerinin Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde yürütülen 

“uzaktan eğitim” çalıĢmaları hakkındaki düĢüncelerini tespit etmektir., B: Fen bilgi-

si öğretmenlerinin, EBA portalına yönelik görüĢlerinin alınmasıdır., C: Senkron 

uzaktan eğitim sürecine yönelik öğretmen adaylarının görüĢlerinin alınması  Ç: Fen 

bilgisi dersinin uzaktan eğitim ile verilmesine yönelik öğrenci görüĢlerini belirle-

mek., D: Fen bilgisi öğretmenlerinin  Covid-19 uzaktan eğitim sürecinde öğretmen, 

öğrenci ve veliler hakkındaki görüĢlerinin belirlenmesidir., E: Fen bilgisi dersinde 

deney uygulamalarının uzaktan eğitim sürecinde  uygulanabilmesi hakkında ki gö-

rüĢler., F: ĠĢbirlikli öğrenme modelinin uzaktan eğitim ortamlarında uygulanmasına 

yönelik  öğretmen adaylarının görüĢ ve önerilerinin incelenmesidir., G: Diğer) 

ġekil 3.1' de görüldüğü üzere  çalıĢmalarda sırasıyla amaçlananlar 

%27.2 oranında "Fen bilgisi öğretmenlerinin  Covid-19 salgını nede-

niyle ülkemizde yürütülen uzaktan eğitim süreci hakkındaki düĢünce-

lerini tespit etmektir (n=3)." bu amaçlar altında cevap aranan sorular 

ise; "Fen bilgisi öğretmenlerinin pandemiye yönelik ön bilgi düzeyleri 

nasıldır?, Fen bilgisi öğretmenlerinin uzaktan eğitimde öğretme süre-

cine yönelik görüĢleri nelerdir?, Fen bilgisi öğretmenlerinin  pandemi 

A B C Ç D E F G

3 

2 2 

1 1 1 1 1 

Frekans
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sürecinde öğretmenlik mesleğine iliĢkin görüĢleri nelerdir?, uzaktan 

eğitimin avantaj veya dezavantajları konusundaki görüĢleri nedir?" 

sorularıdır. Daha sonra her biri  % 18.1 oranında birinci olarak "Fen 

bilgisi öğretmenlerinin, EBA portalına yönelik görüĢlerinin alınması 

(n=2)."dır. Bu amacın cevap aranan soruları ise " Sürdürdükleri eğitim 

sürecine EBA’nın etkisi nedir?, EBA benzeri eğitim platformları hak-

kındaki bilgi düzeyleri nedir?" sorularıdır. Ġkinci  olarak ise "Senkron 

uzaktan eğitim sürecine yönelik öğretmen adaylarının görüĢlerinin 

alınması (n=2)" dır.  Her biri % 9.09 oranında diğer amaçlananlar ise 

"Fen bilgisi dersinin uzaktan eğitim ile verilmesine yönelik öğrenci 

görüĢlerini belirlemek.", "Fen bilgisi öğretmenlerinin   Covid-19 uzak-

tan eğitim sürecinde öğretmen, öğrenci ve veliler hakkındaki görüĢle-

rinin belirlenmesidir.", "Fen bilgisi dersinde deney uygulamalarının 

uzaktan eğitim döneminde uygulanabilmesi hakkında ki görüĢler.", 

"ĠĢbirlikli öğrenme modelinin uzaktan eğitim ortamlarında uygulan-

masına yönelik  öğretmen adaylarının görüĢ ve önerilerinin incelen-

mesi" ve "Ortaokul öğretmenlerinin branĢları bazında eğitim içerikli 

platformları kullanım düzeylerini, bu platformları kullanıĢ amaçlarını 

belirlemek ve karĢılaĢtırmak" tır. 

 3.2. ÇalıĢmaların Gerekçelerine Göre Dağılımı 

Ġncelenen çalıĢmaların gerekçelerine  göre dağılımı ġekil 3.2' de gös-

terilmiĢtir. 
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ġekil  3.2. ÇalıĢmaların Gerekçelerine Göre Dağılımı 

(A*: Literatüre katkı sağlayacağı, B*: Fen bilgisi öğretmenleri ile yapılan çalıĢmala-

rın yeterli olmayıĢı, C: Dikkat çeken bulgulara rastlanılmıĢtır., Ç*: Covid-19  sebe-

biyle eğitim alanında açık ve uzaktan öğrenme ihtiyacı ve yaklaĢımı önem kazan-

mıĢtır., D*: Eğitim teknolojilerini branĢlar bazında inceleyen çalıĢmaya rastlanma-

mıĢtır., E*: Pandemi sürecinde eğitim alanında yapılan çalıĢmalar sınırlı sayıdadır., 

F*: Diğer) 

ġekil 3.2' de görüldüğü üzere   öne sürülen gerekçeler sırasıyla  % 

54.5 oranında "Literatüre katkı sağlayacağı" (n=6)', %  27.2 oranında 

"Fen bilgisi öğretmenleri ile yapılan çalıĢmaların yeterli olmayıĢı 

(n=3)", her biri %18.1 oranında "Dikkat çeken bulgulara rastlanılmıĢ-

tır (n=2)." bu gerekçenin alt baĢlıkları ise "Fiziksel ortamların eksikli-

ğinden kaynaklanan birçok, dezavantaj nedeniyle fen bilgisi dersinin 

deneylerle desteklenemediğini belirten çalıĢmalara rastlanmaktadır." 

ve " Son yıllarda özellikle fen eğitiminde iĢbirlikli öğrenme çalıĢmala-

rının arttığı görülmektedir." Ģeklindedir. Diğer gerekçe " Covid-19 

sebebiyle eğitim alanında açık ve uzaktan öğrenme ihtiyacı ve yakla-

Ģımı önem kazanmıĢtır (n=2)." bu gerekçenin alt baĢlığı ise "Uzaktan 

eğitim uygulamasının baĢlatılması ve sürecin ne kadar süreceği konu-

sunda yaĢanan belirsizlikler bu araĢtırmanın önemini arttırmakta-

dır."Ģeklindedir. Her biri % 9.09 oranında "Eğitim teknolojilerini 
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branĢlar bazında inceleyen çalıĢmaya rastlanmamıĢtır (n=1)." ve 

"Pandemi sürecinde eğitim alanında yapılan çalıĢmalar sınırlı sayıda-

dır (n=1)."  Ģeklindedir. Ve son olarak herhangi kategoriye dahil edi-

lemeyen % 27. 2 oranında "Diğer" gerekçelerdir (n=3)." Bunlar; "Fen 

bilgisi öğretmen adaylarına yönelik metafor çalıĢmamızın örneklemi 

ve kapsamı bakımından diğer çalıĢmalardan ayrılmaktadır.", "Ayrıca 

öğretmenler için düzenlenecek olan eğitim ve seminer konularına da 

ıĢık tutabilecektir.", " Eğitimin sanal ortamlarda gerçekleĢtirilmesi ise 

birçok zorluk ve kısıtlamaları barındırabilmektedir." ve " Her Ģeyden 

önce bu ortamlarda belirlenen hedeflere ulaĢmak için öğretmenlerin 

bilgi ve deneyimlerini kullanarak öğrenme sürecini yeni eğitim ortam-

larına adapte etmesi gerekmektedir." Ģeklindedir. 

 3.3. ÇalıĢmaların YaklaĢımlarına Göre Dağılımı 

Ġncelenen çalıĢmaların yaklaĢımlarına  göre dağılımı ġekil 3.3' de gös-

terilmiĢtir. 

 

ġekil  3.3. ÇalıĢmaların YaklaĢımlarına  Göre Dağılımı 

ġekil 3.3' de görüldüğü üzere  çalıĢmalarda belirtilen yaklaĢımlardan 

çoğunlukta  tercih edilen yaklaĢım % 63,6 oranında "Nitel YaklaĢım 

(n=7)" dır. Bunun yanında  % 36,3 oranında bazı çalıĢmaların yakla-

Ģımı belirtilmemiĢtir (n=4).  
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 3.4. ÇalıĢmaların Yöntemlerine Göre Dağılımı 

Ġncelenen çalıĢmaların yöntemlerine  göre dağılımı ġekil 3.4' de göste-

rilmiĢtir. 

 

ġekil  3.4. ÇalıĢmaların Yöntemlerine  Göre Dağılımı 

 

ġekil  3.4' de görüldüğü üzere    tercih edilen çalıĢma yöntemleri sıra-

sıyla % 45,4 oranında (n=5) "Özel durum çalıĢması", % 36,3 oranında 

(n=4)  "Tarama Modeli" dir. Ayrıca tarama modellerinden de "Tekil 

Tarama (n=1)" ve "Betimsel Tarama (n=3)" kullanılmıĢtır. Daha sonra 

diğer çalıĢma yöntemi % 18.1 oranında (n=2)  "Olgu Bilim (Fenomo-

noloji)" yöntemidir. 

 3.5. ÇalıĢmaların Örneklem Özelliğine  Göre Dağılımı 

  3.5.1. Örneklem Seçim Yöntemi  

Ġncelenen çalıĢmaların  örneklem seçim yöntemine göre dağılımı Tab-

lo 3.5.1' de gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.5.1. ÇalıĢmaların  Örneklem Seçim Yöntemine Göre Dağılımı 

Kategori  Alt Kategori f % 

Amaçlı 

Örnekleme Yöntemi 

Max çeĢitlilik örnekleme yöntemi 

(n=2) 

Uygun Örnekleme Yöntemi (n=2) 

4 3

6.3 

Kolay 

ulaĢılabilir 

 2 1

8.1 
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örnekleme yöntemi 

 

Çok aĢamalı 

örnekleme yöntemi 

1. Kartopu Ö. Y 

2. Kolay UlaĢılabilir Ö.Y 

3. Ölçüt Ö.Y 

4. Max çeĢitlilik Ö.Y 

 

1 

 

9.

09 

BelirtilmemiĢ  4 3

6.3 
 

Tablo 3.5.1' de görüldüğü üzere tercih edilen örneklem seçim yöntemi 

sırasıyla %36,3 oranında " Amaçlı Örnekleme Yöntemi (n=4)" dir. Bu 

örneklem türlerinden de Max çeĢitlilik örnekleme yöntemi (n=2) ve 

Uygun Örnekleme Yöntemi (n=2) kullanılmıĢtır. %18,1 oranında " 

Kolay ulaĢılabilir örnekleme yöntemi (n=2)", % 9.09 oranında " Çok 

aĢamalı örnekleme yöntemi (n=1)" kullanılmıĢ olup % 36,3 oranında 

dört çalıĢmada örneklem seçim yöntemi belirtilmemiĢtir. 

 3.5.2 Örneklem Aralığı 

Ġncelenen çalıĢmaların  örneklem büyüklüğüne  göre dağılımı Tablo 

3.5.2' de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 3.5.2. ÇalıĢmaların  Örneklem Aralığına   Göre Dağılımı 

Örneklem Aralı-

ğı 
f % 

0-20 4 36.3 

21-50 3 27.2 

51-100 1 9.09 

101 ve üstü 3 27.2 

 

Tablo 3.5.2'de görüldüğü üzere  örneklem büyüklüğü sırasıyla  % 36.3 

oranında dört çalıĢmada  "0-20" aralığındadır. Bu aralıkta  yer alan 

örneklemler bir çalıĢmada sekiz fen bilgisi öğretmen adayı,  iki çalıĢ-
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mada on fen bilgisi öğretmenleri ve  bir  çalıĢmada 20 ortaokul öğret-

menidir (fen bilgisi öğretmenleri de dahil). Daha sonra sırasıyla % 

27.2 oranında üç çalıĢmada örneklem büyüklüğü "21-50" aralığında-

dır.  Bu aralıktaki örneklemler  30 ortaokul öğretmeni (fen bilgisi öğ-

retmenleri de dahil), 34  öğretmen adayı ve 34 fen bilgisi öğretmenle-

ridir.  % 18.1 oranında iki çalıĢmada "101 ve üstü" aralığındadır. Bu 

aralıktaki örneklemler 173 öğretmen adayı (47 fen bilgisi öğretmeni), 

398 fen bilgisi öğretmeni  ve 1000 ortaokul öğrencisidir (5.,6.,7. ve 8. 

sınıf). Ve son olarak % 9.09 oranında "51-100" aralığındaki örnek-

lemdir.  Bu aralıktaki örneklemi 75 fen bilgisi öğretmeni oluĢturmak-

tadır. 

 3.6. ÇalıĢmaların Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı 

Ġncelenen çalıĢmaların veri toplama araçlarına göre dağılımı ġekil 3.6' 

da gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 3.6. ÇalıĢmaların Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı 

ġekil 3.6' da görüldüğü üzere  tercih edilen veri toplama araçları sıra-

sıyla  % 45.4 oranında dört çalıĢmada  "Anket\Form" dur. Bu an-
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ket\form türlerinden de iki çalıĢmada açık uçlu anket\form , bir çalıĢ-

mada  5'li likert tipinde 16 madde ve beĢ faktörden oluĢan anket\form 

ve bir çalıĢmada da 5'li likert tipinde 11 maddeden oluĢan anket\form  

kullanılmıĢtır. Daha sonra %27.2 oranında üç çalıĢmada "GörüĢme 

Formu" kullanılmıĢtır. Bu görüĢme formları, dokuz açık uçlu sorudan 

oluĢan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu, 12 açık uçlu sorudan olu-

Ģan görüĢme formu ve bir çalıĢmada da niteliği belirtilmeyen  görüĢme 

formudur. Son olarak her biri % 9.09 oranında birer çalıĢmada yer 

almıĢ "Odak Grup GörüĢmesi" ,"Doküman Ġnceleme"  ve "Yapılandı-

rılmıĢ mülakat"tır.  

 3.7. ÇalıĢmaların Veri Analiz Tekniklerine Göre Dağılımı 

Ġncelenen çalıĢmaların veri analiz tekniklerine göre dağılımı ġekil  3.7' 

de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil  3.7. ÇalıĢmaların Veri Analiz Tekniklerine Göre Dağılımı 

ġekil 3.7' de görüldüğü üzere  tercih edilen veri analiz teknikleri sıra-

sıyla  % 54.5 oranında "Ġçerik Analizi (n=6)",  % 27.2 oranında "Be-

timsel istatistiki yöntemler  (n=4)" dir.  Bu yöntemler ise; Aritmetik 

ortalama, standart sapma, maksimum-minimum değer hesaplaması, 
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yüzde ve frekans değerlerini hesaplamadır. % 18.1 oranında "Betimsel 

Veri Analizi (n=2)" ve % 9.09 oranında "SPSS (n=1)" kullanılmıĢtır. 

 3.8. ÇalıĢmaların Sonuçlarına Göre Dağılımı 

Ġncelenen çalıĢmaların sonuçlarına  göre dağılımı ġekil 3.8' de göste-

rilmiĢtir. 

 
ġekil  3.8. ÇalıĢmaların Sonuçlarına Göre Dağılımı 

(A**: Uzaktan eğitimin dezavantajları, B**: Uzaktan eğitimin avantajları, C**: 

Öğretmenlerin önerileri, Ç**: Uzaktan eğitimde kullanılan öğretim materyalleri, 

D**: Uzaktan eğitimde yaĢanan problem, E**:Öğretmen haricinde ki kiĢilerin bu 

süreçteki tavrı, F**: Pandeminin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olma, G**: Uzak-

tan eğitimde kullanılan yöntemler., Ğ**: En çok tercih edilen sosyal medya alanı, 

H**:  Diğer) 

ġekil 3.8' de görüldüğü üzere  ortaya koyulan sonuçlar sırasıyla  % 

27.7 oranında "Uzaktan eğitimin dezavantajları (n=21)" dır. Bu deza-

vantajlar ise; "Fen bilgisi dersi için deney ve etkinliklerin bu yolla 

yapılamaması (Öğretmen (n=2) + Ortaokul öğrencisi)", "Öğretmenler 

öğrencinin internete/bilgisayara eriĢemediklerini, öğrencilerin çevrim 

içi veya çevrim dıĢı derslere katılımlarının az olduğunu ve öğrenciler-

de motivasyon düĢüklüğünün olduğunu belirtmiĢlerdir (n=4).", "AraĢ-
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tırmaya katılan fen bilgisi öğretmenlerinin bu süreçte sınıf ortamında 

öğretmenlik yapamamanın büyük bir kısmında kaygı oluĢturduğu tes-

pit edilmiĢtir."," Uzaktan eğitim ile konuyu iyi kavrayamadıkları, çö-

zemedikleri soruları anında soramadıkları ve teknolojik aletlerdeki 

teknik sorunlardan dolayı süreçten verim alamamaları (Ortaokul öğ-

rencisi ve  Fen bilgisi öğretmen adayı (FBÖ))","Öğrencilerin yoğun 

olarak Ģikâyet ettikleri hususlar; canlı ders uygulamasının sürekli hata 

vermesi, yoğunluktan dolayı EBA’nın yavaĢ çalıĢması ve giriĢ kısıt-

lamasının olması, canlı dersler için ayrılan sürenin yetersizliği ve bu 

uygulamanın kendi internet kotalarından yemesi (Ortaokul öğrenci-

si)", "Öğrencilerin somut deneyimler yaĢayamaması", "Yüz yüze eği-

tim yapılamadığı için verimli ders takibi yapılamadığı", "Tek baĢına 

yeterli olmaması, henüz yeterince bu sisteme hazır olunmaması", "Öğ-

retmen adaylarının çevrim içi/uzaktan derslerin her ders için uygun 

olduğuna dair inançları zayıf (FBÖ adayı)" ve "Öğretmen adaylarının 

çevrim içi derslerde motivasyonu korumaları geleneksel derslere göre 

nispeten daha zordur (Ġki FBÖ adayı)." Ģeklindedir. % 17.8 oranında " 

Uzaktan eğitimin avantajları (n=13)" dır. Bu avantajlar ise çoğunlukta 

" Zamandan, mekandan ve ulaĢımdan  tasarruf sağlaması ve  ortamın-

da yapımının tehlikeli olduğu deneyleri bu süreçte görsel olarak yap-

manın daha etkili olduğu fikri (n=3, bir Fen bilgisi öğretmeni ve iki 

FBÖ adayı )" ve " Eğitimin sekteye uğramadan devam etmesi, fırsat 

eĢitliği yaratması, bilgiye ulaĢmadaki kolaylık, özdenetim kazandırma, 

zamanı daha iyi yönetme gibi yönleri öne çıkmıĢtır (Ġki FBÖ adayı)." 

Diğer avantajları ise; " Uzaktan eğitim sürecinde uygulama sayesinde 

konuları tekrarlayıp pekiĢtirdiklerini, öğretmenleriyle ders iĢlerken 
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daha fazla motive olduklarını, bu Ģekilde konuları daha iyi anladıkları 

(Ortaokul öğrencileri+ FBÖ adayları)", " Öğretmenlerin Covid-19 

pandemi sürecinde mesleki hayatlarında eğitim teknolojileri kullanı-

mını  ve geliĢimlerini olumlu yönde etkilediği görülmektedir.",  " Bazı 

öğretmenler öğrencinin bireysel olarak aktif katılımlarda bulundukları 

için daha kalıcı öğrenmeler gerçekleĢtirdiklerini belirtmiĢlerdir 

(n=2).", " Teknoloji kullanımı kategorisi ile katılımcılar uzaktan eği-

timin kalabalık sınıflara gerek kalmadan yapılabileceği, bilgisayar, 

tablet, TV, akıllı telefon gibi teknolojik araçlar ile çağımıza ve tekno-

lojik geliĢmelere uygun bir eğitim imkânı sağladığı", " Çevrim içi 

derslerde  öğreten  ile olan iletiĢimin geleneksel derslere göre daha 

yüksek olduğunu  belirtmiĢlerdir (FBÖ adayı ve ortaokul öğrencile-

ri)"," Materyal paylaĢımının internet üzerinden bireysel ve hızlı ya-

pılması" Ģeklindedir. Diğer sonuçlar  % 10.9 oranında " Öğretmenlerin 

önerileri (n=8)" dir. Bu öneriler; "Eğitimde fırsat eĢitliği için  öğrenci-

lere internet ve teknolojik aygıt imkanlarının sağlanması gerektiği 

üzerine öneriler.", " Öğretmenlerin uzaktan eğitimde deney yapmaya 

iliĢkin önerileri arasında öğrencilere online etkinliklerle ve teknolojik 

aygıtlar ile desteklenmesi gerektiği, EBA uygulaması üzerinde öğren-

cilerin evde yapacakları  ve deney yükleyebilecekleri bir platform ol-

ması gerektiğini önermiĢlerdir.", " Katılımcılardan bazıları uzaktan 

eğitimin tek baĢına yeterli olamayacağını ancak geleneksel sınıf or-

tamlarına destekleyici olarak kullanılabileceğini bildirmiĢlerdir (FBÖ 

adayı)." ve "EBA uygulamasını kullanarak çalıĢma gönderdiklerinde 

öğrencilerin çalıĢmadan haberinin olmadığı öğretmenin baĢka bir ka-

nal aracılığıyla tekrar haber vermesi gerektiğini belirtmiĢlerdir." Ģek-
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lindedir. % 9.58 oranında " Uzaktan eğitimde kullanılan öğretim ma-

teryalleri (n=7)" dir. Bunlar " Dijital dokümanlar (slayt, deneme, kitap 

vb.), web uygulamaları (z kitap vs.), eğitim biliĢim ağı (EBA) ders 

içeriği ve çeĢitli videolar, animasyon, simülasyon, gösteri deneyi (De-

neyler EBA üzerinde video izletme Ģeklinde uygulanmıĢtır.), EBA 

üzerinden konu anlatımı videoları, testler, etkinlikler ve denemeler", 

taranmıĢ ders notları ve dijital yazım ve çizim araçları da yararlı bulu-

nan materyallerdir.  En etkili kaynakların video ve görsel kaynaklar 

olduğunu, en az kullanılan kaynakların ise yazılı ve interaktif etkinlik-

ler olduğunu belirtmiĢlerdir.  % 6.84 oranında " Uzaktan eğitimde 

sıklıkla  yaĢanan problemler (n=5)" dir. Bunlar "Bilgisayarla ilgili 

olarak yazılım/donanım problemleri; internet bağlantısı, bilgisayar 

programları, bilgisayar aksanları ve bilgisayarı nasıl kullanacaklarını 

bilmeme", " Bir kısım öğrencilerin internet ağına ulaĢım sorunu yaĢa-

ması ve teknolojik aygıtlara sahip olmayıĢıdır (n=5).", " Alt yapı ve 

teknolojik yetersizlikler (n=2)", " Sistem hakkında öğrenci, öğretmen 

ve velilerin yeterince bilgi sahibi olmadığı " ve " Öğrenci ilgisizliği" 

Ģeklindedir. % 5.55 oranında "Öğretmen haricinde ki kiĢilerin bu sü-

reçteki tavrı" sonucudur (n=4). Bunu  açacak olursak " Genel olarak 

bu süreçte veliler ilgili ve okul ile iletiĢim halinde (ilgilenmeyenlerde 

var)", " Fen bilgisi Ģube rehber öğretmenlerinin bu süreçte öğrenciler 

ve velilerle iletiĢiminde teknolojik engellerle karĢılaĢtıkları", " Öğret-

men, öğrenci, veli, okul idaresi ve bağlı bulunulan eğitim birimlerinin 

iĢbirliği içinde çalıĢtıkları görülmüĢtür." ve "uzaktan eğitim faaliyetle-

ri sırasında okul yönetimlerinin ve bağlı oldukları milli eğitimin öğ-

retmenlere büyük oranda yönlendirici (bilgilendirici) ve destekleyici 
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bir tutum sergiledikleri görülmüĢtür." Ģeklindedir. %4.10 oranında 

"Uzaktan eğitimde kullanılan yöntemler" sonucudur (n=2). Bu yön-

temler " Soru-cevap, problem çözme ve düz anlatım", "Sözlü olarak 

yapılan senkron  sunum dersleri" Ģeklindedir.  %1.36 oranında  en çok 

tercih edilen sosyal medya alanının  "Whatsapp" uygulaması olduğu 

görülmüĢtür. BaĢka  bir sonuç % 1.36  oranında  75 Fen bilgisi öğret-

menlerinin %52' sinin  pandeminin ne olduğunu bilmediğidir. Ve son 

olarak belli sınıf kategorisine giremeyen "Diğer" sonuçlardır. Bunlar; 

" Fen bilgisi öğretmenlerin mesleki geliĢim videolarını takip ettikleri", 

"Fen bilgisi öğretmenlerinin diğer ülkelerdeki eğitim platformu hak-

kında yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir.", " Öğretmen 

adaylarının gelecekte çevrim içi uzaktan eğitim verme konusunda is-

teksiz oldukları, kendilerini bu konuda yeterli görmedikleri ve çevrim 

içi derslerin eğitimin geleceği olduğuna inanmadıkları", " öğretmen 

adayları iĢbirlikli öğrenme modelinin uzaktan eğitim ortamlarında 

uygulanmasının sosyalleĢme, iletiĢim, etkileĢim, aktif öğrenme ve 

okul ortamına benzer bir ortam sağlayacağını belirtmiĢlerdir." ve  " 

öğretmen adaylarının uzaktan eğitim ortamlarında iĢbirlikli öğrenme 

modeli uygulanırken en çok jigsaw öğrenme yöntemini tercih ettikleri 

görülmektedir." Ģeklinde sonuç kısmı analiz edilmiĢtir. 

 3.9. ÇalıĢmaların Önerilerine Göre Dağılım 

Ġncelenen çalıĢmaların önerilerine  göre dağılımı ġekil 3.9'da  göste-

rilmiĢtir. 
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ġekil  3.9. ÇalıĢmaların Önerilerine  Göre Dağılımı 

(A***:Kuruma yönelik öneriler, B***: EBA sistemi üzerine öneriler, C***: Teknik 

eksiklerin giderilmesi, Ç***: Öğretmenlere hizmet içi eğitimin önerilmesi, D***: 

Salgın sürecine yönelik E***: Öğretmenlere yönelik öneriler, F***: Ġleride yapıla-

cak çalıĢmalara öneriler, G***: Bundan sonraki süreçte uzaktan eğitim kullanımı 

üzerine öneriler) 

ġekil 3.9' da görüldüğü üzere  tavsiye edilen öneriler sırasıyla  % 24.3 

oranında   "Kuruma yönelik öneriler (n=10)" dir. Bu öneriler; " 

Mevcut dokümanların ve içeriğin artırılmasının, derslerin daha ilgi 

çekici hale getirilmesi ve öğretmenlerin bu platformlara doküman 

yüklemeleri için teĢvik edilmesinin faydalı olacağı", " Gelecekte de 

benzer durumların yaĢanması ihtimaline karĢın bu eğitimlerin belirli 

aralıklarla tekrarlanması ve çevrim içi ders vermek için gerekli alt 

yapıların güçlü tutulması ve sürekli güncellenmesi önerilmektedir.", 

"Öğretmenlere içerik üretme konusunda eğitimler verilebilir.", "Öğ-

retmenlere, öğrencilere ve velilere eğitimler verilerek sisteme katkıları 

artırılabilir.", " Uzaktan eğitim faaliyetlerinde ders içerikleri ve öğ-

renme-öğretme süreci planlanırken öğrenenlerin özellikleri önceden 

tespit edilmeli ve uyarlanabilir sanal öğrenme ortamları tasarlanmalı-

dır.", " Öğrenci-öğrenci, öğrenci-eğitici arasındaki etkileĢimi arttıra-

cak (bloglar, tartıĢmalar, canlı görüĢmeler gibi) stratejiler geliĢtirilme-

A*** B*** C*** Ç*** D*** E*** F*** G***
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lidir.", " Ayrıca sınıf mevcutları azaltılarak öğrencilerle yüz yüze eği-

tim yapılması da bir baĢka seçenek olarak değerlendirilebilir.", " EBA 

benzeri uzaktan eğitim platformları hakkında daha çok çalıĢma yapı-

labilir ve diğer platformların tanıtımı yapılabilir." ve "Öğretim prog-

ramları tasarlanırken bu durumun (çevrim içi ders vermekte yetersiz 

görme ) önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınmasının ve öğret-

men adaylarının bu tip süreçlere hazır Ģekilde mezun edilmelerinin de 

oldukça yararlı olacağı düĢünülmektedir." Ģeklindedir. Daha sonra 

sırasıyla  % 21.9 oranında " EBA sistemi üzerine öneriler (n=9)" dir. 

Bunlar; " EBA uygulamasının veri tabanı güçlendirilebilir. Bu Ģekilde 

eriĢim hızlandırılmıĢ olacaktır.", " Özellikle sınava hazırlanan öğrenci-

ler için EBA uygulamasında daha fazla soru paylaĢımı yapılabilir.", " 

Öğrencilerin EBA’ya giriĢ kısıtlaması kaldırılıp istedikleri vakit gir-

meleri sağlanabilir.", " EBA TV üzerinden öğrencilerin kaygı düzeyle-

rini azaltmaya yönelik içerikler yayınlanması", " Öğretmen ve öğren-

cilerin EBA’yı daha aktif kullanabilmeleri için  çalıĢmaları arttırılma-

lıdır.", "EBA puanlama sistemi, daha verimli bir Ģekilde kullanılabilir 

ve öğrencileri teĢvik açısından daha uygun hale getirilebilir.", " Özel-

likle alt sınıflara yönelik olarak EBA sistemi daha sade hale getirilebi-

lir.", "Uzaktan eğitim sürecinde tek baĢına kalan öğrenciye sosyal 

özellikler kazandırmak adına EBA’da gruplar kurulabilir. Sistemdeki 

ödüllü bulmacalar, bilgi yarıĢmaları ve oyunlar geliĢtirilerek daha 

renkli bir duruma getirilebilir." Ģeklindedir. %  14.6 oranında "Teknik 

eksiklerin giderilmesi üzerine (n=6)"  önerileridir. Bunlar; "Öğrencile-

rin internet kaynaklarına ve teknolojik aletlere ulaĢım kolaylığı sağ-

lanmalıdır.", " Ġnternet sıkıntısı yaĢanan bölgelerde okullara EBA des-
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tek noktaları kurulabilir, mobil ekipler görevlendirilebilir.", "EBA 

uzaktan eğitim kanalları ilerleyen süreçte iyileĢtirilebilir ve daha aktif 

kullanımı için çalıĢmalar yapılabilir.", " Cihazlara eriĢimi olmayan 

öğrenciler için üniversite kütüphanelerinden veya bilgi iĢlem depart-

manlarından ödünç biliĢsel iletiĢim cihazları vermek gibi farklı çö-

zümler planlanabilir.", " Ġlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde olduğu 

gibi lisans düzeyinde eğitim görmekte olan öğrenciler için de çevrim 

içi derslere katılırken kullanabilecekleri mobil internet paketleri ücret-

siz Ģekilde sağlanabilir." Ģeklindedir. % 9.75 oranına karĢılık gelen 

diğer öneriler "Öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi","Salgın sü-

recine yönelik öneriler", bunlar;  "Öğrencilerin kaygı düzeylerinin 

azaltılması için Rehberlik ve Psikolojik DanıĢman Öğretmenlerinin 

sürece daha fazla dahil edilmesi önerilir.", " Pandemi gibi dünya gene-

lini etkileyen salgın, doğal afet gibi konuların öğretmenlere ve öğren-

cilere kazandırılması için eğitimlerin verilmesi veya öğretim program-

larına entegre edilmesi gerekmektedir.", " Covid-19 pandemisinin 

Türkiye’de eğitim sistemi politikalarına etkisinin incelenmesi önem 

arz etmektedir." Ģeklindedir. "Öğretmenlere yönelik öneriler", bunlar; 

"Öğretmenler basit deney malzemelerinin kullanıldığı deneyleri tasar-

lamada ve uygulamada öğrencilerini teĢvik etmelidir.", " Uzaktan eği-

timde bağımlı öğrenen bireyler için grup çalıĢmaları yapabilecekleri 

etkinlikler tasarlanmalı ve grup üyeleri arasında etkileĢim kurabilecek-

leri platformlar kullanılmalıdır.", " Gerek öğrenciler gerekse veliler bu 

konuda bilinçlendirilerek öğretmen-öğrenci-veli iĢbirliği ile gerekli 

katılım sağlanmalıdır. " ve " Canlı ders süreleri bazı dersler için yeterli 

olmadığından  bu dersler için canlı ders süreleri daha uzun tutulabilir." 
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Ģeklindedir. Diğer öneriler % 7.31 oranında " Ġleride yapılacak çalıĢ-

malara yönelik öneriler (n=3)" dir. Bu öneriler; "Fen bilgisi dersinde 

deney uygulamalarının nasıl gerçekleĢtirilmesi gerektiğine  yönelik  

çalıĢmalar  yürütülmelidir.", "Öğrencilerin senkron eğitime iliĢkin 

tutumları çeĢitli değiĢkenler açısından incelenebilir." ve "Bu süreçteki 

öğrencilerin motivasyon ve kaygı düzeylerini belirlemeye yönelik 

çalıĢmalar yapılabilir." Ģeklindedir.  Ve son olarak % 2.43 oranında 

"Bundan sonraki süreçte uzaktan eğitim kullanımına yönelik öneri 

(n=1)" dir. Bu  öneri  uzaktan eğitimin tamamlayıcı eğitim olarak kul-

lanılması yönündedir. 

TARTIġMA VE  SONUÇ 

Bu araĢtırmada  Covid-19 pandemi süreci nedeniyle derslerin uzaktan 

eğitim sistemiyle iĢlenmesine dair  öğretmenlerinin,  öğretmen adayla-

rının ve fen dersi alan ortaokul öğrencilerinin    görüĢlerinin alındığı 

çalıĢmaların amaçlarına, gerekçelerine, araĢtırma yaklaĢımlarına, araĢ-

tırma yöntemlerine, örneklem özelliklerine,  veri toplama araçlarına, 

veri analiz tekniklerine, sonuçlarına ve önerilerine göre  dağılımını 

betimsel içerik analizi ile incelemek amaçlanmıĢtır. Literatür taraması 

sonucu belirli seçim kriterlerine uygun 11 akademik çalıĢma incelen-

miĢtir. 

AraĢtırma bulgularına dayalı olarak çalıĢmaların amaçlarına göre da-

ğılımına baktığımızda  en çok amaçlanan "Fen bilgisi öğretmenlerinin  

Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde yürütülen uzaktan eğitim süreci 

hakkındaki düĢüncelerini tespit etmektir." (n=  bu amaçlar altında ce-

vap aranan sorular ise; "Fen bilgisi öğretmenlerinin pandemi sürecine 
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yönelik ön bilgi düzeyleri nasıldır?, Fen bilgisi öğretmenlerinin uzak-

tan eğitimde öğretme sürecine yönelik görüĢleri nelerdir?, Fen bilgisi 

öğretmenlerinin  Covid-19 pandemi  sürecinde öğretmenlik mesleğine 

iliĢkin görüĢleri nelerdir?, uzaktan eğitimin avantaj veya dezavantajla-

rı konusundaki görüĢleri nedir?" sorularıdır. Daha sonra "Fen bilgisi 

öğretmenlerinin, EBA portalına yönelik görüĢlerinin  alınması" ve 

"Senkron uzaktan eğitim sürecine yönelik öğretmen adaylarının görüĢ-

lerinin alınması" amaçlanmıĢtır. Buradan hareketle öğretmenliğin sü-

rekli kendini yenileyip  geliĢtiren bir meslek olduğunu düĢünürsek bu 

konuyla ilgili ne durumda olduklarını bilmek öğretmenlerin, öğretmen 

adaylarının ve öğrencilerin bilgi ve deneyimlerinden yola  çıkarak 

yeni eğitim ortamlarında  düzenlemeler yapmak  için görüĢ almanın  

önem arz eden bir durum olduğu söylenebilir (Doğan ve Koçak, 2020; 

Zorlu, 2020).  

Ġncelenen çalıĢmaların gerekçelerine göre dağılımına baktığımızda  

gerekçe olarak en çok öne sürülen görüĢ "Literatüre katkı sağlayacağı" 

dır. Daha sonra  "Fen bilgisi öğretmenleri ile yapılan çalıĢmaların ye-

terli olmayıĢı" dır. Gerekçe olarak çalıĢmalarda en az öne sürülen gö-

rüĢ ise "Eğitim teknolojilerini branĢlar bazında inceleyen çalıĢmaya 

rastlanmamıĢtır." görüĢüdür. Bu görüĢün en az öne sürülmesi salgın 

sürecinde çalıĢmalarda en çok amaçlanan yukarıda da bahsettiğimiz 

gibi  süreç hakkında görüĢ alınmasının olduğu söylenebilir (Ünal ve 

Bulunuz, 2020; Bakioğlu ve Çevik, 2020; Sarıoğlan-Bostan, AltaĢ ve 

ġen, 2020; Pınar ve Dönel-Akgül, 2020). Olağanüstü hal olan bu sal-

gın sürecinde  eğitim üzerine yapılan çalıĢmaların eğitim konusundaki 

boĢluğu doldurması ve eğitime yön vermesi açısından  literatüre katkı 
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sağlayacağı düĢünülmüĢ olabilir (Acar, Peker ve Küçükgençay, 2020; 

Ünal ve Bulunuz, 2020; Bakioğlu ve Çevik, 2020; Çiftçi ve Aydın, 

2020; Atik, 2020; Zorlu, 2020). 

Ġncelenen çalıĢmaların araĢtırma yaklaĢımlarına göre dağılımına bak-

tığımızda çoğunlukta  tercih edilen yaklaĢım "Nitel YaklaĢım" dır.  

Nitel araĢtırma disiplinler arası bütüncül bir bakıĢ açısını temel  ala-

rak, araĢtırma problemini yorumlayıcı bir yaklaĢımla incelemeyi be-

nimseyen bir yöntem olduğundan dolayı tercih edilmiĢ olabilir (Kara-

taĢ, 2015). Bir sürecin gidiĢatından, süreçte yaĢanan zorluklardan, 

avantaj ve dezavantajlardan haberdar olmak için  bir olgu ve olay üze-

rinden genelleme yapmak yerine bizzat olayın içine girip bilgi almak  

yapılan çalıĢmalar açısından daha faydalı olacaktır. Bu sebepten ötürü 

nitel yaklaĢım tercih edilmiĢ olabilir. ÇalıĢmaların bir çoğunun araĢ-

tırma yaklaĢımı belirtilmemiĢtir. Bunun sebebi çalıĢmaların amacının 

ne olduğu  kullanılan yöntemler  veya çalıĢmaların veri toplama araç-

ları  kullanılan yaklaĢım hakkında ipucu vereceği için belirtilmemiĢ 

olabilir. 

Ġncelenen çalıĢmaların araĢtırma yöntemlerine göre dağılımına bakıl-

dığında  en çok tercih edilen çalıĢma yöntemleri "Özel durum çalıĢma-

sı (n=5)" ve "Tarama Modeli (n=4)" yöntemidir. Tarama modellerin-

den de "Tekil Tarama (n=1)" ve "Betimsel Tarama (n=3)" kullanılmıĢ-

tır. Durum çalıĢması;  herhangi bir durum veya olayı derinlemesine 

inceleyip, verileri sistematik bir Ģekilde toplayıp gerçek ortamda neler 

olduğuna bakar ve durum hakkında karĢılaĢtırma yapmaz  olanı  keĢ-

fetmeye çalıĢır (SubaĢı ve OkumuĢ, 2017). Olgu ve olaylar hakkında 
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böyle derinlemesine bilgi veren durum çalıĢması eğitim araĢtırmaları-

nın doğasına da oldukça uygundur (Aytaçlı, 2012). Durum çalıĢması 

bu sebeplerden ötürü tercih edildiği söylenebilir. Tarama araĢtırmala-

rının özelliklerine baktığımızda  bir konuyla ilgili detaylı bilgiye sahip 

olunması nedeniyle geçerliğinin yüksek olması, verilerin çok fazla 

kiĢilerden toplanıyor olması ve gruplar üzerinden evrene genelleme 

yapılabilmesi gibi özelliklerden  dolayı tercih edilmiĢ olabilir (Kara-

kaya, 2014). 

 Ġncelenen çalıĢmaların örneklem seçim yöntemine göre dağılımına 

bakıldığında  çoğunlukta tercih edilen örneklem seçim "Amaçlı örnek-

leme yöntemi" dir. Bu örnekleme türlerinden de "Max çeĢitlilik örnek-

leme yöntemi (n=2)" ve " Uygun örnekleme yöntemi (n=2)" tercih 

edilmiĢtir. Amaçlı örnekleme yöntemi derinlemesine araĢtırma yapa-

bilmek için araĢtırma bilgisi açısından zengin durumların  seçilmesine  

dayandığından dolayı tercih edilmiĢ olabilir (Büyüköztürk, 2012; ġa-

hin, 2014).  Bunlara ek olarak  amaçlı örnekleme yöntemlerinden  

max çeĢitlilik örnekleme yönteminin  tercih edilme sebebi derinleme-

sine araĢtırma ihtiyacını karĢılayan bununla beraber zaman ve mekan 

bakımından örneklem seçiminde de yapacağımız araĢtırmayı kolaylaĢ-

tıran bir örnekleme yöntemi olduğundan dolayı tercih edildiği düĢü-

nülmektedir (Büyüköztürk, 2012). Uygun örnekleme yönteminin de  

araĢtırmaya hız kazandırması ve içinde bulunduğumuz  süreçte örnek-

leme eriĢimi kolaylaĢtırdığı için tercih edildiği söylenebilir (Kılıç, 

2013). 
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Ġncelenen çalıĢmaların örneklem büyüklüklerine göre dağılımına bak-

tığımızda örneklem büyüklüğü en çok  "0-20" aralığındadır (n=4). Bu 

aralıkta  yer alan örneklemler bir çalıĢmada sekiz fen bilgisi öğretmen 

adayı,  iki çalıĢmada on fen bilgisi öğretmenleri ve  bir  çalıĢmada 20 

ortaokul öğretmenidir (fen bilgisi öğretmenleri de dahil). En az örnek-

lemin seçildiği aralık "51-100" aralığındadır.  Bu aralıktaki örneklemi 

75 fen bilgisi öğretmeni oluĢturmaktadır.  

Ġncelenen çalıĢmaların veri toplama araçlarına göre dağılımına bakıl-

dığında en çok tercih edilen veri toplama aracı dört çalıĢmada   "An-

ket\Form" dur. Bu anket\form türlerinden de iki çalıĢmada "Açık uçlu 

anket\form" , bir çalıĢmada "5'li likert tipinde 16 madde ve beĢ faktör-

den oluĢan anket\form" ve bir çalıĢmada da "5'li likert tipinde 11 

maddeden oluĢan anket\form" dur. En az tercih edilen veri toplama 

araçları  ise her biri birer çalıĢmada yer almıĢ ve % 9.09 oranında 

"Odak Grup GörüĢmesi" ,"Doküman Ġnceleme"  ve "YapılandırılmıĢ 

mülakat" dır. Yapılan çalıĢmalarda Anket\ Form' un çoğunlukta tercih 

edilme sebebi geniĢ kitlelerden kısa sürede her bireyin bilgi, tutum ve 

davranıĢlarına ait  sistemli bilgiyi az maliyetle  toplayabilme ve topla-

nan bilgileri gruplar arasında karĢılaĢtırabilmeyi sağladığı için tercih 

edildiği söylenebilir (acikders.ankara.edu.tr). Anket yapan kiĢiler bilgi 

toplayacağı kiĢilerle yüz yüze değil hazırladığı sorular aracılığıyla 

bağlantı kurar (Cemaloğlu, 2014). Yurt  içinde çok sayıda anket ça-

lıĢması olup (Pınar ve Dönel-Akgül, 2020; Sarıoğlan-Bostan, AltaĢ ve 

ġen, 2020; Çiftçi ve Aydın, 2020; Atik, 2020; Karatepe, Küçükgençay 

ve Peker, 2020; Doğan ve Koçak, 2020) her alandan  çalıĢmaya rast-

lamak mümkündür (Arıkan, 2018).  
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Ġncelenen çalıĢmaların veri analiz tekniklerine göre dağılımına bakıl-

dığında en çok tercih edilen "Ġçerik Analizi" (n=6)' dir. En az tercih 

edilen ise % 9.09 oranında "SPSS" (n=1)'dir. ÇalıĢmalar çoğunlukta  

nitel çalıĢmalar olup veri toplama aracı olarak  birçok dokümana  baĢ-

vurulması (Eryılmaz ve Deniz, 2019) ve   alınan görüĢleri analiz etme 

ihtiyacı nedeniyle SPSS' in azınlıkta,  içerik analizi tekniğinin ise ço-

ğunlukta  tercih edildiği söylenebilir. Bu bulgu alan yazındaki bazı 

çalıĢmalarla da benzerlik göstermektedir (Dinçman, 2016; Çelik, 

2016; ġahin ve Yurdugül, 2018; Aydın-Günbatar ve Tabar, 2019; 

Yayla-Eskici ve Özsevgeç, 2019; Kartal ve Uğurluoğlu, 2020; BaĢa-

ran, Doğan, Karaoğlu ve ġahin, 2020; Doğan ve Koçak, 2020).  

Ġncelenen ÇalıĢmaların sonuçlarına göre dağılımına bakıldığında en 

çok "Uzaktan eğitimin dezavantajları" (n=21), daha sonrada "Uzaktan 

eğitimin avantajları" (n=13) üzerine sonuç ortaya koyulmuĢtur. En az 

ortaya koyulan sonuç  ise  "En çok tercih edilen sosyal medya alanı" 

(n=1)' dır. Eğitimin geneli ve fen eğitimi için önem arz eden uzaktan 

eğitimle ders iĢleniĢ sürecinde önceliğin bu yeni düzenlemenin  artı ve 

eksilerini ortaya koymak olduğu düĢünülmektedir. Uzaktan eğitimin 

geneli belirli ve mevcut  bulunan biliĢim ağıyla yürütüldüğü için sos-

yal medya tercihi azınlıkta kaldığı düĢünülmektedir. 

Ġncelenen ÇalıĢmaların önerilerine göre dağılımına bakıldığında en 

çok tavsiye edilen öneriler "Kuruma yönelik öneriler (n=10)" dir. Da-

ha sonra   "EBA sistemi üzerine öneriler (n=9)",  "Teknik Eksiklerin 

giderilmesi üzerine öneriler" (n=6)' dir. Uzaktan eğitim sürecinde bir 

çok  aksaklıklarla karĢılaĢılmıĢtır. Bu aksaklıklar internet alt yapısı, 
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mobil cihaz eriĢimi, ders  içeriklerinin yetersiz olması, öğretmenlerin 

ve eğitim platformlarının  sürece yönelik eksikliklerinin olduğu ve bu 

ciddi eksiklikleri öğretmenler ve öğrencilerden ziyade kurumların çö-

züme kavuĢturacağı düĢünülmektedir (Ünal ve Bulunuz, 2020; Baki-

oğlu ve Çevik, 2020; Pınar ve Dönel-Akgül, 2020; Sarıoğlan-Bostan, 

AltaĢ ve ġen, 2020; HaĢıloğlu, Durak ve Arslan, 2020;  Çiftçi ve Ay-

dın, 2020; Çakın ve Külekçi-Akyavuz, 2020; Atik, 2020; Acar, Peker 

ve Küçükgençay, 2020 Karatepe, Küçükgençay ve Peker, 2020; Do-

ğan ve Koçak, 2020).   

ÇalıĢmayı genel olarak değerlendiğimizde uzaktan eğitim sürecinin 

dezavantajının çoğunlukta teknik alt yapının eksik olduğu ve bu du-

rumunda anlamlı  öğrenmeyi olumsuz etkilediği görülmektedir. öğ-

retmen ve öğrencilerin  sürece yönelik eksikleri ve  öğretim progra-

mındaki içerik eksikliklerinin olmasıyla  beraber avantajlı yönlerinin 

de olduğu görülmektedir. Bu avantajlar  zamandan, mekandan ve ula-

Ģımdan  tasarruf sağlaması,  ortamında yapımının tehlikeli olduğu de-

neyleri görsel olarak yapma, fırsat eĢitliği yaratması, bilgiye ulaĢma-

daki kolaylık, özdenetim kazandırma, zamanı daha iyi yönetme  ve 

uzaktan eğitim sürecindeki uygulamalar sayesinde konuları tekrarlayıp 

pekiĢtirmeleri gibi sıralanabilir.  

ÖNERĠLER 

 Pandemi sonrası uzaktan eğitim tamamlayıcı eğitim olarak  kulla-

nılabilir. Bunun yanı sıra fen konuları üzerine öğrencilere ders ha-

rici merak uyandıracak konularla ilgili araĢtırma ödevi verilerek 

senkron eğitim yoluyla bilim tartıĢması yapılabilir. 
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 Öğretmenlerin bu süreç sonrasında   biliĢim teknolojilerini geliĢ-

tirmek,  farklı uygulamalarla ders iĢleyiĢini  zenginleĢtirmelerini  

sağlamak ve bu gibi olağanüstü durumlarda uzaktan eğitime hazır 

olmaları için öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilebilir. 

 EBA uygulamasının bu çalıĢmada da görüldüğü gibi bazı eksik 

noktaları tespit edilmiĢtir. Bu eksik noktalarda  iyileĢtirmeler ya-

pılmalı ve öğrencilerin daha aktif kullanması ve daha fazla verim 

almasını sağlamak için bilimsel oyunlar,  ilgi çekici etkinlikler  ve 

merak uyandıran görsellerle içerik zenginleĢtirilmelidir. 

 Bu süreçte en çok yaĢanan güçlük teknik alt yapının zayıf  olma-

sıydı ve bu yüzden ileriye dönük olarak ilk yapılacaklar arasında 

teknik alt yapının güçlendirilmesidir.  Bunun için her bölgedeki in-

ternet alt yapıları kontrol edilmeli veya mobil ekipler görevlendi-

rilmelidir. Aynı zamanda teknolojik cihaza eriĢemeyen öğrenciler 

tespit edilmeli ve ihtiyaçları görülmelidir. 

 Pandemi süreci, dünya genelini etkileyen salgın hastalıklar  ve 

doğa olayları gibi önemli konularda farkındalık kazandırmak ama-

cıyla okullarda öğrencilere ve velilere eğitimler verilmelidir. 

 Pandemi sürecinde yurt dıĢında eğitimin iĢleyiĢ süreci  ve eğitim 

politikaları irdelenerek yurt içinde ileriye dönük çalıĢmalar yapıla-

bilir. 

 Gelecek nesilleri de olası durumlara karĢı hazır hale getirmek için 

öğretim programlarına pandeminin ne olduğu, salgın hastalıkların 

neler olduğu, uzaktan eğitimin ne olduğu ve iĢleniĢi hakkında 

dersler ve  öğrencilerin biliĢim teknolojilerini kullanma becerileri-

ni artıracak etkinlikler entegre edilebilir. 
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 Öğretim programlarına animasyon oluĢturma becerileri kazandıra-

cak  dersler entegre edilerek fen bilimleri veya da diğer branĢ ders-

lerinin konuları üzerinde her öğrenci kendi animasyonunu oluĢtu-

rabilir. 

 Uzaktan eğitim sürecinde kullanılan yöntemler  detaylı araĢtırıla-

rak  verimlilik açısından hangi yöntemlerin  kullanılacağı üzerine 

çalıĢma yapılabilir. 

 Eğitimde önem arz eden eğitim teknolojilerini geliĢtirmek ve fen 

eğitimi baĢta olmak üzere diğer branĢlarda da yaratıcı projeler 

oluĢturmak için  çalıĢmaları artırılabilir. 

 Bu araĢtırmadan elde edilen dönütlerle diğer branĢlarda baza alına-

rak geniĢ çaplı içerik analizi yapılabilir. 
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Ek.1 

 
Makale Değerlendirme Formu 

ÇalıĢma Künyesi  

ÇalıĢmanın yayın-

landığı Dergi 

 

ÇalıĢmanın yayın-

landığı yıl 

 

Amaç (lar)  

Gerekçe (ler)  

AraĢtırma YaklaĢımı Nitel (   )    Nicel (   )   Karma (   ) 

AraĢtırma Yöntemi  

 

 

 

 

 

 

Örneklem özelliği 

(Seçim yöntemi+ 

örneklem aralığı) 

 

1. BÖLÜM 

Olasılık Temelli Örnekleme Yöntemleri 

Basit Olasılıklı Örneklem (   ), Küme Örnekleme 

 (   ), Tabakalı Örnekleme (   ), Sistematik Örnekleme (   ) 

 

Olasılık Temelli Olmayan Örnekleme Yöntemleri 

Kota Örnekleme (   ), Amaçlı Örnekleme (   ), Kartopu Örnekleme (   ), GeliĢi-

güzel Örnekleme (   ), Uygun Örnekleme (   ), Gönüllülük (   ) 

 

2. BÖLÜM 

0-20 (   ) 

21-50 (   ) 

51-100 (   ) 

101+  (   )   

Veri toplama aracı  

Veri analiz tekniği  

Geçerlik-Güvenirlik  

Önemli bulgular  

Önemli Sonuçlar  

Önemli Öneriler  
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GİRİŞ 

Çin’in Wuhan şehrinde, 2019 yılının sonunda ortaya çıkan virüs, hızla 

diğer ülkelerde de yayılmaya başladığı için Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından küresel bir pandemi ilan edilmiştir (T.C Sağlık Bakanlığı, 

2020). Dünya genelinde büyük etkilere sebep olan pandemi süreci 

eğitim dâhil birçok alanı da etkilemiştir (Wikipedia, 2021).  Bu süreç 

içerisinde yüz yüze eğitime ara verilerek temasın azaltılması 

amaçlanmıştır (Vallance, 2020). Bu da dünyada yaklaşık 1,6 milyar 

öğrencinin eğitimini kesintiye uğratmıştır (UNESCO, 2020a). 

Ülkemizde ise ilk ve ortaöğretim seviyesinde ortalama 16,5 milyon 

öğrenci etkilenmiştir (UNESCO, 2020b). Eğitim sürecinin devamı için 

uzaktan eğitim tercih edilmiştir (Bozkurt ve diğer., 2020). 23 Mart 

2020 tarihinden sonra ülkemizde ilk ve orta dereceli okullarda uzaktan 

eğitim verilmeye başlanmıştır (MEB, 2020). Uzaktan eğitim TRT 

EBA kanalları ile çeşitli kademelerdeki öğrencilerin hizmetine 

sunulmuştur (Kırmızıgül, 2020). Uzaktan eğitim öğretmen ve öğrenci 

etkileşiminin iletişim teknolojisiyle gerçekleştiği planlı öğretim 

faaliyetleri olarak (Moore ve Kearsley, 2012) tanımlanabilir. Uzaktan 

eğitimde amaç zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin aksaklıklara 

sebep olan durumlar karşısında alternatifi sağlayabilmektir (Özbay, 

2015). Böylelikle geleneksel eğitimde var olan bazı sınırlılıklara da 

çözüm yolu geliştirme niteliği taşımaktadır (Fidan, 2016). Uzaktan 

eğitim ülkemizde bir süre tartışılmış ve 2000’li yıllardan itibaren ise 

eğitim sürecinin bir parçası haline gelmiştir (Bozkurt, 2017). 

Matematik düşünmeyi geliştiren bilim dallarının başında 

bulunmaktadır (Kart, 1999).  
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Dünyaya bakış açımızdaki farklılıkları matematik ile ortaya 

çıkarabiliriz (Baykul, 1999). Yeni bilgilere ulaşım, elde edilen bilgiler 

karşısında yer ve zaman gibi sınırlarla karşı karşıya kalmamalıdır 

(Ersoy, 1991). Bu yüzden matematik tüm insanlık için önemli yere 

sahiptir. Öğretmenler ise bu bilgilere erişerek sürekli olarak kendisini 

güncelleyebilmelidir (Kart, 2002). Milli eğitim bakanlığınca 

belirlenen Öğretmen Yeterlikleri’nde ders planlaması yaparken 

öğretmenlerin teknoloji kullanmaları ön görülmektedir (MEB, 2008). 

Öğretmenlerin aynı zamanda öğrenciye rehberlik edebilmesi için de 

teknolojik bilgiye hâkim olması gerekmektedir (Gündüz ve Odabaşı, 

2004). Öğrencilerin matematiksel düşünme yollarını geliştirmek için 

teknoloji en iyi araçlardan biridir (Keong, Horani ve Daniel, 2005). 

Öğrenciye ulaşma ve bilgi ve bilinç seviyesinde farkındalık 

oluşturabilme bağlamında teknolojiden yararlanılmalıdır (NCTM, 

2015). Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu’na[ISTE] (2000) 

göre teknolojinin öğretim sürecinin bir parçası haline gelerek diğer 

eğitsel araçlar gibi ulaşılabilir olmalıdır. Matematik öğretiminde 

teknoloji entegrasyonu matematiksel kavramların öğretimi 

bağlamında en iyi yollardan biri olduğu düşünülmektedir. Öğretim 

sürecinde teknoloji öğrencileri motive etme ve kendi matematik 

öğrenmelerinin sorumluluğunu alma konusunda yardımcıdır (Buteau 

ve Muller, 2006, s. 77).Uzaktan eğitim sürecinde gerek öğretmenler 

gerekse öğrenciler matematik dersleri esnasında teknolojiyi kullanmak 

durumunda kalmışlardır. Alan yazın incelendiğinde uzaktan eğitim 

sürecinde matematik derslerine teknoloji entegrasyonu ile ilgili 

çalışmaların varlığı yetersiz bulunmuştur. Bu alanda yapılacak 
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çalışmaların gerek uzaktan eğitim gerekse yüz yüze eğitimde verilen 

matematik derslerinde teknoloji entegrasyonuna katkı sağlayacağı bu 

sayede teknoloji entegrasyonunun öğretime faydalarının artacağı 

düşünülmektedir. 

Bu amaçla çalışmada (COVİD-19) pandemi de geçilen uzaktan eğitim 
süreci ile birlikte ortaokul matematik dersine teknolojinin 
entegrasyonuna yönelik öğretmen görüşlerini ortaya çıkarmak 
amaçlanmıştır. 
 

1. YÖNTEM  
1.1. Araştırma Deseni 

Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik araştırma 

desenine göre planlanmıştır. Bu çalışmalarda amaç olguyu 

yaşayanların deneyim ve algılarının ön plana çıkarmaktır(Saban ve 

Ersoy, 2017).  Bu sayede araştırılan olguyu insanların nasıl tecrübe 

ettikleri derinlemesine incelenir (Patton, 2014). Bu desen bize çok 

yabancı gelmeyen fakat tam olarak kavrayamadığımız olguları 

araştırmak için uygundur (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Covid-19 

pandemisi sürecinde geçilen uzaktan eğitimde verilen matematik 

derslerine teknolojinin entegrasyonu konusunda, bu süreçte ders veren 

ortaokul matematik öğretmenlerinin görüşlerinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. 

1.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitim 

sürecinde ders veren 8 ortaokul matematik öğretmeni oluşturmaktadır. 

Araştırmada çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt 
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örnekleme türüne göre belirlenmiştir. Örnekleme yönteminin amacı 

önceden oluşturulan ölçüt ya da ölçütleri karşılayan çalışma grubuyla 

çalışmaktır(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu çalışmada katılımcıların 

Covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitimde matematik dersi 

vermeleri ölçütü dikkate alınmıştır. 

1.3. Veri Toplama Aracı   

Araştırmada ortaokul matematik öğretmenlerinin pandemi sürecinde 

uzaktan eğitimde verdikleri derslerde teknoloji entegrasyonuna 

yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla öğretmenlerin 

matematik öğretiminde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri online 

olarak 7 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yazılı 

olarak alınmıştır. Öğretmenlere yöneltilen sorulardan bazıları 

“Pandemi sürecinde yapılan uzaktan eğitimin, matematik öğretiminde 

teknoloji kullanımına yönelik etkileri nelerdir?”, “Uzaktan eğitim ile 

yürütülen matematik öğretimi sürecinde teknoloji kullanımına yönelik 

olumlu ve olumsuz görüşleriniz nelerdir?  Açıklayınız.”, “Uzaktan 

eğitim sürecinde verilen matematik derslerindeki teknoloji 

kullanımının, normal eğitimle verilen matematik derslerindeki 

teknoloji kullanımından farkı var mıdır? Açıklayınız.” şeklindedir.  

Ardından öğretmenlerle ZOOM uygulaması üzerinden görüşme 

gerçekleştirilmiştir.  

1.4. Verilerin Analizi 

Veri toplama araçlarından elde edilen veriler nitel araştırma analiz 

yöntemlerinden içerik analizi ile analiz edilmiştir. İçerik analizi 

sayesinde veriler temalara göre organize edilip görüşme sorularına 
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göre sunulur (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Analiz yapılırken daha 

açıklayıcı olması için katılımcı öğretmenlere k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7 

ve k8 katılımcı kodları verildi. Araştırmada iç geçerliliğin sağlanması 

amacıyla (görüşmeler, görüş anketleri ve alan notları) veri çeşitlemesi 

(triangulation) yapılmıştır. Dış geçerliliğin sağlanması için ise 

bulgular katılımcıların görüşme formuna ve görüşmelere verdikleri 

yanıtlardan direk alıntılar yapılmıştır. Elde edilen veriler iki 

araştırmacı tarafından ayrı ayrı analiz edilmiş olup sonunda uyum 

yüzdesine bakılmıştır (Miles ve Huberman, 1994). Hesaplanan 

değerin 80 üzerinde olduğu için güvenilir kabul edilmiştir. 

2. BULGULAR  

Bulgular kısmında araştırma problemi çerçevesinde ortaokul 

matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitim yolu ile gerçekleştirdikleri 

matematik derslerinde teknoloji entegrasyonuyla ilgili görüşlerine 

yönelik yarı yapılandırılmış görüşme sorularına verdikleri yanıtların 

analiz sonuçları sunulmuştur. Bu kapsamda öncelikle matematik 

öğretmenlerinin matematik derslerine teknoloji entegre edilmesinde 

uzaktan eğitimin etkilerine yönelik görüşleri tabloda sunulmuştur. 
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Tablo 1: Uzaktan Eğitim Sürecinin Matematik Derslerine Teknoloji Entegre 

Edilmesindeki rolü 

Tema  Kod Katılımcı Kodu 

 

 

 

Olumlu 

rolü 

Derste teknoloji kullanımı  
 

Teknolojik araçları kullanma bilgisi  
 

Kazanıma yönelik farklı teknolojik 
materyal kullanımı 
 

Öğretmen ve öğrenci iletişimi  

k1,k2,k4,k5,k7,k8 

 

k1,k3,k4,k5,k6,k7,k8 

 

k1,k2,k3,k4,k5,k6,k7 

 

k1 

 

 

 

Olumsuz 

rolü 

Öğrenci- öğrenci etkileşimi 
 

Ders süresini etkili kullanma  
 

Grup çalışması  
 

Öğrencileri kontrol edebilme 

 

Ölçme değerlendirme araçlarını etkili 
kullanma  

k1,k4,k5,k6,k7,k8 

 

k1,k5,k8 

 

k4,k5,k7 

 

k1,k2,k8 

 

k3 

 

Katılımcıların büyük çoğunluğu uzaktan eğitim sürecinin teknoloji 

entegrasyonuna olumlu rolü olarak teknoloji araçlarını kullanma 

bilgisini arttığını belirtmişlerdir. Burada k7 kodlu katılımcı “Teknoloji 

kullanımında daha etkili olabilmek için biz öğretmenler mevcut 

bilgimizi daha da genişlettik ve güncelledik.” şeklinde görüşünü 

bildirmiştir.  

Bu da öğretmenin süreç içerişimde spesifik bilgileri daha bütüncül 

yaklaşımlarla teknolojinin de yardımıyla aktarmasına olanak 

tanımaktadır. Aynı zamanda yalnızca spesifik konularla kalmamakla 

birlikte genel anlamda tüm konularda gerçekleştirilen öğretim 

stratejilerine de yeni bir boyut katabilmektedir.  
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Katılımcıların büyük kısmı uzaktan eğitim sürecinin teknoloji 

entegrasyonunda öğrenci-öğrenci etkileşimi üzerinde olumsuz rol 

oynadığını belirtmişlerdir. K5 “Okulda yüz yüze eğitimle kazılabilecek 

grupla çalışma, akran paylaşımı gibi ilkeler daha az seviyede 

gerçekleşiyor.” şeklinde görüşünü belirtmiştir.  

Böylece öğrenci etkileşiminin öğrenme üzerindeki etkisi üzerine genel 

bilgi edinimi sağlanabilmektedir.  

Matematik öğretmenlerinin pandemi dönemindeki uzaktan eğitim 

sürecinde vermiş oldukları matematik derslerine teknoloji 

entegrasyonuyla ilgili olumlu ve olumsuz yönleri tabloda verilmiştir. 

Tablo 2:Uzaktan Eğitim Sürecindeki Matematik Derslerinde Teknoloji 
Entegrasyonunun Olumlu Ve Olumsuz Yönleri 
Tema  Kod Katılımcı Kodu 

 

 

 

 

 

Olumlu 

Yönleri 

Teknolojik materyallere anında ulaşım 
kolaylığı 
 

Birçok duyuya hitap ederek anlamlı 
öğrenme  
sağlaması 
 

Materyal çeşitliliği sağlaması 
 

İlgi çekiciliği artırması 
 

Farklı kaynaklardan ve fazla sayıda 
pekiştirme yapma şansı sunması 
 

K1,k3,k4,k5,k8 

 

K2,k5,k6,k7 

 

 

K3,k4,k5,k7,k8 

 

K2,k6,k7 

 

K1,k7 

 

 

 

 

 

Olumsuz 

Yönleri 

Öğrenci-öğrenci iletişiminin azalması 
 

Grup etkinliği yapamamak 

 

Öğretmenlerin teknoloji bilgisi 
eksikliğinden kaynaklı aksamalar 
 

Öğrencilerin teknoloji bilgisi 
eksikliğinden kaynaklı aksamalar 
 

K1,k2,k3,k5,k7,k8 

 

K1,k2,k3,k4,k5,k6 

 

K1,k2,k3,k4,k5,k7,k8 

 

 

K1,k2,k3,k5,k7,k8 
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Dönüt almada yaşanan sıkıntılar 
 

Ders esnasında öğrencinin odaklanma 
sorunu yaşaması 
 

Kullanılan matematik programlarında 
Türkçe dil seçeneğinin olmaması 

K3,k8 

 

K1,k2,k5,k7 

 

K2,k3,k6,k8 

 

Katılımcılar uzaktan eğitim sürecinde teknoloji entegrasyonunun 

olumlu yönü teknolojik materyallere anında ulaşım imkânı olduğunu 

belirtmişlerdir. K8 “Uzaktan eğitimde teknoloji entegrasyonu için 

teknolojik materyallere ulaşım yüz yüze eğitimden daha kolaydır.” 

şeklinde görüşünü bildirmiştir.  

Teknolojik ortamlarda (arttırılmış gerçeklik, dinamik yazılımlar vb.) 

öğrencinin direkt olarak ulaşamayacağı veya erişiminin güç olduğu 

materyallere erişme ortamı sağlanabilmektedir. 

Katılımcılar yine bu süreçte teknoloji entegrasyonu için materyal 

çeşitliliğinin arttığını olumlu görüş olarak belirtmiştir. Katılımcıların 

çoğunluğu uzaktan eğitim sürecinde matematik derslerinde teknoloji 

entegrasyonunun olumsuz yönü olarak öğretmenlerin teknolojik bilgi 

eksikliğinden kaynaklı aksamaların yaşandığını belirtmişlerdir. K4 bu 

konudaki görüşünü “zaman zaman teknolojik donanımımız, teknoloji 

konusundaki bilgi ve yeterliliğimiz eksik kalabiliyor dolasıyla 

aksamalar yaşanabilmektedir.” şeklinde belirtmiştir. 

Öğreticinin teknolojik donanımı yalnızca öğrencinin değil aynı 

zamanda öğretmenin de akademik ilerlemesi için katkı sağlamaktadır. 

Bu durum gösteriyor ki bir öğretim nesnesinin aktarım sürecinde 

öncelikle kullanılacak kanal yöntemine ilişkin bilgi sahibi olunmalıdır. 
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Matematik öğretmenlerinin görüşlerinden yola çıkarak pandemi 

sürecinde verilen uzaktan eğitimin matematik derslerine teknoloji 

entegrasyonuna yönelik düşüncelere etkisi incelenmiş tabloda 

sunulmuştur. 

Tablo 3: Uzaktan Eğitim sürecinin Matematik Derslerine Teknoloji Entegrasyonu 

üzerindeki etkilerine Yönelik öğretmen görüşleri 
Tema  Kod Katılımcı Kodu 

 

 

 

 

 

Olumlu  

Etkiler  

Öğretmen öğrenci arası iletişimin 
seviyesine yönelik görüşler 
 

Zamandan tasarruf etmede teknoloji 

kullanımı 
 

İlgi çekiciliği artırmak için teknoloji 
kullanımı 
 

Kalıcı öğrenmeyi sağlamak için teknoloji 
kullanımının yararları 
 

Öğrenmeyi kolaylaştırmak için teknoloji 
kullanımı 

K1 

 

 

K1,k2,k4,k6,k7 

 

K1,k2,k4,k5 

 

K2,k4,k5,k6,k8 

 

 

K3,k4,k5,k6,k7 

 

 

 

Olumsuz 

etkiler   

Farklı teknolojik materyallerin kullanımı 
 

Teknolojik materyallerle geri dönüt alma 
konusunda yaşanılan sorunlar  
 

Teknoloji kullanarak yapılan etkinliklerde 
öğrenciler arası etkileşim seviyesi 

K2,k6,k8 

 

K3 

 

 

K1,k3,k5,k7 

 

Uzaktan Eğitimin sürecinin Matematik Derslerine Teknoloji 

Entegrasyonu üzerindeki etkilerine Yönelik öğretmen görüşleri 

incelendiğinde olumlu etkilerine derslerde zamandan tasarruf etmek, 

anlamlı öğrenmeyi artırmak ve kolay öğrenmeyi sağlamak amacıyla 

teknoloji kullanımının artacağını belirtmişlerdir. K5 “Canlı derslerde 

sözlü anlatımın yanı sıra pekiştirme amaçlı oyunları veya soyut olan 



 

 

288 YENİ DÜNYA EKSENİNDE GÜNCEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 

konuları somut hale getirebilecek videoları kullanarak anlamlı 

öğrenmeler gerçekleştirebiliriz.” şeklinde görüşünü belirtmiştir. 

Öğrencinin düz anlatım ortamı veya kısıtlı materyal ortamından 

çıkarılarak somut materyallerin gösterim ortamının yoğun olduğu bir 

öğretimin gerçekleşmesine yönelik önemli bir atılım 

sağlanabilmektedir.  

 K3 “yüz yüze eğitimde teknoloji kullanıldığında alınan geri dönütler 

daha sağlıklı bir süreç sağlar.” Şeklinde düşüncesini belirterek 

uzaktan eğitimin teknoloji entegrasyonu konusundaki düşüncelerine 

olumsuz etkisine geri dönüt almada sorunları belirtmiştir. 

Uzaktan eğitim sürecinde verilen matematik derslerinden yola çıkarak 

öğretmenlerin matematik derslerine teknoloji entegre edilmesi ile ilgili 

önerileri tabloda verilmiştir. 

Tablo 4: Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öneriler 

Tema  Kod Katılımcı Kodu 

 

Etkileşimi 
Artırmaya Yönelik 

Teknoloji kullanarak grup 

çalışması yapılabilen 
programların varlığının 
artırılması 
 

Sınıf ortamı sağlayabilen 
programların artırılması 

 

k3,k4,k5,k6,k7,k8 

 

k1,k3,k5,k7 

 

Teknoloji 

Entegrasyonunu 

Kolaylaştırmaya 
Yönelik 

 

Programlara dil seçeneğinin 
getirilmesi 

 

Öğretmenlere gerekli eğitimlerin 
verilmesi 

 

Öğrencilere gerekli eğitimlerin 
verilmesi 

k3,k6 

 

k6 

 

k6 

 

 

Kazanıma yönelik kullanılan 
teknolojik materyallerin 

 

k2,k4,k7 
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Öğretimi Etkili 
Hale Getirmeye 

Yönelik 

sayısının ve çeşidinin artması 
 

Geometri konularında kullanılan 
matematik programlarının 
artması 
 

Akran öğretimine yönelik 
programların geliştirilmesi 
 

Pekiştirme yapmayı artırmaya 
yönelik programların artırılması 

 

k2,k4,k5 

 

 

k5,k7 

 

 

k3,k4,k7,k8 

 

Katılımcılara teknoloji entegrasyonuna yönelik önerileri 3 tema 

altında toplanmıştır. Katılımcılar etkileşimi artırmak amacıyla grup 

çalışması yapılabilen programların artırabileceği konusunda fikirlerini 

belirtmişlerdir. Katılımcılar teknoloji entegrasyonunu kolaylaştırmak 

amacıyla yerli programların varlığı ve Türkçe dil seçeneği bulunan 

programların varlığının artırılması gerektiğini belirtmişlerdir. K6 bu 

konuda fikirlerini şu cümle ile dile getirmiştir “Teknolojik araçlar 

bakımından yeterli programlar bulunuyor fakat her öğretmen bu 

programlardan yeteri kadar faydalanamıyor nedeni ise yerli üretim 

programların olmamasından dolayı anlaşılmasının güç olması.”   

Öğretmenlerin sınıfta kullanımının ücretsiz olduğu yazılımlardan 

faydalanabileceği bilinmektedir. Ama özel yazılımların kullanımının 

zaruri olduğu durumlarda karşılaşılan ücretli olma veya dilinin Türkçe 

olmaması gibi dezavantajlar da mevcudiyetini korumaktadır. 

Ayrıca öğretmenler dersi etkili hale getirmek amacıyla pekiştirme 

yapabilecekleri programların derslerde daha fazla kullanılması 

gerektiğini belirtmişlerdir. K7 “Uzaktan eğitimde sadece konuyu bir 

pdf den ya da slayttan anlatmak yeterli olmamaktadır. Derslerde 



 

 

290 YENİ DÜNYA EKSENİNDE GÜNCEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 

konularla ilgili oyunlar oynanabilir, yarışmalar yapılabilir.” şeklinde 

bu konudaki görüşlerini belirtmiştir. 

Öğrencinin derste aktif olmasını sağlayacak ve öğrencinin kendini 

ifade edebilmesine olanak sağlayacak alıştırmalar öğrencinin bir çok 

gelişim alanını aynı anda olumlu etkileyebilmektedir.  

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Araştırmada Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitimle verilen 

matematik derslerine teknoloji entegrasyonuyla ilgili 8 öğretmenin 

görüşlerine başvurulmuştur. Yarı-yapılandırılmış görüşme ile elde 

edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Bu bölümde analizler 

ışığında ortaya çıkan sonuçlara değinilecektir. Öğretmenlerin 

görüşlerinden yola çıkarak uzaktan eğitim sürecinin matematik 

derslerine teknoloji entegre edilmesinde olumlu ve olumsuz role sahip 

olduğunu söylenebilir. Uzaktan eğitimin teknoloji üzerine kurulu 

olmasından kaynaklı derslerde teknoloji kullanımının arttığı, bunun 

yanı sıra öğretmenlerin teknoloji ile ilgili bilgilerinin de arttığı 

belirlenmiştir. Ayrıca kazanımlara uygun farklı materyaller 

kullanabildikleri varılan ortak fikirdir. Uzaktan eğitim süreci derslere 

teknoloji entegre edilmesi esnasında öğrenci-öğrenci etkileşimi 

üzerinde olumsuz rol oynadığı sonucu ortaya konulmuştur. Ayrıca 

uzaktan eğitim, teknoloji entegrasyonu sürecinde derste öğrenci 

hakimiyetinin kaybedilmesine yol açtığı belirlenmiştir.  

Uzaktan eğitimde verilen matematik derslerinde teknoloji 

entegrasyonunun derse olan ilgiyi artırdığı ve görsellik katarak 

anlamlı öğrenmeyi sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Alan yazında 
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matematik eğitiminde görselliğin artmasının öğrencileri bilişsel ve 

duyuşsal olarak olumlu etkilediği yönünde tespitlerin varlığı 

görülmüştür (Sidekli, Gökbulut ve Sayar, 2013). Bu süreçte verilen 

matematik derslerinde teknoloji entegrasyonun da öğretmen ve 

öğrencinin teknoloji kullanma bilgisi eksiliğinden kaynaklı 

olumsuzlukların yaşandığı sonucu ortaya konulmuştur. Alınan 

görüşlerden yaşanan aksamalara, kullanılan matematik programlarında 

Türkçe dil seçeneğinin olmamasının da neden olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Uzaktan eğitim süreci matematik derslerinde teknoloji 

kullanımına yönelik öğretmen görüşlerini de etkilemiştir. Araştırma 

verilerinde alınan sonuçlarda olumlu ve olumsuz görüşlerin 

Karaduman, Ertaş ve Baytar(2021) çalışmalarının sonuçlarıyla 

paralellik göstermektedir. 

Teknoloji entegrasyonunun öğretmen-öğrenci iletişim seviyesini 

artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Sintema (2020) ise çalışmasında 

Covid-19 sürecinde öğrenciler ile öğretmenler arasındaki iletişimin 

kuvvetli olmadığını belirttiği çalışmadan farklı sonuca ulaşılmıştır.  

Ayrıca zamandan tasarruf etmede ve öğrenmeyi kolaylaştırmada 

kullanılabileceği şeklinde öğretmen görüşlerinin değiştiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Özmen ve Ediz (2002) çalışmalarında uzaktan eğitimin 

faydaları arasında zaman ve mekan sınırlamasının olmadığını 

belirtmiştir. Bu süreçte eğitimde kullanılan yeni platformların, işbirliği 

sağlamak ve öğrenimi kolaylaştırmak için yararlanılacak önemli 

kaynaklardan olduğu belirtilmektedir (OECD, 2020). Fakat 

öğretmenler teknoloji entegrasyonu sırasında öğrenciler arası 

iletişimin azaldığı grup etkinliği yapılamadığını söylemişlerdir. Bu 
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sonuç Çetin, Çakıroğlu, Bayılmış ve Ekiz (2004) 'in çalışmalarının 

sonucu ile örtüşmektedir. Ayrıca geri dönüt almada sıkıntı yaşandığı 

şeklinde olumsuz yönde değişen görüşlerinin olduğu sonucu elde 

edilmiştir.  

 Öğretmenler uzaktan eğitimde derslere teknoloji entegre edilmesi ile 

ilgili öneriler sunmuşlardır. Etkileşimi artırmak amaçlı sınıf ortamı 

sağlayan programların sayıca artırılması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Bunun sebebi olarak öğretmenlerin uzaktan eğitim ile yüz yüze 

eğitimi kıyasladıklarında teknoloji entegrasyonunun daha pasif 

kaldığını düşünmeleri olmuştur. Derslere teknoloji entegrasyonunu 

kolaylaştırmak için ise program dillerinde Türkçe seçenek olması 

gerektiği ve yerli üretim matematik programlarının sayıca artması 

gerektiğini belirtmişlerdir. Program dilinin Türkçe olmaması yabancı 

dili ileri düzey olmayan öğretmen ve öğrenciler için ders esnasında 

aksamalara neden olmaktadır. Öğretimi etkili hale getirmek amacıyla 

kazanıma uygun teknolojik materyallerin sayıca artırılması gerektiğini 

belirtmişlerdir.  

Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda şu öneriler verilebilir: 

• Araştırmada yeni atanan öğretmenlerle çalışılmıştır. Yüz yüze eğitim 

tecrübeleri az olduğu için veriler yetersiz kalmıştır. Bu yüzden çalışma 

en az 10 yılını doldurmuş öğretmenlerle tekrarlanabilir.  

• Öğretmenlerden uzaktan eğitim sürecinde teknoloji entegre ettikleri 

bir ders planı hazırlamaları istenerek çalışma zenginleştirebilir.  
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• Matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde teknoloji 

entegrasyon sürecine yönelik görüşleri farklı araştırma desenleriyle 

incelenebilir. 
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GİRİŞ  

Çin merkezli olan Covıd-19 enfeksiyonu kısa sürede tüm dünyada 

görülmüştür. (World Health Organization [WHO],2020). Pandemi 

sağlığın yanı sıra sosyal hayat, ekonomi ve eğitim gibi alanları da 

oldukça etkilemiştir. (Çetin ve Balcı, 2020). Vakaların ülkelerde 

görülmesi ile birlikte birçok ülke uzaktan eğitime hızlı bir şekilde 

geçiş yapmıştır (Telli ve Altun, 2020). Türkiye’de de ilk Covıd-19 

vakası 11 Mart 2020 tarihinde duyurulmuş ve ardından 25 Mart 

itibariyle okullar ve eğitim kurumları geçici süre ile kapatılmıştır 

(YÖK, 2020). Gerekli değerlendirmeler sonucunda da halen uzaktan 

eğitim farklı sınıf düzeylerinde ve farklı zamanlarda devam 

etmektedir. Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim devam etmekte ve bu 

sürecin ne zaman sonlanacağı bilinememektedir (Can, 2020). Uzaktan 

eğitim sürecine geçiş ise süreç gereği hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir 

(Bozkurt, 2020). Bu yüzden eğitim- öğretimin etkililiği, 

değerlendirilmesi, uygulamaları gibi birçok eğitim unsurunun uzaktan 

eğitim sürecindeki durumunun nasıl olduğunun belirlenmesi ihtiyacı 

ortaya çıkmış ve önem kazanmıştır. Bunun için de öncelikle 

öğretilmesi gereken hedefler bilinmelidir. Öğretim programları mekan 

ayrımı gözetmeksizin öğretimin tüm katkı sağlayıcı süreçlerini 

kapsayan bir programdır (Demirel, 2010). Öğretim programları 

eğitim-öğretim sürecinde bir yol göstericidir (Ersoy, 2006). 

Matematik bilindiği üzere sadece işlemsel beceri demek değildir 

(Gürbüz ve Birgin, 2008). Günlük yaşam ve birçok alan için gerekli 

bireylerin problem çözme becerisini, muhakeme yeteneğini, akıl 
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yürütmeyi vb. içeren bir alandır (Taş, 2018). Buna bağlı olarak 

matematikte öğretilmesi gereken hedefler önem arz etmektedir (Şan 

ve Şan, 2010). Bu gereklilikler doğrultusunda mevcut öğretim 

programları oluşturulmuştur. Matematik öğretim programının son hali 

2018 yılında düzenlenmiştir (Baki ve Özmen, 2019). Öğretim 

programında matematik öğretimine ait sayılar ve işlemler, cebir, veri 

işleme, geometri ve ölçme olasılık olmak üzere 5 öğrenme alanı 

bulunmaktadır(MEB, 2018). Bunlardan olasılık konusunun öğretimi 

sadece 8. Sınıf düzeyinde bulunmaktadır. Cebir öğrenme alanı ise 5. 

Sınıf düzeyinde bulunmamaktadır. Matematik kazanımları birbirinin 

devamı niteliğinde olup bir kazanım bir sonraki kazanım için ön koşul 

oluşturmakta, bir önceki sınıf düzeyinde aynı öğrenme alanında 

bulunan kazanımlar bir sonraki sınıf düzeyinde bulunan aynı öğrenme 

alanı için gereklidir. Durumun bu şekilde olması öğrencinin ilk 

öğrendiği matematik bilgisi üzerine tüm matematik bilgisini inşa 

etmesi ve bunun uzun zaman diliminde gerçekleşmesi matematiğin 

kazanımlarını kavram yanılgısı oluşturmadan, eksik bırakmadan ve 

öğrencinin bunu kullanabileceği düzeyde öğrenilmesinin gerekliliğini 

ve önemini ortaya çıkarmaktadır (Zengin, Kağızmanlı, Tatar ve 

İşleyen, 2013). Yine matematik öğretimi için günlük materyallere 

dönüştürülebilecek elemanlardan yardım alınarak somutlaştırılmış 

materyaller kullanılabilir (MEB, 2018). Öğretim sürecinde dikkat 

edilmesi gereken hususlar konusunda öğrencilerin kavramlara karşı 

tutumları ve kişiler arası iletişime de teşvik edilmesi, matematiğe karşı 

olumlu tutuma sahip olmanın başarıyı etkilediği ve matematik 

oyunlarının olumlu tutum için etkili olup kullanılabileceği öğretim 
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programında belirtilmiştir (Çankaya ve Karamete, 2008). Bunların 

yanında kazanımların öğretimi için öğretim programında ‘gönye, 

açıölçer veya benzeri bir araç kullanılarak’ , ‘üç boyutlu dinamik 

geometri yazılımlarından yararlanılabilir’ şeklinde öğretim 

açıklamaları bulunmaktadır (MEB, 2018). Matematik öğretimi için 

belirtilen hususların uzaktan eğitimde ne ölçüde gerçekleştirilebildiği 

ya da uzaktan eğitimin bu hususlar için faydası varsa ne kadar etkili 

olduğu gibi birçok sorunun cevabı öğretim ve öğrenim sürecinin 

yeterliliği için önemli olabilmektedir. 

Bu çalışmada ise öğretmen görüşleri bağlamında uzaktan eğitimin 

matematik kazanımlarının öğretim ve öğreniminde oluşturduğu 

avantaj ve dezavantajların neler olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. 

Matematik yığılmalı bir alan olduğu için edinilemeyen bir kazanım 

diğer kazanımlarının öğrenim ve öğretimini de etkilemektedir. Bu 

yüzden uzaktan eğitimin matematik kazanımlarının öğretim ve 

öğrenimini olumlu ve olumsuz nasıl etkilediğinin belirlenmesi gerekli 

iyileştirmelerin yapılması için önemli görülmüştür. 

YÖNTEM  

Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim kullanılmıştır. 

Olgubilim, yaşanmış deneyimi değerlendirmeye odaklanan bir 

yöntemdir. Aynı olgu için farklı bireylerden deneyimler dinlenir. Ve 

altındaki ortak anlam yön olgu ortaya çıkarılır(Onat,2016). Olgubilim, 

öncelikli olarak olgunun temelinde bulunan ortak paydaları keşfetmek 

için bireyler tarafından sahip olunmuş tecrübelerin asıl sebeplerini 
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açıklamaya çalışmaktadır (Baker, Wuest ve Stern, 1992; Rose, Beeby 

ve Parker, 1995).  Bu çalışmada uzaktan eğitimin matematik 

kazanımlarının öğretim ve öğrenim süreci için oluşturduğu avantaj ve 

dezavantajların belirlenmesi amaçlandığından uzaktan eğitimle 

matematik öğretimi olgusunu deneyimleyen öğretmenlerin görüşleri 

alınmıştır. Bu yüzden çalışma da bu desen tercih edilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu 7 ortaokul matematik öğretmeni 

oluşturmuştur. Çalışmada uygun örnekleme kullanılmıştır. Uygun 

örnekleme çeşitli açılardan var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin 

kolay ulaşılabilir ve uygulamanın daha net gerçekleştirilebileceği 

birimlerden seçilmesidir (Büyüköztürk vd., 2012). Veri toplamak 

amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu hazırlanırken alanında 

uzman kişilerin görüşleri alınmıştır. Uzman tarafından incelenen 

görüşme formu üzerinde düzenleme yapılırken birbiri ile ilişkili 

sorular birleştirilmiş gerekli sorular çıkarılmıştır. Görüşme formunun 

son hali 5 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Pandemi sürecinin devam 

etmesi dolasıyla görüşme formu internet üzerinden öğretmenlerle 

paylaşılmıştır. Görüşmeler Zoom programı üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Öğretmenler gönüllü olarak çalışmaya katılmış, 

görüşme formları paylaşılmadan önce ön görüşmelerle bilgilendirme 

yapılmıştır.   

Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi ulaşılan 

verileri derinlemesine incelemeye fırsat vererek çeşitli temalar 

oluşturmaya yardımcı olur (Yıldırım ve Şimşek, 2008:89). 
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Katılımcıların görüşlerinin analizi sonucu elde edilen sonuçlar 

sistematik olarak adlandırılmaktadır (Altunışık ve Diğerleri, 2010: 

322).İçerik analizinde esas olan verileri çeşitli temalar ile 

anlamlandırarak okuyucunun yorumlamasını kolaylaştıracak şekilde 

meydana getirmektir. (Neuman, 2012:663; Yıldırım ve Şimşek, 2008: 

227). 

BULGULAR 

Öğretmenlerden yarı yapılandırılmış görüşme formu ve görüşmelerle 

elde edilen nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Öğretmenlerin 5 açık uçlu soruya verdiği cevaplar ve açıklamalar 

doğrultusunda temalar ve kodlar oluşturulmuştur. İçerik analizi 

sonucunda öğretmenler ortaokul matematik öğretim programında 

bulunan 62 farklı kazanımdan söz etmişlerdir. Öğretmenlerin verdiği 

cevaplar doğrultusunda Grupla çalışma, Teknik etkenler, Yaparak-

yaşayarak öğrenme eksikliği, Somut materyalle desteklenememe, 

Devamlılığın sağlanamaması, İşbirlikli öğrenme eksikliği, 

Deneyimleme eksikliği, Teknolojiyi kullanma rahatlığı, Daha fazla 

içerik, Dikkati dağıtıcı etkenler, sınıf yönetimi kolaylığı olmak üzere 

kodlar oluşturulmuştur. Elde edilen veriler uzaktan eğitimde öğretimi 

olumsuz etkilenen kazanımlar, uzaktan eğitimde öğrenimi olumsuz 

etkilenen kazanımlar, uzaktan eğitimde öğretimi olumlu etkilenen 

kazanımlar, uzaktan eğitimde öğrenimi olumlu etkilenen kazanımlar, 

uzaktan eğitimde matematik öğretim ve öğrenim sürecinin 

iyileştirilmesi için öneriler olmak üzere 5 başlıkta incelenmiştir. 
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Tablo1. Uzaktan eğitimde öğretimi olumsuz etkilenen kazanımlar 

Temalar  Kodlar 

 

Öğretmen 
kodları 

M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma 
işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder   

Grupla çalışma 
Teknik 

etkenler 

Ö1, Ö5 

M.5.1.2.6. Doğal sayılarla çarpma ve bölme 
işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 

Grupla çalışma 

Teknik 

etkenler 

Ö1, Ö5 

M.5.1.3.1. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir 
ve sıralar. 

Yaparak-

yaşayarak 
öğrenme 
eksikliği 

Ö2 

M.5.1.3.4. Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin 
değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk 
olan kesirler oluşturur. 

Yaparak-

yaşayarak 
öğrenme 
eksikliği 

Ö2, Ö5, Ö7 

M.5.1.3.6. Bir çokluğun istenen basit kesir 
kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun 
tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.  
 

Yaparak-

yaşayarak 
öğrenme 
eksikliği 

Ö2 

M.5.1.4.1. Paydaları eşit veya birinin paydası 
diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama 
ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır. 
 

Yaparak-

yaşayarak 
öğrenme 
eksikliği 

Ö2, Ö1 

M.5.1.6.2. Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü 
temsil eden kesir ve ondalık gösterimle 
ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür. 

Yaparak-

yaşayarak 
öğrenme 
eksikliği 

Ö2 

M.5.2.1.4. 90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik 
ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının 
dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler. 

Yaparak-

yaşayarak 
öğrenme 
eksikliği 

Ö2 

M.5.2.1.5. Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki 
bir noktadan dikme çizer. 

Yaparak-

yaşayarak 
öğrenme 
eksikliği 
Teknik 

etkenler 

Ö5, Ö6 

M.5.2.1.3. Bir doğru parçasına eşit uzunlukta 
doğru parçaları çizer. 

Yaparak-

yaşayarak 
öğrenme 
eksikliği, 

Ö5, Ö6 
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Teknik 

etkenler 

M.5.2.1.6. Bir doğru parçasına paralel doğru 
parçaları inşa eder, çizilmiş̧ doğru parçalarının 
paralel olup olmadığını yorumlar. 

Yaparak-

yaşayarak 
öğrenme 
eksikliği, 
Teknik 

etkenler 

Ö5 

M.6.4.2.2. Bir veri grubuna ait aritmetik 

ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 
Grupla çalışma Ö3 

M.6.4.2.3. İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve 
yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı 
kullanır. 

Grupla çalışma Ö3 

M.6.3.4.1. Dikdörtgenler prizmasını kaplayacak 
şekilde yerleştirilen birim küplerin sayısının 
cismin hacmi olduğunu anlar, cismin hacmini bu 
yöntemle hesaplar.  

Yaparak-

yaşayarak 
öğrenme 
eksikliği 
Grupla çalışma 

Ö6 

M.6.3.4.2. Aynı hacim ölçüsüne sahip farklı 
dikdörtgenler prizmasını birim küplerle oluşturur, 
hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı 
olduğunu gerekçesiyle açıklar. 

Grupla çalışma 

Yaparak-

yaşayarak 
öğrenme 
eksikliği 

Ö6, Ö2 

M.6.4.1.2. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu 
ve sütun grafiği ile gösterir. 

Grupla çalışma 

Teknik 

etkenler 

Ö7 

M.7.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli 

denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 
Yaparak-

yaşayarak 
öğrenme 
eksikliği 

Ö4 

M.7.1.5.4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer. Yaparak-

yaşayarak 
öğrenme 
eksikliği 

Ö4 

 

Tablo 1. İncelendiğinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde öğretimi 

olumsuz etkilendiğini belirttiği kazanımlar görülmektedir. 

Öğretmenler 18 kazanım belirtmiş bunlardan 11’ i 5.sınıf, 5’ i 6.sınıf, 

2’ si 7.sınıf kazanımıdır. Öğretmenler uzaktan eğitimde öğretimi 

olumsuz etkilenen 8.sınıf kazanımı belirtmemişlerdir. Öğretmenlerin 
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5.sınıf için belirttiği kazanımların 7 tanesi öğrenme alanlarından 

Sayılar ve işlemler öğrenme alanına, 4 tanesi ise Geometri ve ölçme 

öğrenme alanına aittir. Ortaokul 5. sınıf matematik öğretim 

programında yer alan veri işleme öğrenme alanına ait kazanımları 

belirtmemişlerdir. Öğretmenler belirtikleri 5. Sınıf kazanımları için 

teknik etkenler, yaparak yaşayarak öğrenme eksikliği ve grupla 

çalışma gibi nedenlerden dolayı öğretimin uzaktan eğitimde olumsuz 

etkilendiğini belirmişlerdir. Örneğin Ö5 kodlu öğretmen, M.5.2.1.3. 

kazanımı için “Yatay ve dikey konum için değil ama eğik konumlu 

doğru parçaları oluştururken öğrenciler küçük ekranlı telefon ve 

bilgisayarın faresi ile kareli ve noktalı zeminde doğru parçası çizme 

de zorlandılar.” ifadesiyle teknik etkenlerden bahsetmiştir. 

Öğrencilerin sürekli hareketlerinin önem kazanmış olduğu bu 

dönemde öğrenciler için önemli olan bir diğer önemli nokta ise 

takılmadan sürekli ilerleme gösterebilmektedir. Bu bağlamda etkili 

öğretim süreci için teknik aksaklıkların önüne geçilebilmelidir.  

 “Bu yüzden herkesin çizmesini bekleyip göremediğim için kendim 

çizip kontrol etmelerini ya da şıklı sorularla eş olan doğru parçasını 

belirlemelerini ve açıklamalarını istedim. Deneyimleme konusunda 

eksik kaldıklarını düşünüyorum.” ifadesiyle ise öğrencinin kazanım 

gereği eş doğru parçalarını kendisinin çizmesi konusunda yani 

yaparak- yaşayarak öğrenmede eksik kaldığını belirtmiştir.  Bu durum 

öğrencinin sürekli olarak başkalarının desteği veya fikirleri ile 

ilerleyebilmesine yol açabilecek olup zaman geçtikçe kendince bir 

deneyim yaşamaya çekinecekleri ifade edilebilir.  
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Öğretmenlerin 6.sınıf için belirttiği kazanımların 3 tanesi öğrenme 

alanlarından Veri işleme öğrenme alanına, 2 tanesi ise Geometri ve 

ölçme öğrenme alanına aittir. Ortaokul 6. sınıf matematik öğretim 

programında yer alan sayılar ve işlemler, cebir öğrenme alanlarına ait 

kazanımları belirtmemişlerdir. Öğretmenler belirtikleri 6. Sınıf 

kazanımları için teknik etkenler, yaparak yaşayarak öğrenme eksikliği 

ve grupla çalışma gibi nedenlerden dolayı öğretimin uzaktan eğitimde 

olumsuz etkilendiğini belirmişlerdir. Ö6 kodlu öğretmen M.6.3.4.1. 

kazanımı için “yüz yüze eğitim öğrencilere hacim ölçmeye yönelik 

stratejiler geliştirmeye fırsat veriyordu. Örneğin öğrenci sınıfta birim 

küpler sayılırken oluşan tabakalarda kaçar tane Birim küp olduğuna 

ve toplam kaç tabaka olduğuna (yaparak ve yaşayarak) geometrik 

cisimleri inşa ederek fark edebiliyordu. Bunun yanında hacmin 

herhangi bir cismin boşlukta kapladığı yer olduğunu bizzat kendisi 

şekli oluşturarak sınıf ortamında arkadaşlarıyla tartışarak 

öğreniyordu.”  şeklinde görüşünü belirterek yaparak- yaşayarak 

öğrenmenin ve grupla öğrenmenin önemini ve uzaktan eğitimde bunu 

sağlayamadığını vurgulamıştır. 

Öğrenci için önem arz eden akran öğretiminin önemini belirten bu 

ifade akranlar arasındaki etkileşimlerin doğurmuş olduğu olumlu 

öğrenme ortamına da dikkat çekmektedir. Bu yüzden gerçekleştirilen 

yüz yüze eğitimin sahip olduğu avantajlardan biri olan etkileşim öğesi 

de vurgulanmış olmaktadır.  
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7.sınıf için belirtilen kazanımların 1 tanesi öğrenme alanlarından cebir 

öğrenme alanına, 1 tanesi ise sayılar ve işlemler öğrenme alanına 

aittir. Ortaokul 7. sınıf matematik öğretim programında yer alan 

Geometri ve ölçme, veri işleme öğrenme alanlarına ait kazanımları 

belirtmemişlerdir. Ö4 kodlu öğretmen M.7.2.2.4 kazanımı için 

“Denklem konusu öğrencilerin anlatmakta zorlandığı ve somut 

materyallerle desteklenmesi gereken bir konu uzaktan eğitimde bunu 

aktarmakta zorlandım ve başarılması zor bir konu olarak görüldüğü 

için öğrenciler uzaktan eğitimde daha çok dikkat dağınıklığı 

yaşadılar” olarak görüşünü belirtmiştir.  Soyut bir konu olan denklem 

konusunun yaparak yaşayarak somut materyaller ile öğretimin 

önemine ve bunun uzaktan eğitimde sağlanamadığına dikkat 

çekmiştir. 

Matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitimde öğretimi olumsuz 

etkilendiğini belirttiği kazanımlar ve nedenleri incelendiğinde uzaktan 

eğitimin öğretimi olumsuz kılmasının nedeni grup etkinlikleri ile 

öğretimi zenginleştirilebilecek kazanımların öğretiminin 

bireyselleştiği, sınıf ortamındaki gibi birbirinden öğrenme imkan ve 

ortamının azaldığı ve teknoloji kullanımı faydalı olsa da bazı 

kazanımların somut materyal ile de mutlaka desteklenmesi gerektiği 

ve uzaktan eğitim ile öğretilebilecek kazanımlar mevcutken teknik 

imkansızlıkların bunu engellediğidir. Bu nedenlerin öğretmenler 

tarafında uzaktan eğitimde sağlanamaması öğretimi olumsuz 

etkilemiştir. 
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Tablo2.Uzaktan eğitimde öğrenimi olumsuz etkilenen kazanımlar 

Temalar  Kodlar  Öğretmen 
kodları 

M.5.1.6.2. Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü 

temsil eden kesir ve ondalık gösterimle 
ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine 
dönüştürür. 

Somut materyalle 

desteklenememe 

Ö1, Ö2 

M.5.1.6.3. Kesir, ondalık ve yüzdelik 
gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 

Devamlılığın 
sağlanamaması 

Ö4 

M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla 
zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde 
strateji belirler ve kullanır 

İşbirlikli 
öğrenme 
eksikliği 

Ö5 

M.5.1.2.7. Doğal sayılarla zihinden çarpma ve 
bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve 
kullanır. 

İşbirlikli 
öğrenme 
eksikliği 

Ö5 

M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma 
işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 

Teknik etkenler, 

işbirlikli 

öğrenme 
eksikliği 

Ö7, Ö1 

M.5.1.2.6. Doğal sayılarla çarpma ve bölme 
işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 

Teknik etkenler, 

işbirlikli 
öğrenme 
eksikliği 

Ö7, Ö1 

M.6.3.3.1. Çember çizerek merkezini, 
yarıçapını ve çapını tanır. 

Deneyimleme 

eksikliği 
Ö2, Ö6 

M.6.3.1.2. Bir açıya eş bir açı çizer. Deneyimleme 

eksikliği 
Ö3 

M.6.3.4.2. Aynı hacim ölçüsüne sahip farklı 
dikdörtgenler prizmasını birim küplerle 
oluşturur, hacmin taban alanı ile yüksekliğin 
çarpımı olduğunu gerekçesiyle açıklar. 

Somut materyalle 

desteklenememe 

İşbirlikli 
öğrenme 
eksikliği 

Ö7 

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma 
işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 

Somut materyalle 

desteklenememe 

İşbirlikli 
öğrenme 
eksikliği  

Ö2, Ö6 

M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı 
işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 

Somut materyalle 

desteklenememe 

Ö2 

M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme 
işlemlerini yapar. 

Somut materyalle 

desteklenememe 

Ö2 

M.7.3.4.2. Farklı yönlerden görünümlerine Somut materyalle Ö7 
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ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur. desteklenememe 

M.8.3.1.1. Üçgende yardımcı elemanları inşa 
eder. 

Deneyimle 

eksikliği 
Ö3 

M.8.2.2.4. Doğrusal denklemlerin grafiğini 
çizer. 

Teknik etkenler Ö4 

M.8.3.4.1. Dik prizmaları tanır, temel 
elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını 
çizer 

Somut materyalle 

desteklenememe 

Ö1 

M.8.3.4.2. Dik dairesel silindirin temel 

elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını 
çizer. 

Somut materyalle 

desteklenememe 

Ö1 

M.8.3.2.1. Nokta, doğru parçası ve diğer 
şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini 
çizer. 

Teknik etkenler Ö1, Ö4 

M.8.3.2.2. Nokta, doğru parçası ve diğer 
şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü 
oluşturur 

Teknik etkenler Ö1,Ö4 

 

Tablo 2. İncelendiğinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde öğrenimi 

olumsuz etkilendiğini belirttiği kazanımlar görülmektedir. 

Öğretmenler 19 kazanım belirtmiş bunlardan 6’ sı 5.sınıf, 3’ ü 6.sınıf, 

4’ ü 7.sınıf, 6’ sı 8.sınıf kazanımıdır.  

Öğretmenlerin 5.sınıf için belirttiği kazanımların hepsi öğrenme 

alanlarından Sayılar ve işlemler öğrenme alanına aittir. Ortaokul 5. 

sınıf matematik öğretim programında yer alan veri işleme, geometri ve 

ölçme öğrenme alanına ait kazanımları belirtmemişlerdir. Öğretmenler 

belirtikleri 5. Sınıf kazanımları için Somut materyalle 

desteklenememe, Devamlılığın sağlanamaması, İşbirlikli öğrenme 

eksikliği, Teknik etkenler gibi nedenlerden dolayı öğrenimin uzaktan 

eğitimde olumsuz etkilendiğini belirtmişlerdir. Örneğin Ö4 kodlu 

öğretmen M.5.1.6.3. kazanımı için “5. Sınıf konularının birbiri ile 

bağlantılı olması ve öğrencilerin sürekli bir devamlılık 
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sergilememeleri bu konuların öğrenimini olumsuz etkiledi.” şeklinde 

görüşünü belirtmiştir. Matematik kazanımlarının birbirini 

gerektirdiğine, devamlılığın uzaktan eğitimde zorunlu olmaması ya da 

bazı nedenlerle sağlanamamasının öğrenimi olumsuz etkilediğine 

dikkat çekmiştir. Öğretim esnasında yaşanılan bu kopukluk öğrencinin 

bilgilerinin yarım kalmasına ve bir sonraki aşamada ortaya çıkacak 

olan anlaşılmama durumlarına sebep olabilecektir.  

 Ö1 kodlu öğretmen M.5.1.6.2. kazanımı için “Daha önce de tam 

olarak pekiştiremedikleri Kesirler konusunun etkisi ile bu kazanımda 

eksiklere yol açtığını bunun da en büyük nedeninin uzaktan eğitimde 

konunun somut materyallerle yeterince desteklenemediğinden 

kaynaklanmasına bağlıyorum. Çünkü Yüzde konusunda sembolik 

olarak gösterimleri anlayabiliyorlarken fakat bir büyüklüğü ifade 

etmekte zorlandıklarını görüyorum.” görüşü ile teknoloji kullanımı ile 

bazı öğretimler yapılsa bile somut materyal kullanımının ortaokulun 

ilk sınıf düzeyi olan 5. Sınıflar için öğrenmede gerekli olduğunu 

belirtmiştir. 

Konular arası geçiş veya konunun içeriğinde meydana gelecek olan 

genellemelerin yapılabilmesi için öğrencinin somut materyallerle 

desteklenmesi faydalı olacaktır. 

 Öğretmenlerin 6.sınıf için belirttiği kazanımların hepsi öğrenme 

alanlarından Geometri ve ölçme öğrenme alanına aittir. Ortaokul 6. 

sınıf matematik öğretim programında yer alan sayılar ve işlemler, 

cebir, veri işleme öğrenme alanlarına ait kazanımları 
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belirtmemişlerdir. Öğretmenler belirtikleri 6. Sınıf kazanımları için 

Deneyimleme eksikliği, Somut materyalle desteklenememe, işbirlikli 

öğrenme eksikliği gibi nedenlerden dolayı öğrenimin uzaktan 

eğitimde olumsuz etkilendiğini belirmişlerdir. Ö2 kodlu öğretmen 

“Öğrencilerin pergel kullanarak çember çizmesini yüz yüze eğitimde 

sağlayabiliyordum. Ancak uzaktan eğitim de bu uygulamayı eş 

zamanlı sınıf ortamında olduğu gibi gerçekleştiremediler. Videolarla 

destekledikten sonra ödev olarak ders dışında yapmalarını istedim. 

Takibini gerçekleştiremedim” diyerek öğrencilerin pergel yardımıyla 

çember oluşturmayı deneyimleyemediklerini bunun da kazanımın 

öğreniminin eksik kalmasına neden olduğunu belirtmiştir. 

Öğrencinin bizzat olarak yaparak yaşayarak öğrenmesinde bir öncü 

olan öğretmenin, uzaktan eğitimde anında dönüt düzeltmeyi 

verememesi öğrencinin psikomotor becerilerini kullanmayı gerektiren 

etkinliklerde eksik kalmalarına sebep olmaktadır.  

 Aynı şekilde Ö3 kodlu öğretmen M.6.3.1.2. kazanımı için “Kareli 

kağıtta yaptığımız uygulamalarda sıkıntı yaşamadım ama yüz yüze 

eğitim de öğrencilerimin açıölçeri deneyimlemesini sağlıyordum. 

Uzaktan eğitimde ise bunu gerçekleştiremedim. Sadece Eba’ dan 

video ödevleri göndererek görmelerini sağlayabildim.” Diyerek 

öğrencilerin açıölçer ile açı oluşturmayı deneyimleyemediklerini 

vurgulamıştır. Öğretmenlerin 7.sınıf için belirttiği kazanımların 3 

tanesi öğrenme alanlarından Sayılar ve işlemler öğrenme alanına, 1 

tanesi ise Geometri ve Ölçme öğrenme alanına aittir. Ortaokul 7. sınıf 

matematik öğretim programında yer alan Cebir, veri işleme öğrenme 
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alanlarına ait kazanımları belirtmemişlerdir. Öğretmenler öğretimin 

Somut materyalle desteklenememesinden dolayı öğrenimin uzaktan 

eğitimde olumsuz etkilendiğini belirmişlerdir. Ö2 kodlu öğretmen 

M.7.1.1.1. , M.7.1.1.2. , M.7.1.1.3.  kazanımları için “Öğrencilerin 

ellerinde bulunan sayı pullarıyla yapılması öğrencinin öğrenimini 

kolaylaştıracaktır. Ancak bu süreçte her öğrencimize imkanlardan 

dolayı(internet, telefon, bilgisayar, tablet olmaması) zamanında 

ulaşamamamızdan kaynaklı her öğrencimiz pulları hazırlayıp 

dersimizde bu pulları kullanamadı. Kendi hazırlamış olduğum sayı 

pullarıyla yapmış olduğum örnekler de kendilerinin de 

yapamamasından kaynaklı öğrenimde yeterli olmadı.” diyerek birçok 

kazanımın ön bilgisi ve soyut olan bu kazanımlar için somut materyal 

kullanımının daha etkili olduğunu belirtmiştir. Ö6 kodlu öğretmen 

M.7.1.1.1.   kazanımı için yaptığı “Tam sayıların kullanıldığı asansör 

termometre gibi araçlar sayı doğrusu gibi modellerle ilişkilendirildi. 

Fakat sayma pulları sayı doğrusu gibi modellemeleri uzaktan eğitimde 

görsel örnekler olarak kaldı. Oysaki yüz yüze eğitimde öğrencim 

sorgulayarak kendisi ve arkadaşlarıyla örnekleri modeller üzerinde 

uygulayarak konuyu pekiştirme fırsatı buluyordu. Uzaktan eğitimin Bu 

bağlamda öğrenciyim akranlarıyla değil de bireysel öğrenmeye 

yönelttiğini bunun da sorgulama becerisini azalttığını düşünüyorum.” 

Açıklama Ö2 kodlu öğretmenin görüşünü destekler niteliktedir. 

Ayrıca soyut, anlaması zor görünen konuların işbirlikli öğrenme ile 

öğrenme imkanının uzaktan eğitimde ortadan kalktığını belirtmiştir. 

Öğretmenlerin 8.sınıf için belirttiği kazanımların 5 tanesi öğrenme 

alanlarından Geometri ve Ölçme öğrenme alanına, 1 tanesi ise cebir 
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öğrenme alanına aittir. Ortaokul 8. sınıf matematik öğretim 

programında yer alan sayılar ve işlemler, veri işleme, olasılık öğrenme 

alanlarına ait kazanımları belirtmemişlerdir. Öğretmenler belirtikleri 

Deneyimle eksikliği, Teknik sorunlar, Somut materyalle 

desteklenememe nedenlerinden dolayı öğretimin uzaktan eğitimde 

olumsuz etkilendiğini belirmişlerdir.  Ö4 kodlu öğretmen M.8.3.2.1. 

kazanımı için “Öğrencilerim küçük ekranlı telefonlardan derse 

bağlandıkları için çokgenlerin öteleme ve yansıma sonucundaki 

görüntüsünü yansıttığım kareli kâğıt üzerinde oluştururken 

zorlandılar.” şeklinde açıklamasıyla uzaktan eğitimle öğrenimi 

sağlanabilecekse bile teknik sorunlardan kaynaklı kazanımın 

öğreniminin olumsuz etkilendiğini belirtmiştir. Ö3 kodlu öğretmen 

M.8.3.1.1. kazanımı için “Kazanımının öğreniminin az da olsa 

olumsuz etkilendiğini düşünüyorum. Öğrenciler kağıtları katlayarak, 

keserek üçgenin elemanlarını oluşturmada eksik kaldılar. Kendim 

göstersem de deneyimleyip deneyimlemediklerini uzaktan eğitimde 

takip edemedim.” diyerek matematik yazılımları kullanılsa bile 

uygulama gerektiren kısımları deneyimleyemediklerinin bunun da 

kazanımın öğreniminde eksiklikler yarattığını belirtmiştir. 

Matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitimde öğrenimi olumsuz 

etkilendiğini belirttiği kazanımlar ve nedenleri incelendiğinde uzaktan 

eğitimin öğrenimi olumsuz kılmasının en genel nedeni öğretimler 

matematik yazılımları, görsel içerikler videolar gibi materyallerle 

desteklense de birçok kazanımın somut materyal ile öğretiminin 

gerekliliği( yaş aralığı, soyut kazanımlar) ve bunun uzaktan eğitimde 
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sağlanamamasıdır. Diğer belirgin bir neden ise 5. Sınıf öğretim 

programında bulunun kesirler, ondalık gösterim ve yüzdeler 

konularının birbiri ile bağlantılı olması ve öğretim zamanının geniş 

olması uzaktan eğitimde ise devamlılığın olmamasının bu 

kazanımların tümünün öğreniminin olumsuz etkilenmesidir. Ö3 kodlu 

öğretmenin “Kesirler, Ondalık ve yüzdeler konularındaki 

kazanımların öğreniminin olumsuz etkilendiğini düşünüyorum. 

Öğrencilerin derse devam etme zorunluluğunun ve her derse katılma 

imkânının olmaması nedeniyle öğrenciler derslere zaman zaman 

katılabildi. Bu üç konu ise birbirini gerektirdiğinden ondalık 

konusunda iken kesirleri bilmeyen bir öğrenci derse katıldığında konu 

onun için olduğundan zor göründü. Aynı zamanda derste devamlı 

dersi takip eden öğrenciler olduğu için ara ara katılanlara sadece 

sözlü ifadelerle önceki bilgileri kısaca açıklamak zorunda kaldım. Bu 

da doğal olarak öğrencinin gerekli ön bilgiyi anlamlandırmadan 

yenisini anlamaya çalışmasına neden oldu.” Görüşü de bunu destekler 

niteliktedir. 

Tablo3.Uzaktan eğitimde öğretimi olumlu etkilenen kazanımlar 
Temalar  Kodlar Öğretmen 

kodları 
M.5.2.1.5. Bir doğruya üzerindeki veya 
dışındaki bir noktadan dikme çizer. 

Teknolojiyi kullanma 

rahatlığı 
Ö2, Ö1 

M.5.2.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, 
eşkenar dörtgen ve yamuğun temel 
elemanlarını belirler ve çizer. 

Teknolojiyi kullanma 

rahatlığı, Daha fazla 
içerik 

Ö1, Ö2 

M.5.2.2.4. Üçgen ve dörtgenlerin iç 
açılarının ölçüleri toplamını belirler ve 
verilmeyen açıyı bulur. 
 

Teknolojiyi kullanma 

rahatlığı 
Ö2 

M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil Daha fazla içerik Ö2 
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örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 
M.6.1.2.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız 
bölünebilme kurallarını açıklar ve 
kullanır. 

Sınıf yönetimi 
kolaylığı  

Ö3 

M.6.3.4.2. Aynı hacim ölçüsüne sahip 
farklı dikdörtgenler prizmasını birim 
küplerle oluşturur, hacmin taban alanı ile 
yüksekliğin çarpımı olduğunu 
gerekçesiyle açıklar. 

Sınıf yönetim kolaylığı, 
Daha fazla içerik 

Ö5 

M.7.3.1.1. Bir açıyı iki eş açıya ayırarak 
açıortayı belirler 

Sınıf yönetim kolaylığı, 
Teknolojiyi kullanma 

rahatlığı 

Ö6 

M.7.3.1.2. İki paralel doğruyla bir 
keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, 
dış ters açıları belirleyerek özelliklerini 
inceler; oluşan açıların eş veya bütünler 
olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer. 

Sınıf yönetim kolaylığı, 
Teknolojiyi kullanma 

rahatlığı 

Ö6 

M.7.3.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve 

açı özelliklerini açıklar. Yalnızca dışbükey 
çokgenler incelenir. 

Sınıf yönetim kolaylığı, 
Teknolojiyi kullanma 

rahatlığı 

Ö6, Ö4 

M.7.3.2.2. Çokgenlerin köşegenlerini, iç 
ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış 
açılarının ölçüleri toplamını hesaplar. İç 
açılar toplamını keşfetmeye yönelik 
çalışmalara yer verilir. 

Sınıf yönetim kolaylığı, 
Teknolojiyi kullanma 

rahatlığı 

Ö6, Ö4 

M.8.2.2.4. Doğrusal denklemlerin 
grafiğini çizer. 

Sınıf yönetim kolaylığı, 
Teknolojiyi kullanma 

rahatlığı 

Ö7 

M.8.2.2.5. Doğrusal ilişki içeren gerçek 
hayat durumlarına ait denklem, tablo ve 
grafiği oluşturur ve yorumlar. 

Sınıf yönetim kolaylığı, 
Teknolojiyi kullanma 

rahatlığı 

Ö7 

M.8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile 
bu kenarların karşısındaki açıların 
ölçülerini ilişkilendirir. 

Sınıf yönetim kolaylığı, 
Teknolojiyi kullanma 

rahatlığı 

Ö7, Ö6 

M.8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun 
toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının 
uzunluğunu ilişkilendirir 

Sınıf yönetim kolaylığı, 
Teknolojiyi kullanma 

rahatlığı 

Ö7, Ö6 

M.8.3.1.1. Üçgende yardımcı elemanları 
inşa eder. 

Daha fazla içerik Ö4 

M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerden 
yararlanarak ifade eder. 

Daha fazla içerik Ö4 
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Tablo 3. İncelendiğinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde öğretimi 

olumlu etkilendiğini belirttiği kazanımlar görülmektedir. Öğretmenler 

16 kazanım belirtmiş bunlardan 4’ ü 5.sınıf, 2’ si 6.sınıf, 4’ ü 7.sınıf, 

6’ sı 8.sınıf kazanımıdır.  

Öğretmenlerin 5.sınıf için belirttiği kazanımların 1’ i öğrenme 

alanlarından Sayılar ve işlemler öğrenme alanına, 3’ ü geometri ve 

ölçme öğrenme alanına aittir. Ortaokul 5. sınıf matematik öğretim 

programında yer alan veri işleme öğrenme alanına ait kazanımları 

belirtmemişlerdir. Öğretmenler belirtikleri 5. Sınıf kazanımları için 

Teknolojiyi kullanma rahatlığı, Daha fazla içerik gibi nedenlerden 

dolayı öğretimin uzaktan eğitimde olumlu etkilendiğini belirmişlerdir. 

Örneğin, Ö2 kodlu öğretmen M.5.2.1.5. , M.5.2.2.3. , M.5.2.2.4. , 

M.5.1.1.3. kazanımları için “ kazanımlarda Geogebra uygulamasını 

sınıf ortamına göre rahatlıkla kullanabildim. Bu da kazanımların 

öğretiminde bana fayda sağladı.” Demiştir. Ö1 kodlu öğretmenin 

M.5.2.2.3. kazanımı için “ Görsel olarak gerek video kayıt gerekse 

animasyonların öğrencilerin konuya dair özellikleri benimsemelerini 

kolaylaştırıyor. Bu yönden öğretiminde olumlu sonuçlar doğurduğunu 

düşünmekteyim. …. Ve uzaktan eğitim de teknolojiyi daha etkili 

kullanabildiğimi düşünüyorum.” Şeklindeki görüşü hem Ö2 kodlu 

öğretmeni destekler nitelikte hem de uzaktan eğitimde teknolojiyi 

rahta kullanmanın getirisi olarak daha fazla içerik üretip 

kullanabildiğini belirtmektedir.  

Öğretmenlerin 6.sınıf için belirttiği kazanımların 1’ i öğrenme 

alanlarından Geometri ve ölçme öğrenme alanına, 1’ i Sayılar ve 



 

318 YENİ DÜNYA EKSENİNDE GÜNCEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 

işlemler öğrenme alanına aittir. Ortaokul 6. sınıf matematik öğretim 

programında yer alan cebir, veri işleme öğrenme alanlarına ait 

kazanımları belirtmemişlerdir. Öğretmenler belirtikleri 6. Sınıf 

kazanımları için Sınıf yönetimi kolaylığı, Daha fazla içerik gibi 

nedenlerden dolayı öğretimin uzaktan eğitimde olumlu etkilendiğini 

belirmişlerdir. Ö5 kodlu öğretmen “Yüz yüze eğitimde bu kazanım için 

somut materyalden daha çok teknoloji kullanımına yöneliyordum. 

Aynı şekilde bunu uzaktan eğitimde de uygulayabildim ve sınıfta 

olduğu gibi dikkat dağılması olmadığı için de farklı birçok örnek, 

görsel, uygulama ile de destekleyebildim.” ifadesiyle sınıf yönetimin 

uzaktan eğitimde sorun yaratmaması teknoloji kullanım destekli 

öğretimi olumlu etkilediğini açıklamıştır. Öğretmenlerin 7.sınıf için 

belirttiği kazanımların hepsi öğrenme alanlarından Geometri ve 

Ölçme öğrenme alanına aittir. Ortaokul 7. sınıf matematik öğretim 

programında yer alan Cebir, veri işleme, sayılar ve işlemler öğrenme 

alanlarına ait kazanımları belirtmemişlerdir. Öğretmenler belirtikleri 

Sınıf yönetim kolaylığı, Teknolojiyi kullanma rahatlığı nedenlerinden 

dolayı öğretimin uzaktan eğitimde olumlu etkilendiğini belirmişlerdir. 

Örneğin, Ö6 kodlu öğretmen M.7.3.1.1. , M.7.3.1.2. , M.7.3.2.1.  

kazanımları için “ dinamik geometri yazılımlarını sınıf ortamında 

kullanmak zaman alıcı ve öğretmen için iş yükü oluştura biliyordu. 

Fakat uzaktan eğitimde ekran paylaşma özelliği ile Geogebra gibi 

geometri yazılımlarını daha kolay kullandım……böylelikle görsellik 

bol olduğu için dikkat dağınıklığı da azaltılmış oldu.” şeklinde 

görüşünü belirtmiştir. 
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Dinamik yazılımların sağlamış olduğu görselleştirmenin avantajlarına 

değinen öğretmen adayı, dezavantajlı bir durumu avantaja çevirmenin 

yollarını da belirtmiştir.  

Öğretmenlerin 8.sınıf için belirttiği kazanımların 3 tanesi öğrenme 

alanlarından Geometri ve Ölçme öğrenme alanına, 3 tanesi ise cebir 

öğrenme alanına aittir. Ortaokul 8. sınıf matematik öğretim 

programında yer alan sayılar ve işlemler, veri işleme, olasılık öğrenme 

alanlarına ait kazanımları belirtmemişlerdir. Öğretmenler belirtikleri 

Sınıf yönetim kolaylığı, Teknolojiyi kullanma rahatlığı Daha fazla 

içerik nedenlerinden öğretimin uzaktan eğitimde olumlu etkilendiğini 

belirmişlerdir. Örneğin, Ö7 kodlu öğretmen M.8.2.2.4. kazanımı için 

“Grafik oluşturma kısmında yüz yüze eğitim de de teknolojiden 

faydalanıyordum. Uzaktan eğitim dikkat dağıtıcı unsur olmadığı için 

de bunu daha etkili kullanmamı sağladı.” diyerek açıklama yapmıştır. 

Matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitimde öğretimi olumlu 

etkilendiğini belirttiği kazanımlar ve nedenleri incelendiğinde uzaktan 

eğitimin sınıf yönetimi kolaylığı sağlaması ve hem yönetim 

kolaylığının getirisi olan hem de içeriklerin ders öncesi hazır 

bulunabilmesi gibi etkenlerin sonucu teknolojiyi rahat ve kolay 

kullanma öğretmenlerin öğretim sürecini olumlu etkilemiştir. 
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Tablo4. Uzaktan eğitimde öğrenimi olumlu etkilenen kazanımlar 
Temalar Kodlar Öğretmen 

kodları 
M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların 
bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak 
değerlerini belirtir.  

Dikkati 

dağıtıcı 
etkenler 

Daha fazla 

içerik 

Ö2, Ö4 

M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla 
toplama ve çıkarma işlemi yapar. 

Dikkati 

dağıtıcı 
etkenler 

Ö2 

M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının 
çarpma işlemini yapar. 

Dikkati 

dağıtıcı 
etkenler 

Ö2 

M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en 
çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 

Dikkati 

dağıtıcı 
etkenler 

Ö2 

M.5.2.1.1. Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve 
sembolle gösterir. 

Dikkati 

dağıtıcı 
etkenler 

Ö4 

M.5.2.1.3. Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru 
parçaları çizer. 

Dikkati 

dağıtıcı 
etkenler 

Ö4 

M.5.2.5.2. Dikdörtgenler prizmasının yüzey 
açınımlarını çizer ve verilen farklı açınımların 
dikdörtgenler prizmasına ait olup olmadığına karar 
verir. 

Dikkati 

dağıtıcı 
etkenler 

Daha fazla 

içerik 

Ö5 

M.5.1.3.1. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve 
sıralar. 

Daha fazla 

içerik 

Ö6 

M.6.4.1.2. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve 
sütun grafiği ile gösterir. 

Dikkati 

dağıtıcı 
etkenler 

Ö1 

M.8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu 
kenarların karşısındaki açıların ölçülerini 
ilişkilendirir. 

Dikkati 

dağıtıcı 
etkenler 

Daha fazla 

içerik 

Ö3, Ö2 

M.8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı 
veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu 
ilişkilendirir. 

Dikkati 

dağıtıcı 
etkenler 

Daha fazla 

içerik 

Ö3, Ö2 
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Tablo 4. İncelendiğinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde öğrenimi 

olumlu etkilendiğini belirttiği kazanımlar görülmektedir. Öğretmenler 

11 kazanım belirtmiş bunlardan 8’ i 5.sınıf, 1’ i 6.sınıf, 2’ si 8.sınıf 

kazanımıdır. Öğretmenler uzaktan eğitimde öğrenimi olumlu etkilenen 

7.sınıf kazanımı belirtmemişlerdir. Öğretmenlerin 5.sınıf için belirttiği 

kazanımların 5’ i öğrenme alanlarından Sayılar ve işlemler öğrenme 

alanına, 3’ ü geometri ve ölçme öğrenme alanına aittir. Ortaokul 5. 

sınıf matematik öğretim programında yer alan veri işleme öğrenme 

alanına ait kazanımları belirtmemişlerdir. Öğretmenler belirtikleri 5. 

Sınıf kazanımları için Dikkati dağıtıcı etkenler, Daha fazla içerik gibi 

nedenlerden dolayı öğrenimin uzaktan eğitimde olumlu etkilendiğini 

belirmişlerdir. Örneğin Ö4 kodlu öğretmen M.5.2.1.1. , M.5.2.1.3. 

kazanımları için “Öğrenciler sınıf ortamında olduğu gibi dikkat 

dağınıklığı yaşamadığı için gerekli adımları daha dikkatli takip 

edebildi ve uygulamalar yardımıyla eşit olduğunu görebildiği için 

daha çok ilgisini çekti.” diyerek sınıf ortamındaki çoğu dikkat dağıtıcı 

unsurun olmamasının öğrenimi olumlu etkilediğini belirtmiştir. Yine 

Ö6 kodlu öğretmen M.5.1.3.1.  kazanımı için “kesirleri yazarak temsil 

ettikleri kesirlerin büyüklüklerini karşılaşmada öğrenciler de genelde 

kavram yanılgısı oluşa biliyordu .(paydası büyük olana daha büyüktür 

gibi).  Fakat uzaktan öğretimde görsellik acısından öğrencim fazlaca 

birim kesirlerin temsil ettiği modeller görmüş oldu. (matematik 

yazılımları matematik uygulamaları ile) bu da öğrencilerin 

öğrenmelerinde kolaylık ve berraklık sağlamış oldu.” Daha fazla 

içerik üretip kullanabildiğini belirtmiştir. Öğretmenlerin 6.sınıf için 

belirttiği kazanım öğrenme alanlarından Veri işleme öğrenme alanına 
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aittir. Ortaokul 6. sınıf matematik öğretim programında yer alan cebir, 

geometri ve ölçme, sayılar ve işlemler öğrenme alanlarına ait 

kazanımları belirtmemişlerdir. Öğretmenler 6. Sınıf kazanımı için 

Dikkat dağınıklığı olmamasından dolayı öğrenimin uzaktan eğitimde 

olumlu etkilendiğini belirmişlerdir. Ö1 kodlu öğretmen “Sınıf 

ortamında aynı anda birçok çocuğum veri analizi yapması ve grafikler 

oluşturması oldukça zor iken uzaktan eğitimde aynı anda grafiklerin 

Yorumlanması kolaylaşmıştır. Ayrıca bu grafiklerin çizimi sınıf 

yönetimi bakımından yüz yüze eğitimde olumsuz olurken uzaktan 

ekran karşısında öğrencilerin takip etmelerini kolaylaştırmıştır. Bu da 

sınıf yönetiminde ortaya çıkabilecek aksaklıkları önlemektedir.” 

Olarak açıklamıştır. 

Öğretmenlerin 8.sınıf için belirttiği kazanımların hepsi öğrenme 

alanlarından Geometri ve Ölçme öğrenme alanına aittir. Ortaokul 8. 

sınıf matematik öğretim programında yer alan sayılar ve işlemler, veri 

işleme, olasılık, cebir öğrenme alanlarına ait kazanımları 

belirtmemişlerdir. Öğretmenler belirtikleri Dikkat dağınıklığı 

olmaması, Daha fazla içerik dolayı öğrenimin uzaktan eğitimde 

olumlu etkilendiğini belirmişlerdir. Örneğin Ö3 kodlu öğretmen 

M.8.3.1.3. kazanımı için “Geogebra uygulamasını kullandım ve 

uzaktan eğitimde birçok örneği hızlı dikkat dağılımı yaşanmadan 

gösterebildim.” Şeklinde açıklama yapmıştır. 
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Tablo 5.  Matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitimde matematik öğretim ve 

öğrenim sürecinin iyileştirilmesi için önerileri 
Temalar  Kodlar Öğretmen 

kodları 
Sisteme yönelik 
öneriler 

Öğrencilerin grup olarak çalışabileceği 
sistemler oluşturulmalı/iyileştirilmeli 

Ö1, Ö6 

Öğrencileri aktif kılmak için sistem 
iyileştirilmeli 

Ö1, Ö5 

EBA Tv’ nin takibi için sistem geliştirilmeli Ö5, Ö1, 
Ö4 

Öğretmene yönelik 
öneriler  

Öğretmenler kendilerini uzaktan eğitimde 
kullanabilecekleri uygulamalar açısından 
geliştirmeli  

Ö1, Ö2 

Öğretmenler uzaktan eğitimde öğrencilerin 
devamlı ve istekli olabilmeleri için ilgi çekici 
halde öğretim süreci planlamalı 

Ö2, Ö7 

Öğretmenler içeriklerini uzaktan eğitime 
uygun(somutlaştırmaya yardımcı, ilgi çekici 
)olacak şekilde geliştirmeli 

Ö1, Ö2, 
Ö4, Ö6 

Velilere yönelik 
öneriler 

Öğrenciler için ev de sınıf ortamı yaratılmalı 
 

Ö3,Ö1, 
Ö7 

Öğrencilere ders saatlerinde ev işi, kardeş 
bakımı vb. görevler yüklenmemeli 

Ö3, Ö1, 
Ö7 

EBA Tv’ den yararlanan öğrenciler için 
öğrenci takibini yapılması 

Ö7, Ö1 

Eğitimi 
düzenleyenlere 
yönelik öneriler 

Öğrencilerin fırsat eşitliği sağlanmalı (cihaz, 
internet vb.) 

Ö1, Ö2, 
Ö3, Ö4, 
Ö5, Ö6, 
Ö7 

Öğretmenlere uzaktan eğitim uygulamaları 
için hizmet içi eğitim verilmeli 

Ö5, Ö7 

Uzaktan eğitimde kullanılabilecek Türkçe 
program geliştirilmeli/ programlar Türkçeye 
çevrilmeli 
 

Ö3, Ö7 

Devamsızlık ve puanlama için düzenleme 
yapılmalı 

Ö5, Ö1, 
Ö7, Ö2, 
Ö3, Ö4, 
Ö6 
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Tablo 5 incelendiğinde matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitimde 

matematik öğretim ve öğrenim sürecinin iyileştirilmesi için önerileri 

görülmektedir.  Öneriler sisteme yönelik, öğretmenlere yönelik, 

öğrencilere yönelik, eğitimi düzenleyenlere yönelik olmak üzere 

temada incelenmiştir.  Sisteme yönelik öneriler öğrencilerin grup 

olarak çalışabileceği sistemler oluşturulmalı/iyileştirilmeli, öğrencileri 

aktif kılmak için sistem iyileştirilmeli, EBA Tv’ nin takibi için sistem 

geliştirilmelidir. Ö6 kodlu öğretmen “şu an kim kullandığımız 

yazılımlarda genel olarak 2 3 öğrencim konuştuğunda sesler birbirine 

karışıyor. Bu yüzden öğrenci genelde tekli bireysel öğrenme yapıyor. 

Sınıf ortamında ki gibi grup çalışmaları yapabilecekleri uygulama 

olabilir. Grup çalışması bireysele göre daha iyi öğrenme sağlıyor.” 

Olarak görüşünü sisteme yeni özellikler eklenerek sistemin sınıf 

ortamını yansıtacak şekilde düzenlenebileceğini belirtmiştir. 

Öğretmene yönelik öneriler ise öğretmenler kendilerini uzaktan 

eğitimde kullanabilecekleri uygulamalar açısından geliştirmeli, 

öğrencilerin devamlı ve istekli olabilmeleri için ilgi çekici halde 

öğretim süreci planlamalı, içeriklerini uzaktan eğitime 

uygun(somutlaştırmaya yardımcı, ilgi çekici )olacak şekilde 

geliştirmeli şeklinde olmuştur. Velilere yönelik öneriler öğrenciler için 

ev de sınıf ortamı yaratılmalı, öğrencilere ders saatlerinde ev işi, 

kardeş bakımı vb. görevler yüklenmemeli, EBA Tv’ den yararlanan 

öğrenciler için öğrenci takibini yapılması şeklindedir. Ö3 kodlu 

öğretmen “öğrenciler ev işlerine(kardeş bakimi, bulaşık vb.)  yardım 

ettikleri için derse katılamamakta ya da verimleri düşmektedir.” 

İfadesiyle öğrencilerin okul ortamında olmasa da eğitime devam 
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ettiklerini velilerin farkında olması gerektiğini belirtmiştir. Eğitimi 

düzenleyenlere yönelik öneriler öğrencilerin fırsat eşitliği sağlanmalı 

(cihaz, internet vb.), öğretmenlere uzaktan eğitim uygulamaları için 

hizmet içi eğitim verilmeli, uzaktan eğitimde kullanılabilecek Türkçe 

program geliştirilmeli/ programlar Türkçeye çevrilmeli, devamsızlık 

ve puanlama için düzenleme yapılmalı şeklinde olmuştur. Ö5 kodlu 

öğretmen “öğretim ve öğrenimi olumsuz etkilenen kazanımlar için 

önerim ilk olarak tüm kazanımların olumsuz etkilenmesine neden olan 

imkanı olmayan öğrencilerin eğitime kazandırılmasıdır. Tablet 

dağıtımı ve Eba Tv bunun için yeterli olmamaktadır. Eba Tv’ nin 

takibini yapılacağı bir sistem geliştirilebilir. Öğretmenler teknoloji 

kullanımı uzaktan eğitim için yararlı olacak uygulamaların 

kullanımını içeren hizmet içi eğitim alabilir.” Şeklinde genel 

görüşünü bildirmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada uzaktan eğitimin matematik kazanımlarının öğretim ve 

öğreniminde oluşturduğu avantaj ve dezavantajlar öğretmen görüşleri 

bağlamında incelenmiştir. Uzaktan eğitimde matematik öğretiminin 

iyileştirilmesi için önerileri alınmıştır. Alınan cevaplar incelendiğinde 

öğretmenler birbirinden farklı kazanımlar üzerinde de durmuşlardır. 

Örneğin M.8.3.1.2. kazanımını Ö7 ve Ö6 kodlu öğretmenler uzaktan 

eğitimde öğretimi olumlu etkilenen kazanım Ö3 ve Ö2 kodlu 

öğretmenler uzaktan eğitimde öğrenimi olumlu etkilenen kazanım 

olarak değerlendirmişlerdir. Diğer öğretmenler ise bu kazanım 

hakkında görüş belirtmemiştir. Yine aynı kazanımlar için 
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öğretmenlerin hem farklı hem de benzer görüşlerde bulundukları 

söylenebilir. Örneğin M.5.2.2.3. kazanımı için Ö1 ve Ö2 kodlu 

öğretmenler uzaktan eğitimde öğretiminin olumlu etkilendiğini 

belirtmişlerdir. Açıklamaları birbirini destekler niteliktedir. 

Öğretmenlerin aynı kazanımlar için farklı cevaplar vermesinin ise 

(uzaktan eğitim bu kazanımın öğretimi için olum-olumsuzdur gibi) 

sebebinin cevapların devamındaki açıklamaları doğrultusunda öğretim 

sürecinde kullandıkları yöntem ve tekniklerin farklı olması olarak 

belirlenmiştir. Matematik programlarının gelişimi aşamasında 

kullanılacak olan stratejiler büyük önem taşımaktadır (Deringöl, 

2020).  Örneğin M.6.3.4.2. kazanımı için Ö7 kodlu öğretmen uzaktan 

eğitimde öğretiminin olumsuz etkilendiğini söylerken Ö5 kodlu 

öğretmen uzaktan eğitimde bu kazanımının öğretiminin olumlu 

etkilendiğini belirtmiştir. Ö7 kodlu öğretmen “ Sınıf ortamında 

kendilerinin bir prizma oluşturup tabana yerleştirdikleri tabakadan 

üst üste koymalarıyla hacmi deneyimleyebilmeleri uzaktan eğitimde 

sadece görsel üzerinden benim göstermem ile sınırlı kaldı. Bununla 

beraber bu uygulamayı sınıfta grup olarak gerçekleştirdiğimiz için 

birbirlerinden öğrenebiliyorlar ve ön yargıları olan öğrenciler için 

daha eğlenceli anlaşılır olarak geçiyordu.” Şeklinde açıklamasından 

öğrencilerin aktif olduğu, grup çalışmasını içeren bir sınıf ortamına 

sahip olduklarını belirtmektedir. Ö5 kodlu öğretmenin görüşü ise “Yüz 

yüze eğitimde bu kazanım için somut materyalden daha çok teknoloji 

kullanımına yöneliyordum. Aynı şekilde bunu uzaktan eğitimde de 

uygulayabildim ve sınıfta olduğu gibi dikkat dağılması olmadığı için 

de farklı birçok örnek, görsel, uygulama ile de destekleyebildim.” 
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şeklinde olmuştur. Buradan öğretmenin teknoloji kullanımında sınıf 

yönetiminde yaşadığı zorluğu uzaktan eğitimde yaşamadığı ve somut 

materyal( birim küpler, prizmalar) kullanmadığı ve gerekli görmediği 

için uzaktan eğitimin kazanım öğretiminin olumlu etkilendiği sonucu 

çıkarılabilir. Bu durum öğretmenin sınıf ortamında Ö7 kodlu 

öğretmen gibi etkinlik, grup çalışması yapmaması veya somut 

materyal ile desteklememesi yani genel olarak ders için seçtiği yöntem 

ve tekniklerin farklı olması bu sonucu ortaya çıkarmıştır. 

Öğretmenler genellikle ‘Geometri ve Ölçme’ alt öğrenme alanında 

bulunan kazanımlar için her sınıf seviyesinde uzaktan eğitimin faydalı 

olduğunu belirtmişlerdir. Bunun nedeninin ise uzaktan eğitimde sınıf 

yönetimin yüz yüze eğitime göre daha kolay olması sonucu bu 

konulardaki teknoloji kullanımlarını (geogebra, sketchometry vb.) 

daha rahat gerçekleştirebilmeleri, fazlaca içerik kullanabilmeleri 

olarak belirtmişlerdir. Uzaktan eğitimde içeriğin metin, video ve ses 

formatlarında sunulmasını sağlayarak katılımcıların ilgisini 

çekebileceğini ve karmaşık bilgileri anlamaya yardımcı olabileceğini 

belirten çalışmalar (Burmark, 2004; Kenny 2002) bu görüşü destekler 

niteliktedir. Öğretmenlerin bir kısmı ise somut materyal kullanımının 

bu alt öğrenme alanı kazanımlarının çoğu için daha faydalı olduğunu 

bu yüzden uzaktan eğitimin bu kazanımlar için faydalı ama yetersiz 

olduğunu belirtmişlerdir.Fedele ve Li (2008) de matematik dersi için 

uzaktan eğitimin tek başına yetersiz olduğunu vurgulamışlardır. 

Örneğin Ö1 kodlu öğretmen M.8.3.4.1. kazanımı için uzaktan eğitimle 
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öğrenmenin gerçekleştiği fakat somut materyal kullanarak öğrenme 

deneyiminin eksik kaldığını içeren görüşte bulunmuştur. 

Öğretmenlerinin çoğunluğunun uzaktan eğitimde öğrenimi olumsuz 

etkilenen kazanımlar olarak gösterdiği sayılar ve işlemler alt öğrenme 

alanında bulunan tahmin etme ve strateji geliştirmeyi içeren 

kazanımlardır olarak söylenebilir. Nedenini ise genellikle teknik 

eksiklikler olarak belirtmişlerdir. Bu da uzaktan eğitimin kazanımın 

öğreniminde oluşturduğu dezavantaj fırsat eşitliğini sağlanamamasının 

bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 

Yine sayılar ve işlemler alt öğrenme alanında bulunan kesirleri içeren 

kazanımların öğretim ve öğrenimin uzaktan eğitimde olumlu 

etkilendiğini belirtmişler nedeninin ise parçalama, modelleme 

işlemlerinin uzaktan eğitimde teknoloji kullanarak daha rahat, kolay 

ve çeşitli yapılabildiğini belirtmişlerdir.Ö6 kodlu öğretmenin 

M.5.1.3.1. kazanımı için yaptığı “Kesirleri yazarak temsil ettikleri 

kesirlerin büyüklüklerini karşılaşmada öğrenciler de genelde kavram 

yanılgısı oluşa biliyordu .(paydası büyük olana daha büyüktür gibi).  

Fakat uzaktan öğretimde görsellik acısından öğrencim fazlaca birim 

kesirlerin temsil ettiği modeller görmüş oldu. (matematik yazılımları 

matematik uygulamaları ile) bu da öğrencilerin öğrenmelerinde 

kolaylık ve berraklık sağlamış oldu.” görüşü buna örnek olarak 

verilebilir. 

Öğretmenlere öğretim ve öğrenimi olumsuz etkilenen kazanımlar için 

önerileri sorulduğunda ise kazanımlar doğrultusunda genellemişler ve 
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hedeflenen kazanımların öğrencilere edindirilebilmesi ve en etkili 

biçimde edindirilmesi için ilk olarak fırsat eşitliğinin sağlanması 

gerektiği hiç derslere katılamayan, mikrofon ve kamera özelliklerinde 

arıza olan öğrencilere çözüm bulunması eğitimi büyük ölçüde 

etkileyeceğini belirtmişlerdir. Bununla beraber ailelerin öğrencileri 

için uygun çalışma ortamı oluşturmaları gerektiğinin 

bilinçlendirmelerinin önemi üzerinde durmuşlardır. Özellikle bu 

sosyo- ekonomik ve sosyo- kültürel durumları alt düzeyde olan 

velilerin öğrencileri için daha önemli bir konudur. Genel imkan 

sorunlarının dışında uzaktan eğitimin güdüleme ve devamlılık 

unsurlarının eksik olduğunu matematik yığılmalı ve çoğu öğrencinin 

önyargılı olduğu bir alan olmasından bu unsurların önemli olduğunu 

belirtmişlerdir. Bunun için katılım koşullarının tespit edilip devam 

takibinin getirilmesini yeni bir puanlama sisteminin güdüleme adına 

oluşturulması gerekliliğini belirtmişlerdir. 

Sosyal ilişkilerin öğrenme üzerindeki önemini vurgulayan birçok 

çalışma bulunmaktadır. Uzaktan eğitimde sınıf etkileşimi 

sağlanamamaktadır. Bu ortamın az da olsa oluşturulabilmesi için 

Zoom ve Google Meet programlarında bulunan odalara ayırma 

özelliğinin uzaktan eğitimde grup çalışması için kullanılması 

sağlanabilir, buna benzer özellikler EBA için geliştirilebilir. Sınıf 

mevcutları düşürülerek 40 kişilik bir sınıf yerine 15- 20(belki daha az) 

sınıf mevcutları ile uzaktan eğitim yapılarak öğrencileri derse aktif 

katılma imkânları artırılabilir.  Sürecin bitmesi halinde ise öğretmen 

görüşleri dikkate alınarak uzaktan eğitimin olumlu etki ettiği belirtilen 
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geometri ve ölçme kazanımlarının öğretimine teknoloji ve uzaktan 

eğitim matematik uygulamaları dersi kapsamında daha çok dâhil 

edilebilir.  

Öğrencinin ilgisi, takibi, öğrenme yeteneği gibi birçok faktör 

matematik hedeflerine ulaşılmasını etkilese de öğrenci başarısını, 

öğretmenin matematiği öğretim bilgisi (Ball, Thames ve Phelps, 2008) 

de etkilemektedir. Genel bir çıkarımla öğretmenlerin öğretimlerini 

uzaktan eğitime uygun dönüştürmeleri uzaktan eğitimin öğretim ve 

öğrenimde olumsuzluk yarattığı birçok kazanımın olumsuzluğunu 

ortadan kaldırılabilir. Buna ek sınıf ortamının, sosyal öğrenmenin, 

öğrenci- öğrenci etkileşiminin, olumlu örtük öğrenmelerin önemi 

açıktır ve bunu uzaktan eğitimde sağlamak mümkün değildir. 
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GİRİŞ 

Matematik, temel eğitimin önemli parçalarından biridir. Günlük 

hayatta temel matematiksel becerilerin yanında birtakım üst düzey 

düşünme becerilerinin gelişmesinde de rol almaktadır (Umay, 2003). 

Matematiği sayılarla düşünme yeteneği olarak tanımlayan Tuncer ve 

Yılmaz (2016)’a göre matematiğin doğasının anlaşılması ile bu 

yeteneğin ortaya çıkmasının mümkün olacağı ifade edilmektedir. 

Matematiğin doğası incelendiğinde ise soyut olduğu ve kurallardan 

meydana geldiği görülmektedir (Ekinözü ve Şengül, 2007).  

Matematiğin insan hayatındaki yerinin önemli olması ise okul öncesi 

eğitimden başlayarak matematik öğretimine ağırlık verilmesini 

sağlamaktadır (Demir ve Küçük, 2009). Matematik öğretiminin 

temelini oluşturan ilk yıllardaki öğrenmelerde yaşanan problemlerin 

sonraki yıllarda görülecek matematik derslerinde daha büyük 

problemleri beraberinde getireceği belirtilmektedir (Ekinözü ve 

Şengül, 2007).  

Matematiğin ifade edilen şekilde birikimli bir yapıya sahip olması 

sebebiyle önceki bilgilerin sonraki bilgiler için temel oluşturduğu 

görülmektedir. Bu yapı matematik dersindeki kavramların 

öğretiminde oluşacak kavram yanılgılarının (Demir ve Küçük, 2009) 

ve hataların açığa çıkarılması gerekliliğini doğurmaktadır. Çakmak 

Gürel ve Okur (2016), kavram yanılgısını kavramın bilimsel olarak 

kabul gören tanımından farklı olarak algılanması ve öğrencinin bu 

algıda sistemli ve ısrarcı olması şeklinde tanımlamaktadır. Hata ise 
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öğrencilerin farkında olmadan veya dikkatsizlik sonucunda ortaya 

koyduğu yanlışı ifade etmektedir (Birgin ve Demirören, 2020). 

Kavram yanılgılarının hatalara sebep olduğu (Erdem ve Sarpkaya 

Aktaş, 2018) ve hata veya kavram yanılgılarının zamanında tespit 

edilmesinin matematikte tam öğrenmenin sağlanması için önemli 

olduğu belirtilmektedir (Birgin ve Demirören, 2020). Çünkü 

öğrencide oluşan kavram yanılgısı ve hata yeni öğrenmeleri olumsuz 

yönde etkileyecektir (Çavuş Erdem ve Gürbüz, 2015). Baştürk 

(2009)’ün öğretmen adaylarıyla yaptığı çalışmada öğretmen adayları 

hatanın sakınılması gereken ve hemen kaldırılması gereken bir durum 

olduğunu belirtmiştir. Fakat öğrenmenin desteklenmesi amacıyla 

hataların tespiti ve giderilmeye çalışılmasının önemli olduğu 

belirtilmektedir (Alkan ve Güner, 2010).  Konyalıoğlu ve Özkaya 

(2019)’nın ortaokul matematik öğretmenleriyle gerçekleştirdiği 

çalışmada hata temelli aktiviteler sonucunda öğretmenlerin hataya 

olan yaklaşımlarında değişim olduğu ifade edilmiştir. Çalışmanın 

sonucunda ise öğretmenlerin bilişsel becerilerinin yanında duyuşsal 

beceriler kazandığı ve öğrenci hatalarını olumsuz olarak 

değerlendirmeyip eğitimde bir araç olarak görülmeye başlandığı 

belirtilmiştir.  

Matematikte zorlanılan alt öğrenme alanlarından birinin sayılar alt 

öğrenme alanı olduğu ve matematikte birden çok sayı kümesi olması 

sebebiyle öğrencilerin bir sayı kümesindeki özellikleri farklı bir sayı 

kümesinde de kullandıkları ifade edilmektedir. Matematik dersinin 

ünitelerinin birbirine bağlı olması öğrencilerin ilk tanıştıkları sayı 
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kümesindeki kavram yanılgılarının diğer sayı kümelerinde de zorluk 

yaşatacağını ve sonraki her sayı kümesinde bu zorlukların birikerek 

çoğalacağı belirtilmiştir (Yayla, 2016). Zehir ve Zehir (2019)’in tam 

sayılarla ilgili yaptıkları çalışmada ilkokulda doğal sayı kavram ve 

işlemlerini öğrenen öğrencinin, aynı bilgileri ortaokulda tam sayı 

kavram ve işlemlerinde uygulamaya çalıştığında çeşitli sıkıntılarla 

karşılaşabileceğini belirtmiştir. Buna örnek olarak da büyük sayıdan 

küçük sayıyı çıkarabilen ve 5-3 işlemini kolayca yapabilen bir 

öğrencinin, küçük sayıdan büyük sayının çıkarılmasının gerektiği 2-7 

işlemini yaparken sıkıntı yaşaması verilmiştir. Ortaokul matematik 

öğretim programı incelendiğinde tam sayılar konusunun 7. Sınıf 

konuları içerisindeki rasyonel sayılar, rasyonel sayılarla işlemler, 

eşitlik ve denklem, 8. Sınıf konuları içerisinde üslü ifadeler, cebirsel 

ifadeler ve özdeşlikler, doğrusal denklem, eşitsizlikler ve üçgenler 

konularına temel oluşturduğu görülmektedir (MEB, 2018). Tam 

sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinde yaşanacak öğrenme 

eksikliği, cebir öğrenme alanı öğrenmelerindeki engellerden biridir. 

Öğrencilerin tam sayılarla dört işlem yapabilme yeteneklerine ve 

kavrama düzeylerine dayanan sonraki matematiksel kavramları 

anlamlandırmada, bu yetenek ve kavrama düzeyleri etkili olmaktadır 

(Ponce, 2007). Sonraki öğrenmelere temel oluşturacak bir kavramı 

anlamada yaşanacak yanlışlıklar, yeni bilgilerin edinilmesinde ve 

bütünleştirilmesinde engel oluşturmaktadır. Öğrenciler yeni bir 

kavram öğrenirken öncelikle altında yatan temel kavramlara ilişkin 

yanılgılarını düzeltmeleri gerekmektedir. Öğretmenlerin öğrencilerde 

kavram yanılgısı olup olmadığını veya matematiksel kavramı anlayıp 
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anlamadıklarını analiz etmesi önem taşımaktadır (Fadillah ve Susiaty, 

2018). 

Sayılar öğrenme alanının önemli bir basamağı olan tam sayılar 

konusunda öğrenciler birtakım zorluklar yaşamaktadır. Bu zorluklara 

konunun yeni ve soyut olması sebep olarak gösterilmektedir (Dereli, 

2008). İlgili alan yazın incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin 

matematikte zorlandığı konuların tespit edildiği çalışmada, 

öğrencilerin tam sayılarla problemler konusunu %65 oranla “kısmen 

zordu” olarak belirttikleri ifade edilmiştir (Yayla, 2016). Evirgen 

(2014) 7. Sınıf matematik öğretim programında zor olarak algılanan 

konuları öğrenci ve öğretmen perspektifinden değerlendirdiği 

çalışmasında 35 konu ele alarak öğretmenlerin bu konular içerisinden 

en zor ilk 15 konu arasında tam sayılarla işlemler ve tam sayılarla 

ilgili problemler konularının yer aldığını belirttikleri, öğrencilerin ise 

bu konuları kolay görmediklerini fakat en zor 15 konu içerisinde 

belirtmediklerini ifade etmiştir. 

Tam sayılar ve tam sayılarla işlemler konusunda öğrencilerin sahip 

oldukları öğrenme güçlüklerini, kavram yanılgılarını ve hataları konu 

alan çalışmalar incelendiğinde İşgüden (2008)’in yaptığı çalışmada 

öğrencilerin, sıfırın tam sayılar kümesindeki yerini belirleme, pozitif 

ve negatif tam sayıları tanımlama, negatif sayıları karşılaştırma, tam 

sayıların kuvvetini alırken özellikle negatif bir tam sayının tek ve çift 

kuvvetini hesaplama, toplama ve çıkarma işleminin birlikte verildiği 

durumlarda tam sayıların işaretleri ile ilgili işlemlerinde zorluklar 

yaşadıkları ve dört işlemi de içeren işlemler verildiğinde öncelik 
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sırasında tereddüt yaşadıkları sonuçlarını elde etmiştir. Avcu ve 

Durmaz (2011)’ın yaptığı çalışmada öğrencilerin öğrenmelerinde, 

negatif ve pozitif tam sayı ayrımını yapamadıkları, sıfırın tam sayılar 

kümesinde neyi ifade ettiğini bilemedikleri, sıfırın da bir işareti 

olduğunu düşündükleri, çarpma ve bölme işlemi yaparken işaret 

kullanmayıp işaret kullandıkları zaman ise yanlış sonuçlara ulaştıkları, 

tam sayılarla çıkarma işlemi yaparken sayı değeri büyük olan sayıdan 

sayı değeri küçük olan sayıyı çıkarma eğiliminde oldukları ve bölme 

işleminde sıfırın bölen veya bölünen olma durumları arasındaki farkı 

karıştırdıkları ve verilen tam sayının önüne gelen işaretin sayının 

işaretini etkileyeceğini göz ardı ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Bağdat ve Yenilmez (2014)’in yaptıkları çalışmada öğrencilerin tam 

sayılarla işlemler konusunda; çıkarma işleminde negatif bir tam 

sayının yönü ile çıkarma işlemini belirten eksi (-) işaretini ayırt 

edemedikleri, oluşturulan kuralları karıştırdıkları ve çarpma ve bölme 

işleminde tam sayıların işaretlerine dikkat etmedikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. Başıbüyük ve diğerlerinin (2015) yaptıkları çalışmada 

öğrencilerin eksi (-) işaretine anlam yükleme noktasında, tam sayılarla 

çıkarma işlemi yapmada ve tam sayıları karşılaştırma noktasında 

zorluklar yaşadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Yürekli (2020) yaptığı 

çalışmasında öğrencilerin tam sayılarla işlemler konusunda negatif bir 

tam sayıdan pozitif bir tam sayıyı çıkarma, iki negatif sayıyı 

birbirinden çıkarma, tam sayılarla çarpma ve bir tam sayıyı sıfıra 

bölme işlemlerinde kavram yanılgıları olduğunu tespit etmiştir. 

Embong ve Khalid (2020)’in tam sayılarla dört işlemi içeren problem 

durumlarında öğrencilerin hata ve kavram yanılgılarını ve 
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nedenlerinin araştırıldığı çalışmada yapılan hataların dikkatsizlikten, 

temel bilgi eksikliğinden, tam sayılara ait kuralların karışmasından 

kaynaklandığı sonuçları elde edilmiştir. Literatüre bakıldığında 

yapılan çalışmalar tam sayılarla işlemler konusunda yaşanan 

güçlüklerin tespitine yoğunlaşmaktadır. Tam sayılarla işlemler konusu 

kapsamında kavram yanılgısı veya hata tespiti yapan çalışmaların ise 

işlemlere yönelik tespitlerde bulunduğu, hata ve kavram yanılgı 

tespitinin kazanım bazında ele alınmadığı, tespitlerin belirli başlıklar 

şeklinde bir araya getirilip adlandırılmadığı ve hata ve kavram 

yanılgısı tespitinin bir arada detaylı şekilde ele alınmadığı 

görülmektedir. 

Bu araştırmanın amacı, 7. Sınıf öğrencilerinin tam sayılarla işlemler 

konusunda yaptıkları hata ve sahip oldukları kavram yanılgılarını 

tespit etmektir. 

Matematiğin doğasından ve tam sayılar konusunun sayı sistemleri 

içerisinde doğal sayılar konusundan sonra ortaokul öğrencilerinin 

karşılaştıkları yeni bir sayı sistemi olmasından kaynaklanan birtakım 

zorlukların oluşması beklenmektedir. İlgili alan yazın incelendiğinde 

öğrencilerin tam sayılarla işlemler konusu öğrenmelerinde yaşadıkları 

zorlukları, sahip oldukları kavram yanılgılarını ve yaptıkları hataları 

tespit eden çalışmaların hata ve kavram yanılgısını bir arada 

bulundurmadığı ve kazanım bazında detaylı bir şekilde ele almadığı 

görülmektedir. Bu konu kapsamında öğrencilerin yaptıkları hata ve 

sahip oldukları kavram yanılgılarının tespitini birlikte ele alan, tam 

sayılarla işlemler kazanımları doğrultusunda oluşturulan birden fazla 
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soru ile detaylı tespit yapan ve yapılan tespitleri araştırmacılar 

tarafından özel olarak isimlendiren çalışmanın ilgili alan yazına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca tam sayılarla işlemler 

konusundaki hata ve kavram yanılgısı tespitinin ileriki konuların 

öğrenmelerini etkileyeceğinden hareketle mevcut çalışmanın önem 

taşıdığı düşünülmektedir. Mevcut çalışmanın elde edeceği 

sonuçlarında tespit edilecek öğrenci hata ve kavram yanılgılarının 

öğretmenlere ilgili konuya dair durum tespiti yapabilmelerinde, 

hazırlayacakları ders planlarını ve ders materyallerini bu doğrultuda 

düzenlemelerinde rehberlik yapacağı hususunda önem taşıdığı 

düşünülmektedir. 

Bu ifadelerden yola çıkarak araştırmanın problem cümlesi “7. Sınıf 

öğrencilerinin tam sayılarla işlemler konusundaki hata ve kavram 

yanılgıları nelerdir?” şeklinde oluşturulmuştur. Bu araştırmanın alt 

problemleri ise şu şekildedir: 

1. 7. Sınıf öğrencilerinin tam sayılarla işlemler konusundaki 

hataları nelerdir? 

2. 7. Sınıf öğrencilerinin tam sayılarla işlemler konusundaki 

kavram yanılgıları nelerdir? 
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1. YÖNTEM 

Çalışmada 7. Sınıf öğrencilerinin tam sayılarla işlemler konusunda 

yaptıkları hata ve sahip oldukları kavram yanılgılarını derinlemesine 

incelemek ve mevcut duruma bütüncül bir yaklaşımla bakmak 

amacıyla (Dağ Pestil ve Özden, 2018) nitel araştırma desenlerinden 

durum çalışması kullanılmıştır.  

1.1. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Kars 

ilinde bulunan iki ortaokulda öğrenim gören otuz 7. Sınıf öğrencisi 

oluşmaktadır. Çalışma grubu oluşturulurken araştırmacıların uzaktan 

eğitim sürecinde ulaşılabilir konumda olan öğrencilerden kolay veri 

toplanabileceği (Akgün ve diğerleri, 2020) durumundan hareketle 

mevcut çalışmada uygun durum örnekleme yöntemine 

başvurulmuştur.  

1.2. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı oluşturulurken ilk olarak taslak ölçek hazırlanarak 

pilot uygulama yapılmış ve elde edilen sonuçlardan hareketle ölçeğe 

son hali verilmiştir. Taslak ölçeğe yönelik maddeler oluşturulurken 

literatüre, matematik dersi öğretim programına ve uzman görüşüne 

başvurulmuştur. Yapılan incelemeler ve uzman görüşleri sonucunda 

öğrencilerin tam sayılarla işlemler konusunda zorluk yaşadıkları ve 

tam sayılar konusunun devamında gelen sayı kümeleri için temel 

oluşturduğu tespit edilmiştir. İlgili konuda öğrencilerin yaptıkları 

hataları ve sahip oldukları kavram yanılgıları ortaya çıkarma amacıyla 
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öncelikle 7. Sınıf tam sayılarla işlemler konusu ile ilgili literatür 

taraması yapılarak öğrencilerin sahip oldukları ve öğretmenlerin bu 

alanda öğrencilerde fark ettikleri kavram yanılgıları ve hatalar 

araştırılmıştır. Ortaokul matematik dersi öğretim programı 

çerçevesinde 7. Sınıf tam sayılarla işlemler konusu ile ilgili maddeler 

oluşturulmuştur. 7. Sınıf tam sayılarla işlemler konusu kazanımları şu 

şekildedir: 

1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili 

problemleri çözer. 

2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer 

strateji olarak kullanır. 

3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak 

ifade eder. 

5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer 

(MEB, 2018). 

Araştırmacılar tarafından oluşturulan taslak ölçeğe ait maddeler 7. 

Sınıf tam sayılarla işlemler konusuna ait tüm kazanımları kapsayacak 

şekilde, açık uçlu soru formunda ve her kazanımdan üçer madde 

toplamda 15 maddeden oluşacak şekilde hazırlanmıştır. Kazanımlara 

ilişkin soru sayısının birden fazla olması ve farklı şıkları içermesi ile 

öğrencilerin yaptıkları hata ve sahip oldukları kavram yanılgıların 

tespitinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. İlgili kazanımın sadece bir 

sorusunu yanlış cevaplayan öğrencinin hata yaptığı fakat aynı kazanım 

kapsamındaki birden fazla soruda yanlış cevap veren öğrencinin 
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kavram yanılgısına sahip olduğu söylenebilmektedir. Hazırlanan 

taslak ölçek için alınan uzman görüşlerinde ölçek maddelerinin 

kazanımları ölçtüğü ve uygun olduğu ifade edilmiştir. Uzman 

görüşleri doğrultusunda taslak ölçek üzerinde değişiklik yapılmadan 

“Tam Sayılarla İşlemler Kazanım Testi” şeklinde isimlendirilmesine 

karar verilerek pilot uygulamaya geçilmiştir.  

Araştırmacılar tarafından hazırlanan Tam Sayılarla İşlemler Kazanım 

Testi, ilgili okulda 20 tane 8. Sınıf öğrencisine 30 dakika süre ile 

uygulanmıştır. Uygulama sırasında öğrencilerin 30 dakika içerisinde 

maddeleri cevaplayamadıkları görülmüştür. Buradan hareketle 

uygulama süresinin 30 dakikadan 40 dakikaya çıkarılması 

planlanmıştır. Hazırlanan ölçeğin 1, 2 ve 11. maddelerinde 

öğrencilerin çözüm yapmakta zorlandıklarını ve sonuca 

ulaşamadıkları, 9. maddedeki b şıkkında araştırmacılar tarafından 

işlemin tam sayılarla çarpma işleminin toplama işlemi üzerinde 

dağılma özelliğini kullanma gerekliliğini belirtmedikleri ve 12. 

Maddede m ve n değerlerinin negatif sayı olarak ifade edildiği ve 

öğrencilere tam sayılarla işlem sınırlaması getirilmediği görülmüştür. 

Pilot uygulama sonrasında öğrencilerin sonuca ulaşmakta 

zorlandıkları 1, 2 ve 11. Maddeler ölçekten çıkartılmış, 9. Maddede b 

şıkkının soru köküne “çarpma işleminin dağılma özelliğini 

kullanarak” ifadesi eklenmiş ve 12. Maddede “m ve n negatif 

sayılardır” ifadesi “m ve n negatif tam sayılardır” ifadesi ile 

değiştirilmiştir. Pilot uygulama sonrasında yapılan değişiklikler ile 14 

maddelik Tam Sayılarla İşlemler Kazanım Testine son hali verilmiştir.  
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Aşağıda yer alan tablolar ile MEB kazanımları ve bu kazanımlara 

karşılık gelen açık uçlu sorular yer almaktadır. 

Tablo 1. Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerini Yapar, İlgili Problemleri 
Çözer. 

Madde 

Numarası 
Madde İçeriği 

1 
a) (-10) + (+24) işleminin sonucu kaçtır? 

b) (-9) + (-32) işleminin sonucu kaçtır? 

2 

a) (+30) – (-13) işleminin sonucu kaçtır? 

b) (-18) – (-27) işleminin sonucu kaçtır? 

c) (-24) – (+11) işleminin sonucu kaçtır? 

3 

Kars’taki hava sıcaklığı -4˚C’dir. Erzurum’un hava sıcaklığı 

Kars’tan 2˚C, Giresun’un hava sıcaklığı Erzurum’dan 10˚C daha 

fazladır. Buna göre Giresun’un hava sıcaklığı kaç derecedir? 

 

Tam Sayılarla İşlemler Kazanım Testi birinci, ikinci ve üçüncü 

sorularında belirtilen kazanıma göre, öğrencilerin tam sayılarla 

toplama ve çıkarma işlemlerini yapması ve ilgili problemleri çözmesi 

beklenmektedir. 

 

Tablo 2. Toplama İşleminin Özelliklerini Akıcı İşlem Yapmak İçin Birer Strateji 
Olarak Kullanır. 

Madde 

Numarası 
Madde İçeriği 

4        +  0 = (+100)   işleminde       yerine hangi sayı gelmelidir?  

5 (–84) +        = 0 işleminde         yerine hangi sayı gelmelidir? 

6 
[(–34) + (+26)] +     = (–34) + [(+26) + (–11)] işleminde 

      yerine hangi sayı gelmelidir? 
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Tam Sayılarla İşlemler Kazanım Testi dördüncü, beşinci ve altıncı 

sorularında belirtilen kazanıma göre, öğrencilerin toplama işleminin 

özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanması 

beklenmektedir. 

Tablo 3. Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemlerini Yapar. 
 

Madde 

Numarası 
Madde İçeriği 

7 
a) (+23) . (–4) işleminin sonucu kaçtır? 

b) (–15) . (–8) işleminin sonucu kaçtır? 

8 

a) 
−32−8  işleminin sonucu kaçtır? 

b) 
0(+25) işleminin sonucu kaçtır? 

c) 
(−36)(+4)  işleminin sonucu kaçtır? 

9 

a) 0 . (-125) işleminin sonucu kaçtır? 

b) (-20) . [ (-8) + (+5) ] işleminin sonucunu çarpma işleminin 

dağılma özelliğini kullanarak bulunuz. 

 

Tam Sayılarla İşlemler Kazanım Testi yedinci, sekizinci ve 

dokuzuncu sorularında belirtilen kazanıma göre, öğrencilerin tam 

sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapması beklenmektedir. 

Tablo 4. Tam Sayıların Kendileri ile Tekrarlı Çarpımını Üslü Nicelik Olarak İfade 
Eder. 

Madde Numarası Madde İçeriği 

10 – 52 + (–4)2  ÷ (–2)3       işleminin sonucu kaçtır? 

11  
(−1)96+0100+(+1)96(−91)0−(−1)93  işleminin sonucu kaçtır? 
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Tam Sayılarla İşlemler Kazanım Testi onuncu ve on birinci 

sorularında belirtilen kazanıma göre, öğrencilerin tam sayıların 

kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade etmesi 

beklenmektedir. 

Tablo 5. Tam Sayılarla İşlemler Yapmayı Gerektiren Problemleri Çözer. 

Madde Numarası Madde İçeriği 

12 

m ve n negatif tam sayıdır. 

m.n= 50 olduğuna göre m+n ifadesinin en büyük değeri 

kaçtır? 

13 

25 soruluk bir sınavda doğru cevaplar için 5 puan, yanlış 

cevaplar için  -3 puan verilmekte ve boş cevaplara puan 

verilmemektedir. Pınar bu sınavdan 17 doğru 4 yanlış 

yapmıştır. Buna göre Pınar’ın sınavdan alacağı puan kaç 

olur? 

14 

Bir ilde sıcaklık 17˚C olan hava sıcaklığı altı gün sonra – 7 

˚C ya düşmüştür. Buna göre hava sıcaklığı bir günde 

ortalama kaç ˚C düşmüştür? 

 

Tam Sayılarla İşlemler Kazanım Testi on ikinci, on üçüncü ve on 

dördüncü sorularında belirtilen kazanıma göre, öğrencilerin tam 

sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözmesi 

beklenmektedir. 

1.3. Verilerin Analizi 

Araştırmada hazırlanan Tam Sayılarla İşlemler Kazanım Testi 

sonucundaki veriler nitel veri analizi yaklaşımlarından içerik analizi 

kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi, belirli kurallarla sınırlı 
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olacak şekilde kodlamalar yaparak daha küçük içerik kategorileri ile 

özetlendiği sistematik ve tekrarlanabilir bir tekniktir (Akgün ve 

diğerleri, 2020). 

Tam Sayılarla İşlemler Kazanım Testinden elde edilen cevaplar 

araştırmacılar tarafından incelenerek doğru, yanlış ve boş şeklinde 

kategorize edilerek, yüzde ve frekans değerleri tablolarda verilmiştir. 

Yanlış verilen cevaplar ayrıca incelenerek öğrencilerin cevaplarındaki 

hata ve kavram yanılgıları kategorize edilerek, yüzde ve frekans 

değerleri ilgili tablolarda sunulmuştur. 

2. BULGULAR 

Bu bölümde öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevapların 

analizi sonucunda soruların cevap dağılımları ve ilgili kazanımlarda 

yaptıkları hata ve sahip oldukları kavram yanılgılarına ilişkin tablolara 

yer verilmiştir. 

Tablo 6. Birinci Soruya Verilen Öğrenci Cevaplarının Dağılımları 

Soru 
Doğru Yanlış Boş  

f % f % f % Toplam 

1-a) 23 77 7 23 - - 
30 

1-b) 21 70 9 30 - - 

 

Tablo 6 incelendiğinde “Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini 

yapar, ilgili problemleri çözer.” kazanımı kapsamında tam sayılarla 

toplama işlemini içeren birinci soruya öğrencilerin verdiği cevaplar 

analiz edildiğinde, çoğunluğun soruyu doğru cevapladığı ve soruyu 

boş bırakan öğrencinin bulunmadığı görülmektedir. İlk şıkkı 
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öğrencilerin %77’si doğru cevaplarken %23’ünün yanlış cevapladığı, 

ikinci şıkkı ise %70’inin doğru cevaplarken %30’unun yanlış 

cevapladığı görülmektedir.  

Tablo 7. Birinci Soruya Öğrencilerin Verdiği Yanlış Cevaplarda Tespit Edilen Hata 
ve Kavram Yanılgıları 

 
Hata/Kavram 

Yanılgısı 
 f % Toplam 

1-a) 
Kavram 

Yanılgısı 

Çarpma işleminin işaret 

özelliğini toplama işlemine 

genelleme 

4 57 7 

1-b) 

Hata İşaret belirleme 1 11 

9 
Kavram 

Yanılgısı 

Çarpma işleminin işaret 

özelliğini toplama işlemine 

genelleme 

6 67 

 

Tablo 7 incelendiğinde tam sayılarla toplama işlemini içeren birinci 

soruya öğrencilerin verdiği yanlış cevaplar analiz edildiğinde sadece 

bir şıkkı yanlış cevaplayan öğrencilerin hata yaptıkları tespit 

edilmiştir. İkinci şıkka yanlış cevap veren öğrencilerin %11’inin 

“İşaret belirleme” hatası yaptıkları görülmüştür. Birinci soruya yanlış 

cevap veren öğrencilerin yaptıkları hata örneği aşağıda verilmiştir.  

 

Şekil 1. İşaret Belirleme 
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Öğrenci a şıkkı için hem toplama işlemini hem de işaret belirlemeyi 

doğru şekilde gerçekleştirmiş fakat b şıkkı için (-9) + (-32) = +41 

cevabını vermişse bu öğrencinin b şıkkı için işaret belirleme hatası 

yaptığı ifade edilebilir. 

Tablo 7 incelendiğinde iki şıkkı da yanlış cevaplayan öğrencilerin ise 

kavram yanılgısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Birinci şıkka 

yanlış cevap veren öğrencilerin %57’sinin, ikinci şıkka yanlış cevap 

veren öğrencilerin %67’sinin “Çarpma işleminin işaret özelliğini 

toplama işlemine genelleme” kavram yanılgısına sahip oldukları 

görülmüştür. Birinci soruya yanlış cevap veren öğrencilerin yaptıkları 

kavram yanılgı örneği aşağıda verilmiştir. 

 

 

Şekil 2. Çarpma İşleminin İşaret Özelliğini Toplama İşlemine 
Genelleme 

 

Birinci sorunun a şıkkı için (-10) + (+24) = -14 cevabını verdikten 

sonra b şıkkı için yine aynı doğrultuda (-9) + (-32) = +41 cevabını 

veriyorsa öğrencinin ilgili konuda kavram yanılgısına sahip olduğu 

söylenebilir. Burada ele alınan sayıların toplama işlemi kuralları 

gereği mutlak değerce büyük olan tam sayının işareti alınmalıyken 

çarpma işlemi işaret kurallarını yani aynı işaretli tam sayıların 

çarpımında sonuç pozitif (+), zıt işaretli tam sayıların çarpımında 
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sonuç negatif (-) işaretlidir kurallarını uyguladığı görülmektedir. 

Öğrencinin tam sayıları topladığı fakat sonucun işaretini belirlerken 

çarpma işleminin işaret özelliklerini kullandığı söylenebilir.  

Tablo 8. İkinci Soruya Verilen Öğrenci Cevaplarının Dağılımları 

Soru 
Doğru Yanlış Boş  

f % f % f % Toplam 

2-a) 13 43 17 57 - - 

30 2-b) 11 37 19 63 - - 

2-c) 10 33 20 67 - - 

 

Tablo 8 incelendiğinde “Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini 

yapar, ilgili problemleri çözer.” kazanımı kapsamında tam sayılarla 

çıkarma işlemini içeren ikinci soruya öğrencilerin verdiği cevaplar 

analiz edildiğinde, çoğunluğun soruyu yanlış cevapladığı ve soruyu 

boş bırakan öğrencinin bulunmadığı görülmektedir. Birinci şıkkı 

öğrencilerin %43’ü doğru cevaplarken %57’sinin yanlış cevap verdiği, 

ikinci şıkkı öğrencilerin %37’si doğru cevaplarken %63’ünün yanlış 

cevap verdiği ve üçüncü şıkkı öğrencilerin %33’ü doğru cevaplarken 

%67’sinin yanlış cevap verdiği görülmektedir.  
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Tablo 9. İkinci Soruya Öğrencilerin Verdiği Yanlış Cevaplarda Tespit Edilen Hata 
ve Kavram Yanılgıları 

 Hata/Kavram 

Yanılgısı 
 f % Toplam 

2-a) 
Kavram     

Yanılgıları 

Toplama işlemi 

kurallarını çıkarma 

işlemine genelleme 

14 82 

17 

Çarpma işleminin işaret 

özelliğini toplama 

işlemine genelleme 

3 18 

2-b) 

Hata İşaret belirleme 4 21 

19 
Kavram 

Yanılgıları 

Toplama işlemi 

kurallarını çıkarma 

işlemine genelleme 

11 58 

Çarpma işleminin işaret 

özelliğini toplama 

işlemine genelleme 

7 37 

2-c) 
Kavram 

Yanılgıları 

Toplama işlemi 

kurallarını çıkarma 

işlemine genelleme 

15 75 

20 

Çarpma işleminin işaret 

özelliğini toplama 

işlemine genelleme 

4 20 

 

Tablo 9 incelendiğinde tam sayılarla çıkarma işlemini içeren ikinci 

soruya öğrencilerin verdiği yanlış cevaplar analiz edildiğinde sadece 



 

 355 

tek bir şıkkı yanlış cevaplayan öğrenciler için işaret belirleme hatası 

yaptıkları görülmüştür. Birinci ve üçüncü şıkka yanlış cevap veren 

öğrencilerin hata yapmadıkları, ikinci şıkka yanlış cevap veren 

öğrencilerin %21’inin “İşaret belirleme” hatası yaptıkları görülmüştür. 

İkinci soruya yanlış cevap veren öğrencilerin yaptıkları hata aşağıda 

verilmiştir. 
 

 

Şekil 3. İşaret Belirleme 
 

Öğrencinin sadece b şıkkı için verdiği cevap (-18) – (-27) = -9 

şeklinde ise çıkarma işlemini doğru yaptığı fakat sonucun işaretini 

belirlerken hata yaptığı söylenebilir. 

Tablo 9 incelendiğinde tam sayılarla çıkarma işlemini içeren ikinci 

soruya öğrencilerin verdiği yanlış cevaplar analiz edildiğinde 

yanlışlarının iki veya üç şıkkı kapsayan öğrencilerin ise “Toplama 

işlemi kurallarını çıkarma işlemine geneleme” ve “Çarpma işleminin 

işaret özelliğini toplama işlemine genelleme” kavram yanılgılarına 

sahip olduğu görülmüştür. Birinci şıkka yanlış cevap veren 

öğrencilerin %82’sinin, ikinci şıkka yanlış cevap veren öğrencilerin 

%58’inin ve üçüncü şıka yanlış cevap veren öğrencilerin %75’inin 

“Toplama işlemi kurallarını çıkarma işlemine geneleme” kavram 

yanılgısına ve birinci şıkka yanlış cevap veren öğrencilerin %18’inin, 

ikinci şıkkı yanlış cevaplayan öğrencilerin %37’sinin ve üçüncü şıkka 

yanlış cevap veren öğrencilerin %20’sinin “Çarpma işleminin işaret 
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özelliğini toplama işlemine genelleme” kavram yanılgısına sahip 

oldukları görülmüştür. Buradan hareketle öğrencilerin çoğunluğunun 

tam sayılarla çıkarma işlemi yaparken toplama işlemi kurallarını 

uyguladıkları söylenebilir. Birinci soruda “Çarpma işleminin işaret 

özelliğini toplama işlemine genelleme” kavram yanılgısına sahip 

öğrencilerin ikinci soruda da aynı yanılgıyla yanlış yaptıkları 

söylenebilir. İkinci soruya yanlış cevap veren öğrencilerin yaptıkları 

kavram yanılgı örnekleri aşağıda verilmiştir. 
 

 

Şekil 4. Toplama işlemi kurallarını 
çıkarma işlemine genelleme 

Şekil 5. Çarpma İşleminin İşaret 
Özelliğini Toplama İşlemine Genelleme 

 

İkinci sorunun a şıkkı için (+30) – (-13) = +17 cevabını verdikten 

sonra benzer şekilde b şıkkı için (-18) – (-27) = -45  ve c şıkkı için (-

24) – (+11) = -13 cevabını veren öğrencinin kavram yanılgısına sahip 

olduğu söylenebilir. Bu cevaplarda tespit edilen kavram yanılgısı, 

toplama işlemi kurallarını çıkarma işlemine genellemedir. Öğrenci 

ilgili soruda çıkarma işlemini göz ardı ederek a şıkkı için (+30) + (-13) 

= +17 şeklinde işlemi gerçekleştirmektedir. Benzer kavram yanılgısı 

ile b ve c şıklarını cevapladığı söylenebilir. Fakat öğrenci benzer 

şekilde toplama işlemi kurallarını ilgili çıkarma işlemlerine 

genelleyerek yanılgıya düşmüşse ve bu duruma ek olarak işaret 

belirlerken çarpma işleminin özelliklerini kullandıysa ikinci bir 
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kavram yanılgısına sahip olduğu söylenebilir. Öğrencinin a şıkkı için 

(+30) – (-13) = -17 şeklindeki cevabında öncelikle (+30) ile (-13) tam 

sayılarını toplayıp 17 cevabını bulduğu ve işaret belirlerken iki zıt 

işaretli tam sayının çarpımı negatif (-)’tir kuralından hareketle -17 

cevabını verdiği söylenebilir. Bu durum sorunun diğer şıklarında da 

aynı sistemde cevaplandıysa öğrencinin toplama işlemi kurallarını 

ilgili çıkarma işlemlerine genelleme kavram yanılgısına ek olarak 

çarpma işleminin işaret özelliğini toplama işlemine genelleme kavram 

yanılgısına sahip olduğu söylenebilir.   

Tablo 10. Üçüncü Soruya Verilen Öğrenci Cevaplarının Dağılımları 
 

 Doğru Yanlış Boş  

 f % f % f % Toplam 

 13 43 13 43 4 14 30 

 

Tablo 10 incelendiğinde “Tam sayılarla toplama ve çıkarma 

işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.” kazanımı kapsamında tam 

sayılarla toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili problem içeren üçüncü 

soruya öğrencilerin verdiği cevaplar analiz edildiğinde, doğru ve 

yanlış cevaplayan öğrenci sayılarının eşit olduğu görülmektedir. 

Üçüncü soruyu öğrencilerin %43’ünün doğru cevapladığı, %43’ünün 

yanlış cevapladığı ve %14’ünün boş bıraktığı görülmektedir. 

Tablo 11. Üçüncü Soruya Öğrencilerin Verdiği Yanlış Cevaplarda Tespit Edilen 
Hata ve Kavram Yanılgıları 
 

 Hata  f % Toplam 

 Hata Aritmetik işlem 4 31 13 
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Tablo 11 incelendiğinde tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi ile 

ilgili problem içeren üçüncü soruya öğrencilerin verdiği yanlış 

cevaplar analiz edildiğinde sadece “Aritmetik işlem” hatası yaptıkları 

ve öğrencilerin ilgili kazanım çerçevesinde kavram yanılgısına sahip 

olmadıkları görülmektedir. Yanlış cevap veren öğrencilerin %31’inin 

“Aritmetik işlem” hatası yapıkları görülmektedir. Buradan hareketle 

öğrenciler tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi içeren problem 

durumlarında işlem hatası yaptıkları söylenebilir. 

Üçüncü soruya yanlış cevap veren öğrencilerin yaptıkları hata ve 

kavram yanılgı örnekleri aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 6. Aritmetik işlem 

                                       

Üçüncü soru için gerekli işlem adımlarından herhangi birinde hatalı 

işlem seçimi yapan öğrencinin “Aritmetik işlem” hatası yaptığı 

söylenebilir. (-4) + 2 = -2 sonucunu bulan öğrencinin bir sonraki 

adımda (-2) + 10 işlemini yapması beklenirken (-2).10 işlemini 

yaparak sonucu -20 bulması yapılan aritmetik hata türüne örnek 

gösterilebilir. 

 



 

 359 

Tablo 12. Dördüncü Soruya Verilen Öğrenci Cevaplarının Dağılımları 
 

 Doğru Yanlış Boş  

 f % f % f % Toplam 

 26 86 2 7 2 7 30 

 

Tablo 12 incelendiğinde “Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem 

yapmak için birer strateji olarak kullanır.” kazanımı kapsamında 

toplama işleminde etkisiz eleman özelliğini içeren dördüncü soruya 

öğrencilerin verdiği cevaplar analiz edildiğinde, çoğunluğunun doğru 

cevapladığı görülmektedir. Dördüncü soruyu öğrencilerin %86’sının 

doğru cevapladığı, %7’sinin yanlış cevapladığı ve %7’sinin boş 

bıraktığı görülmektedir. 

Öğrencilerin “Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için 

birer strateji olarak kullanır.” kazanımı kapsamında toplama işleminde 

etkisiz eleman özelliğini içeren dördüncü soruya verdikleri yanlış 

cevaplar analiz edildiğinde, hata veya kavram yanılgısı yapmadıkları 

tespit edilmiştir. 
 

Tablo 13. Beşinci Soruya Verilen Öğrenci Cevaplarının Dağılımları 
 

 Doğru Yanlış Boş  

 f % f % f % Toplam 

 24 80 4 13 2 7 30 

 

Tablo 13 incelendiğinde “Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem 

yapmak için birer strateji olarak kullanır.” kazanımı kapsamında 

toplama işleminde ters eleman özelliğini içeren beşinci soruya 

öğrencilerin verdiği cevaplar analiz edildiğinde, çoğunluğun doğru 
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cevapladığı görülmektedir. Beşinci soruyu öğrencilerin %80’inin 

doğru cevapladığı, %13’ünün yanlış cevapladığı ve %7’sinin boş 

bıraktığı görülmektedir. 

Tablo 14. Beşinci Soruya Öğrencilerin Verdiği Yanlış Cevaplarda Tespit Edilen 
Hata ve Kavram Yanılgıları 
 

 Kavram Yanılgısı  f % Toplam 

 Kavram Yanılgısı 
Yutan eleman özelliğinin 

ters eleman özelliğine 

genelleme 

3 75 4 

 

Tablo 14 incelendiğinde toplama işleminde ters eleman özelliğini 

içeren beşinci soruya öğrencilerin verdiği yanlış cevaplar analiz 

edildiğinde cevapların %75’inin “Yutan eleman özelliğinin ters 

eleman özelliğine genelleme” kavram yanılgısına sahip olduğu ve 

öğrencilerin hata yapmadıkları görülmektedir. 
 

Beşinci soruya yanlış cevap veren öğrencilerin yaptıkları hata ve 

kavram yanılgı örnekleri aşağıda verilmiştir. 

 

         Şekil 7. Yutan Eleman Özelliğinin Ters Eleman Özelliğine Genelleme  

Beşinci soruda (-84) tam sayısı ile hangi sayının toplanması 

sonucunun 0 (sıfır) yapacağı öğrencilere sorulmuştur. Bu soruda 

sonucun sıfır olmasından hareketle öğrencilerin sıfırın çarpma 

işlemindeki yutan eleman özelliğini kullanarak kutucuğa 0 (sıfır)’ın 
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gelmesi gerektiğini düşündüğü söylenebilir. Buradan hareketle 

öğrencilerin yutan eleman özelliğini ters eleman özelliğine 

genelledikleri söylenebilir. 

Tablo 15. Altıncı Soruya Verilen Öğrenci Cevaplarının Dağılımları 
 

 Doğru Yanlış Boş  

 f % f % f % Toplam 

 24 80 4 13 2 7 30 

 

Tablo 15 incelendiğinde “Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem 

yapmak için birer strateji olarak kullanır.” kazanımı kapsamında 

toplama işleminde birleşme özelliğini içeren altıncı soruya 

öğrencilerin verdiği cevaplar analiz edildiğinde, çoğunluğun doğru 

cevapladığı görülmektedir. Altıncı soruyu öğrencilerin %80’inin 

doğru cevapladığı, %13’ünün yanlış cevapladığı ve %7’sinin boş 

bıraktığı görülmektedir. 

Öğrencilerin “Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için 

birer strateji olarak kullanır.” kazanımı kapsamında toplama işleminde 

birleşme özelliğini içeren altıncı soruya öğrencilerin verdiği yanlış 

cevaplar analiz edildiğinde, hata veya kavram yanılgısı yapmadıkları 

tespit edilmiştir. 

Tablo 16. Yedinci Soruya Verilen Öğrenci Cevaplarının Dağılımları 
 

Soru 
Doğru Yanlış Boş  

f % f % f % Toplam 

7-a) 18 60 11 37 1 3 
30 

7-b) 22 73 7 24 1 3 
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Tablo 16 incelendiğinde “Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini 

yapar.” kazanımı kapsamında tam sayılarla çarpma işlemini içeren 

yedinci soruya öğrencilerin verdiği cevaplar analiz edildiğinde, 

çoğunluğun soruyu doğru cevapladığı görülmektedir. İlk şıkkı 

öğrencilerin %60’ının doğru cevapladığı, %37’sinin yanlış 

cevapladığı ve %3’ünün boş bıraktığı, ikinci şıkkı ise %73’ünün doğru 

cevapladığı, %24’ünün yanlış cevapladığı ve %3’ünün boş bıraktığı 

görülmektedir.  

Tablo 17. Yedinci Soruya Öğrencilerin Verdiği Yanlış Cevaplarda Tespit Edilen 
Hata ve Kavram Yanılgıları 
 

 Hata/Kavram 

Yanılgısı 
 f % Toplam 

7-a) 

Hata 
İşaret belirleme 7 64 

11 

Aritmetik işlem 2 18 

Kavram 

Yanılgısı 

Toplama işleminin işaret 

özelliğini çarpma işlemine 

genelleme 

6 55 

7-b) 

Hata Aritmetik işlem 2 29 

7 Kavram 

Yanılgısı 

Toplama işleminin işaret 

özelliğini çarpma işlemine 

genelleme 

2 29 

 

Tablo 17 incelendiğinde tam sayılarla çarpma işlemini içeren yedinci 

soruya öğrencilerin verdiği yanlış cevaplar analiz edildiğinde birinci 

şıkkı yanlış cevaplayan öğrencilerin %64’ünün “İşaret belirleme”, 

%18’inin “Aritmetik işlem” hatası yaptığı ve ikinci şıkka yanlış cevap 
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veren öğrencilerin %29’unun “Aritmetik işlem” hatası yaptığı 

görülmektedir. Yedinci soruya yanlış cevap veren öğrencilerin 

yaptıkları hata örnekleri aşağıda verilmiştir. 

 

 

Şekil 8. İşaret Belirleme 

 

 

Şekil 9. Aritmetik İşlem 

 

Yedinci sorunun sadece a şıkkını yanlış cevaplayıp öğrenciler için 

(+23).(-4) = (+92) cevabını verirken 23 ile 4 sayısını doğru çarptığı 

fakat sonucun işaretini belirlerken işaret belirleme hatası yaptığı 

söylenebilir. Öğrenci cevaplarından hareketle a şıkkı için (+23).(-4) = 

-6 cevabını veren öğrencinin b şıkkında sorulan soruyu doğru 

cevapladığı görülmektedir. Öğrencinin a şıkkına verdiği cevapta 

çarpma işlemi yapmayıp bölme işlemini tercih etmesi aritmetik işlem 

hatası olarak gösterilebilir. Yine benzer şekilde b şıkkı için öğrencinin 

a şıkkın doğru cevaplayıp b şıkkındaki (-15).(-8) = +135 cevabından 
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hareketle çarpma işlemini yaparken aritmetik işlem hatası yaptığı 

söylenebilir. 

Tablo 17 incelendiğinde tam sayılarla çarpma işlemini içeren yedinci 

soruya öğrencilerin verdiği yanlış cevaplar analiz edildiğinde birinci 

şıkkı yanlış cevaplayan öğrencilerin %55’inin ve ikinci şıkkı yanlış 

cevaplayan öğrencilerin %29’unun “Toplama işleminin işaret 

özelliğini çarpma işlemine genelleme” kavram yanılgısına sahip 

olduğu görülmektedir. Kazanım çerçevesinde öğrencilerin 

çoğunluğunun çarpma işlemi sorularında toplama işlemi kurallarını 

uygulayarak yanılgıya düştükleri ifade edilebilir. Yedinci soruya 

yanlış cevap veren öğrencilerin yaptıkları kavram yanılgı örnekleri 

aşağıda verilmiştir. 
 

 

 

 

Şekil 10. Toplama İşleminin İşaret Özelliğini Çarpma İşlemine Genelleme 

 

Öğrenci yedinci sorunun iki şıkkı için de sayıların çarpımını doğru 

hesaplayıp işaret belirlerken yanlış işaret tercih ettiyse öğrencinin 

toplama işleminin işaret özelliğini çarpma işlemine genelleme kavram 

yanılgısına sahip olduğu söylenebilir. Öğrenci cevaplarından hareketle 

a şıkkı için (+23).(-4) = +92 ve b şıkkı için (-15).(-8) = -120 cevabını 

verirken işaret belirleme hatası yapmayıp bir kavram yanılgısına sahip 

olduğu söylenebilir. Burada öğrencilerin sayıların çarpımını doğru 

hesaplayıp sonucun işaretini belirlerken toplama işleminin işaret 

özelliğini kullandıkları ifade edilebilir.  
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Tablo 18. Sekizinci Soruya Verilen Öğrenci Cevaplarının Dağılımları 
 

Soru 
Doğru Yanlış Boş  

f % f % f % Toplam 

8-a) 21 70 8 27 1 3 

30 8-b) 11 37 16 53 3 10 

8-c) 24 80 6 20 - - 

 

Tablo 18 incelendiğinde “Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini 

yapar.” kazanımı kapsamında tam sayılarla bölme işlemini içeren 

sekizinci soruya öğrencilerin verdiği cevaplar analiz edildiğinde, 

genelinin soruyu doğru cevapladığı görülmektedir. İlk şıkkı 

öğrencilerin %70’inin doğru cevapladığı, %27’sinin yanlış 

cevapladığı ve %3’ünün boş bıraktığı, ikinci şıkkı ise %37’sinin doğru 

cevapladığı, %53’ünün yanlış cevapladığı ve %10’unun boş bıraktığı 

ve üçüncü şıkkı öğrencilerin %80’inin doğru cevapladığı, %20’sinin 

yanlış cevapladığı ve soruyu boş bırakan öğrencinin olmadığı 

görülmektedir.  
 

Tablo 19. Sekizinci Soruya Öğrencilerin Verdiği Yanlış Cevaplarda Tespit Edilen 
Hata ve Kavram Yanılgıları 
 

 Hata/Kavram 

Yanılgısı 
 f % Toplam 

8-a) Hata İşaret belirleme 3 38 8 

8-b) 
Kavram 

Yanılgısı 

Sıfırın toplama işlemindeki 

etkisiz eleman özelliğini 

bölme işlemine genelleme 

12 75 16 
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Tablo 19 incelendiğinde tam sayılarla bölme işlemini içeren sekizinci 

soruya öğrencilerin verdiği yanlış cevaplar analiz edildiğinde 

öğrencilerin birinci şıkta %38’inin “İşaret belirleme” hatası yaptıkları 

ve diğer iki şıkta hatalı cevap verilmediği görülmektedir. Sekizinci 

soruya yanlış cevap veren öğrencilerin yaptıkları hata örnekleri 

aşağıda verilmiştir. 
 

 

Şekil 11. İşaret Belirleme 
 

Sekizinci sorunun sadece a şıkkını yanlış yapan öğrenciler için (-32):(-

8) = -4 cevabını verirken 32 sayısını 8 sayısına bölme işlemini doğru 

gerçekleştirdiği fakat sonucun işaretini belirlerken işaret belirleme 

hatası yaptığı söylenebilir. 

Tablo 19 incelendiğinde tam sayılarla bölme işlemini içeren sekizinci 

soruya öğrencilerin verdiği yanlış cevaplar analiz edildiğinde üçüncü 

şıkta öğrencilerin %75’inin “Toplama işleminin işaret özelliğini 

bölme işlemine genelleme” kavram yanılgısına sahip oldukları ve 

diğer iki şıkta kavram yanılgısı içeren cevap verilmediği 

görülmektedir. Sekizinci soruya yanlış cevap veren öğrencilerin 

yaptıkları kavram yanılgı örnekleri aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 12. Sıfırın Toplama İşlemindeki Etkisiz Eleman Özelliğini Bölme İşlemine 
Genelleme 
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Sekizinci sorunun b şıkkı için 0:(+25) sorusuna öğrencinin +25 

cevabını vermesi, payda bulunan sıfırın toplama işlemindeki etkisiz 

eleman özelliğinden hareketle sonucun yine +25’e eşit olacağını 

düşünerek sıfırın toplama işlemindeki etkisiz eleman özelliğini bölme 

işlemine genelleme kavram yanılgısına sahip olduğu söylenebilir. 
 

Tablo 20. Dokuzuncu Soruya Verilen Öğrenci Cevaplarının Dağılımları 
 

Soru 
Doğru Yanlış Boş  

f % f % f % Toplam 

9-a) 21 70 7 23 2 7 
30 

9-b) 17 57 11 36 2 7 

 

Tablo 20 incelendiğinde “Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini 

yapar.” kazanımı kapsamında tam sayılarla çarpma işleminin işlem 

özelliklerini içeren dokuzuncu soruya öğrencilerin verdiği cevaplar 

analiz edildiğinde, çoğunluğun soruyu doğru cevapladığı 

görülmektedir. İlk şıkkı öğrencilerin %70’inin doğru cevapladığı, 

%23’ünün yanlış cevapladığı ve %7’sinin boş bıraktığı, ikinci şıkkı ise 

%57’sinin doğru cevapladığı, %36’sının yanlış cevapladığı ve 

%7’sinin boş bıraktığı görülmektedir.  
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Tablo 21. Dokuzuncu Soruya Öğrencilerin Verdiği Yanlış Cevaplarda Tespit Edilen 
Hata ve Kavram Yanılgıları 
 

 Hata/Kavram 

Yanılgısı  f % Toplam 

9-a) 
Kavram 

Yanılgıları 

Sıfırın toplama işlemindeki 
etkisiz eleman özelliğini 
çarpma işlemine genelleme 

3 43 

7 

Sıfırın tam sayılar 
kümesindeki yerini belirleme 

3 43 

9-b) Hata 
İşlem önceliği 
Aritmetik işlem 

5 

4 

45 
11 

36 

 

Tablo 21 incelendiğinde tam sayılarla çarpma işleminin işlem 

özelliklerini içeren dokuzuncu soruya öğrencilerin verdiği yanlış 

cevaplar analiz edildiğinde birinci şıkkı yanlış cevaplayan öğrencilerin 

hata yapmadıkları ikinci şıkkı yanlış cevaplayan öğrencilerin 

%45’inin “İşlem önceliği” ve %36’sının “Aritmetik işlem” hatası 

yaptıkları görülmektedir.  Dokuzuncu soruya yanlış cevap veren 

öğrencilerin yaptıkları hata örnekleri aşağıda verilmiştir. 
 

 

Şekil 13. İşlem Önceliği 

 

Şekil 14. Aritmetik İşlem 
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Dokuzuncu sorunun b şıkkında (-20). [(-8) + (+5)] sorusuna cevap 

verirken öncelikle (-20).(-8) işlemini yaparak sonrasında bulduğu 

sonuca (+5) ekleyerek cevabı 165 bulan öğrencilerin işlem önceliği 

basamaklarını doğru uygulayamadığı ve işlem önceliği hatası yaptığı 

söylenebilir. Öğrenci cevabından hareketle (-20). [(-8) + (+5)] 

sorusuna cevap verirken (-20).(-8) + (-20).(+5) işlemini 

gerçekleştirirken (-20).(-8) = -160 hatalı sonucunu elde ederek soruyu 

yanlış cevaplayan öğrencinin aritmetik işlem hatası yaptığı 

söylenebilir. 

Tablo 21 incelendiğinde tam sayılarla çarpma işleminin işlem 

özelliklerini içeren dokuzuncu soruya öğrencilerin verdiği yanlış 

cevaplar analiz edildiğinde birinci şıkkı yanlış cevaplayan öğrencilerin 

%43’ünün “Sıfırın toplama işlemindeki etkisiz eleman özelliğini 

çarpma işlemine genelleme” ve %43’ünün “Sıfırın tam sayılar 

kümesindeki yerini belirleme” şeklinde olduğu görülmektedir. 

Dokuzuncu soruya yanlış cevap veren öğrencilerin yaptıkları kavram 

yanılgı örnekleri aşağıda verilmiştir. 
 

 

Şekil 15. Sıfırın Toplama İşlemindeki Etkisiz Eleman Özelliğini Çarpma İşlemine 
Genelleme 

 

Şekil 16. Sıfırın tam sayılar kümesindeki yerini belirleme 
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Dokuzuncu sorunun a şıkkı için 0.(-125) sorusuna (-125) cevabını 

veren öğrencilerin sıfırın toplama işlemindeki etkisiz eleman 

özelliğinden hareketle sonucu belirlediği görülmektedir. Burada 

öğrencinin sıfırın toplama işlemindeki etkisiz eleman özelliğini 

çarpma işlemine genelleme kavram yanılgısına sahip olduğu 

söylenebilir. Öğrencinin a şıkkındaki 0.(-125) sorusuna -0 cevabını 

vermesi sıfırın çarpma işleminde yutan eleman özelliğini bildiği fakat 

sıfırın bir işareti olabileceğini düşünüp tam sayılar kümesindeki yerini 

belirleme noktasında kavram yanılgısına sahip olduğu söylenebilir.  
 

Tablo 22. Onuncu Soruya Verilen Öğrenci Cevaplarının Dağılımları 
 

 Doğru Yanlış Boş  

 f % f % f % Toplam 

 7 23 21 70 2 7 30 

 

Tablo 23 incelendiğinde “Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını 

üslü nicelik olarak ifade eder.” kazanımını içeren onuncu soruya 

öğrencilerin verdiği cevaplar analiz edildiğinde, çoğunluğun yanlış 

cevapladığı görülmektedir. Onuncu soruyu öğrencilerin %23’ünün 

doğru cevapladığı, %70’inin yanlış cevapladığı ve %7’sinin boş 

bıraktığı görülmektedir. 
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Tablo 23. Onuncu Soruya Öğrencilerin Verdiği Yanlış Cevaplarda Tespit Edilen 
Hata ve Kavram Yanılgıları 
 

 Hata/Kavram 

Yanılgısı 
 f % Toplam 

 

Hata 

İşaret belirleme 3 14 

21 

İşlem önceliği 8 38 

Aritmetik işlem 8 38 

Kavram Yanılgıları 

Üslü ifadenin değerini 

kuvvetle tabanı çarparak 

belirleme 

6 29 

Parantez dışında verilen 

(-) işaretini tabandaki 

sayıya dahil etme 

10 48 

 

Tablo 23 incelendiğinde “Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını 

üslü nicelik olarak ifade eder.” kazanımını içeren onuncu soruya 

öğrencilerin verdiği yanlış cevaplar analiz edildiğinde öğrencilerin 

%14’ünün “İşaret belirleme”, %38’inin “İşlem önceliği” ve %38’inin 

“Aritmetik işlem” hatası yaptığı görülmektedir. Öğrencilerin işlem 

önceliği içeren bir soruda işlem önceliği hatasının yapılması dikkat 

edilmesi gereken bir husus olarak belirtilebilir. Onuncu soruya yanlış 

cevap veren öğrencilerin yaptıkları hata örnekleri aşağıda verilmiştir. 
 

 

Tablo 17. İşaret Belirleme Ve Aritmetik İşlem 
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Tablo 18. İşlem Önceliği 
 

Onuncu sorudaki -52 ifadesini +25 olarak hesaplayan öğrencilerin 

işlemi gerçekleştirirken işaret belirleme hatası yaptığı söylenebilir. 

Öğrencinin üslü ifadelerin değerlerini belirledikten sonra öncelikle 

bölme işlemini yapmayıp toplama işlemini yapmasından hareketle 

öğrencinin işlem önceliği hatası yaptığı söylenebilir. Öğrencinin 

cevabından hareketle -52 = 25, (-4)2 = 16 ve (-2)3 = -8 olarak doğru bir 

şekilde hesaplayıp bulduğu sonuçların +25+16:(-8) = -5 şeklinde 

cevabını verirken aritmetik işlem hatası yaptığı söylenebilir. 

Tablo 23 incelendiğinde “Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını 

üslü nicelik olarak ifade eder.” kazanımını içeren onuncu soruya 

öğrencilerin verdiği yanlış cevaplar analiz edildiğinde öğrencilerin 

%29’unun “Üslü ifadenin değerini kuvvetle tabanı çarparak 

belirleme” ve %48’inin “Parantez dışında verilen (-) işaretini 

tabandaki sayıya dahil etme” kavram yanılgılarına sahip olduğu 

görülmektedir. Öğrencilerin belirtilen kazanım çerçevesindeki soruyu 

yanlış yapmalarına yukarıda ifade edilen kavram yanılgılarının neden 

olduğu söylenebilir. Onuncu soruya yanlış cevap veren öğrencilerin 

yaptıkları kavram yanılgı örnekleri aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 19. Parantez Dışında Verilen (-) İşaretini Tabandaki Sayıya Dahil Etme 

 

Şekil 20. Üslü İfadenin Değerini Kuvvetle Tabanı Çarparak Belirleme 

 

Onuncu sorudaki -52 ifadesini +25 olarak hesaplayan öğrencilerin 

parantez dışında verilen (-) işaretini tabandaki sayıya dahil etme 

kavram yanılgısına sahip olduğu söylenebilir. Öğrencilerin -52 = 10 

cevabını verirken 5.2=10 işlemini gerçekleştirdiği benzer şekilde 

sorudaki üslü ifadelerin değerlerini hesaplarken üslü ifadenin değerini 

kuvvetle tabanı çarparak belirleme kavram yanılgısı ile hareket ettiği 

ifade edilebilir. 

 

Tablo 24. On Birinci Soruya Verilen Öğrenci Cevaplarının Dağılımları 
 

 Doğru Yanlış Boş  

 f % F % f % Toplam 

 6 20 16 53 8 27 30 

 

Tablo 24 incelendiğinde “Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını 

üslü nicelik olarak ifade eder.” kazanımını içeren on birinci soruya 

öğrencilerin verdiği cevaplar analiz edildiğinde, çoğunluğun yanlış 

cevapladığı görülmektedir. On birinci soruyu öğrencilerin %20’sinin 
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doğru cevapladığı, %53’ünün yanlış cevapladığı ve %27’sinin boş 

bıraktığı görülmektedir. 

Tablo 25. On Birinci Soruya Öğrencilerin Verdiği Yanlış Cevaplarda Tespit Edilen 
Hata ve Kavram Yanılgıları 
 

 Hata/Kavram 

Yanılgısı 
 f % Toplam 

 

Hata Aritmetik işlem 2 13 

16 
Kavram Yanılgıları 

Bir sayının sıfırıncı 

kuvvetini belirleyememe 
6 38 

Sıfırın toplama 

işlemindeki etkisiz 

eleman özelliğini kuvvete 

taşıma 

3 19 

  
Sıfırın kuvvetini 

belirleyememe 
1 6  

 

Tablo 25 incelendiğinde “Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını 

üslü nicelik olarak ifade eder.” kazanımını içeren on birinci soruya 

yanlış cevap veren öğrencilerin %13’ünün “Aritmetik işlem” hatası 

yaptığı görülmektedir. On birinci soruya yanlış cevap veren 

öğrencilerin yaptıkları hata örnekleri aşağıda verilmiştir. 

 

 

Şekil 21. Aritmetik İşlem 
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On birinci soruda öğrenci cevabından hareketle verilen bütün üslü 

ifadelerin değerlerini (-1)96 = 1, 0100 = 0, (+1)95 = 1, (-91)0 = 1 ve (-

1)93 = -1 doğru şekilde hesaplayıp 1+0+1+1−(−1) = 22 = 0 cevabını vererek 

2:2 işleminde aritmetik işlem hatası yaptığı söylenebilir. 

Tablo 25 incelendiğinde “Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını 

üslü nicelik olarak ifade eder.” kazanımını içeren on birinci soruya 

yanlış cevap veren öğrencilerin %38’inin “Bir sayının sıfırıncı 

kuvvetini belirleyememe”, %19’unun “Sıfırın toplama işlemindeki 

etkisiz eleman özelliğini kuvvete taşıma” ve %6’sının “Sıfırın 

kuvvetini belirleyememe” kavram yanılgılarına sahip olduğu 

görülmektedir. On birinci soruya yanlış cevap veren öğrencilerin 

yaptıkları kavram yanılgı örnekleri aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 
Şekil 22. Sıfırın Kuvvetini Belirleyememe 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 23. Sıfırın Toplama İşlemindeki Etkisiz Eleman 

Özelliğini Kuvvete Taşıma 
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Şekil 24. Bir Sayının Sıfırıncı Kuvvetini Belirleyememe 

 

Öğrencilerin (-91)0 = -91 şeklinde verdikleri cevaplarında sıfırın 

toplama işlemindeki etkisiz eleman özelliğini kuvvete taşıma kavram 

yanılgısına, (-91)0 = 91 şeklinde verdikleri cevaplarında bir sayının 

sıfırıncı kuvvetini belirleyememe kavram yanılgısına ve 0100 = 1 

şeklinde verdikleri cevaplarında ise sıfırın kuvvetini belirleyememe 

kavram yanılgısına sahip oldukları görülmektedir. 
 

Tablo 26. On İkinci Soruya Verilen Öğrenci Cevaplarının Dağılımları 
 

 Doğru Yanlış Boş  

 f % f % f % Toplam 

 8 27 15 50 7 23 30 

 

Tablo 26 incelendiğinde “Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren 

problemleri çözer.” kazanımını içeren on ikinci soruya öğrencilerin 

verdiği cevaplar analiz edildiğinde, yarısının yanlış cevapladığı 

görülmektedir. On ikinci soruyu öğrencilerin %27’sinin doğru 

cevapladığı, %50’sinin yanlış cevapladığı ve %23’ünün boş bıraktığı 

görülmektedir. 
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Tablo 27. On İkinci Soruya Öğrencilerin Verdiği Yanlış Cevaplarda Tespit Edilen 
Hata ve Kavram Yanılgıları 
 

 Kavram Yanılgısı  f % Toplam 

 Kavram Yanılgısı 
Doğal sayıların işlem 

mantığını tam sayılara 

genelleme 

6 40 15 

 

Tablo 27 incelendiğinde “Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren 

problemleri çözer.” kazanımını içeren on ikinci soruya öğrencilerin 

verdiği yanlış cevaplar analiz edildiğinde öğrencilerin hata 

yapmadıkları ve %40’ının “Doğal sayıların işlem mantığını tam 

sayılara genelleme” kavram yanılgısına sahip olduğu görülmektedir. 

Bu doğrultuda öğrencilerin problem durumunu irdelerken hangi sayı 

kümesinde işlem yaptığına dikkat etmeden soruyu çözümlemeye 

çalıştığı söylenebilir. 

On ikinci soruya yanlış cevap veren öğrencilerin yaptıkları hata ve 

kavram yanılgı örnekleri aşağıda verilmiştir. 

 

              Şekil 25. Doğal Sayıların İşlem Mantığını Tam Sayılara Genelleme 

 

On ikinci soruda öğrencilerin “m ve n negatif tam sayılardır.” 

ifadesini göz ardı edip sorulan sorunun cevabını birbirine en yakın 

negatif tam sayıları çarpımı 50 yapacak şekilde (-10).(-5) belirlemeyip 
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doğal sayılar kümesinde işlem yapıyormuş gibi düşünerek birbirine en 

uzak iki doğal sayının çarpımı 50 olacak şekilde (50).(1) 

cevaplamışlardır. Bu hususta öğrencilerin doğal sayıların işlem 

mantığını tam sayılara genelleme kavram yanılgısına sahip oldukları 

söylenebilir. 

Tablo 28. On Üçüncü Soruya Verilen Öğrenci Cevaplarının Dağılımları 
 

 Doğru Yanlış Boş  

 f % f % f % Toplam 

 16 53 11 37 3 10 30 

 

Tablo 28 incelendiğinde “Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren 

problemleri çözer.” kazanımını içeren on üçüncü soruya öğrencilerin 

verdiği cevaplar analiz edildiğinde, çoğunluğun doğru cevapladığı 

görülmektedir. On üçüncü soruyu öğrencilerin %53’ünün doğru 

cevapladığı, %37’sinin yanlış cevapladığı ve %10’unun boş bıraktığı 

görülmektedir. 

Tablo 29. On Üçüncü Soruya Öğrencilerin Verdiği Yanlış Cevaplarda Tespit Edilen 

Hata ve Kavram Yanılgıları 
 

 Hata  f % Toplam 

 Hata Aritmetik işlem 2 18 11 

 

Tablo 29 incelendiğinde “Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren 

problemleri çözer.” kazanımını içeren on üçüncü soruya öğrencilerin 

verdiği yanlış cevaplar analiz edildiğinde öğrencilerin %33’ünün 
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“İşlem hatası” yaptığı ve kavram yanılgısına sahip olmadıkları 

görülmektedir.  

On üçüncü soruya yanlış cevap veren öğrencilerin yaptıkları hata 

örneği aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 26. Aritmetik İşlem 

 

On üçüncü soruda öğrenci cevabından hareketle soruyu çözümlerken 

17.5=85 ve 4.3=12 işlemlerini doğru hesaplayıp elde ettiği sonuçlarla 

çıkarma işlemi yapmayıp toplama işlemi yapmasından hareketle 

öğrencinin soruyu cevaplarken aritmetik işlem hatası yaptığı 

söylenebilir. 

Tablo 30. On Dördüncü Soruya Verilen Öğrenci Cevaplarının Dağılımları 
 

 Doğru Yanlış Boş  

 f % f % f % Toplam 

 10 33 15 50 5 17 30 

 

Tablo 30 incelendiğinde “Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren 

problemleri çözer.” kazanımını içeren on dördüncü soruya 

öğrencilerin verdiği cevaplar analiz edildiğinde, yarısının yanlış 

cevapladığı görülmektedir. On dördüncü soruyu öğrencilerin 
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%33’ünün doğru cevapladığı, %50’sinin yanlış cevapladığı ve 

%17’sinin boş bıraktığı görülmektedir. 

Tablo 31. On Dördüncü Soruya Öğrencilerin Verdiği Yanlış Cevaplarda Tespit 
Edilen Hata ve Kavram Yanılgıları 
 

 Hata  f % Toplam 

 Hata Aritmetik işlem 6 40 15 

 

Tablo 31 incelendiğinde “Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren 

problemleri çözer.” kazanımını içeren on dördüncü soruya 

öğrencilerin verdiği yanlış cevaplar analiz edildiğinde öğrencilerin 

%50’sinin “İşlem hatası” yaptığı ve kavram yanılgısına sahip 

olmadıkları görülmektedir. Aynı kazanıma hitap eden on üçüncü ve on 

dördüncü sorular doğrultusunda yanlış cevap veren öğrencilerin 

genelinin hata yaptıkları söylenebilir. 

On dördüncü soruya yanlış cevap veren öğrencilerin yaptıkları hata 

örneği aşağıda verilmiştir. 

Şekil 27. Aritmetik İşlem 

On dördüncü soruda öğrenci cevabından hareketle 17-(-7)=24 işlemini 

yapmayıp 17-7=10 işlemini yaparak ve sonrasında 10+6=16 sonucunu 

elde ederek aritmetik işlem hatası yaptığı söylenebilir. 
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Tablo 32. Tam Sayılarla İşlemler Kazanım Testinde Tespit Edilen Hatalar 
 

Hata Kazanım 

İşaret Belirleme 

✓ Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, 

ilgili problemleri çözer. 

✓ Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak 

için birer strateji olarak kullanır. 

✓ Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

✓ Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü 

nicelik olarak ifade eder. 

İşlem Önceliği 

✓ Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

✓ Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü 

nicelik olarak ifade eder. 

Aritmetik İşlem 

✓ Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, 

ilgili problemleri çözer. 

✓ Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

✓ Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü 

nicelik olarak ifade eder. 

✓ Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri 

çözer. 
 

Tablo 32 incelendiğinde tam sayılarla işlemler kazanımları 

çerçevesinde oluşturulan Tam Sayılarla İşlemler Kazanım Testinde üç 

hata türü tespit edilmiştir. Bunlar işaret belirleme, işlem önceliği ve 

aritmetik işlem hata türleridir. İşaret belirleme ve aritmetik işlem hata 

türlerinin neredeyse ilgili kazanımların tamamında yapıldığı 

görülmektedir. İşlem önceliği hata türünün ise ilgili kazanımlar 

çerçevesinde oluşturulan ve işlem önceliği adımlarının takip 
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edilmesini gerektiren soruların hitap ettiği kazanımlarda yapıldığı 

görülmektedir. 
 

Tablo 33. Tam Sayılarla İşlemler Kazanım Testinde Tespit Edilen Kavram 
Yanılgıları 
 

Kavram Yanılgısı Kazanım 

Çarpma işleminin işaret özelliğini 

toplama işlemine genelleme 

✓ Tam sayılarla toplama ve çıkarma 

işlemlerini yapar, ilgili problemleri 

çözer. 

✓ Tam sayılarla çarpma ve bölme 

işlemlerini yapar. 

Toplama işlemi kurallarını 

çıkarma işlemine genelleme 

✓ Tam sayılarla toplama ve çıkarma 

işlemlerini yapar, ilgili problemleri 

çözer. 

Yutan eleman özelliğini ters 

eleman özelliğine genelleme 

✓ Toplama işleminin özelliklerini akıcı 

işlem yapmak için birer strateji olarak 

kullanır. 

Toplama işleminin işaret özelliğini 

çarpma işlemine genelleme 

✓ Tam sayılarla çarpma ve bölme 

işlemlerini yapar. 

Sıfırın toplama işlemindeki etkisiz 

eleman özelliğini bölme işlemine 

genelleme 

✓ Tam sayılarla çarpma ve bölme 

işlemlerini yapar. 

Sıfırın toplama işlemindeki etkisiz 

eleman özelliğini çarpma işlemine 

genelleme 

✓ Tam sayılarla çarpma ve bölme 

işlemlerini yapar. 

Sıfırın tam sayılar kümesindeki 

yerini belirleme 

✓ Tam sayılarla çarpma ve bölme 

işlemlerini yapar. 
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Üslü ifadenin değerini kuvvetle 

tabanı çarparak belirleme 

✓ Tam sayıların kendileri ile tekrarlı 

çarpımını üslü nicelik olarak ifade 

eder. 

Parantez dışında verilen (-) 

işaretini tabandaki sayıya dahil 

etme 

✓ Tam sayıların kendileri ile tekrarlı 

çarpımını üslü nicelik olarak ifade 

eder. 

Bir sayının sıfırıncı kuvvetini 

belirleyememe 

✓ Tam sayıların kendileri ile tekrarlı 

çarpımını üslü nicelik olarak ifade 

eder. 

Sıfırın toplama işlemindeki etkisiz 

eleman özelliğini kuvvete taşıma 

✓ Tam sayıların kendileri ile tekrarlı 

çarpımını üslü nicelik olarak ifade 

eder. 

Sıfırın kuvvetini belirleyememe 

✓ Tam sayıların kendileri ile tekrarlı 

çarpımını üslü nicelik olarak ifade 

eder. 

Doğal sayıların işlem mantığını 

tam sayılara genelleme 

✓ Tam sayılarla işlemler yapmayı 

gerektiren problemleri çözer. 

 

Tablo 33 incelendiğinde tam sayılarla işlemler kazanımları 

çerçevesinde oluşturulan Tam Sayılarla İşlemler Kazanım Testinde on 

üç kavram yanılgısı türü tespit edilmiştir.  En çok kavram yanılgısının 

tespit edildiği “Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.” ve 

“Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade 

eder.” kazanımlarıdır.  
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SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu araştırmanın verilerine bakıldığı zaman öğrencilerin tam sayılarla 

işlemler konusunda yaptıkları hatalar ve sahip oldukları kavram 

yanılgıları tespit edilmiştir. Öğrencilerin bütün kazanımlara yönelik 

hata ve kavram yanılgısına sahip oldukları görülmüştür.  

Öğrencilerin tam sayılarla işlemler konusunda yaptıkları hataların 

işaret belirleme, işlem önceliği ve aritmetik işlem hataları olduğu 

tespit edilmiştir. Tespit edilen aritmetik işlem ve işaret belirleme 

hataları öğrencilerin dikkatsizliklerinden (Bağdat ve Yenilmez, 2014; 

Embong ve Khalid, 2020) işlem önceliği hatası ise işlem önceliği 

içeren sorularda öğrencilerin işlemlerin öncelik sırasında kararsız 

kalmasından kaynaklanmaktadır (İşgüden, 2008; Çoksöyler ve 

Yenilmez, 2018). 

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinde öğrencilerin öğrenme 

eksiklikleri, cebir alanı (Ponce, 2007) başta olmak üzere sonraki 

öğrenme alanlarında karşılaşılan engellerden biridir. “Tam sayılarla 

toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.” 

kazanımına yönelik oluşturulan sorularda öğrencilerin, toplama işlemi 

kurallarını çıkarma işlemine ve çarpma işleminin işaret özelliğini 

toplama işlemine genelledikleri sonuçları elde edilmiştir. Öğrencilerin 

tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinde kavram yanılgılarına 

sahip olup (İşgüden, 2008; Avcu ve Durmaz, 2011; Bağdat ve 

Yenilmez, 2014; Başıbüyük ve diğerleri, 2015; Yürekli, 2020) kavram 
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yanılgılarının tam sayılarla çıkarma işleminde yoğunlaştığı 

görülmektedir. 

“Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji 

olarak kullanır.” kazanımına yönelik oluşturulan sorularda 

öğrencilerin, sıfırın çarpma işleminde yutan eleman özelliğini toplama 

işlemindeki ters eleman özelliğine genelledikleri tespit edilmiştir. Sıfır 

sayısı diğer sayılara göre farklı özelliklere sahip olması ile öğrenciler 

tarafından sıfır kavramında birtakım zorluklar yaşanması literatürde 

ifade edilmiştir (Bütün ve Erdoğan, 2020). Mevcut çalışmanın elde 

ettiği sonuç öğrencilerin sıfır kavramında yaşadıkları zorluklara örnek 

olarak gösterilebilir. 

“Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.” kazanımına 

yönelik öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarından biri 

toplama işleminin işaret özelliğini çarpma işlemine genellemedir. 

Öğrencilerin tam sayılarla işlemler konusundaki kuralları 

karıştırdıkları literatürde belirtilmektedir (Bağdat ve Yenilmez, 2014). 

Tespit edilen diğer kavram yanılgısı ise sıfırın tam sayılar 

kümesindeki yerini belirlemedir. Literatürde öğrencilerin sıfırın tam 

sayılar kümesinde ne anlama geldiği ve neyi ifade ettiği noktasında 

kavram yanılgısına sahip oldukları belirtilmektedir (İşgüden, 2008; 

Avcu ve Durmaz, 2011). Mevcut çalışmanın elde ettiği sonucun bu 

duruma benzerlik gösterdiği söylenebilir. Öğrencilerin sorulara 

verdiği cevaplardan hareketle tespit edilen diğer kavram yanılgısı 

sıfırın toplama işlemindeki etkisiz eleman özelliğinin çarpma ve 

bölme işlemine genellenmesidir. Sıfır kavramı ile öğrencilerin 
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birtakım zorluklar yaşaması (İşgüden, 2008; Bütün ve Erdoğan, 2020) 

farklı işlemlerde sıfır sayısının sahip olduğu özellikleri öğrenmede de 

güçlük oluşturacağı ve tam sayılarla işlemler konusunda öğrencilerin 

oluşturulan kuralları karıştırması toplama işlemine yönelik özelliklerin 

çarpma işlemi özellikleri ile benzerlik gösterdiği noktalarda 

karıştırılacağı ifade edilebilir. 

“Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade 

eder.” kazanımına yönelik öğrencilerin sahip oldukları kavram 

yanılgılarından biri parantez dışında verilen (-) işaretini tabandaki 

sayıya dahil etmedir. Literatürde öğrencilerin tam sayıların önüne 

gelen işaretin sayının işaretini etkileme durumunu göz ardı ettikleri 

belirtilmektedir (Avcu ve Durmaz, 2011). Mevcut çalışmanın elde 

ettiği sonucun bu duruma paralellik gösterdiği söylenebilir. 

Öğrencilerin ilgili kazanım çerçevesinde bir sayının sıfırıncı kuvvetini 

belirleme, sıfırın kuvvetini belirleme, sıfırın toplama işlemindeki 

etkisiz eleman özelliğini kuvvete taşıma ve üslü ifadenin değerini 

kuvvetle tabanı çarparak belirleme noktasında kavram yanılgılarına 

sahip oldukları tespit edilmiştir. Tespit edilen kavram yanılgılarının 

öğrencilerin üslü ifadelerde önceki bilgilerinde oluşan eksikliklerden 

kaynaklandığı söylenebilir. 

“Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.” 

kazanımına yönelik öğrencilerin çarpma işleminin işaret özelliğini 

toplama işlemine ve toplama işlemi kurallarını çıkarma işlemine 

geneleme kavram yanılgılarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Embong 

ve Khalid (2020) tam sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problem 
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durumlarında öğrencilerin hata ve kavram yanılgılarının 

dikkatsizlikten, temel bilgi eksikliğinden ve tam sayılara ait kuralların 

karışmasından kaynaklandığını belirtmektedir. Özellikle mevcut 

çalışmada tespit edilen doğal sayıların işlem mantığını tam sayılara 

genelleme kavram yanılgısının benzer şekilde temel bilgi 

eksikliğinden kaynaklandığı söylenebilir.  

Elde dilen sonuçlardan hareketle tam sayılarla işlemler 

kazanımlarında oluşacak hata ve kavram yanılgılarının sonraki 

öğrenmelerde öncelikle cebir ve ilişkili diğer öğrenme alanlarında 

öğrencilerin karşılaşacağı engellerden biri olduğu söylenebilir. 

Öğrenciler ilgili kazanım çerçevesindeki hatalarının dikkatsizlikten ve 

kavram yanılgılarının kural karmaşasından ve temel bilgi 

eksikliklerinden meydana geldiği ifade edilebilir. Buradan hareketle 

öğrencilerde tespit edilen hata ve kavram yanılgılarının analizi hem 

sonraki öğrenmeleri hem de önceki öğrenmelerde yeniden 

yapılandırma sürecine gidilmesi açısından önem taşıdığı söylenebilir. 

Çalışmada elde edilen sonuçlardan hareketle: 

• Farklı bir konuda hata ve kavram yanılgısı tespiti yapan 

çalışmaların yapılması 

• Öğrencilerin tam sayılardan oluşan üslü ifadelerin değerlerini 

belirlemede kavram yanılgısına sahip oldukları görülmektedir. 

Üslü ifadelerin değerlerini belirlerken öncelikle temel 

bilgilerinde eksiklikler olduğu, üslü ifadelerin özel durumları 

(örn. sıfırın kuvveti, bir sayının sıfırıncı kuvveti) hususunda 
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yanılgıya düşükleri görülmektedir. Buradan hareketle doğal 

sayılar kümesi kapsamında üslü ifadeler konusundaki hata ve 

kavram yanılgısı tespiti yapan çalışmanın yapılması 

• Öğrencilerin tam sayılarla işlemler konusunda işlem yapma ve 

işaret belirleme kurallarını ezberledikleri ve bu durum 

sonucunda kavram yanılgısı yaşadıkları görülmektedir. Tam 

sayılarla işlemler kazanımları öğretimi yapılırken öğretmenlerin 

ders içeriklerinde işlem kurallarını somutlaştıracak ve öğrencide 

anlamlı hale getirecek şekilde düzenleme yapmaları 

• Öğrencilerin işlem önceliği içeren sorulara öncelik 

basamaklarını göz ardı ederek hatalı cevap verdikleri 

belirlenmiştir. İşlem önceliği basamaklarının öğretimi yapılırken 

olası öğrenci hatalarını tespit edebilme ve bu hataları giderme 

noktasında öğretmenlerin ders içeriklerine yön vermeleri 

• Öğretmenlerin ders içeriklerini düzenlerken tam sayılarla 

işlemler kazanımları çerçevesinde öğrenci hata veya kavram 

yanılgılarını göz önünde bulundurmaları 

• Tam sayılarla işlemler konusu özellikle cebir alt öğrenme 

alanına temel oluşturmaktadır. Cebir alt öğrenme alanında 

öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının da sonraki 

öğrenmelerini etkileyeceği görülmektedir. Buradan hareketle 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul matematik öğretim 

programı çerçevesinde literatürde mevcut çalışmaların tespit 

ettiği hata ve kavram yanılgılarını bütünleştiren ve öğretmenleri 

bilgilendiren kılavuz kaynak oluşturulması 
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• Lisans eğitimini alan matematik öğretmen adaylarına ilgili 

kazanımlar çerçevesinde öğrencilerde karşılaşacakları hata ve 

kavram yanılgı tespitini yapabilme yetkinliği kazandırılması 

önerilmektedir. 
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GİRİŞ 

 

Birey, hayata başlamadan önce bile gelişimin alanlarında ciddi gelişim 

ve değişimler gözlenmektedir. İnsanın gelişim alanlarındaki bu 

gelişim ve değişimler her dönem farklı bir seyir izlemektedir. Örnek 

olarak bireyin fiziksel gelişiminin en yoğun olduğu dönem anne 

karnındaki dönem iken; gelişim ve değişimin en az olduğu dönemin 

yetişkinlik dönemi olduğu gösterilebilir. Genel anlamda okul öncesi 

diye tabir edilen 0-6 yaş dönemi gelişim alanlarının tümünün büyük 

gelişim ve değişikliklerin olduğu dönemdir.  Bu dönemde birey 

fizyolojik olarak emeklemeye, yürümeye; duygusal olarak gülmeye ve 

ağlamaya bilişsel olarak çevresini anlamaya; dilsel olarak konuşmaya; 

sosyal olarak arkadaş edinmeye ve grup kurmaya; ahlak olarak doğru-

yanlışı öğrenmeye başlamaktadır. Bireyin bu dönemde yaşadığı tüm 

yaşantılar geri kalan hayatının temeli niteliğindedir. İnsan hayatında 

ciddi etkisi olan bu dönemin bireyin mutlu bir hayat yaşaması adına 

verimli geçirilmesi gerekmektedir (Diken, 2014). 

Bireyin gelişimini sağlayan birçok alan vardır. Bu alanlar başlıca 

fiziksel, sosyal, bilişsel, ahlak, dil, duygusal ve cinsel gelişim 

alanlarıdır. Bu gelişim alanları zincirin birer halkası gibi iç içe geçmiş 

bir bütün şekilde gelişim göstermektedir. Her bir alanın gelişimi diğer 

gelişim alanını etkilemektedir. Fiziksel anlamda yetersizliği olan 

bireyin insanların bulunduğu ortama girmemesi sosyal gelişimini de 

etkilemektedir. Verilen örnek çocuk gelişiminin en temel ilkeleri 

arasında yer almaktadır. Bu anlamda gelişim alanlarının birbirinden 

bağımsız olmadığı görülmektedir (Koç, 2008). 
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Bireyin günlük yaşamında gelişimini etkileyen birçok faktör 

bulunmaktadır. Bilim adamları genel olarak birey gelişimini etkileyen 

etmenlerin en önemlilerinin kalıtım, aile ve çevre olduğunu ifade 

etmektedir. Bu faktörler arasında hangisinin daha fazla etkili 

olduğuyla ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda bu 

sorunun net bir cevabı bulunamamıştır. Bireysel farklılıklar göz 

önünde tutulduğunda bu faktörlerin birey üzerindeki etkisi kişiden 

kişiye değişmektedir. Bilmemiz gereken en önemli husus bireyin 

gelişiminde etkili olan bu faktörleri doğru bir şekilde kullanmaktır 

(Senemoğlu, 2007). 

Gelişim alanlarının yoğun olduğu dönemler vardır. Yoğun gelişim 

neticesinde birey o gelişim karşısında belirli bir olgunluk 

kazanmaktadır. Bireyin birtakım aritmetik işlem yapması için zihinsel 

olgunlaşmaya, öğrencinin kalemi tutması için fiziksel olgunlaşmaya, 

çocuğun konuşabilmesi için dilsel olgunlaşamaya, bireyin sevmesi 

için duygusal olgunlaşmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Birey bu 

olgunlaşmalar neticesinde birey bir takım becerileri yapabilmektedir. 

Olgunlaşma, hedeflenen davranışın gerçekleşmesinin ön koşuludur. 

Olgunlaşmanın her gelişim için gerçekleşen dönemleri farklıdır. 

Bilişsel olgunlaşma ergenlik döneminde gerçekleşirken fiziksel 

olgunlaşma 0-6 yaş döneminde gerçekleşmektedir. 

Bireyin yaşamında etkili olan gelişim alanları, bireyin yaşamdan 

sonraki düşüncelerini de etkilemektedir. Gelişim alanları arasında yer 

alan ahlaki gelişim, kişinin hem bu dünyadaki yaşamı hem de sonraki 

yaşam ilişkilerini düzenlemektedir. Bireyin doğasında merak güdüsü 
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bulunmaktadır. Herkes geleceği ile ilgili yaşanacakları merak 

etmektedir. Merak edilen önemli bir husus da yaşam sonrası yaşamdır. 

Bireyin yaşamından sonraki yaşamını düzenleyen sistem ahlak 

sistemidir. Her birey yaşamından sonra güzel bir hayat elde etmek için 

hangi dinden olursa olsun ibadet etmekte ve din kurallarına 

uymaktadır. Bireyin ahlak gelişim süreci çocuğun doğru ve yanlış 

kavramlarını edinmesiyle başlamaktadır.  Bu dönem okul öncesi 

dönem diye adlandırılan 4-6 yaş dönemine denk gelmektedir. Bu 

dönem (bireysel farklılıklarda göz önünde tutularak) ahlaki gelişimin 

temelinin atıldığı dönemdir. Birey bu dönemde din ve ahlak 

kurallarıyla ilgili bir takım soruları sormaya başlamaktadır. 

Bireyin din eğitimlerinin ahlaki gelişiminin içinde olduğu 

araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir. Okullarda verilen din ve 

ahlak dersleri, değerler eğitimi bu kapsamda yer almaktadır. Birey din 

eğitimini farklı kaynaklardan edinmektedir. Bireyin gelişim alanlarını 

etkileyen faktörler din bilgilerini de etkilemektedir. Birey bu eğitimi 

farklı kanallardan edinmektedir. Televizyon, internet, sosyal çevre, 

aile ve okul gibi faktörler bireyin din eğitimini oluşmasında 

başlıcalarıdır.  

Bireyin din eğitiminin edinmesinde en fazla tartışılan konu zamandır. 

Bir kesim bilim adamı dini kavramlar soyut olduğundan bireyin okul 

öncesi dönemde bu eğitimi almasının sakıncalı olduğunu ifade 

ederken diğer kesim bilim adamları ahlaki gelişimin başlamasıyla 

bireyin dini eğitim alabileceği düşüncesi bulunmaktadır. Her ne kadar 

dini kavramlar soyut olsa da birey bu kavramları öğrenmekte güçlük 
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çekse de sosyal varlık olan çocuk günlük hayatta çoğu kez bu 

kavramlarla karşı karşıya gelmektedir. Bir annenin çocuğuna “ eğer 

yemeğini yemezsen Allah seni sevmez” veya babanın çocuğuna 

“yaptığın bu davranış çok günah” cümleleri buna açık örnektir. Birey 

söz ile söylenen din uyarıcılarının yanında görsel olarak da bu 

uyarıcılara maruz kalmaktadır. Aile bireylerinin veya yakın 

çevresindeki insanların çocuğun yanında ibadet etmesi (namaz kılma, 

oruç tutma) görsel uyarıcıdır. Çocuk bu uyarıcılar karşısında 

yaşananları anlamlandırmaya çalışmaktadır. Bu perspektiften 

düşünüldüğünde çocuğun küçük yaşlardan itibaren gizil ve sosyal 

öğrenme din eğitimini informal bir şekilde aldığı düşünülmektedir. 

Çocuk doğduğu an itibari ile yaşadığı çevrenin etkisi altındadır. İlk 

öğrenmeler aileden olduğu düşünüldüğünde çocuk din tercihini aile 

dininden taraf kullanmaktadır. Lakin insanlar düşünme sisteminin 

gelişmesiyle bu tercihi çok az bir oranda olsa ilerleyen süreçte 

değiştirmektedir. Bu anlamda çocuğun din eğitiminin beslenme 

kaynağının aile olduğu düşünülmektedir. her ne kadar ailenin çocuğun 

din eğitimi üzerinde etkisi olduğu düşünülse de kitle iletişim 

araçlarının gelişmesiyle birey bu bilgileri televizyon, internet gibi 

teknolojik beslenme kaynaklarından da edinmektedir. Son zamanlarda 

televizyon kanallarında çocuklara dini farkındalık yaratmak amacıyla 

çizgi filmler, animasyonlar ve dizilerle bu bilgiler aktarılmaktadır. 

Çocuk bu görsel iletişim araçları sayesinde gizil bir şekilde sosyal 

çevresinde yaşayan bireylerin dini bilgilerini öğrenmektedir. Gerek 

yerli gerekse de yabancı dizi ve filmlerde çocuklara subliminal bir 

şekilde dini argümanlar zihinlere işletilmektedir. Yazılım 
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programlarının gelişmesiyle çocuklara yönelik dua, görgü kuralları,  

namaz kuralları v.b. ibadet temalı programlar ortaya çıkmıştır. 

Çocuğun dini eğitim beslenme kaynaklarından bir diğeri ise okul 

olduğu ifade edilmektedir. Çocuk okulda görmüş olduğu din kültürü 

ve değerler eğitimi sayesinde formal bilgiler elde etmektedir. 

Çocuklar belirli bir plan çerçevesinde bu eğitimi almaktadır. Çocuklar 

okulöncesi dönemde din kültürü ve ahlak dersinden ziyade değerler 

eğitimi kapsamında temel dini eğitimleri almaktadır. Bu eğitim 

kapsamında hem dini gereklikleri hem de toplumsal kurallardan olan 

görgü ve ahlak ilkelerini öğrenmektedir. Okulöncesinde verilen bu 

eğitim çocuğun ahlaki gelişiminin başlamasına denk gelmektedir. Bu 

çerçevede bu dönem verilen dini eğitimin doğru bir şekilde verilmesi 

gerekmektedir. Öğrenme kuramcıların ifade ettiği gibi ilk öğrenmeler 

çok önemlidir, yanlış öğrenilen ilk bilgilerin sonrasında düzeltilmesi 

oldukça güçtür. Bu anlamda verilen dini bilgilerin ve örneklerin 

kontrollü ve planlı bir şekilde verilmesi oldukça önemlidir. Verilen 

dini bilgilerin kulaktan dolma hikaye ve hurafelerden ziyade bilim 

ışığında doğruluğu kanıtlanabilir bilgiler olmalıdır. Okulun diğer 

disiplinlere verdiği önemi din dersine karşı da göstermesi 

gerekmektedir. Din dersi de diğer dersler gibi insan hayatına etki eden 

bir derstir. İnsanın duygularına, ruh haline ve zihnine etki eden din 

dersi, formal bir şekilde okul öncesi dönemden başlayarak zihinsel 

olgunluk faktörü dikkate alınarak resmi kurumlar aracılığıyla 

verilmesi gerekmektedir. 
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ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Her insan belirli bir din potansiyelinin varlığı ile dünyaya gelmektedir. 

Çocuk ahlaki ve zihinsel gelişiminin başlaması ve çevre faktörünün 

etkisi ile dini pratiklere karşı ilgi duyduğu yapılan araştırmalarla 

ortaya çıkmıştır (Yavuz, 1983). Çocuk küçük yaşta zihinsel bilgilerine 

bağlı olarak soyut olan dini kavramları somutlaştırmaya 

başlamaktadır. Somutlaştırma çevresinde gördükleri ve biliş 

sistemindeki profiller aracılığıyla gerçekleştirmektedir.   

Çocuk dini bilgilerini merak duygusunun sonucu olarak sorular 

aracılığıyla öğrenmektedir. Dünyayı, kendisini ve çevresini tanımaya 

çalışan çocuk, merakını art arda sorduğu zincirleme sorular ve buna 

aldığı cevaplarla gidermektedir. Bu yönüyle çocuğun sorduğu sorular 

karşısında aldığı cevap çok önemlidir. Verilen her bir cevap bir 

mühendis işçiliği titizliğinde hassas olmalıdır. Çocuğun sormuş 

olduğu dini sorulara karşı aldığı cevaplar, çocuğu dinden 

uzaklaşmasında ve yakınlaşmasında en önemli etkenlerden biridir. 

Çocuğun okulöncesi dönemden sonra da öğrenmeye karşı merakını 

canlı tutacak olan çocuğun sorularına karşı almış olduğu cevaplardır. 

Çocuğun dini bilgilerini formal ve bilim ışığında öğrenmesi sonraki 

öğrenmelerini etkilemektedir. Bu perspektiften düşünüldüğünde 

çocuğun dini bilgilerinin beslenme kaynağı büyük önem taşımaktadır 

(Bilgin, 1988).  

Her ülke geleceklerini oluşturan çocuklara din eğitimini okullar 

aracılığıyla vermektedir. Finlandiya’da din eğitimi diğer eğitimlerin 

tamamlayıcısıdır. Okulöncesi çocuklara incilden, tevrattan hikayeler 
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okunmakta ve dinlerinin öneminden bahsedilmektedir. Almanya’da 

öğrenciler eğiticileri eşliğinde kiliseye götürülerek kontrollü ve 

düzenli formal bilgiler birinci kaynaktan verilmektedir (Başkurt, 

2004).  Belçika’da okul öncesi öğrencilerine din eğitimi animasyon, 

oyun, öğrenme etkinlikleri şeklinde verilmektedir. Dünya çapında 

verilen dini eğitimler incelendiğinde bunların planlı bir şekilde 

verildiği görülmektedir.  

Çocuklar, öğrenmiş oldukları dini bilgileri farklı kaynaklardan 

öğrenmektedir. Bu kaynaklar kimilerinde aile, kimilerinde arkadaş 

çevresi, kimilerinde ise teknolojik iletişim araçları olmaktadır. Dini 

bilgilerin niteliği, beslenme kaynakları ile paraleldir. Günümüzde 

yaşadığımız çevrede birçok dini grup, tarikat ve oluşumlar 

bulunmaktadır. Bu kaynaklar informal beslenme kaynaklarıdır. Dini 

bilgileri kendi ideolojik yapılarına göre şekillendirmektedir. Çocuk 

yaşta bu kaynaklardan dini bilgileri öğrenen bireyin eylemeleri de bu 

çerçevede gerçekleştirmektedir. Ülkemizde çoğu zaman tartışma 

konusu olan informal kaynakların hedefi çocuklar ve yetişkinler 

olmaktadır. Çocukların dini bilgileri informal kaynaklardan veya 

rastlantısal bir şekilde değil de doğru ve formal kaynaktan öğrenmesi 

için devlet eli ile bu bilgilerin sağlanması gerekmektedir. Bu bilgiler 

çizgisinde ülkemizdeki dini bilgiler çocuklara belirli bir plan 

çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilmelidir. 

Araştırmamızda sorulan sorularla çocukların dini bilgilerinin ne kadar 

olduğu ve bu bilgileri hangi kaynaktan edindikleri araştırılmıştır. 

Literatür incelendiğinde araştırma konusu ile yapılan çalışmalar 
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oldukça sınırlıdır. Yaptığımız çalışma ile çocuk eğitimi, çocuk 

gelişimi ve din eğitimi konularında alanyazına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Araştırmanın Amacı  

Bu çalışma ile okul öncesi dönemde eğitim gören 5 yaş çocuklarının 

dini bilgilerinin ne miktarda olduğu ve bu bilgileri hangi kaynaktan 

edindiklerini, sosyo ekonomik ve cinsiyet değişkenlerine göre bir 

farklılığın olup olmadığı incelenmiştir. Bu temel amaç doğrultusunda 

5 yaş okul öncesi öğrencilerine islam dininin temel ölçütlerinden 

aşağıda belirtilen sorular sorulmuştur. 

5 yaş okul öncesi öğrencilerinin; 
 

1. Dini bilgileri ne kadardır? 

 

a) Bizi kim yarattı? 

b) Peygamberimizin adı nedir? 

c) Müslümanlara indirilen kitabın adı nedir? 

d) Besmele çekebiliyor musun? 

e) Herhangi bir dua biliyor musun? 

f) Herhangi bir dini etkinlik yapıyor musun? 

g) Sevap ve günaha bir örnek verebilir misin? 

 

2. Bu bilgileri hangi dini beslenme kaynaktan almıştır?  
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Okul öncesinde öğrenim gören 5 yaş öğrencileri ile yapılan bu 

çalışma, olgubilim (fenomenoloji) deseninde gerçekleştirilen nitel bir 

çalışmadır.  Yıldırım ve Şimşek (2016), olgubilim deseninde, 

bildiğimiz fakat derinlemesine ve detaylı bir anlayışa sahip 

olmadığımız olgulara dikkat edildiğinde olgu bilim desenin yabancı 

olmadığımız ama tam olarak anlamını bilmediğimiz olguları 

incelemeyi amaçlayan araştırmalar için uygun bir araştırma platformu 

oluşturduğunu ifade edilmektedir. Bu araştırmalarda temel bulgular, 

araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu yansıtabilecek 

bireyler ya da gruplarken, başlıca veri toplama aracı da görüşmedir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu araştırmada da okul öncesi 5 yaş 

öğrencileri ile görüşülerek, temel dini bilgilerinin ne kadar olduğu ve 

bu bilgileri hangi kaynaktan edindikleri sosyo ekonomik düzeyi ve 

cinsiyet değişkeni dikkate alınarak incelenmeye çalışılmıştır.  

Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu Şanlıurfa ili Eyyübiye ve Karaköprü 

ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi okullarında 

öğrenim gören 5 yaş öğrencilerinden (sosyo-ekonomik düzeyi yüksek 

30 öğrenci, sosyo-ekonomik düzeyi düşük 30 öğrenci) 60 kişilik 

öğrenci grubu oluşturmaktadır. Bu öğrenciler sosyo-ekonomik düzey 

ve cinsiyet değişkeni dikkate alınarak amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile seçilmiştir.  
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Bu öğrencilerin 30’u kız, 30 ‘u erkektir. Öğrencilerin 30 tanesi sosyo 

ekonomik düzey anlamında düşük bölgeden seçilirken diğer 30 

öğrenci sosyo ekonomik düzeyi yüksek bölgeden seçilmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve islam 

dininin temel ölçütleri dikkate alınarak açık 8 sorudan oluşan 

“Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Form 

hazırlanmadan ilgili alanyazın taranmış, elde edilen veriler 

doğrultusunda görüşme soruları oluşturulmuştur. Hazırlanan sorular 

nitel araştırma alanında uzman kişilere gönderilmiş ve uzmanların 

önerileri çizgisinde görüşme formuna son şekli verilmiştir. Yaklaşık 6 

saat süren görüşmeler, ses kayıt cihazı ve not etme suretiyle kayda 

alınmıştır.  

Verilerin Çözümlenmesi  

Veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Ses kaydı ve not 

etme şeklinde elde edilen veriler, dijital ortama aktarılarak transkript 

edilmiş ve ham veri metinleri elde edilmiştir. Yazıya geçirilmiş olan 

ham veriler, bütün katılımcıların her bir soruya verdiği yanıtlar alt alta 

gelecek şekilde düzenlenerek analize hazır hale getirilmiştir. Bu 

veriler birkaç kez okunarak olası kodlar listelenmiştir. Belirlenen 

kodların ortak noktaları dikkate alınarak aynı grupta toplanabilecek 

kodlar bir araya getirilmiş, hepsini kapsayacak ortak bir kavram 

altında toplanmış ve böylece temalar oluşturulmuştur.  
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Geçerlik ve Güvenirlik 

Çalışmanın geçerlik ve güvenirliğini arttırmak için alınan önlemler 

şunlardır:  

1. Görüşmelere başlamadan önce ilgili öğrencilerin velileri ve 

öğretmenleri ile ön görüşmeler yapılmış, onlara bu verilerin 

isimleri verilmeden sadece bilimsel bir çalışmada kullanılacağı 

ifade edilmiş ve gerekli izinler alınarak araştırma yapılmıştır. 

2.  Yapılan görüşmeler yazı ortamına döküldükten sonra 

öğrencilerin öğretmeni ve aileleri ile paylaşılmış, kontrol 

etmeleri sağlanmıştır. 

3. Araştırmanın iç güvenirliğini, yani tutarlığını arttırmak için 

bulguların tamamı yorumlanmadan doğrudan verilmiş, 

katılımcılardan yapılan doğrudan alıntılarla desteklenmiştir.   

4. Ayrıca görüşmeden elde edilen veriler, araştırmacı ve nitel 

araştırmalar konusunda deneyimli olan bir akademisyen 

tarafından ayrı ayrı kodlanmış, sonrasında bu kodlamalar 

karşılaştırılmıştır. Güvenirlik = Görüş Birliği / Görüş ayrılığı + 

Görüş birliği x 100 (Miles ve Huberman, 1994) formülü 

kullanılarak hesaplanan uyuşma oranı % 88 bulunmuştur. 

5. Araştırmanın dış geçerliliğini arttırmak için araştırma süreci ve 

bu süreç içerisinde yapılanlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya 

çalışılmıştır. Bu amaçla, araştırmanın modeli, çalışma grubu, 

veri toplama aracı, veri toplama süreci, çözümlenip yorumlanma 

aşamaları ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır. 
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6. Araştırma raporunda katılımcılara ait kimlik bilgilerine yer 

vermeden isimler yerine kodlar kullanılmıştır: Sosyo-ekonomik 

düzeyi düşük kız öğrencilerine (DK); Erkek öğrencilere için 

(DE), Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek kız öğrenciler için (YK), 

erkek öğrenciler için (YE), örneğin Sosyo-ekonomik düzeyi 

düşük birinci erkek öğrenci için (DE1), Sosyo-ekonomik düzeyi 

yüksek dördüncü kız öğrenci için (YK4) gibi. 
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BULGULAR  

Çalışmada öğrencilere yöneltilen ilk soru temel dini bilgilerini 

ölçmeye ilişkindir. Öğrencilerin bu soruya verdikleri yanıtlar üzerinde 

yapılan içerik analizi sonucunda ulaşılan bulgular Tablo 1’de 

gösterilmiştir.  

Tablo 1.a Öğrencilerin Temel Dini Bilgilerini Ölçmeye Yönelik 1.Soruya 
Verdikleri Doğru Cevaplar 

Soru SED DÜŞÜK DOĞRU SED YÜKSEK DOĞRU 

1.Bizi kim yarattı? 

 

Kız f Erkek f Kız f Erkek f 

15 %25 12 %20 15 %25 15 %25 

 

Tablo 1.a incelendiğinde islam dininin temel sorusu olan “bizi kim 

yarattı” sorusuna 25 erkek öğrenci doğru cevap verirken aynı soruya 

kız öğrencilerin tamamı doğru cevap vermiştir. Sosyo-ekonomik 

değişkeni dikkate alındığında bu soruya 27 SED düşük öğrenci doğru 

cevap verirken, SED yüksek öğrencilerin tamamı bu soruya doğru 

cevap vermiştir. İslam dininin en temel sorusu olan sorusuna SED 

düşük kız öğrencileri, SED yüksek kız öğrencileri ve SED yüksek 

öğrencilerinin tamamı doğru yanıt verirken yalnızca SED düşük erkek 

öğrencilerinden 3 kişi bu soruya doğru cevap verememiştir. Genel 

olarak öğrencilerin %95 ‘i soruya doğru cevap vermiştir. 

Öğrencilerden DE3 ve YK13, soruya şu şekilde cevap vermiştir:    

DE3 “Tabi ki allah yarattı” 

YK13 “İnsanları allah yarattı” 
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Tablo 1.b Öğrencilerin Temel Dini Bilgilerini Ölçmeye Yönelik 2.Soruya 
Verdikleri Doğru Cevaplar 

Soru SED DÜŞÜK DOĞRU SED YÜKSEK DOĞRU 

2.Peygamberimizin adı 
nedir? 

 

Kız f Erkek f Kız f Erkek f 

13 %22 8 %13 2 %3 1 %2 

 

Tablo 1.b incelendiğinde islam dininin temel sorularından olan 

“peygamberimizin adı nedir” sorusuna 9 erkek öğrenci doğru cevap 

verirken aynı soruya kız öğrencilerden 14 kişi doğru cevap vermiştir. 

Sosyo-ekonomik değişkeni dikkate alındığında bu soruya 21 SED 

düşük öğrenci doğru cevap verirken, SED yüksek öğrencilerinin 3’ü 

bu soruya doğru cevap vermiştir. İslam dininin en temel sorusu olan 

sorusuna SED düşük kız öğrencilerinin 13’ ü SED düşük erkek 

öğrencilerinden 5 kişi, SED yüksek kız öğrencilerinden 2 kişi ve SED 

yüksek öğrencilerinden 1 kişi soruya doğru yanıt vermiştir. Genel 

olarak öğrencilerin %40 ‘ı bu soruya doğru cevap vermiştir. 

Öğrencilerden DK7 ve YK13, soruya şu şekilde cevap vermiştir:    

DK7 “Muhammed” 

YK13 “Hazreti Muhammed” 
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Tablo 1.c Öğrencilerin Temel Dini Bilgilerini Ölçmeye Yönelik 3.Soruya Verdikleri 
Doğru Cevaplar 

Soru SED DÜŞÜK DOĞRU SED YÜKSEK DOĞRU 

3.Müslümünlara 
indirilen kutsal 

kitabın adı nedir? 

 

Kız f Erkek f Kız f Erkek f 

15 %25 12 %20 13 %22 8 %13 

 

Tablo 1.c incelendiğinde islam dininin temel sorularundan olan 

“müslümanların indirilen kutsal kitabın adı nedir” sorusuna 20 erkek 

öğrenci doğru cevap verirken aynı soruya kız öğrencilerden 23 kişi 

doğru cevap vermiştir. Sosyo-ekonomik değişkeni dikkate alındığında 

bu soruya 27 SED düşük öğrenci doğru cevap verirken, SED yüksek 

öğrencilerinin 21’i bu soruya doğru cevap vermiştir. İslam dininin en 

temel sorusu olan sorusuna SED düşük kız öğrencilerinin 15’ i, SED 

düşük erkek öğrencilerinden 12 kişi, SED yüksek kız öğrencilerinden 

13 kişi ve SED yüksek öğrencilerinden 8 kişi bu soruya doğru yanıt 

vermiştir. Genel olarak öğrencilerin %80 ‘i bu soruya doğru cevap 

vermiştir. Öğrencilerden DE11 ve YE15, soruya şu şekilde cevap 

vermiştir:    

DE11 “Müslümanlara Kuran inmiştir” 

YE15 “Kuran-ı Kerim” 
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Tablo 1.ç Öğrencilerin Temel Dini Bilgilerini Ölçmeye Yönelik 4.Soruya Verdikleri 
Doğru Cevaplar 

Soru SED DÜŞÜK DOĞRU SED YÜKSEK DOĞRU 

 

4.Besmele 

çekebiliyor musun? 

 

Kız   f Erkek   f Kız   f Erkek   f 

13 %22   8 %13 14 %23    10 %17 

Tablo 1.ç incelendiğinde islam dininin temel sorularından olan 

“besmele çekebiliyor musun” sorusuna 18 erkek öğrenci doğru cevap 

verirken aynı soruya kız öğrencilerden 27 ‘si doğru cevap vermiştir. 

Sosyo-ekonomik değişkeni dikkate alındığında bu soruya 21 SED 

düşük öğrenci doğru cevap verirken, SED yüksek öğrencilerinin 24’ü 

bu soruya doğru cevap vermiştir. İslam dininin en temel sorusu olan 

sorusuna SED düşük kız öğrencilerinin 13’ ü, SED düşük erkek 

öğrencilerinden 8’ i, SED yüksek kız öğrencilerinden 14 ‘ü ve SED 

yüksek öğrencilerinden 10 ‘u bu soruya doğru yanıt vermiştir. Genel 

olarak öğrencilerin %75 ‘i bu soruya doğru cevap vermiştir. 

Öğrencilerden DK1 ve YK14, soruya şu şekilde cevap vermiştir:    

DK1 “Euzubillahi mineşeytani recim bismillahi rahmanirrahim” 

YK14 “Bismillahi rahmannirrahim” 
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Tablo 1.d Öğrencilerin Temel Dini Bilgilerini Ölçmeye Yönelik 5.Soruya 
Verdikleri Doğru Cevaplar 

Soru SED DÜŞÜK DOĞRU SED YÜKSEK DOĞRU 

 

5.Her hangi bir 

dua biliyor 

musun? 

Kız   f Erkek   f Kız   f Erkek   f 

15 %25   12 %20 14 %23    10 %17 

Tablo 1.d incelendiğinde islam dininin temel sorularından olan 

“herhangi bir dua biliyor musun” sorusuna 22 erkek öğrenci doğru 

cevap verirken aynı soruya kız öğrencilerden 29 ‘u doğru cevap 

vermiştir. Sosyo-ekonomik değişkeni dikkate alındığında bu soruya 27 

SED düşük öğrenci doğru cevap verirken, SED yüksek öğrencilerinin 

24’ü bu soruya doğru cevap vermiştir. İslam dininin en temel sorusu 

olan sorusuna SED düşük kız öğrencilerinin 15’ i, SED düşük erkek 

öğrencilerinden 12’ si, SED yüksek kız öğrencilerinden 14 ‘ü ve SED 

yüksek öğrencilerinden 10 ‘u bu soruya doğru yanıt vermiştir. Genel 

olarak öğrencilerin %85 ‘i bu soruya doğru cevap vermiştir. 

Öğrencilerden DE8 ve YE10, soruya şu şekilde cevap vermiştir:    

DK1 “geceleri annemle şu duayı okuyırum………” 

YK14 “biliyorum sübhanekeyi …….” 
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Tablo 1.e Öğrencilerin Temel Dini Bilgilerini Ölçmeye Yönelik 6.Soruya Verdikleri 
Doğru Cevaplar 

Soru SED DÜŞÜK DOĞRU SED YÜKSEK DOĞRU 

 

5.Her hangi bir dini 

etkinlik yapıyor 
musun? 

Kız   f Erkek   f Kız   f Erkek   f 

5 %8   2 %3 4 %7    1 %2 

Tablo 1.e incelendiğinde islam dininin temel ibadetlerinden olan 

namaz, oruç, kuran okuma v.b. etkinliklerine yönelik “herhangi bir 

dini etkinlik yapıyor musun” sorusuna 3 erkek öğrenci bu 

gereksinimleri yaptığını ifade ederken aynı soruya kız öğrencilerden 9 

‘u yapıyorum cevabını vermiştir. Sosyo-ekonomik değişkeni dikkate 

alındığında bu soruya 7 SED düşük öğrenci yaptığını ifade ederken, 

SED yüksek öğrencilerinin 5’i dini gereksinimlerini yerine getirdiğini 

belirtmiştir. İslam dininin gerekesimi olan ibadete yönelik soruya SED 

düşük kız öğrencilerinin 5’ i, SED düşük erkek öğrencilerinden 2’ si, 

SED yüksek kız öğrencilerinden 4 ‘ü ve SED yüksek öğrencilerinden 

1 ‘i gereksinimleri yerine getirdiğini ifade etmiştir. Genel olarak 

öğrencilerin %20 ‘si islam dininin gereksinimi olan ibadet faaliyetini 

tecrübe ettiği görülmektedir. Öğrencilerden DK2 ve YK6, soruya şu 

şekilde cevap vermiştir:    

DK1 “geçen sene ailecek kuş orucu tuttuk” 

YK14 “babam ile bayram namazına gittik” 
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Tablo 1.f Öğrencilerin Temel Dini Bilgilerini Ölçmeye Yönelik 7.Soruya Verdikleri 
Doğru Cevaplar 

Soru SED DÜŞÜK DOĞRU SED YÜKSEK DOĞRU 

 

5.Sevap ve 

günaha örnek 
verebilir 

misin? 

Kız   f Erkek   f Kız   f Erkek   f 

13 %22   11 %18 9 %15    6 %10 

Tablo 1.f incelendiğinde islam dininin temel kavramlarından olan 

sevap ve günaha yönelik “sevap ve günaha örnek verebilir misin” 

sorusuna 17 erkek öğrenci doğru cevap verirken aynı soruya kız 

öğrencilerden 22 ‘si doğru cevap vermiştir. Sosyo-ekonomik 

değişkeni dikkate alındığında bu soruya 24 SED düşük öğrenci doğru 

cevap verirken, SED yüksek öğrencilerinin 15’i bu soruya doğru 

cevap vermiştir. İslam dininin en temel sorusu olan sorusuna SED 

düşük kız öğrencilerinin 13’ü, SED düşük erkek öğrencilerinden 11’i, 

SED yüksek kız öğrencilerinden 9‘ü ve SED yüksek öğrencilerinden 

6‘sı bu soruya doğru yanıt vermiştir. Genel olarak öğrencilerin %68‘i 

bu soruya doğru cevap vermiştir. Öğrencilerden DK1 ve YK4, soruya 

şu şekilde cevap vermiştir:    

DK1 “insanlara yardım etmemiz sevaptır, hayvanları zarar vermemiz 

günahtır.” 

YK14 “yemeğimi arkadaşımla paylaşıyorum bu sevap, yalan 

söylememiz günah” 
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Tablo 2.a SED Düşük Öğrencilerin Dini Bilgilerinin Beslenme Kaynağı 

Tema Kod f % (10 katılımcı 
üzerinden) 

Beslenme 

Kaynakları 

Aile   8 %27 

Okul 9 %30 

Diyanete bağlı Kuran Kursları  3 %10 

Televizyon (Çizgi film v.b.)    7 %23 

İnternet ve Tablet  3 %10 

Öğrencilerin dini bilgilerini edindikleri kaynakların neler olduğuna 

yönelik sorunun cevapları incelendiğinde, beslenme kaynaklarının 

formal ve informal kaynaklar olduğu görülmektedir. 12 öğrenci 

formal kaynaktan (Okul ve diyanete bağlı kuran kursu), 18 öğrenci 

informal kaynaktan beslendiği görülmektedir. Yüzdelik olarak 

öğrencilerin % 60’ ı informal kaynaklardan beslenirken, % 40 ‘ı 

formal kaynaklardan bilgi edindiklerini ifade etmişlerdir.  

DK5“bana bu bilgileri annem öğretti”  

DE15 “Öğretmenimiz derstte sevabın ve günahın ne olduğunu 

öğretti” 
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Tablo 2.b SED Yüksek Öğrencilerin Dini Bilgilerinin Beslenme Kaynağı 

Tema Kod f % (10 katılımcı 

üzerinden) 

Beslenme 

Kaynakları 

Aile   3 %13 

Okul 13 %41 

Diyanete bağlı Kuran 

Kursları  

6 %20 

Televizyon (Çizgi film 

v.b.)    

4 %13 

İnternet ve Tablet  4 %13 

Öğrencilerin dini bilgilerini edindikleri kaynakların neler olduğuna 

yönelik sorunun cevapları incelendiğinde, beslenme kaynaklarının 

formal ve informal kaynaklar olduğu görülmektedir. 19 öğrenci 

formal kaynaklardan (Okul ve diyanete bağlı kuran kursu), 11 öğrenci 

informal kaynaklardan beslendiği görülmektedir. Yüzdelik olarak 

öğrencilerin % 61’i formal kaynaklardan beslenirken, % 39 ‘u 

informal kaynaklardan bilgi edindiklerini ifade etmişlerdir. 

DK5“okulda din dersinde öğretmen yemek duasını öğretti”  

DE15 “babam yazın kursan kursuna gönderdi beni” 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde öğrenciler 

tüm gruplar içinde islam dini ile ilgili sorulan sorulara verilen 

yanıtların doğru cevap oranı % 66 olmuştur. Öğrenciler sorulan 

sorular içinde “seni kim yarattı” sorusuna%95 doğru cevap oranı en 

çok doğru cevap vermişlerdir. Bu cevabın yüksek olmasının sebebi 
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islam dininin en temel kavramlarından olan “Allah” kavramını ailenin 

ve çevrenin çocuğun günlük hayatında çokça ifade etmesinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Öğrenciler en az cevabı ise %20 ile 

“her hangi bir dini etkinlik yapıyor musun” sorusuna vermişlerdir. Bu 

cevabın en az olmasının nedenini islam inancında dini etkinliklerin ve 

ibadetlerin çocuğun ergenlik dönemiyle zorunluluk kazandığı 

inancından ailelerinin ve çevrenin çocuğu devinimsel etkinliklere 

yöneltmediği düşünülmektedir.  

Araştırmanın diğer bulguları değişkenler açısından incelendiğinde 

sosyo-ekonomik düzeyi düşük çocukların tüm sorulara doğru yanıt 

verme oranı %73 iken sosyo-ekonomik düzeyi yüksek öğrencilerin 

sorulara doğru yanıt verme oranı %58 çıkmıştır. Sosyo-ekonomik 

düzeyi düşük öğrencilerin sorulara vermiş olduğu yanıtın yüksek 

düzeyde doğru çıkma nedenin günlük hayatta teknolojik ve v.b. 

iletişim aletlerinden yoksun olmaları ve bu nedenle aileleri ve vakit 

geçirmesi ve ekonomik anlamda fakir olmaları dine daha fazla bağlı 

oldukları düşünülmektedir.  

Bir diğer değişken olan cinsiyet değişkeni ile ilgili bulgular 

incelendiğinde kız öğrencilerin tüm sorulara vermiş oldukları doğru 

cevap oranı %73 iken erkek öğrencilerin tüm sorulara vermiş olduğu 

doğru cevap oranı %55 ‘tir. Araştırma sonucunda kız öğrencilerin 

sorulara doğru yanıt verme başarısı erkeklere göre yüksek olduğu 

görülmektedir. Çın (2020) yaptığı araştırmada erkek ebeveynlerin 

“öğrenme becerileri boyutu”  yeterliklere, bayan ebeveynlerden daha 

az düzeyde sahip olduklarını göstermektedir. aynı çizgideki bu iki 



 

 417 

sonucun çıkmasının nedeni kız öğrencilerinin bireysel farklılıklar göz 

önüne alınarak duygusal, zihinsel ve ahlaki gelişimlerinin önde olması 

ve merak güdüsünün yüksek olmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. 

Sonucun bu şekilde çıkmasının bir diğer nedeni ise kız çocuklarının ev 

içinde daha fazla kalması ve araştırmanın yapıldığı bölgede kız 

çocuklarının erkek öğrencilere kıyasla daha az ev dışına çıkmasından 

günlük hayatta ilk öğreticileri olan anneleri ile fazla vakit 

geçirmesinden kaynaklandığıdır. Selçuk (2015), çocuğun küçük 

yaşlardan itibaren aile içinde dindar veya dine karşı kayıtsız olmaya 

başlaması ve küçüklerin ilk din dersi öğretmenlerinin aile fertlerinin 

olduğunu ifade etmektedir. 

Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu ise öğrencilerin bu bilgileri 

hangi kaynaktan edindikleridir. Yaptığımız araştırma neticesinde 

sosyo-ekonomik düzeyi düşük öğrenciler bu bilgilerini okul ve 

diyanete bağlı resmi kurumlar olan formal kaynaklardan %40, 

informal kaynaklardan %60 oranında beslendikleri görülmektedir. 

sosyo-ekonomik düzeyi yüksek öğrencilerin beslenme kaynakları 

incelendiğinde %61 oranında formal kaynaklardan, %39 oranında 

informal kaynaklardan beslendikleri görülmektedir. Sosyo-ekonomik 

düzeyi yüksek öğrencilerin ailelerinin birçoğu demografik özellikler 

incelendiğinde bir işte aktif olarak çalıştığı görülmektedir. Bu nedenle 

çocuklarına dini eğitim bilgilerini kendileri aktaramayan bu grupta 

ailelerin çocukları bu bilgileri okulda ve resmi kuran kurslarında 

aldıkları düşünülmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerin 

demografik özellikleri incelendiğinde annelerin birçoğunun ev hanımı 

olduğu görülmektedir. Ev içinde ailesi daha fazla vakit geçiren bu 



 

418 YENİ DÜNYA EKSENİNDE GÜNCEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 

grupta çocukların beslenme kaynaklarının daha çok aile kaynağı 

olması bu nedenden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Beslenme kaynakları incelendiğinde “okul” kaynağının en yüksek dini 

beslenme kaynağı olduğu görülmektedir. Okul öncesi eğitimin zorunlu 

olması ve çocukların gün içinde öğretmeni ile fazla vakit geçirmesi bu 

sonucun ortaya çıkmasına neden olduğu düşünülmektedir. Zorunlu 

eğitimden önce çocukların ilk eğitimlerini aile ortamından almaktaydı. 

Zorunlu okul öncesi eğitim sürecinin başlaması ve öğretmenin eğitim 

anlamında çocuklar nezdinde tek otorite olması bu sonucun ortaya 

çıkmasına sebep verdiği düşünülmektedir. Beslenme kaynaklarım ile 

ilgili bulgulara bakıldığında ailenin de bilgi edinme kaynağı olarak 

etkili olduğu görülmektedir. Öğrencilerin okuldan sonraki bilgi 

edinme kaynaklarının aile olduğunu ifade etmiştir. Vergote 

(1978)çocukta dini gelişimin seyri ebeveyn etkisiyle değişip 

gelişebileceğini aktarmıştır. Zorunlu okulöncesi eğitimin başlamasıyla 

her ne kadar beslenme kaynağı anlamında aile etkisini yitirmişse de 

çocuğun ilk sosyal çevresi ve eğiticisi olan aile bireyleri dini eğitim 

anlamında çocuk üzerinde etkili rol oynadığı düşünülmektedir. 

Çocukların tüm gelişimi üzerinde etkili olan t.v ve internetin dini 

eğitim üzerinde de etkili olduğu görülmektedir. Çocuklar beslenme 

kaynağı olarak t.v. ve internetin dini bilgi edinmelerinde 

azınsanmayacak derecede beslendiklerini ifade etmiştir. Bu bilgiler 

ışığında gerek aileler gerekse de okul çocukları her türlü subliminal 

istenmedik mesajlardan korumak için önlem almalıdır. 



 

 419 

 Çocuklar dünyaya geldiği andan itibaren gelişmeleri ve eğitim 

beslenmeleri dışarıdandır. Aile bu gelişimlerin ve beslenmelerin ilk 

istasyonudur. Çocuk ilk olarak bu alanda ihtiyaçlarını karşılayıp 

filizlenmektedir.  Aile bu süreçte çocuğun dini sorularına ve 

meraklarına karşı doğru ve tatminkar cevaplar vermelidir. Onun 

öğrenme merakını daha da geliştirmek için yeterli bilgi vermeli ve 

model olmalıdır. Çocuğun ikinci gelişim ve beslenme istasyonu olan 

okulunda çocukların gelişim ve değişimi için üzerine düşen 

yükümlülükleri yerine getirmelidir. Verilecek dini eğitimlerin 

rastlantısal bir şekilde değil de belirli bir program ve plan 

çerçevesinde vermelidir. Çocuğun karakterinin büyük kısmının bu 

dönemde şekillendiği düşünüldüğünde doğru ve başarılı bir dini 

eğitimin verilmesi için çocuğu oluşturan bileşenlerin tamamının 

görevlerini eksiksiz bir şekilde görevlerini yerine getirmesi 

gerekmektedir. 

Araştırmada ulaşılan bulgulara dayalı olarak geliştirilebilecek öneriler 

aşağıda belirtilmiştir: 

1. Çocuk ilk doğduğu andan itibaren aile ortamında bilinçli ve 

doğru dini bilgiler verilmelidir. 

2. Çocuk için önemli bir beslenme kaynağı olan okullar dini eğitim 

alanında daha programlı ve esnek bir dini eğitim programı 

hazırlanmalıdır. 

3. Çocuklara t.v. ve internet ebeveyn ve eğitici gözetiminde 

psikolojik ve dini eğitim süzgecinden geçirilerek verilmelidir. 
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4. Dini eğitimin informal ortamlardan ziyade formal olan planlı 

kaynaklardan sağlanmalıdır. 
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GİRİŞ 

Suç, nicelik ve nitelik olarak farklı yönleri olan, bilim dalları 

tarafından sürekli incelemeler yapılan bir olgudur. Genel olarak suç, 

toplumda açıkça belirlenmiş kurallara ve kanunlara karşı işlenen, zarar 

verici ve sonucunda cezayı gerektiren durumlardır (Kazak, 2016). 

Türk Ceza Kanunu’na (TCK-2004) göre, yasanın cezalandırdığı 

hareket suç olarak tanımlanmaktadır (URL 1). Buna göre; maddi, 

manevi ve kanuni unsurların oluşması durumunda istenmeyen 

davranışa karşı yaptırım uygulanmaktadır (Karataş, 2020). Suç 

davranışı ile ilgili çocuk veya yetişkine göre farklı yasal düzenlemeler 

bulunmaktadır. Bu davranışlar hırsızlık, alkol kullanımı, mala ya da 

eşyaya zarar verme, şiddet olayları, dolandırıcılık, cinayet, yangın 

çıkarma gibi suç davranışları olabilir. Avrupa İnsan Haklar 

Mahkemesi’ne göre, henüz gelişim aşamasında olan çocukların 

işlediği suç davranışları çocuğa fırsat verilmesi durumunda yerini 

olumlu davranışlara bırakabilmektedir. Bu bağlamda çocuğu 

yetişkinlerden ayıran ve çocuğun üstün yararını göz önünde 

bulunduran hukuki düzenlemeler getirilmiştir (Bülbül ve Doğan, 

2016).  

Çocuk suçluluğu, 18 yaşını doldurmayan çocuğun kanunda yaptırımı 

olan davranışı gerçekleştirmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu durum, 

reşit olmayanın suçluluğu “juvenile delinquency” terimiyle 

açıklanmakta olup, gelişmiş ülkelerde Suça Sürüklenen Çocuk 

şeklinde ifade edilmektedir. Çocuk Koruma Kanunu’na (2005) göre 

18 yaş altında olan, suça başkaları tarafından itilen ve gerçekleşen suç 
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eyleminin sonucunda kendisinin de mağdur olduğu kabul edilen birey, 

suça sürüklenen çocuk olarak tanımlanmakta (URL 2) ceza ehliyeti 

yaş sınırı 12 yaş olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda normal 

gelişim gösteren 12 yaşın altındaki çocuklar ile 15 yaşın altında olan 

sağır ve dilsiz çocukların cezai sorumluluğu bulunmamakta, 18 yaş 

altında olan çocukların ceza sorumluluğu kusurlu bulunma durumuna 

göre belirlenmektedir. Çocuğun iradesini kullanma ve algılama 

yeteneği yaşı ile paralel ilerlediği için, işlediği iddia edilen suça 

yönelik ceza miktarı da yaşa bağlı olarak artış göstermektedir (URL 

1).  

Çocukların suç davranışlarını gerçekleştirmesi, yetişkinlerde olduğu 

gibi her dönem karşılaşılma ihtimali olan bir durumdur. İstenmeyen 

davranışların gerçekleştirilmesi, başta çocuğun kendisi olmak üzere 

ailesine, çevresine ve topluma zarar verebilecek boyutlara 

ulaşabilmektedir (Kılıçarslan ve Parmaksız, 2020). Bu bağlamda suç 

davranışlarını çok yönlü incelemek büyük önem taşımaktadır. Suç 

davranışları, çocuğun kanunlarda belirlenen ve yasal müdahale 

gerektiren davranışları gerçekleştirmesi olarak ifade edilmektedir. Bu 

davranışlar bireyin içinde bulunduğu çevrenin özellikleri, aile/ebeveyn 

ilişkileri, eğitim durumu, sosyo ekonomik durum ve yaş gibi 

özelliklerle ilişkili olarak farklılıklar gösterebilmektedir (Acar ve 

Yaman, 2020). Ancak genel anlamda suç davranışları mala ya da cana 

zarar verme, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, madde kullanımı, hakaret, 

cinsel istismar, kaçakçılık, haktan mahrum bırakma, çevreyi kasten 

kirletme, sahtecilik, örgüt kurma ya da örgüte üye olma, yaralama ve 

kasten öldürme gibi davranışlar olarak sıralanmaktadır (URL 1). 
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Suç davranışlarının ortaya çıkmasına neden olabilecek risk faktörleri 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu risk faktörleri arasında çocuğun mizaç 

özellikleri, biyolojik faktörler, aile ve içinde bulunduğu çevre yer 

almaktadır. Çocuğu suça iten sebeplerin belirlenmesi bu konuda 

alınacak tedbirlerin daha etkili olmasını sağlayabilir. Risk faktörlerine 

karşı erken dönemde alınan önlemler çocuğun sosyal beceriler 

kazanmasına ve suç davranışlarından uzaklaşmasına katkı sağlayabilir 

(Görgülü ve Öntaş, 2013; Sarı ve Arslantaş, 2018; Tekgöz Obuz, 

2019). Bu konuda hem ailelere hem de eğitimcilere önemli görevler 

düşmektedir. Bu düşünceden hareketle bu bölümde çocukları suça 

yönelten risk faktörleri hakkında bilgi verilmiştir. 

1. ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE SUÇ DAVRANIŞLARI 

Çocukluk dönemi, kültürlere göre farklılık gösterse de insanların 

gelişiminde en kritik dönem olarak tanımlanmaktadır. Çocuk Koruma 

Kanunu’na (2005) göre erken yaşta reşit olma durumu hariç 18 yaş 

altındaki tüm bireyler, 5237 sayılı Ceza Kanunu ise 18 yaşını 

doldurmamış bireyler çocuktur. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 

Sözleşmesinde de kanunlarda belirtildiği gibi 18 yaşından küçük 

bireyler çocuk olarak tanımlanmaktadır. Çocuklar sahip olduğu 

özellikler ve doğası gereği sadelik, doğallık ve saflığın göstergesi olup 

çocuğun yetiştirilmesi ve eğitilmesi için aile, sosyal çevre, toplumsal 

kurum ve kuruluşlara çok önemli görevler düşmektedir. Çocuklar 

özellikle erken dönemlerde, gelişimsel özelliklerine bağlı olarak 

ebeveynlerin ilgisine ihtiyaç duymakta ve öğretmenlerinden aldıkları 

eğitimler sayesinde hayata hazırlanmaktadır. Bu nedenle toplumdaki 
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kültürel özelliklerin ve sosyal ilişkilerin çocuklara sağlıklı bir şekilde 

aktarılması büyük önem taşımaktadır (Aral ve Sağlam, 2016; Arslan 

ve Özçelik, 2020; Bakır ve Kapucu, 2017).  

Bireyin yaşantısında çocukluk dönemi; bebeklik, ilk çocukluk, son 

çocukluk ve ergenlik dönemi olmak üzere kategorilere ayrılmakta, 

çocuklar bu dönemlerde psikolojik, biyolojik ve sosyal açıdan önemli 

gelişimler yaşamaktadır (Aral, 2011). Çocuklar sahip olduğu 

gelişimsel özellikler nedeniyle yetişkinlerden ayrı bireyler olarak 

değerlendirilmektedir. Çocuklar bu süreçte dış dünya ile ilişkiler 

kurmaya başladıktan sonra çeşitli nedenlerle istenmeyen, toplumda 

kabul edilmeyen ve suç unsuru olarak nitelendirilen davranışlar 

gösterebilir (Malti, 2020). Bu davranışların temelinde çocuğun sahip 

olduğu sosyal kültürel özellikler son derece önemlidir. Çocuk, gelişim 

sürecinde sergilediği davranışların doğru ya da yanlış olduğunun 

bilincinde olmayabilir. Çocuğa kazandırılması gereken bu farkındalık 

öncelikle aile bireyleri tarafından, daha sonra da sosyal çevresi ve 

öğretmenleri tarafından sağlanmaktadır. Doğru ve yanlış olan 

davranışlara ilişkin farkındalığın çocuklara kazandırılması gelişimin 

ilk dönemlerinden başlayarak çocukluk döneminin sonlarına kadar 

devam etmektedir. Yine bu süreçte çocuğun gelişimsel özelliklerinin 

ve bireysel farklılıklarının bilinmemesi, çocuğun ihtiyaçlarının 

karşılanmaması suç davranışlarının ortaya çıkmasına neden 

olabilmektedir (Thomas vd, 2018; Yılmaz, Bal, Özer ve Yürekli, 

2019). 
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Toplumun sahip olduğu sosyal kültürel ve ekonomik özellikler 

toplumdaki bütün bireyleri ve özellikle de çocukları etkilemektedir 

(Korkmaz ve Erden, 2010). Nitekim yapılan araştırmalarda 

toplumlarda çocuk suçluluğunun artış gösterdiği dönemlerin, 

ekonomik bunalımların ve sosyokültürel çatışmaların yoğun yaşandığı 

dönemler olduğu görülmektedir (Cross ve Hershkowitz, 2017; 

Dozortseva ve Krasavina, 2017; Işık, 2006; Yılmaz ve Keş, 2019). 

Suç türleri bakımından ise çoğunlukla bireye karşı işlenen suçlar 

ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda saldırganlık ve şiddet suçları yüksek 

düzeyde görülmektedir (Tekgöz Obuz, 2019). 

İhtiyaçları yeterince karşılanmayan çocuklarda bazı suç davranışları 

ortaya çıkmaktadır. Bu durumlar genellikle iletişim ve sosyalleşme 

sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan şiddet ve yaralama davranışları 

ya da ekonomik sorunlara bağlı olarak hırsızlık davranışları şeklinde 

ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 

2019) tarafından yapılan araştırmalarda çocukların suç davranışları 

Şekil 1’de incelenmiştir. 
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Şekil 1. Çocuklara İsnat Edilen Suç Türü (TÜİK, 2019) 

Şekil 1’de görüldüğü gibi suç davranışları %31,7 ile yaralama, %25,6 

ile hırsızlık, %8,1 ile pasaport kanununa muhalefet, %6,9 ile göçmen 

kaçakçılığı ve %27,7 ile diğer suçlar olduğu tespit edilmiştir. Veriler 

incelendiğinde çocukların en yüksek yaralama ve hırsızlık suçlarını 

işledikleri görülmektedir. Ek olarak, suç davranışlarına ilişkin 

istatistikler incelendiğinde, cinsiyet faktörünün önemli bir değişken 

olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Şekil 2’de cinsiyete göre 

güvenlik birimlerine getirilen çocukların karıştığı suç sayılabilecek 

olayların sayısı verilmiştir (TÜİK, 2019). 
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Şekil 2. Çocukların Cinsiyetleri ve Yıllara Göre Suç Sayılabilen Olay Sayıları 

(TÜİK, 2019) 

Şekil 2 incelendiğinde 2015-2019 yılları arasında çocukların 

cinsiyetlerine göre karşılaştıkları suç sayılabilen olaylar 

incelendiğinde 2015 yılında erkek çocukların karıştığı olay sayısı 293 

bin iken, 2019 yılına gelindiğinde bu sayı 334 bin, kız çocuklarının 

2015 yılında karıştığı olay sayısı 151 bin iken, 2019 yılına 

gelindiğinde bu sayı 177 bin olarak artış göstermiştir. Ayrıca yıllara 

göre dağılımda suç sayılabilen olay sayıları bakımından erkek 

çocukların kız çocuklarına göre neredeyse 2 kat fazla olaya karıştığı 

görülmektedir. Dönemsel olarak olaylara karışma sayılarında göreceli 

rakamlar ortaya çıksa da genel olarak sayılarda artış olduğu 

görülmektedir (TÜİK, 2019).  

Ergenlik döneminde büyüdüğünü ispatlama, kimlik arayışı gibi 

nedenlerden dolayı bilinçsiz bir şekilde suça yönelmeleri diğer 

dönemlere göre daha sık olmaktadır. Ergenlik dönemine çocuklar 

fiziksel, bilişsel, biyolojik, sosyal ve cinsel gelişimlerine bağlı olarak 
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farklı gelişimsel özellikler gösterirler (Aral, 2011). Bu süreçte 

çocukların dış dünyayı algılama şekilleri farklılaşmaktadır. Nitekim 

yapılan araştırmalar çocukların genel olarak 10-11 yaşlarından 

itibaren soyut olayları ve olaylar arasındaki ilişkileri anlamaya 

başladıklarını göstermektedir (Arslan ve Özçelik, 2020; Yalom ve 

Stenier, 2008). Bu dönem aynı zamanda ergenlik döneminin de 

başlangıcı olarak tanımlanmaktadır. Ergenlik döneminde yeni sosyal 

çevreler edinen bireyler çevreyi ve dünyada meydana gelen olayları 

sorgulamaya başlamakta, yeni durumları merak etmektedir (Malti, 

2020). Ayrıca bu dönemde bireyler toplumsal kuralları ve toplumda 

değer gören tutum ve davranışları anlamaya başlamakta ve kişilik 

gelişimi önemli ölçüde gerçekleşmektedir. Ergenlik dönemi aynı 

zamanda bireylerin sorumluluk alma ve tutarlı davranışlar 

göstermeleri beklenen dönem olarak nitelendirilmektedir (Kılıçarslan 

ve Parmaksız, 2020). 

Ergenlik döneminde bireylerin bağımsız hareket etme isteğinin ön 

plana çıkması bazı olumsuz durumlara neden olabilmektedir. Bu 

süreçte çocuğun sahip olduğu mizaç özellikleri, okul, aile, çevre ile 

olan ilişkiler ve akran grupları suça yönelme üzerinde etkili 

olabilmektedir. Bu bağlamda suç davranışlarıyla mücadelede risk 

faktörlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir (Kasap, 

2015). Yine akranlarda veya aile üyeleri arasında suç geçmişi olan 

bireylerin olması, popüler olma isteği, haz arama veya medya aracılığı 

ile suç davranışlarının özendirilmesi çevresel risk faktörleri olarak 

değerlendirilmektedir. Suç davranışları ile sosyokültürel çevre, aile 

ilişkileri, şiddete maruz kalma, ilgisizlik, istismar, akran etkisi ve 
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çocuğun mizacı arasında da ilişki bulunmaktadır (Dozortseva ve 

Krasavina, 2017; Ögel, 2010). Suç davranışı bireylerde sonradan 

öğrenilen bir davranıştır. Özellikle ergenlik döneminde bireyin psiko-

sosyal ve biyolojik gelişim özellikleri ve maruz kaldığı olumsuz çevre 

koşulları suç davranışlarının öğrenilmesinde etkili olmaktadır (Ward 

vd, 2018).  

Ergenlik dönemindeki bireylerin suça yönelmeleri ile ilgili yapılan 

araştırmalarda cinsiyet faktörünün önemli bir etken olduğu ve suça 

yönelme davranışında erkek çocukların oranının daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir (TÜİK, 2019). Ayrıca çocukların yaşam koşullarının 

kötü olması ve ekonomik yetersizlikler özellikle yaralama ve hırsızlık 

gibi suç türlerinin ortaya çıkmasında risk faktörü olarak 

değerlendirilmektedir. Çocuklarda suç işleme ile ilgili yapılan 

çalışmalar yaş değişkeninin de önemli bir unsur olduğunu 

göstermektedir (Afşin ve Özçelik, 2018). Çocukluk döneminden genç 

yetişkinlik dönemine geçiş aşaması olan ergenlik dönemi (11-18 yaş) 

suç davranışlarının görülme oranlarının oldukça yüksek olduğu 

dönemler olarak ortaya çıkmaktadır (Yalom ve Stenier, 2008). Bunun 

yanında çocuğun fiziksel özelliklerinin (boy, kilo vb.) çevresi 

tarafından eleştirilmesi, çocukta sosyal ilişkilerde ve iletişimde 

bozukluklar meydana gelmesine, özgüven duygusunun zayıflamasına 

ve suç davranışların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir (Eyüboğlu 

ve Eyüboğlu, 2018). Aynı zamanda zihinsel yetersizliği olan 

çocukların davranışlar arasındaki ayrımı yeterince yapamaması 

istemeden suç davranışlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 

Yapılan araştırmalarda dışlanan, yetersiz görülen, başarısız olan ve 
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sosyal kabul düzeyi düşük olan çocukların suç davranışları gösterme 

eğilimin yüksek olduğu tespit edilmiştir (Arslan ve Özçelik, 2020; 

Malti, 2020). Bu bölümde çocuklarda görülen suç davranışlarının 

ortaya çıkmasına neden olan risk faktörleri hakkında bilgilere yer 

verilmiştir. 

2.ÇOCUKLARI SUÇA YÖNELTEN RİSK FAKTÖRLERİ 

Her bireyin sahip olduğu kişisel özellikler, sosyal çevre, aile ilişkileri 

ve ekonomik faktörler farklı olmasından dolayı suç davranışlarında 

farklılıklar görülmektedir (Bülbül ve Doğan, 2016). Yapılan 

araştırmalara göre ihmale, istimara ve şiddete maruz kalan çocukların 

bu durumlarla baş etme metodu olarak suça yöneldikleri saptanmıştır 

(Devries vd, 2018; Kazak, 2016; Yılmaz, Öcal ve Yıldırım, 2011). 

Buna göre suça yönelme riski taşıyan çocuklar şu şekilde 

sıralanmaktadır: 

✓ Suç geçmişi olan anne babaların çocukları, 

✓ Suç geçmişi olan kardeşe sahip çocuklar, 

✓ Suç geçmişi olan arkadaşa sahip çocuklar, 

✓ Mizaç özeliğine göre adrenalin arayışı yüksek olan çocuklar, 

✓ Öz-kontrol ve dürtü problemi olan çocuklar, 

✓ Psikiyatrik rahatsızlığı olan çocuklar, 

✓ Ebeveyn tutumu açısından aşırı serbest kalan çocuklar, 

✓ Suç davranışlarının yaygın olduğu sosyal çevrede yaşayan 

çocuklar, 

✓ Okul problemi yaşayan çocuklar, 

✓ İstismar ve ihmale uğrayan çocuklar, 
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✓ Erken dönemde suça itilen çocuklar, 

✓ Sosyal beceri açısından eksiklik yaşayan çocuklar (Austin ve 

Sciarra, 2015; Shader, 2001) suç açısından risk altında olan 

çocuklardır. 
 

Yukarıda verilen çocukların suça yönelmesindeki risk faktörleri, aile 

ilişkileri, şiddet, istismara maruz kalma, akran etkisi ve çevresel 

koşullar şeklinde gruplandırılarak aşağıda açıklanmıştır. 

2.1.Aile İlişkileri 

Çocuğun davranışları üzerinde ailenin olumlu ya da olumsuz etkileri 

bulunmaktadır. Aile ortamı çocuğun öğrenme süreçlerinin başladığı en 

önemli mekanizmadır. Ailenin çocuğa yönelik tutumu ve çocuk ile 

olan ilişkileri, çocuğun dış dünya ile olan ilişkilerini de 

etkilemektedir. Ailede ilgi görmeyen ya da şiddete maruz kalan 

çocuklar, benzer özelliklere sahip akranlarıyla sosyal ilişkiler 

geliştirmektedir. Dolayısıyla ailenin yanında sosyal çevrenin de 

benzer özelliklere sahip olması çocukların şiddet ve suç davranışları 

göstermelerinde önemli bir etken olarak görülebilir (Malti, 2020). 

Ailede anne ve babaların problemli davranışları ve genç yaşta anne 

baba olan bireylerin yetersizlikleri gibi durumlar çocuklarda suç 

davranışları gösterme eğilimini artırmaktadır (Eyüboğlu ve Eyüboğlu, 

2018).  

İlgisizlik, bir kayıtsızlık hali olarak tanımlanabilir (Yalom ve Steiner, 

2008). Bireyler anne karnından itibaren yaşamının sonuna kadar ilgi 

görmeyi beklemektedir. Bireye gösterilen ilgi aynı zamanda ona 
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verilen değerin bir göstergesidir. Bireyler özellikle çocukluk 

döneminde çevresinden ilgi görmek istemekte, aksi bir durumla 

karşılaştıklarında duygularını yeterince ifade edememe, konuşma 

becerilerinde ve duygusal becerilerinde olumsuz etkilenme durumları 

söz konusu olabilmektedir (Imai, Nakashizuka ve Kohsaka, 2019). 

İlgisiz kalan çocuklarda güven problemleri, stres, depresyon, kaygı 

bozuklukları ve özgüven eksikliği gibi durumlar görülebilmektedir. 

Çocukluk döneminde ilgisizliğe bağlı olarak çeşitli sorunlar yaşayan 

çocukların gelecek yaşantılarında da benzer sorunları yaşamaları risk 

faktörleri arasında yer almaktadır. Kendini yetersiz hisseden ve 

değersiz gören çocuk, sosyal ilişkilerinde de sorunlar 

yaşayabilmektedir. Uzun vadede devam eden bu sorunlar çocuğun 

suça yönelmesine neden olabilmektedir (Arslan ve Özçelik, 2020; 

Yılmaz vd, 2019).  

Aile ilişkileri ve çocuk suçluluğu ile ilgili yapılan bir araştırmada 

aileden ilgi görmeyen çocukların mala zarar verme, hırsızlık, alkol ve 

sigara gibi zararlı maddeleri kullanıma davranışları gösterdikleri tespit 

edilmiştir (Korkmaz ve Erden, 2010). Suça yönelen çocukların aile 

yapıları incelendiğinde ebeveyn kaybı yaşayan, gelir seviyesi düşük 

olan ve parçalanmış ailede yaşayan çocukların bu durumlardan 

olumsuz etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşılık aile 

bireylerinin sahip olduğu rollerin aile içerisinde belirginleşmesi ve 

kuralların net olması çocuğun ebeveynleri ile iletişimini 

kolaylaştırmakta ve problemli davranışların ortaya çıkma olasılığını 

azaltmaktadır (Turney ve Googsell, 2018).  
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2.2.Şiddet 

Şiddet bireylerde fiziksel, psikolojik ve biyolojik olarak olumsuzluklar 

meydana getiren bir durumdur. Aynı zamanda şiddet bireylerin temel 

haklarına zarar veren, kişinin özgürlüğünün tehdit edilmesine yönelik 

sözlü ya da davranışsal tutum ve davranışların tamamıdır (Kasap, 

2015). Şiddet bir kişinin başka bir kişiye, gruba ya da başkalarının 

malına zarar verme şeklinde gerçekleşebilir. Şiddeti ortaya çıkaran 

çok sayıda etken bulunabilir. Özellikle çocuklarda şiddet 

davranışlarının ortaya çıkmasında aile başta olmak üzere sosyal çevre, 

kişilik özellikleri ve sosyal medya gibi durumlar etkili olabilmektedir. 

Ayrıca çocuğun şiddete maruz kalmasının şiddet davranışını 

geliştirmesinde önemli bir etken olduğu görülmektedir. Nitekim 

yapılan bir araştırmada anne ve babaların çocuğa yönelik tutumları, 

çocuklarda şiddet eğilimini artırmakta ya da azaltabilmektedir 

(Devries vd, 2018). Bu bakımdan ebeveynlerin çocuk yetiştirme 

konusunda çocukla sağlıklı, sosyal ve demokratik ilişkiler 

geliştirmeleri oldukça önemlidir. Ailede şiddet gören (psikolojik, 

duygusal, ekonomik, cinsel vb.) çocuk, gördüğü şiddeti belirli 

düzeyde normal olarak karşılayacak ve sosyal ilişkilerinde benzer 

şiddet davranışları ortaya koyacaktır (Kılıçarslan ve Parmaksız, 2020). 

Bu bağlamda Şekil 3’te suç mağduru olan çocukların mağduriyet 

nedenleri gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Suç Mağduru Olan Çocukların Mağduriyet Nedenleri (TÜİK, 2019) 

Şekil 3’te görüldüğü gibi güvenlik birimlerine suç mağduru olarak 

gelen 206 bin 498 çocuğun %57,6'sı yaralama, %15,2'si cinsel suçlar, 

%11,0'ı aile düzenine karşı suçlardan mağdur olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca mağdur çocukların %3,5'i tehdit, %2,7'si kişiyi hürriyetinden 

yoksun kılma, %2,1'i ise hırsızlık suçlarından mağduriyet yaşamıştır. 

Çocukların en fazla şiddete bağlı yaralanma olayına maruz kaldıkları 

görülmektedir. Çocuklarda görülen suç davranışlarının önemli bir 

kısmının fiziksel şiddete yönelik olması, bu araştırmadaki durumu 

destekler niteliktedir. Çocuklar gelişimlerini tamamlamadıkları hatta 

gelişimsel açıdan kritik dönemlerde bulundukları süreçlerde, suça 

maruz kalmaları suç davranışlarını kabullenme ve benimsemelerine 

neden olmaktadır (Afşin ve Özçelik, 2018). Sürekli olarak şiddete ya 

da suça maruz kalan çocuklar, bu davranışları zamanla normal olarak 

kabul etmeye başlamaktadır. Normal kabul edilen davranışlar ise 
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çocuğun kendi sosyal çevresi ile olan ilişkilerinde de ortaya 

çıkabilmektedir (Tekgöz Obuz, 2019).  

2.3.İstismara Maruz Kalma 

Çocuklarda suç davranışlarına neden olan faktörlerden biri de 

istismara maruz kalmadır. İstismar, çocuğun sahip olduğu sosyal, 

duygusal, cinsel ve kişilik haklarına ilişkin kötü muameleyi ifade 

etmektedir. Çocuk istismarı günümüzde sosyal medya araçlarının 

kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak artış göstermektedir 

(Bozgun ve Pekdoğan, 2018). Çocuklar sahip oldukları temel hak ve 

sorumluluklara ilişkin yeterli düzeyde bilgiye sahip değillerdir. Bu 

durum çocuklarda istismara neden olabilecek risk faktörleri arasında 

yer almaktadır. Çocuğun gerek aile içerisinde gerekse de sosyal 

çevresinde fiziksel, duygusal ve cinsel istismara maruz kalması 

çocukta duygusal travmalar yaşamaya neden olabilmektedir (Bakır ve 

Kapucu, 2017). Çocuğun içinde bulunduğu istismar davranışları 

çocukta özgüven duygusunun gelişmesini olumsuz etkilemektedir. 

Buna bağlı olarak istismar yaşayan çocuklar kendini ifade etmekte 

zorlanmakta, içine kapanmakta ve bu durum zamanla suç 

davranışlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 

2.4.Akran Etkisi 

Çocuklar dünyaya gelmeleri ile birlikte sosyal ilişkiler geliştirmeye 

başlarlar. Öncelikle ailede başlayan bu ilişkiler, çocuğun büyümesi ile 

birlikte çevresini de kapsamaktadır (Evcin, 2016). Sosyal ilişkiler 

geliştirme sürecinde çocuklar başkalarının tutum ve davranışlarından 

etkilenmektedir. Herhangi bir durum ya da olay ile ilk kez karşılaşan 
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çocuk nasıl tepki vereceğini bilemediğinde ve çevreyi gözlemleyerek 

ve deneme-yanılma yolu ile öğrenmeye başlamaktadır. Gözlemleri 

sonucunda olayları anlama, yorumlama ve tepki verme şekilleri 

belirginleşmektedir (Yıldız, Öcal ve Yıldırım, 2011). Çocuğun 

yaşamın ilk yıllarında anne ve baba birer model iken, yaşı ilerledikçe 

akranları ile daha fazla vakit geçirmesine bağlı olarak akranlarını 

kendine model alabilmektedir. Çocukta model alma durumu öncelikle 

çocuğun ilgisini çekme ile gerçekleşmektedir (Akçan vd., 2012). 

Çocuğun model aldığı kişinin düşünceleri ve hayata yaklaşımı çocuk 

içinde zamanla önemli hale gelmektedir. Akranın doğru ya da yanlış 

davranışları, model alan çocuk tarafından çoğunlukla sorgulanmayıp 

doğrudan kabul edilmektedir (Malti, 2020). Çocuk kendine yakın 

gördüğü bireyi model aldığında, bireyin yaptığı davranışları yapma ve 

fiziksel olarak ona benzeme eğilimi gösterebilmektedir. Bu süreçte 

akranlar arasında suç davranışına yönelen bireylerin olması çocuğun 

bu durumu normal bir davranış olarak algılanmasına neden 

olabilmektedir (Kasap, 2015). Bu nedenle erken müdahale yöntemi ile 

suç davranışı gerçekleşmeden bazı önlemlerin alınması 

gerekmektedir. 

2.5. Çevresel Koşullar 

Çocuklarda suç davranışlarının ortaya çıkmasına neden olan en önemli 

risk faktörleri arasında olumsuz çevre koşulları yer almaktadır. 

Çocukların içinde bulundukları çevrenin özellikleri çocuğun 

kişiliğinin oluşmasında, doğru ya da yanlış gibi kavramların algılanma 

şekillerinde farklılıklara neden olmaktadır (Pumariega vd, 2015). 
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Bireylerin genel olarak çocuklar tarafından algılanma durumu, 

çevrenin eğitim düzeyi, süregelen yaşantısı, sosyal ilişkiler, ekonomik 

durumlar, beslenme ve barınma gibi özelliklere göre farklılık 

göstermektedir (Malti, 2020). Çocuğun sahip olduğu sosyal kültürel 

çevre, aynı zamanda gelecek yaşantısında bireyin dünyaya ve olaylara 

yaklaşımının önemli belirleyicileri arasında yer almaktadır (Yalom ve 

Steiner, 2008). 

Çevresel koşullardan en fazla etkilenen dezavantajlı grup mülteci ve 

göçmen çocuklarıdır. Çocukların yaşadığı bölgeden ayrılmak zorunda 

kalması depresyon, anksiyete ve travmaların yaşanmasına neden 

olmaktadır. Yine göç olayına bağlı olarak ortaya çıkan dil engeli, 

ayrımcılık, sosyal izolasyon, kültürel çatışma ve ekonomik sorunlar 

suç davranışlarının ortaya çıkmasında etkili çevresel faktörler arasında 

yer almaktadır. Ayrıca sokakta yaşamak zorunda kalan çocukların 

zorlu şartlara karşı mücadele edebilmek, sokak gruplarına ve olumsuz 

çevre koşullarına ayak uydurabilmek için suça yöneldikleri 

görülmektedir (Afroz, Khan ve Hasan 2017, Ward vd, 2018). 

3.SUÇ DAVRANIŞLARINI ÖNLEME VE YASAL ÇERÇEVE 

Suç davranışlarını önleme yöntemlerinin en başında etkili aile içi 

iletişim, ailede kuralların net olması, ebeveyn ve çocuk arasında 

paylaşımların yüksek olması, çocuğun sosyalleşme süreci ve okul 

hayatındaki başarıları yer almaktadır. Anne babaların çocuğun 

bireysel özelliklerini, yaş ve gelişimsel özelliklerini dikkate alarak 

çocuğa yaklaşması suç davranışlarının önlemesi açısından en belirgin 

çözüm olduğu görülmektedir. Çocuklar arasında ayrımcılık 
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yapılmaması, çocuğun haklarının güvence altına alınması, kendisi ve 

ailesine ilişkin kararların alınması ile ilgili süreçlerde çocuğun 

katılımının sağlanması çocuk suçluluğunun önlenmesinde önemli 

görülmektedir (Göger, 2020; Tekgöz Obuz, 2019). Ayrıca çocukların 

beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması, ruh ve 

beden sağlığının korunması, sosyal ve akademik yaşama ilişkin 

fırsatların sağlanması, çocukların gelişim alanlarının desteklenmesi, 

sağlıklı bir aile ortamında bulunması topluma kazandırılmasında ve 

suç davranışlarının önlenmesinde etkili bir çözüm yolu olarak 

görülmektedir (Kadan, Can Yaşar ve Aral, 2020; Sağlam ve İkiz, 

2017).  

Çocuklarda suç davranışlarını önlemede yasal çerçevenin bilinmesi 

önem kazanmaktadır. Bu bağlamda çocuk haklarına ve korunmalarına 

yönelik uygulamalar yasalarla güvence altına alınmıştır (UNICEF, 

2004). Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2 Eylül 1990 

yılında kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne günümüzde 196 

ülke üye olmuştur. Ülkemizin 14 Eylül 1990 yılında katıldığı Çocuk 

Hakları Sözleşmesi; eşitlik, çocuğun yüksek yararı, ayrımcılığın 

önlenmesi, hoşgörü, sevgi, katılım ve eğitim olmak üzere kapsayıcı alt 

boyutlardan oluşmaktadır (Aral ve Sağlam, 2017; Akyüz, 2013). 

Sözleşmeye göre gelişme, yaşama, katılım, barınma ve korunma tüm 

çocukların hakkı olarak belirlenmiştir. Ek olarak, ebeveyn 

sorumluluğunun çocuğun gelişimi açısından büyük önem taşıdığı 

belirtilmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi üretken, çağdaş, çok yönlü, 

yaratıcı ve iletişimi kuvvetli bireylerin yetişmesine olanak sağlamayı 

hedeflemektedir (Durualp, Kadan ve Durualp, 2017; Kadan, Can 
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Yaşar ve Aral, 2020). Bu bağlamda çocukları suç davranışlarına karşı 

korumak Çocuk Hakları çerçevesinde uluslararası boyutta güvence 

altına alınmıştır. Buna göre çocukları her türlü istismar, ihmal ve 

sömürüden korumak çocuğun temel hakları arasında yer almaktadır 

(Karadoğan, 2015).  

Anayasanın 58. Maddesinde “Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, 

uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü 

alışkanlıklarından ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” 

ifadesi yer almaktadır (URL 1). Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda 

Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’nin (1987) 2. Maddesinin (a) bendinde 

“herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali 

içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve 

bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve 

uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve 

kurdurmak” yer almaktadır (URL 3). Gençlik ve Spor Bakanlığı 

yönetmelikleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de (2011) gençlere yönelik 

spor, sanat, bilimsel ve kültürel faaliyetlerin planlanması ve 

uygulanması aynı bakanlığın ilgili birimlerine görev olarak verilmiştir. 

Bu tür programların uygulanmasıyla gençleri zararlı alışkanlıklardan 

koruyarak gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlanması 

hedeflenmektedir (URL 4).  

Türkiye’deki çocukları suçtan korumaya yönelik hazırlanan yasalar 

incelendiğinde öncelikli amacın suç davranışlarını önlemek, 
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çocukların tam iyilik hali içinde sağlıklı birey olarak yetişmesine katkı 

sağlamak olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda yasaların çocuğun 

haklarını koruma konusunda kapsamlı şekilde hazırlandığı 

görülmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak suç davranışlarına karşı çocukları korumak tüm toplumu 

ve ulusları kapsayan bütüncül bir görevdir. Bu kapsamda devlet, özel 

sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve medya 

arasında ilişkilerin kuvvetlendirilerek ortak eylem planlarının 

hazırlanması gerekmektedir. Çocukların suça sürüklenmesinde 

ebeveyn tutumları, akran ilişkileri, çevresel faktörler, şiddet, istismara 

maruz kalma ve psikolojik özellikler risk faktörleri olarak 

görülmektedir. Çalışma boyunca elde edilen bu bilgiler sonrasında suç 

davranışlarını önleme noktasında birtakım öneriler aşağıda 

sıralanmıştır. 

• Suça sürüklenme konusunda çocukları, ebeveynleri ve toplumu 

bilgilendirmek önemli görülmektedir. Bu bağlamda çocukların 

suç oluşabilecek durumları tanımaları açısından çocuk-merkezli 

programlar hazırlanarak çocuklara eğitim verilebilir. 

• Yüksek risk altındaki çocuklarda görülebilecek suç 

davranışlarının önlenmesi için aile ve okul işbirliğini içeren 

programlar hazırlanarak ailelere ve öğretmenlere risk faktörleri 

hakkında eğitimler düzenlenebilir. 

• Suç davranışı gerçekleştikten sonra tekrar suça yönelme riskine 

karşılık çocuklara destek sağlanabilir. Bu bağlamda çocukların 
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aile ortamı, oynadığı ve öğrendiği ortamların iyileştirilmesi suça 

yönelme davranışlarını önleme açısından kapsamlı bir çözüm 

olabilir. 
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GİRİŞ  

Program geliştirme ve değerlendirme etkinliklerinin esas unsurunu 

program tasarımı oluşturmaktadır (Erden, 1998). Bu noktada Petrina 

(2004); program tasarımlarını, programın tasarlanmış veya organize 

edilmiş bir biçimi olarak değerlendirmiş ve program tasarımlarının, 

eğitim uygulamalarını somut ve işlevsel hale getirdiğini belirtmiştir. 

Demirel (2020), program tasarımını bir programın hangi öğelerden 

oluşacağının belirlenmesi süreci şeklinde tanımlamış ve bu sürecin 

program geliştirmenin uygulama ve değerlendirme boyutlarıyla 

birlikte üç boyutundan biri olduğunu belirtmiştir. Ornstein ve Hunkins 

(2009) ise eğitim programı tasarımının, programın dört temel öğesi 

olan hedef, içerik, öğrenme yaşantıları ve değerlendirme sürecini 

içerdiğini ifade etmiştir. 

Tucker (2011), program tasarımı geliştirme çerçevesinde bir eğitim 

felsefesinin belirlenmesi gerektiğine ve öğrencilerin nasıl ve ne 

öğreneceğine yönelik değerlendirme yapılmasının önemine vurgu 

yapmaktadır. Benzer şekilde Demirel (2020) ve Ornstein ve Hunkins 

(2009), program tasarımının öğelerinin şekillenmesinde felsefi bakış 

açısının önemli olduğunu vurgulamaktadır. Petrina (2004), ‘‘neler 

öğrenilmeli?’’ ve ‘‘öğretmek için içerik nasıl organize edilmeli?’’ 

sorularına verilen cevaplarla birlikte eğitim programı tasarımının 

eğitim içeriğini kapsadığını belirtmektedir. Ornstein ve Hunkins 

(2009) ise eğitim programı tasarımı kapsamında amaçların 

yorumlanması ve seçilmesi, içeriğin düzenlenmesi, içeriğin nasıl 

öğretileceğinin tespit edilmesi ve eğitim programının başarısının nasıl 
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değerlendirileceğiyle ilgili  yöntemlerin belirlenmesi gibi aşamaların 

dikkate alındığını ifade etmektedir. 

Program tasarım yaklaşımlarının üç ana başlıkta toplandığı 

görülmektedir. Bu tasarımlar şu şekildedir: 
 

a. Konu merkezli tasarımlar 

b. Öğrenen merkezli tasarımlar 

c. Sorun merkezli tasarımlar (Demirel, 2020; Ornstein ve Hunkins, 

2009). 

1. KONU MERKEZLİ PROGRAM TASARIMLARI 

Konu merkezli tasarımlar en fazla kullanılan program tasarımı olarak 

değerlendirilmektedir (Ornstein ve Hunkins, 2009). Bu tasarım, 

organize olmuş ve belirli bir yapıda düzenlenmiş bilgi kaynaklarını 

temel alarak bir alanda bulunan konulara ve kavramlara 

odaklanmaktadır (Doğan, 1997). Daimici ve esasici eğitim 

felsefelerine dayanan bu yaklaşımda içerik ön plandadır ve 

kazanımların bu içerik kapsamında düzenlenmesi amaçlanmaktadır 

(Sönmez, 2020b). Henson (2015), konu merkezli tasarımların 

geleneksel eğitim anlayışına uygun olarak tasarlandığını belirtmiştir. 

Aşamalılık ilkesine göre basitten karmaşığa doğru düzenlenen 

konuların doğrudan anlatımı veya öğrencinin konuları ezberlemesi 

yoluyla öğretim süreci gerçekleştirilmektedir. Bu tasarım kapsamında 

öğretmenler, bilgiyi doğrudan aktaran konunun uzmanı olarak kabul 

edilir, öğrenciler ise bilginin pasif alıcılarıdır (Ornstein ve Hunkins, 

2009).  
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Konu merkezli tasarım, öğretmenlerin öğrenme sürecini 

düzenlemelerine imkan tanır, öğrencilerin ise tümdengelim yoluyla 

içeriği anlamalarına yardımcı olur (Ornstein ve Hunkins, 2009). 

Henson (2015) ise konu merkezli tasarımın öğrenenlere kısa sürede 

çok fazla içerik sunduğunu ve uygulanmasının kolay olduğunu 

belirtmiştir. 

Konu merkezli tasarımların olumlu yönlerinin yanında bazı 

sınırlılıkları da söz konusudur. Bu sınırlılıklar arasında öğrencilerin 

ilgi ve ihtiyaçlarının ön planda olmaması, güncel gelişmelere yer 

verilmemesi ve öğrencileri motive etmedeki yetersizlikler 

gösterilebilir (Henson, 2015). 

En fazla sınıflamanın olduğu bu tasarım yaklaşımı; konu, disiplin, 

geniş alan, ilişkisel ve süreç tasarımlarından oluşmaktadır (Ornstein 

ve Hunkins, 2009). 

1.1. Konu Tasarımı 

Eğitim dünyasında en fazla ön plana çıkan ve en eski olan tasarım 

yaklaşımıdır (Ornstein ve Hunkins, 2009). Konu tasarımında uzmanlar 

tarafından evrensel doğrulara göre hazırlanan konuların büyük bölümü 

zaman içerisinde değişiklik göstermemektedir (Sönmez, 2020a). Bu 

tasarımda, bilgiyi arama ve elde etme sürecinde akla ihtiyaç olduğu 

düşüncesi hakimdir (Demirel, 2020). Konuların ana hatlarıyla en iyi 

ders kitaplarında aktarıldığı düşüncesinin hakim olduğu bu tasarımda 

öğretim süreci, konunun uzmanı olarak kabul edilen ve ders verme, 

doğrudan anlatım ve büyük grup tartışmalarında aktif rol alan 
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öğretmen tarafından hazırlanan etkinliklere dayanmaktadır (Ornstein 

ve Hunkins, 2009). Bu yaklaşım kapsamında konular basitten zora ve 

bilinenden bilinmeyene doğru düzenlenmektedir (McNeil, 2006). 

Konu tasarımının başlıca dezavantajları ise; bireyselleşmeyi önlemesi, 

öğrencilerin sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini geliştirmede 

yetersiz olması ve içeriğe odaklanan tasarımın öğrencilerin ilgi, 

ihtiyaç ve tecrübelerini dikkate almaması şeklinde belirtilmektedir 

(Demirel, 2020; Ornstein ve Hunkins, 2009).  

1.2. Disiplin Tasarımı 

Bu tasarım kapsamında akademik disiplinler üzerine 

odaklanılmaktadır (Demirel, 2020). Temelde biyoloji, fizik, jeoloji, 

astronomi gibi disiplinlerin olduğu bu tasarımda gerçek bilgi bu 

disiplinlerde sınıflanmış olarak sunulmaktadır (Sönmez, 2020a). Bu 

tasarım eğitim programlarının içeriği, akademik disiplinler ve dersler 

üzerine odaklanmıştır. Her disiplin kendi içerisinde bir bütündür ve 

diğer disiplinlerden bağımsızdır (Henson, 2015). 

Bu tasarımın konu tasarımından farkı; disiplinlerdeki kavramsal 

yapıları anlayabilme üzerine kurulmuş olması ve konuların temelinin 

hangi akademik disiplin ile ilişkili olduğunu ortaya koymasıdır. 

Örneğin; öğrenciler tarih dersine tarihçinin, matematik dersine ise 

matematikçinin bakış açısından bakabilmelidir (Ornstein ve Hunkins, 

2009).   

 



 

 457 

Disiplin tasarımının başlıca dezavantajları ise, bütün öğrencilerin 

benzer öğrenme anlayışına sahip olduğu düşüncesiyle tasarlanmış 

olması ve akademik konulara ilgili öğrencileri dikkate alırken 

akademik olmayan konulara ilgi duyan öğrencileri ihmal etmesi 

şeklinde belirtilmektedir (Ornstein ve Hunkins, 2009).   

1.3. Geniş Alan Tasarımı 

Geniş alan tasarımı, konu alanı tasarımında programın dağınık bir 

şekilde olduğu görüşünde olan eğitimcilerin konuları belli bir mantık 

çerçevesinde bir araya getirme yaklaşımları neticesinde ortaya 

çıkmıştır (Demirel, 2020; Ornstein ve Hunkins, 2009). Bu tasarımda 

benzer konular bir program kategorisinde genişletilerek içerik 

bütünleştirilmektedir. Örneğin tarih, coğrafya, ekonomi, politika, 

antropoloji gibi dersler sosyal bilgiler adı altında toplanmıştır 

(Demirel, 2020). Ayrıca; Ornstein ve Hunkins (2009), bu tasarımın 

günümüzde ilköğretim ve orta öğretimde kullanıldığını ifade etmiştir. 

1.4. İlişkisel Tasarım 

Bu tasarımda farklı ders ya da konular arasında ilişki kurulmasının 

önemi vurgulanmaktadır (Ornstein ve Hunkins, 2009). Ayrıca, bu 

tasarım kapsamında birbirinden bağımsız olmayan konular ve dersler 

arasında ilişki kurulması hedeflenerek konuların bütüncül şekilde 

öğretilmesine imkan sağlanmıştır (Çubukçu, 2013). Bu noktada, bir 

dönemin tarihsel sürecini incelerken bir yandan o döneme ait 

romanları incelemek konuların birbirleriyle ilişkilendirilmesine örnek 

verilebilir. Bu tasarım yaklaşımı, bütünsel yaklaşımla parçalı 



 

458 YENİ DÜNYA EKSENİNDE GÜNCEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 

yaklaşımın arasında şekillenmiştir. Bu tasarım, öğretmenler arası 

işbirliğini ön plana çıkarmasından dolayı az tercih edilen program 

tasarımı olarak kabul edilmektedir (Ornstein ve Hunkins, 2009).   

1.5. Süreç Tasarımı 

Bu tasarımda, her konuyu tek tek öğretmek yerine tüm disiplinler için 

ortak bir öğrenme yolunun ön plana çıkarılması gerektiği 

vurgulanmaktadır (Demirel, 2020). Bu tasarımın amacı; öğrenciye 

gerçeği analiz etmesinde ve bilgiyi yapılandırmasında yardımcı olmak 

(Ornstein ve Hunkins, 2009); öğrenciye eleştirel düşünme, problem 

çözme, nitelikli karar verebilme ve öğrenmeyi öğrenme gibi becerileri 

kazandırmaktır (Korkmaz, 2008). 

2. ÖĞRENEN MERKEZLİ PROGRAM TASARIMLARI 

Konu merkezli tasarıma tepki olarak ortaya çıkan bu yaklaşım 

(Ornstein ve Hunkins, 2009), bireye ilgi ve yeteneklerine uygun 

olarak eşit eğitim hakkı verilmesi gerektiğinin önemine vurgu 

yapmaktadır (Doğan, 1997). Öğrenci merkezli bir anlayışı benimseyen 

bu yaklaşım ilerlemeci eğitim felsefesine dayanmaktadır (Orstein ve 

Hunkins, 2009). Öğrenen merkezli bir programda öğretmen, 

öğrencilere esnek bir öğrenme ortamı sağlayarak kendilerini 

gerçekleştirmeleri için fırsatlar sunmaktadır (Ellis, 2015; Rodrigo, 

2017). Bu tasarımlarda hakim olan düşünce ise öğrencinin eğitim 

sürecine etkin katılımıyla öğrenmenin gerçekleşebileceğidir 

(Çubukçu, 2013). Bu noktada, öğrenci merkezli program tasarımını 

benimseyen eğitimciler, öğrenme sürecinin öğrencilerin 
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yaşamlarından ayrı olarak düşünülmemesi gerektiğini ve öğrenen 

bireylerin öğrenme ortamlarında aktif olmalarının önemini 

vurgulamaktadır (Ornstein ve Hunkins, 2009). 

Bu tasarım yaklaşımı; çocuk merkezli, yaşantı merkezli, romantik 

(radikal) ve hümanistik program tasarımlarından oluşmaktadır 

(Ornstein ve Hunkins, 2009). 

2.1. Çocuk Merkezli Tasarım 

Bu tasarımda, Taba’nın “kişi yaşadığını öğrenir” anlayışı hakimdir ve 

öğrenmenin aktif katılım ve deneyim odaklı olması gerektiği 

belirtilmektedir (Demirel, 2020; Ornstein ve Hunkins, 2009). Nitekim, 

öğrenenlerin aktif olarak katıldıkları öğrenme ortamlarında daha iyi 

öğrendikleri (Korkmaz, 2008), ihtiyaç ve ilgi alanlarının öncelikli 

olması gerektiği (Demirel, 2020) vurgulanmaktadır. Ayrıca, etkili bir 

eğitim ortamının katı disiplin anlayışından ziyade özgür bir ortamda 

oluşabileceği ve bireyin ilgileri dikkate alınarak öğrenmenin 

kolaylaşabileceği ifade edilmektedir (Ornstein ve Hunkins, 2009). Bir 

başka ifadeyle, bu tasarım; öğrencilerin ihtiyaçları, ilgi alanları ve 

yaşantıları dikkate alınarak şekillenmektedir. 

2.2. Yaşantı Merkezli Tasarım 

Yaşantı merkezli program tasarımında öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları 

doğrultusunda öğrenme ortamlarının düzenlenmesi gerektiği ve özgür 

bir okul ortamının oluşturulmasının önemi vurgulanmaktadır 

(Ornstein ve Hunkins, 2009). Bu şekilde çocuklara farklı yaşam 
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deneyimleri sağlanarak çocukların ilgi, ihtiyaç ve gelişimlerine uygun 

öğrenme süreçlerini gerçekleştirmek hedeflenmektedir (Çubukçu, 

2013). Demirel (2020), öğretmenin öğrenci için en uygun olan 

öğrenme yaklaşımını öğrenme-öğretme sürecinde uygulaması 

gerektiğini ifade etmektedir. Öğretmenin öğretim sürecindeki görevi, 

öğrencilerin bilgiyi yapılandırabilecekleri, kendi öğrenmelerini 

yönlendirebilecekleri ve yeni bilgiler keşfedebilecekleri eğitim 

ortamları oluşturmaktır (Ornstein ve Hunkins, 2009). 

2.3. Romantik (Radikal) Tasarım 

Bu tasarımda, öğrenenlerin kendi bilgilerini oluşturmalarının önemi 

vurgulanarak eğitim sisteminde öğrenenin ilgi ve ihtiyaçlarının 

dikkate alınmasının gerekliliği ön plandadır (Carson, 2004). Ayrıca, 

her öğrencinin kendi doğasında değerlendirilmesinin esas olduğu bu 

tasarımda okulun işlevinin değiştirilmesi gerektiği ileri sürülmüştür 

(Demirel, 2020). Bu yaklaşımla birlikte öğrencilerin kendi bilgilerini 

oluşturmaları için onlara imkan sağlandığı belirtilmektedir (Carson, 

2004). Ornstein ve Hunkins (2009) ise bu tasarımdaki esas amacın 

gerekli bilinç ve yeterlik düzeyine ulaşan öğrencilere kendi hayatlarını 

düzenlemeleri için yardımcı olmak olduğunu belirtmiştir. 

2.4. Hümanistik Tasarım 

Tasarım kapsamında bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme 

alanlarının birbiriyle ilişkili olduğu ve bir programın bu öğrenme 

alanlarını içermesi gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca duygu, hayal 

gücü ve merak temelinde gerçekleşen öğrenmenin önemine vurgu 
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yapan bu tasarımda, öğretmenlerin öğrencileriyle olan ilişkilerinde 

büyük beceri ve yetkinliğe sahip olmaları beklenmektedir (Ornstein ve 

Hunkins, 2009). Bireysel farklılıkların önemli olduğu bu yaklaşımda 

öğrenenlerin kendilerini gerçekleştirebileceği, baskı ve zorlamanın 

olmadığı öğrenme ortamlarının oluşturulması önemsenmektedir 

(Henson, 2015). Ornstein ve Hunkins (2009) ise insan davranışının 

etki-tepki ilişkisi ile açıklanamayacağını, vurgulanması gereken 

noktanın bireylerin öznel doğası olduğunu belirtmiştir. 

3. SORUN MERKEZLİ PROGRAM TASARIMLARI 

Sorun merkezli program tasarımları bireylerin ve toplumun 

problemlerine odaklanmaktadır (Ornstein ve Hunkins, 2009). Bireysel 

ve toplumsal sorunların çözümüne odaklanan sorun merkezli 

tasarımlar (Aykaç, 2014), eğitimde eleştirel düşünme becerisinin ve 

güncel sosyal konulara yönelik problem çözme becerisinin 

geliştirilmesi kapsamında değerlendirilmektedir (Tucker, 2011). 

Demirel (2020) sorun merkezli tasarımın, toplumun mevcut 

ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla düzenlendiğini ve toplumdaki 

kültürel ve geleneksel değerleri güçlendirmeyi amaçladığını 

belirtmektedir. Sorun merkezli program tasarımlarının diğer 

tasarımlardan farkı içeriğin ve öğrencilerin gelişiminin ön planda 

olmasıdır (Ornstein ve Hunkins, 2009). Sönmez (2020b) ise tasarım 

kapsamında bireyin değişen yaşam koşullarına uyum sağlayabilecek 

ve bu değişime yön verecek şekilde yetiştirilmesinin amaçlandığını 

ifade etmiştir.  
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Bu tasarım yaklaşımı; yaşam şartları, çekirdek ve toplumsal sorunlar 

ve yeniden yapılandırmacı program tasarımlarından oluşmaktadır 

(Ornstein ve Hunkins, 2009). 

3.1. Yaşam Şartları Tasarımı 

Bu tasarımda, temel yaşam alanlarını analiz etmede öğrenenin geçmiş 

ve şimdiki yaşantılarının dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır 

(Ornstein ve Hunkins, 2009). Bu tasarım, öğrencilerin ilgi ve 

ihtiyaçları yerine toplumsal durum ve sorunları içermelidir (Çubukçu, 

2013; Demirel, 2020; Korkmaz, 2008). Aynı zamanda bu yaklaşım, 

öğrencilerin yaşam şartları üzerine odaklanmalarını sağlayarak onların 

toplumu nasıl geliştirebileceklerinin yollarını öğrenmelerini 

hedeflemektedir. Nitekim, tasarım kapsamında gerçek dünya ile ilgili 

sorunlar üzerinde durularak toplumun değişen yaşam koşullarına 

uyum sağlaması amaçlanmaktadır (Demirel, 2020). 

3.2. Çekirdek Tasarım 

Çekirdek tasarım yaklaşımında bütün öğrenciler için ortak öğrenme 

anlayışı ve genel bir eğitimin verilmesinin esas olduğu 

vurgulanmaktadır (Alcı, 2014). Bu tasarımın başlıca avantajları; 

içeriği birleştirmesi, konu yapısını öğrenci merkezli bir anlayışla 

sunması ve bilginin aktif olarak kullanılmasını teşvik etmesidir 

(Ornstein ve Hunkins, 2009). Bu yaklaşım kapsamında öğrencilerin 

toplumu uygulama alanı olarak kabul ederek, toplumdaki sorunları 

tespit etmesi ve bu sorunlar üzerine çözüm üretmesi hedeflenmektedir 

(Demirel, 2020). 
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3.3. Toplumsal Sorunlar ve Yeniden Yapılandırmacı Tasarım 

Zamanın toplumu sürekli olarak değiştirmeye zorladığı ve bu 

değişiminde okul ile gerçekleşebileceği anlayışının hakim olduğu bu 

tasarım (Demirel, 2020), programların toplumun sosyal, politik ve 

ekonomik gelişimine katkı sunması, toplumu yeniden yapılandırması 

ve sosyal adaleti sağlaması gerektiği üzerinde durmaktadır (Ornstein 

ve Hunkins, 2009). 

SONUÇ  

Eğitim programı tasarımları incelendiğinde farklı bakış açılarının 

olduğu görülmektedir. Bu tasarımlardan konu merkezli program 

tasarımları konulara ve bilgilere odaklanmaktadır. Öğretmenin konu 

uzmanı olarak kabul edildiği bu tasarım, daimicilik ve esasicilik 

eğitim felsefelerine dayanmaktadır. Öğrenme sürecinde, öğrencinin 

bilgiyi öğrenmesi yeterli görülmektedir. Bu tasarımda konuların ders 

kitapları yoluyla kolay, hızlı ve etkili bir şekilde aktarıldığı görüşü 

hakimdir. 

Öğrenen merkezli program tasarımları, öğrenci merkezli bir anlayışa 

ve ilerlemeci ve yeniden yapılandırmacı eğitim felsefelerine 

dayanmaktadır. Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve deneyimlerinin dikkate 

alındığı bu tasarımlarda içerik; farklı etkinlikler, yaşantılar, beceriler 

ve tutumlar dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Bireysel farklılıkların 

dikkate alınması ve öğrenme sürecine etkin katılım bu tasarımların 

temelini oluşturmaktadır. 
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Sorun merkezli yaklaşımlarda ise bireysel ve toplumsal yaşam 

problemleri üzerinde durulmaktadır. Konu alanı ve öğrenen merkezli 

program tasarımlarının eksikliklerini gidermek amacıyla ortaya çıkan 

bu tasarımlar, toplumsal ve bireysel sorunları çözmek amacıyla eğitim 

programlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. Ayrıca, karşılanmayan toplumsal ihtiyaçlara dikkat 

çekmek, içeriği odaklanılan soruna yönelik oluşturmak ve kültürel 

değerlerin güçlenmesini sağlamak bu tasarımların öne çıkan diğer 

özellikleridir. 

Bu program tasarım yaklaşımlarının dayanmış olduğu felsefi temeller, 

kaynakları ve temsilcileri Tablo 1’de sunulmuştur: 
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Tablo 1. Eğitim Programı Tasarımlarına Genel Bakış (Ornstein ve Hunkins, 2009) 

 

Tasarım 
Programın 
Vurgusu Felsefi Temel Kaynak Temsilcileri 

Konu Merkezli Tasarımlar 

Konu 

Tasarımı Ayrı konular 
Esasicilik 

Daimicilik 

Bilim 

Bilgi 
Harris, Hutchins 

Disiplin 

Tasarımı 
Disiplinler(matematik, 

biyoloji, psikoloji vb.) 

Esasicilik  

Daimicilik 

  Bilgi 

  Bilim 

Bruner, 

Phenix 

Schwab, 

Taba 

Geniş Alan 
Tasarımı 

Disiplinlerarası 
konular ve 

bilimsel disiplinler 

Esasicilik  

İlerlemeci
lik 

  Bilim 

Toplum 

Brou

dy,De

wey 

Ilişkisel 
Tasarım 

Ayrı konular, kendi 
yapılarını koruyan 

birbiriyle bağlantılı 
disiplinler 

 

İlerlemeci
lik  

Esasicilik      

  Bilgi Alberty ve Alberty 

Süreç 
Tasarımı 

Farklı disiplinlerin 
yöntem bilgisi; bilgi 
işleme ve düşünme 
yolları 

  İlerlemecilik 
 Psikoloji 

Bilgi 

Adams, 

Dewey, 

Papert 

Öğrenen Merkezli Tasarımlar 

Çocuk Merkezli 
Tasarım 

Çocuğun ilgi alanları 
ve ihtiyaçları İlerlemecilik   Çocuk 

Dewey, Kilpatrick 

Parker 

Yaşantı 
Merkezli 

Tasarım 

Çocuğun yaşantıları 
ve ilgi alanları İlerlemecilik Çocuk Dewey, Rugg ve 

Shumaker 

Romantik 

(Radikal) 

Tasarım  

Çocuğun yaşantıları 
ve ilgi alanları 

Yeniden 

Yapılandırmacılık 

Çocuk 

Toplum 

Freire, Habermans 

Holt, Illich 

Hümanistik 
Tasarım 

Bireyin veya grubun 

yaşantıları, ilgi 
alanları ve ihtiyaçları 

Yeniden 

Yapılandırmacılık 

Varoluşçuluk 

Psikoloji 

Çocuk 

  Toplum 

Combs, Fantini, 

Maslow, Rogers 
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Sorun Merkezli Tasarımlar 

Yaşam Şartları 
Tasarımı 

 

Toplumsal sorunlar 

 

 Yeniden 

Yapılandırmacılık 

 

Toplum 

 

Spencer,Stratemeyer

, Forkner, McKim 

Çekirdek 

Tasarım 

Mesleki bilgi, özel ilgi 
alanları, meslek öncesi 
eğitim ve akademik 
disiplinler 

 

Yeniden 

Yapılandırmacılık 

 

Toplum 

Alberty ve Alberty, 

Faunce ve Bossing 

Toplumsal 

Sorunlar ve 

Yeniden 

Yapılandırmacı 
Tasarım 

Topluma ve 

toplumun sorunlarına 
odaklanma 

Yeniden 

Yapılandırmacılık 

Toplum 

ve daimi 

gerçekler 

 

   Apple, Brameld, 

Counts, Rugg, 

Shane 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere konu merkezli tasarımların odağında 

konular, bilimsel disiplinler vardır. Hepsinin kaynağı bilim ve bilgi 

olup esasici, daimici ve ilerlemeci eğitim felsefelerine dayanmaktadır. 

Öğrenen merkezli tasarımların kaynağının hepsinde çocuk bulunmakla 

birlikte radikal ve hümanist tasarımlarda toplum da kaynakların 

arasındadır. Bu kategoride sadece hümanist tasarımda psikoloji 

kaynaklardan biri olarak yer almaktadır. Yeniden yapılandırmacılık, 

öğrenen merkezli tasarımlardan radikal ve hümanist tasarımların 

felsefi dayanağı olurken sorun merkezli tasarımların tümünün 

temelindeki felsefedir. Öğrenen merkezli tasarımlarda programın 

vurguladığı alanlar; çocuğun ilgileri, ihtiyaçları ve yaşantılarıdır. Bu 

açıdan bireysel özelliklerin ön plana çıktığı görülürken; sorun 

merkezli tasarımlarda programların odak noktası toplum ve toplumsal 

sorunlardır. 
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