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ÖNSÖZ 

“Eğitime Tarihsel, Teknolojik ve Yönetimsel Yaklaşımlar” adıyla 

edite ettiğimiz bu eser eğitim bilimleri alanında önemli bir boşluğu 

dolduracak niteliğe sahiptir. 

Eğitimin tarihsel serüveninin bilinmesi kat edilen yolu anlayabilmek 

açısından kıymete sahiptir. Tarih birey, toplum ve grupların geçmişini 

ele alan bir bilim olarak önemli iken, eğitim tarihi de eğitimdeki 

geçmişi ele almayı gerekli kılan bir eğitim alt disiplini olarak öne 

çıkar. 

Tarihi serüvende dikkatli bir gözlemle analiz yapılırsa, teknoloji ile 

eğitimin de karşılıklı etkileşiminin söz konusu olduğu anlaşılacaktır. 

Bunların yanı sıra, eğitimin yönetimsel boyutları da tarihsel süreç 

içerisinde her zaman bir bütün olarak toplumsal yapıyı etkilemiş olan 

bir olgu vasfı kazanmıştır. 

Bu eserde eğitimin tarihsel, teknolojik ve yönetimsel olarak üç farklı 

alan bakımından izahının yapıldığı araştırmalara yer verilmiştir. Buna 

göre her bölümü değerlendirmek icap ettiğinde, şu ayrıntılara yer 

verebilme şansımız bulunmaktadır: 

Birinci bölümde Kahramanoğlu ve Döş, öğretmen olma süreçlerini 

tarihsel bir persfektifle analiz etmişlerdir. Eğitimin en önemli 

parametrelerinin başında öğretmenlerin olduğu görüşünden hareketle, 

bu konuda tarihsel periyotta alımların nasıl yapıldığı ile ilgili anlamlı 

bir çalışma ortaya konulmuştur. 
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İkinci bölümde ise, Döş ve Kahramanoğlu eğitimde teknolojiye uyum 

olgusunu araştırdıkları çalışmaları ile katkıda bulunmuşlardır. 

Günümüzde elektronik iletişim devriminin koşullarının yaşanması 

sebebiyle, teknolojiye uyumun çok büyük önem arz ettiği bir dönem 

olarak dikkat çekici niteliktedir. Eğitim alanında da teknolojiye 

uyumun eğitime katkıda bulunduğu gerçeğine bakılacak olursa, bu 

çalışmanın da önemli bir boşluğu doldurması söz konusu olmuştur. 

Gaziantep örnek olayıyla yapılan bu çalışma kıymetlidir. 

Yenikalaycı ve Ateş de üçüncü bölümde yine eğitime teknolojik 

yaklaşım örneği olan bir çalışma ile eserimize katkıda bulunmuşlardır. 

Bu bağlamda, bu çalışmada öğretmenlik mesleğinin geleceğini emanet 

edeceğimiz öğretmen adaylarının bilgisayar programlarını  derslerinin

amacına uygun bir biçimde kullanabilme becerilerinin bilişsel tarz ve 

motivasyona katkıları açısından analiz edilmesi söz konusu olmuştur. 

Bir bakıma, bu çalışma da önemli bir ihtiyacı karşılamak adına 

kıymetli olarak görülmesi gereken araştırmalardan olma ayrıcalığına 

sahiptir. 

Adem Arslan, Yeşim Saruhan ve Uğur Saruhan da yapmış oldukları 

önemli bir çalışmayla eserimizi renklendirmişlerdir. Dördüncü 

bölümdeki bu çalışma üniversite öğrencilerinin aile aidiyetleri ile ilgili 

olarak Gümüşhane Üniversitesi Örnek olayıyla yapılmıştır. Bu 

çalışmayla da ailenin davranış kazandırmada önem arz ettiğinin 

önemli ipuçları yakalanmıştır. 

Beşinci bölümde yapılan anlamlı bir çalışma ile Ciğerci ve Aşiroğlu, 

okul yöneticilerinden lisansüstü eğitim görenlerin fen, teknoloji, 
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mühendislik ve matematik ile ilgili farkındalıkları analiz edilmiştir. 

Özellikle öğrenme güçlüklerinin çekilmesi sebebiyle Türkiye’de 

öğrenci tercihlerinin sıkıntılı olduğu bu alanların, sıkıntılarının 

giderilmesinde farkındalık önem arz etmektedir. Sonuçta bu alanların 

öğrenilmesi ve öğretilmesinin hiç bir zaman önem kaybetmeyen 

tarzda olması gerekeceği için bu çalışma anlamlıdır. 

Altıncı bölümdeyse, Beytekin ve Özkanlı halk eğitim merkezlerindeki 

ikili yapılardan olan kadrolu öğretmenlerle usta öğreticiler arasındaki 

çatışma analize tabi tutulmuştur. Çatışma hayatın her alanında var 

olan ve bazen de önemli sıkıntılara yol açan olgu niteliğindedir. 

Toplumsal yapılar için bazı durumlarda da taşların yerine oturması 

için çatışmanın faydalı olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın da nbir 

eğitim ortamında mücadeleci anlayışların yarattığı sorunlardan biri 

olarak öğretmenler çatışması ele alınmıştır. Bu çalışmanın da önemli 

bir ihtiyacı karşılamak vasfından ötürü esere dahil edildiği 

söylenebilir. 

Şahin, dünyanın müreffeh toplumlarından biri olan İngiltere’deki 

coğrafya eğitimini araştırmıştır. Bu araştırmayı yaptığı çalışma da 

yedinci bölüm olarak esere dahil edilmiştir. Hem İngiltere’nin 

gelişmiş bir toplum modeli olarak yükseköğretimdeki durumunun ele 

alınması hem de buradaki coğrafya eğitiminin çalışılması anlamlı bir 

yaklaşım olmuştur. 

Son bölüm olan sekizinci bölümde, Sağdıç ve İnce, pandemi süreciyle 

beraber bütün dünyanın daha iyi anladığı acil durumlarda eğitimin 

sürdürülebilirliğinin araştırıldığı çalışma bulunmaktadır. Burada 
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sadece Covid gibi salgın dönemlerinde değil; aynı zamanda deprem, 

sel gibi doğal afet durumlarında ya da toplumsal yapılarda karşılaşılan 

başka zorluklar karşısında eğitimin sürdürülebilirliği ele alınmıştır. 

Eğitimin çok önemli durumlarda bile devam ettirilmesinin toplumların 

gelecekleri açısından çok önemli olduğu bu çalışma ile de 

vurgulanmıştır. 

Önemli çalışmaları kapsayan araştırmalardan oluşan bu güzide eserin 

hazırlanmasında pay sahibi olan ISPEC Books Temsilcisi Sayın 

Zeynep Emek, Bütün ilmi çalışmaların koruyucusu gibi görülmesi 

gerekli olan İKSAD Başkanı Sayın Mustafa Latif Emek, İKSAD 

Publisihing House Tasarımcısı Sayın İbrahim Kaya’ya ve araştırmacı 

hocalarımıza üstün gayretleri için teşekkür ederim. 

Niğde, 11.12.2021 

Prof. Dr. Mustafa TALAS 
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GİRİŞ 

“Öğretmensiz öğrenmek pek nadir mümkün olur. Nadir ise bir hüküm taşımaz.” 

“Bir şeyi temizlemek için mutlaka bir su gerekir. Sanat ve meslek, öğretmen veya 

usta olmadan öğrenilemez.” 

Hacı Bektaş Veli 

Eğitimde kalitenin ön koşulu şüphesiz nitelikli öğretmenlerdir. Çünkü 

öğretmenler eğitim ürününün asıl sahipleri, öğrenci başarısının anahtar 

konumundadırlar. Bu anahtar konumda olan öğretmenleri yetiştirmek 

ise nitelikli öğretmen yetiştiren kurumlar aracılığıyla gerçekleşebile-

cektir. Kurumlar bu bağlamda önemli bir role sahiptirler ancak tek 

başına yeterli değildir. Öğrenim görecek öğrenciler de sürecin önemli 

bir parçasıdır. Bu bağlamda kitabın bu bölümde iki faktöre özellikle 

vurgu yapılmış ve detaylıca irdelenmiştir. Birincisi öğretmen 

yetiştiren kurumlar, ikincisi ise öğrenci özellikleridir. 

Kitabın bu bölümünde öğretmen olma süreci, zengin bir öğretmen 

yetiştirme tarihine sahip Türk eğitim tarihi bakış açısıyla Tanzimat’tan 

günümüze değin ele alınmıştır. Bu bağlamda da Tanzimat’tan 

günümüze kadar var olan öğretmen yetiştiren kurumlar incelenmiş ve 

bu kurumların öğrenci kabul aşamasında adaylarda aranan giriş 

özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu bölümde beş 

farklı ülkenin öğretmen yetiştiren kurumlarına adayları kabul 

aşamasında aradıkları giriş özellikleri ve öğretmen olarak atama 

süreçleri karşılaştırılmalı olarak ele alınmış ve gelecekte öğretmen 

olma süreci irdelenerek gelecekte bir öğretmende bulunması gereken 

özellikler belirtilmeye çalışılmıştır.  
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1.1. Tanzimat’tan Günümüze Öğretmen Yetiştiren Kurumların 

Giriş Özellikleri 

Tanzimat’tan günümüze öğretmen yetiştiren kurumların öğrenci kabul 

aşamasında adaylarda aradıkları özelliklerin ele alınacağı bu kısımda, 

aşağıda yer alan kurumlar incelenmiştir. Türk tarihi açısından 

sistematik olarak ilk öğretmen yetiştiren kurumlardan olan 

Darülmualliminlerden günümüz öğretmen yetiştiren kurum olan 

eğitim fakültelerine kadar 12 farklı kurum çalışma kapsamında ele 

alınmıştır. Bu kurumlar şunlardır:  

Darülmuallimin-i Rüşti (DR),  

Darülmuallimin-i Sıbyan (DS), 

Dârülmuallimîn-i Ali (DA) 

Darülmuallimat (D) 

İstanbul Darülfünunu (İ) 

Ana Muallim Mektabi (AMM) 

İnas Darülfünunu (İD) 

Köy Enstitüsü (KE) 

İlköğretmen Okulu (İÖO) 

T
a
rt
ış
m
a

•İyi bir öğretmende bulunması gereken özellikleri göz
önüne aldığınızda mevcut öğretmen olma süreci 

aşamalarını nasıl değerlendirirsiniz?
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Eğitim Enstitüsü (EE) 

Yüksek Öğretmen Okulu (YÖO) 

Eğitim Fakültesi (EF) 

Bu kurumlar öğretmen yetiştirme amacı için alacakları adaylarda pek 

çok özellikler belirlemişlerdir. Tablo 1. 1’de özellikler liste halinde 

sunulmuş ve bu özellikleri kabul şartı olarak arayan kurumlar kuruluş 

dönemlerine göre Osmanlı dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi 

şeklinde ayrı ayrı verilmiştir.  

Tablo 1.1. Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde kurulan öğretmen 

yetiştiren kurumların öğrenci alım özellikleri** 

Sıra 

No 

Öğretmen yetiştiren kurumlara girişte 

aranan özellikler 

Osmanlı 

Devleti 

Dönemi 

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Dönemi 

1. 
Herhangi bir fiziksel/ruhsal özrü ve 

hastalığı bulunmamak 

DR, DS, 

DA, D, İ, 

AMM, İD 

KE, İÖO, EE, 

YÖO 

2. 18 yaşından büyük olmak*

DR, DS, 

DA, D, İ, 

AMM, İD 

İÖO, YÖO 

3. Giriş sınavından başarılı olmak

DR, DS, 

DA, D, İ, 

AMM, İD 

İÖO, EE, YÖO, 

EF 

4. 
Osmanlı Devleti/Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı olmak 

DR, DS, 

DA, D, İ, 

AMM 

KE, İÖO, 

YÖO,EF 

5. 
Türkçe okuma, yazma bilmek/Türkçeyi 

etkili ve güzel kullanmak 

DR, DS, 

DA, İD 
İÖO, EE, YÖO 

6. Adli sicil kaydı temiz olmak/İyi hal kâğıdı
DR, DS, 

DA, D, İ, 

İÖO, EE, YÖO, 

EF 

7. 
Rüştiye, idadî, sultanî mektepleri gibi belirli 

bir düzeyde okuldan mezun olmak 

DR, DA, D, 

İ, İD 
- 

8. Güzel ahlâk sahibi olmak
DR, DS, 

DA, D, İ 
- 

9. Tüm aşıları yapılmış olmak/sağlık raporu DS, D, İD İÖO 

10. 
Matematikten dört işlem bilgisine sahip 

olmak 

DR, DS, 

DA 
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11.  
Öğretmenlik mesleğine karşı ilgili ve 

olumlu tutum sahibi olmak 
- 

KE, İÖO, EE, 

YÖO 

12.  

Öğretmen kurulunun dolduracağı sicil 

fişinde sağlam karakterli olmak ve ulusal 

duygusunun sağlamlığı tasdik edilmek 

- İÖO, EE, YÖO 

13.  
Önceki eğitim kurumlarını iyi veya pekiyi 

derecesiyle tamamlamış olmak 
- KE, İÖO, EE 

14.  
“Mülazemetrüusu” denilen adaylık 

belgesine sahip olmak 
DR, DA - 

15.  
Arapça bilmek/ Arapça sözlü anlatım 

becerisine sahip olmak 
DR, DA - 

16.  Dinî bilgisi olmak DS, İD - 

17.  

Matematik bilimleri (Teorik ve Pratik 

Hesap, Geometri, Düzlem Geometri ve Gök 

Bilimi) alanında bilgisi olmak 

DA, İD - 

18.  

Doğa Bilimleri (Zooloji, Botanik, Jeoloji, 

Fizik, Kimya ve Sağlık Bilgileri) alanında 

bilgisi olmak 

DA, İD - 

19.  
Matematik öğrenme kabiliyetine sahip 

olmak 
DR - 

20.  
Sayısal ve fen bilimleri alanında beceriye 

sahip olmak 
DR - 

21.  
Farsçayı okuma-yazma-anlama seviyesinde 

bilmek 
DA - 

22.  Farsça öğrenme kabiliyetine sahip olmak DR - 

23.  Genel tarih ve Osmanlı tarihi bilgisi olmak İD - 

24.  
Genel Coğrafya ve Osmanlı Coğrafyası 

bilgisi olmak 
İD - 

25.  
Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İngilizce 

’den biri) bilgisi olmak 
İD - 

26.  İlkokul mezunu olmak - KE 

27.  Köyde yetişmiş olmak - KE 

28.  Ailenin çiftçilikle uğraşıyor olması - KE 

29.  

Matematikte işlemsel becerisi, bilgi tabanlı 

işlemsel becerisi, mantıksal sonuç 

çıkarabilme ve matematiksel kavramları 

günlük yaşamla ilişkilendirebilme 

becerisine sahip olmak 

- İÖO 

30.  
Ölçülü, sabırlı ve küçüklere karşı şefkatli 

olmak 
- EE 

31.  
İlköğretmen okullarının son sınıfına geçmiş 

olmak 
- YÖO 

32.  

İlköğretmen okulları öğretmen kurulunca 

yüksek öğretmen okulları için aday 

gösterilmiş olmak 

- YÖO 
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33.  Disiplin cezası almamış olmak - YÖO 

34.  
Ortaöğretim kurumlarının birinden mezun 

olmak 
- EF 

* İlgili yaş sınırı okul türüne veya okulun bölümüne göre değişiklik göstermektedir. 

** (Kaynaklar: Akyüz, 1988; Alper, 1999; Baskın, 2008; Cücük, 2015; Cücük, Bay 

ve Doğan, 2017; Duman, 1988; Eşme, 2001; Gelişli, 2006; Kahramanoğlu, 2014; 

Kahramanoğlu ve Bay, 2016; Kuru ve Uzun, 2008; MEB, 1952,1955; Sağlam, 2007; 

Uygun, 2003, 2010; Uygun ve Kıncal, 2006; Yücel, 1994)  

 

 

 

 

 

 

Tablo 1.1’deki Tanzimat’tan günümüze öğretmen yetiştiren 

kurumların giriş koşulları incelendiğinde hem Osmanlı dönemi hem 

de Türkiye Cumhuriyeti döneminde kurulan öğretmen yetiştiren 

kurumların hemen hepsinde aranan önemli özelliklerden birisi 

adayların herhangi bir fiziksel, ruhsal probleme ve bulaşıcı hastalığa 

sahip olmaması olarak yer almıştır. Yalnız günümüz eğitim 

fakültelerinde bu durumlardan sadece adayların ruhsal soruna sahip 

olmama özelliği dikkate alınıyor, fiziksel özüre sahip olma durumu 

konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Hatta bu konuda 

fakültelere ayrıca kontenjan ayrılmıştır.  

Günümüzde yapılan araştırmalara bakıldığında bu konuda uzmanlar 

arasında uzlaşma sağlandığı söylenemez. Bazı uzmanlar bu duruma 

sahip bireylerin eğitim hakkının kısıtlanamayacağına, eğitim öğretim 

“Güzel ahlak sahibi olmak” özelliği Osmanlı Devleti döneminde 

hemen her öğretmen yetiştiren kurumlara girişte aranan 

özellik olduğu vurgulanmış.  

Acaba adayların, bu özelliğe sahip olup olmadığı nasıl 

ölçülüyordu? 
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sürecinden mahrum bırakılamayacağına, bu özelliklerinden dolayı 

fakültelere alınmamalarının gayri insani bir tutum olduğuna vurgu 

yaparak ruhsal herhangi bir problemi söz konusu değilse bu kişiler 

pekâlâ öğretmen olabilir yaklaşımı ile olaya bakmaktadırlar. Buna 

karşın bazı uzmanlar ise bu tür durumların mesleğin yeterliklerini 

yerine getirmede aksaklıklar oluşturabileceğini, bu tür kişilerin eğitim 

hakkını engellemeksizin başka iş kollarında istihdam edilmesi 

gerektiğine vurgu yapmaktadırlar.  

Kurumlarda okula kayıt için yaş konusu da değişiklik 

göstermektedir. Örneğin Darülmuallimin-i Rüştiyelerde 

kuruma kayıt için 19 yaşından büyük olmak şartını 

aramaktadır. Darülmuallimin-i Sıbyanlarda dönem dönem değişiklik 

göstermektedir. İlk yıllarda başkent İstanbul dışındaki vilayetlerde 

açılacak olan Dârülmuallimîn-i sıbyan şubelerine girişte aranan yaş 

sınır 20’dir. Sonraki yıllarda yayınlanan belgede ise 20 ile 30 yaş 

arasında olmak olarak yer almaktadır. 1909 yılında yayınlanan bu 

kurumlara girişte aranan şartları belirleyen belgede ise 18-25 yaş 

arasında olmak şartı bulunmaktadır. Dârülmuallimîn-i Ali 

kurumlarında ise en az 16 en çok 28 yaşında olan adaylar başvuru 

yapabiliyorlardı. Kadın öğretmen yetiştirme amacıyla kurulan 

Darülmuallimatlara başvuru yaşı olarak 13 aranıyordu. İstanbul 

Darülfünununa girişte ise adaylar 16-18 yaş aralığında olması 

gerekmektedir. Ana muallime mekteplerinde bu yaş aralığı 17-24’tür. 

İnas Darülfünununa girişte ise adaylardan 16-25 yaş arasında olma 

şartı vardı. İlköğretmen okullarında okula başlamak için uygun yaş 

aralığı olarak 15-19 olarak belirlenmiştir. Yüksek öğretmen okuluna 
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Giriş sınavları 

kayıt için yaş sınırının yanında adaylardan aranan değişik özellikler 

vardır. Adayların 19 yaşından büyük olmaması istenirken ayrıca evli 

ve nişanlı da olmamaları gerekmektedir. 

Günümüz eğitim sistemi içerisinde sıkça tartışma konusu olan 

üniversite giriş sınavları öğretmen yetiştirme tarihimiz içeresinde 

önemli bir yere sahiptir. Ancak günümüz eğitim sisteminde öğretmen 

yetiştiren kurumlara öğrenci alımlarında, kısa süreli sınav 

uygulamasıyla sadece bilişsel özelliklerin yoklandığı, adayların diğer 

becerilerinin, özelliklerinin ve yeteneklerinin dikkate alınmadığı bir 

süreçten bahsediyoruz. Her adaydan aynı düzey bilgiyi hatırlamasını 

ve transfer etmesini bekliyoruz. Bu durum ne kadar nitelikli öğretmen 

girdisi oluşturuyor, işte burası tartışma konusudur. 

Osmanlı Devleti’nin son yıllarından itibaren 

kurulan öğretmen yetiştiren kurumların 

öğrenci alırken uyguladıkları giriş sınavına 

bakıldığında bu durumun günümüzden biraz 

farklı olduğu görülmektedir. Osmanlı 

döneminde ilk öğretmen yetiştiren kurumların açılmasından itibaren 

adayların bilişsel özelliklerini ölçemeye yönelik giriş sınavları 

uygulanmaktaydı. Darülmuallimin-i Rüştiyelerde yapılan giriş sınavı 

yazılı ve sözlü iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyordu. Bu giriş 

sınavının içeriği 1908 yılında çıkan resmî belgeyle daha da açık hale 

getirilmiştir. Buna göre yazılı sınavda adaydan istenilen beceriler; 

Arapça bir metni hatasız olarak yazarak manasını açıklamak, sarf, 

nahiv ve belagat kurallarına göre tahlil etmek, Farsça bir metni yazıp 
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açıklayarak tahlil etmek, bir makale veya mektubu Türkçe yazmak, 

dört işlem, coğrafyadan yöneltilecek sorulara cevap vermektir. Ayrıca 

Rüştiyelerin fen şubelerine başvuran adaylardan yedi senelik idadi 

diploması ve diplomadaki sayısal derslerin 5 üzerinden 4 ortalamaya 

sahip olması istenmekteydi. Edebiyat şubelerine başvuran adaylardan 

ise yine yedi senelik idadi diploması ve edebiyat alanında yapılacak 

yazılı ve sözlü sınavlardan başarılı olması beklenmekteydi. 

Darülmuallimin-i Sıbyanlarda ise adaylar yazılı sınava girerler ve 

kayıt yaptırabilmeleri için başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınavda 

genel olarak Türkçe okuma, anlama ve gramer üzerinde durulur ayrıca 

matematik olarak dört işlem becerileri yoklanırdı. Rüştiyelere göre bu 

okullarda Arapça ve Farsça’nın etkisinin azaldığı görülmektedir. 

Ayrıca yazılı sınavda temel iki özellik matematik ve Türkçe bilgi 

düzeyi yoklanıyordu.  

Dârülmuallimin-i âli’nin öğrenci alım koşulları içeresinde sınavlı ve 

sınavsız alımlar olabiliyordu. Genel olarak sınavsız alımlarda 

adayların Rüştiye/İdadî/Sultanî diplomasının olması veya iki yıl 

öğretim hizmeti yapmış olduğuna dair belgeye sahip olması 

gerekiyordu. Diplomaya veya buna mukabil adaylık belgesi 

bulunmayanlar için ise bir komisyon tarafından yapılacak olan giriş 

sınavından başarılı olma şartı aranmaktadır. Bu komisyona heyet-i 

mümeyyize denilmektedir ve giriş sınavı bu seçim komisyonu 

tarafından yapılacaktır. Komisyon tarafından yapılan sınavda 

adayların Türkçe, Arapça ve Farsça yeterlikleri ölçülmeye 

çalışılıyordu. Ayrıca yapılan sözlü sınavda ise adayların matematikle 
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ilgili dört işlem becerisi ile küsurattan ve coğrafyayla ilgili bilgi 

düzeyleri ölçülmeye çalışılıyordu.   

Darülmuallimatların ve bu kurumun bünyesinde yer alan Ana 

Muallime Mekteplerin öğrenci kabulünde yine giriş sınavının olduğu 

görülmektedir ancak detayları hakkında o zamanki yönetmelik ve 

yönergelerde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Resmi kaynaklardan elde 

edilen bilgi ise Darülmuallimatlara öğrenci kabul aşamasında iptidaiye 

diplomasına sahip öğrencilerin sınavsız olarak okullara kaydı 

gerçekleştirileceği ifade edilirken diplomaya sahip olmayan adayların 

diğerleri kadar bilgi sahibi olduklarını gösteren bir sınavdan başarılı 

olma şartı aranması şeklinde yer almaktadır.  

İstanbul Dârülfünûnunda da giriş 

sınav yapılmaktaydı. Giriş sınavı 

Türkçe, genel tarih, genel coğrafya, 

aritmetik, geometri, cebir, fizik, 

mantık derslerinden hazırlanan 

sorulardan oluşmaktadır ve her 

bölümden bir öğreticinin üyesi 

olduğu seçim heyeti huzurunda 

yapılacaktı. Kesin kayıt hakkı 

kazanmak için bu sınavdan başarılı 

olmak gerekliydi.  İstanbul Dârülfünûnu’na giriş sınavı olmadan da 

kayıt yaptırılabiliyordu. Bunun için adayların giriş sınavı kapsamında 

belirlenen dersleri, devlete bağlı okullardan alarak başarı sağlamış 

olmaları yeterliydi. Bu dersleri ise adaylar Mektebi Sultani, Ticaret ve 

Şekil 1“Darülfünuna öğleden sonraları 

erkekler giremez.”  (Baskın, 2008) 
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Darüşşafaka ile İstanbul ve taşradaki illerde bulunan idadi 

mekteplerinde almış oluyorlardı ve başarılı olmaları Dârülfünûnu’na 

sınavsız girmelerine olanak sağlıyordu.  

Osmanlı Devleti döneminde kurulan İnas Dârülfünûnu’na kesin kayıt 

olabilmek için yine giriş sınavı yapılmaktaydı. Diğer kurumlarla 

kıyaslandığında İnas Dârülfünûnu’na kayıt için yapılan giriş sınavı 

daha geniş bir alanda yapıldığı görülmektedir. O dönemde; Osmanlı 

Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Edebiyat, Dinî İlimler, Türkçe, Genel 

Tarih, Fizik, Kimya, Düzlem Geometri, Geometri, Genel Coğrafya, 

Matematik, Muhasebe, Gökbilimi, Zooloji, Botanik, Jeoloji, Sağlık 

Bilgileri ve Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İngilizceden en az biri) 

alanlarından/derslerinden bir sınav yapılırdı. İlgili kurum müdürü 

tarafından oluşturulan bir kurul tarafından yapılan sınavdan adayların 

başarılı olabilmeleri için her bir dersten veya alandan 10 üzerinde en 

az 5, toplamda âlâ derecesine sahip olmak gerekmekteydi. İlk 

mezunların verildiği 1917 yılında başvurunun yüksek olduğu, okulu 

ziyaret eden dönemin eğitim bakanı Cavit Bey ve ortaöğretim daire 

başkanı Maslahaddin Adil Bey’in bazı sınavlara katıldığı 

görülmektedir. Hatta İnas Dârülfünûnu edebiyat öğretmeni Ali Ekrem 

Bey’in yaptığı sınavlara dönemin önemli şahsiyetleri Cenap 

Şahabettin, Süleyman Nazif, Rıza Tevfik ve Abdülhak Hamit jüri 

üyesi olarak katılmışlardır (Baskın, 2008). 

Cumhuriyet sonrası öğretmen yetiştiren kurumlar bazında İlköğretmen 

okulları da öğrencilerini seçerken giriş sınavı uygulamaktaydı. Bu 

sınav genel olarak Türkçe ve matematik alanlarına yönelik açık uçlu 
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Türkçeyi doğru güzel ve etkili 

kullanma 

sorulardan oluşuyordu. Türkçe sınav sorularında adayların, 

okuduğunu anlama, yazma kurallarına uyma, kendini yazılı olarak 

ifade etme, zihinde canlandırma, metin içi ve dışı anlam kurma, 

okuduklarında sebep-sonuç ilişkilerini kurma, mantıksal bütünlük 

içinde yazma gibi kazanımlara sahip olup olmadığının belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu amaca baktığımızda adayların üst düzey zihinsel 

becerilerini yoklamaya yönelik amaç edinildiği görülmektedir.  

Matematik sorularında ise matematiksel kavramları günlük yaşamla 

ilişkilendirebilme, bilgi tabanlı işlemsel becerisi, mantıksal sonuç 

çıkarabilme ve adayların işlemsel becerisi gibi becerilerini de 

ölçmekteydi. Ayrıca sınav adayların hızlı işlem yapabilme ve hızlı 

matematiksel olarak düşünebilme becerilerini ölçmeye yönelik olduğu 

da belirtilebilir. Eğitim Enstitüleri, Yüksek öğretmen okulları ve 

eğitim fakülteleri için ise yükseköğretim düzeyinde bilişsel yeterliği 

ölçen sorulardan oluşan üniversiteye giriş sınavı yapılıyordu. Bu 

sınavlar genel olarak ortaöğretimdeki derslerden (matematik, Türkçe, 

coğrafya, tarih, fizik, kimya vb.) oluşan ve daha alt düzey zihinsel 

becerileri yordayan sorulardan oluşmaktadır.  

Tanzimat’tan itibaren kurulan 

öğretmen yetiştiren kurumlarda 

Türkçeyi etkili kullanma ve 

gramer kullanım düzeyleri genel 

olarak dikkate alınan diğer bir 

özelliktir. Bu yeterlik çoğu zaman sözlü sınavlarla yoklanırken bazı 

kurumlarda yapılan yazılı sınavlar aracılığıyla ölçülmeye 

çalışılıyordu. Hatta Yüksek öğretmen okullarında Türkçe bir 
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kompozisyon yazma sınavı ayrıca yapılıyordu. Mevcut eğitim 

fakültelerine öğrenci alımında bu yeterlik sadece yazılı sınavlar 

aracılığıyla yoklanmaktadır. Çoğu kurumlarda bu özelliğin dikkate 

alınması önemlidir. Çünkü insanlarla ve diğer canlı cansız varlıklarla 

en önemli iletken dildir. İnsanlar dil aracılığıyla kendini ifade ederler. 

Asıl noktada burasıdır. Dil yani Türkçe ne kadar etkili kullanılırsa, 

onu ne kadar iyi tanırsak iletişimimiz etkili olur. Öğretmen açısından 

baktığınız zaman mesleğin kendisi her yönüyle etkileşime bağlıdır. 

Sınıfta, teneffüste, velilerle, öğretmenlerle… Düşüncelerinizi, 

bilgilerinizi karşı tarafa etkili bir şekilde anlatmanın, aktarmanın 

önemli yoludur. Ayrıca eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini 

doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığından 

öğretmen yetiştiren kurumların öğrenci alım kriterlerinde Türkçe dil 

yeterliğini dikkate almaları önemlidir. Türkçe dışında Arapça ve 

Farsçada dil yeterliğinin kabul koşulları arasında yer alındığı 

görülmektedir. Bu diller Osmanlı dönemi öğretmen yetiştiren 

kurumlar olan Darülmuallimin-i Rüşti ve âlilerde aranan özellikler 

olduğu görülmektedir. Tarihsel dönem içerisinden bakıldığı zaman 

Osmanlı hakimiyeti altında bulunan topraklarda bu dillerin gerek halk 

tarafından gerekse bürokraside yaygın olarak konuşuluyor olması 

ayrıca Osmanlıcada Arapça ve Farsça kelimelerin sık yer alması bu 

özelliğin belirlenmesinde etken olabilir.  
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“Bilindiği gibi su temizdir ve 

temizleyicidir. Öyleyse ariflerin 

(öğretmenlerin) de temiz ve temizleyici 

olması gerekir.” Hacı Bektaş Veli 

Öğretmen yetiştiren 

kurumlarda aranan diğer bir 

önemli özellik adli sicil 

kaydının temiz olması ve iyi 

hal kâğıdında herhangi bir olumsuz ifadeye ve görüşe sahip 

olunmamasıdır.  

 

 

Şekil 2: İlköğretmen okullarına kayıt amaçlı kullanılan iyi hal kâğıdı örneği. 
(Kuru ve Uzun, 2008) 
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Osmanlı döneminde ve cumhuriyet yıllarında kurulan öğretmen 

yetiştiren kurumlarda adaylardan okullara kayıt olurken aranan 

herhangi bir suça –adam yaralama, cinayet, herhangi bir sebepten 

dolayı bir çeşit ahlaksızlıktan dolayı hüküm giymeme, vb.- 

bulaşmadığını gösteren belgeye sahip olması gerekmektedir. Bu 

belgeler resmî kurumlardan alınan ve günümüzün adli sicil kaydına 

denk olan belgelerdir. Adli sicil kaydını gösterir belgelerin yanından 

adaylardan iyi hal kâğıdı da istenmektedir. İyi hal kâğıdı köy ihtiyar 

heyetinden alınan ve muhtar dâhil bütün azaların imzasını taşıyan bir 

belgedir. Bu belgede adayın kendisi ve yakın ailesi hakkında çevresine 

karşı nasıl bir tutum ve davranışa sahip olduğu hakkında bilgiler yer 

alıyordu. Dolayısıyla öğretmen olmak isteyen bir adayın sosyal 

yaşamında nasıl bir davranışa sahip olduğunun dikkate alınması, 

meslekte göstereceği davranışı kestirmede veri kaynağı olarak 

kullanılabilir. Yani sosyal hayatında uysal, iletişime açık, herhangi bir 

yüz kızartıcı suçunun olmaması, iyi hal ve tavıra sahip birinin bu 

özelliklerini öğretmenlik hayatında öğrencilerine karşı gösterme 

eğilimi daha yüksek ihtimaldir. 

Öğretme yetiştiren kurumların aday seçimi yapılırken belirlenen 

kriterler tarihsel süreç içeresinde incelendiğinde, ilgili dönemin 

şartlarına uygun kriterler arandığı söylenebilir.  Kısaca iki örnek 

dahilinde bu duruma bakılacak olunursa örneğin, Osmanlı dönemi 

öğretmen yetiştiren kurumlar olan Darülmuallimin-i Rüşti ve âlilerde 

adaylardan Arapça ve Farsça dillerine hakimiyeti aranan özelliklerden 

birisidir. Dönem itibariyle halkta ve bürokraside bu dillerin 

konuşuluyor olması açısından önemlidir. Çünkü halka ulaşabilmek ve 
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Çeşitlilik

Bütünlük

Kapsamlılık

sağlıklı iletişim kurabilmenin yollarından birisi de dönem 

öğretmenlerinin bu dillere hakimiyetidir.  Cumhuriyet dönemi Köy 

enstitüleri öğrenci kabul kriterlerine bakılacak olunursa köyde 

yetişmiş olmak, ailenin çiftçilikle uğraşıyor olması dönem itibariyle 

önemli kriterlerdir. Çünkü 1930’lu yıllar açısından bakıldığı zaman 

ülke nüfusunun büyük çoğunluğunun köylerde yaşıyor olması, ülke 

ekonomisinin büyük oranda tarıma dayalı olduğu göz önüne 

alındığında ve köylerdeki öğretmen ihtiyacının halen giderilememiş 

olması köylere yönelmeyi elzem kılmıştır. Dolayısıyla köy şartlarında 

görev yapabilecek, bu şartları tanıyan adayların eğitilip köylerde 

istihdam edilmesi, sürecin daha sağlıklı ilerlemesine olanak 

sağlayacağı düşünülmekteydi. Yani köyden başlayarak topyekûn 

kalkınma hamlelerinin başlaması ancak köyde yaşayan insanların 

nitelikli hale gelmesiyle mümkündür. Bu açıdan bakıldığı zaman, köy 

enstitülerinin kuruluş amacıyla dönem şartları bir arada 

değerlendirildiğinde amaca ve şartlara uygun öğrenci seçme kriterleri 

belirlendiği görülecektir.  

Kurumların seçme kriterleri 

bütün olarak değerlendirildiğinde 

çeşitlilik, bütünlük ve 

kapsamlılık ilkelerine uygun 

olduğu görülmektedir.  

Adayların öğretmen yetiştiren 

kurumlara seçimi yapılırken testler, yazılı ve sözlü sınavlar, 

mülakatlar öğretmenler kurulu kararları gibi farklı yöntem ve 
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tekniklerin bileşimi alınarak değerlendirilmenin yapılması bakımından 

“çeşitlilik” ilkesine; 

Adayların bir önceki öğretim kurumundaki –ilköğretim veya 

ortaöğretim- başarı notlarının, merkezi veya kurumların kendisinin 

yapmış oldukları sınavlardan alınan puanların ve adayları önceki 

öğretim kademesi boyunca tanıyan öğretmenlerin kanaatlerinin 

değerlendirmede etkili olması bakımından, değerlendirmenin 

“bütünlük” ilkesine; 

Adayları seçerken zihinsel yeterliklerinin yanından duyuşsal ve 

fiziksel yeterlik açısından da değerlendirmeye alınması bakımından, 

değerlendirmenin “kapsamlık” ilkesine uygun olarak kurgulanan bir 

seçme sistemi olduğu sonuca varılabilir.  

Öğretmen yetiştiren kurumların tek çatı altında toplanması süreci ile 

birlikte yani 1982 tarihi itibariyle yukarıda bahsedilen değerlendirme 

ilkelerin yavaş yavaş uzaklaşıldığı görülmektedir. Günümüz öğretmen 

yetiştiren kurum olan eğitim fakültelerinin öğrenci seçme kriterleri 

maalesef tek düzeliği getirmiştir. Adaylar sadece yazılı sınavdan 

alınan yeterli puanla herhangi bir öğretmen yetiştiren kuruma 

yerleşebilmektedir. Tarihsel süreç içerisinde diğer kurumlara bakıldığı 

zaman eğitim fakülteleri bu yönüyle yalnız kalmaktadır. Oysaki 

zengin bir öğretmen yetiştirme tarihine sahip olmamıza ve çoğu 

kurumdan verimli sonuçlar almamıza rağmen eğitim fakülteleri 

sürecinde bu durumlar tamamen göz ardı edildiği görülmektedir. 1982 

yılından sonra yapılan Milli eğitim şuralarında alınan kararlara 

bakıldığı zaman yer yer fakültelere öğrenci alımlarında çoklu 
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değerlendirilmenin yapılması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Bu 

yönüyle olaya bakıldığında günümüz eğitim fakültelerinin öğrenci 

seçme sürecinin yetersiz olduğu, nitelikli öğretmen yetiştirme süreci 

girdisinin istenilen düzeyde olmadığı sonucuna varılabilir. 

1.2. Farklı Ülkelerin Öğretmen Yetiştiren Kurumlarının Giriş 

Özellikleri 

 

 

Önceki başlıkta, öğretmen yetiştiren kurumların sistematik olarak 

kurulmaya başladığı Tanzimat döneminden günümüze kadar olan 

kurumların öğrenci kabul sürecinde adaylarda aradığı giriş özellikleri 

günümüz eğitim fakültelerinin öğrenci kabul süreci ile karşılaştırarak 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu başlıkta ise beş farklı ülkenin 

günümüz şartlarında öğretmen yetiştiren kurumların öğrenci kabul 

aşamasında adaylarda aradıkları özellikler tablo 2’te verilmiş, Osmanlı 

devleri ve Türkiye Cumhuriyeti dönemleri öğretmen yetiştiren 

kurumların öğrenci kabul süreçleri ile karşılaştırarak yorumlanmaya 

çalışılmıştır. Ayrıca farklı ülkelerin öğretmen atama süreçleri de 

ayrıca ele alınarak bu bölümde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu beş 

ülkenin seçilmesinin nedeni PISA 2015 sonuçlarında en yüksek 

ortalamaya sahip olmalıdır.  

Ta
rt
ış
m
a • Sizce, öğretmen yetiştiren kurumlara 

öğrenci alım kriterleri belirlenirken ülkelerin 
hangi özellikleri en belirleyici etkendir? 
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Tablo 2. Farklı ülkelerdeki öğretmen yetiştiren kurumların öğrenci alım özellikleri* 

Sıra 

No 

Öğretmen yetiştiren kurumlara girişte 

aranan özellikler 

S
in

g
a
p

u
r 

J
a
p

o
n

y
a

 

E
st

o
n

y
a

 

T
a
y
v
a
n

 

F
in

la
n

d
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a
 

1.  Giriş sınavından başarılı olmak X X X X X 

2.  Okul dosyalarının incelenmesi  X    

3.  Alanlarıyla ilgili yapılmış çalışmalar     X 

4.  Grup tartışmalarını yönetmede başarılı olmak X    X 

5.  Tavsiye mektupları    X  

6.  
Sanat, bilim, spor vb. etkinliklere katılım 

sağlamak 
   X  

7.  
Ortaöğretim not ortalaması bakımından ilk 3 

içerisinde yer almak 
X  X   

8.  Ortaöğretim başarı ile tamamlamak X  X   

9.  Kısa bir ders sunumu yapmak X    X 

10.  
Öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutuma 

sahip olmak 
X     

11.  Etkili iletişim becerisine sahip olmak X     

12.  Öğrenmeye yönelik istekli/ilgili/uygun olmak X X   X 

13.  Anadili etkili kullanma becerisine sahip olmak X X X X  

14.  
Akademik yetenek ve eğilim testlerinden 

başarılı olmak 
 X X  X 

15.  Kitap sınavından başarılı olmak     X 

16.  GSE-O İngilizce sınavından başarılı olmak X     

*(Kaynaklar: Bakioğlu, 2014; Bakioğlu ve Göçmen, 2014; Demirel, 2000; Ekinci ve 

Öter, 2010; Eraslan, 2009; Fujita, 2007; Günay ve Gür, 2009; Kamiya, 2009; Lim, 

2013;2014; NCEE, 2015; Organisation of the education system in Finland, 2009-

2010; Sary, 2014; Wikipedia, 2010a; 2010b; Yazıcı ve Levent, 2014) 

PISA 2015 sonuçlarına göre en yüksek puan ortalamasına sahip 5 

ülkenin öğretmen yetiştiren kurumlarına öğrenci alım sürecinde 

adaylarda aranan özellikler incelenmiştir. Bu özellikler incelendiğinde 

5 ülkede de adayların öğretmen yetiştiren kurumlara giriş 

yapabilmeleri için giriş sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. 

Yapılan bu sınavlar genel olarak adayların bilişsel düzeyde farklı 

disiplinlerde yeterliklerini belirleyen değerlendirme biçimidir. Giriş 
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sınavlarında anadil, yabancı dil, matematik, doğa ve sosyal bilimlerin 

farklı disiplinlerine yönelik yeterliklerini ölçme amacıyla belirlenmiş 

sorulardan oluşmaktadır. Ayrıca ülkelerin giriş özellikleri 

incelendiğinde anadili etkili kullanma becerisi de adaylarda aranan 

diğer bir özellik. Bu özellik bazen yazılı giriş sınavlarıyla ölçülürken 

bazen de mülakatlar aracılığıyla ölçülmektedir. Finlandiya örneğine 

bakıldığı zaman anadili etkili kullanma becerisi doğrudan ölçülen bir 

özellik değil ama grup tartışmalarını yönetirken dikkate ve 

değerlendirmeye alınan bir özelliktir.  

Grup tartışmasını yönetmek veya kısa bir ders sunumu 

gerçekleştirmek Singapur ve Finlandiya’da öğretmen yetiştiren 

kurumlara girişte aranan özelliklerdendir. Her iki etkinlikte de 

adayların sosyal yönleri, konuşma ve etkili iletişim becerileri, sunum 

ve yetenekleri ölçülmeye çalışılıyordu.  

Japonya, Estonya ve Finlandiya’da 

adayların bilişsel yeterlikleri giriş sınavları 

aracılığıyla ölçülürken dikkate alınan ve 

özellikle üzerinde durulan diğer bir nokta 

adayların duyuşsal özelliklerinin yani 

öğretmenlik mesleğine yönelik yetenek ve eğilimi ölçülüyor 

olmasıdır. Finlandiya’ya ilaveten Singapur ve Japonya’da ayrıca 

adayların öğrenmeye karşı ilgili/istekli/uygun davranışa sahip olup 

olmadığı değerlendirmeye alınan diğer bir duyuşsal özelliktir. 

Duyuşsal özellikleri giriş özellikleri içerisinde değerlendirmeye 

almada ön plana çıkan ülke Singapur’dur. Bahsedilen özelliklerin 

 

Giriş sınavları 
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yanında Singapur’da öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutuma 

sahip olma durumu altı çizilen özelliklerdendir. Ulusal ve uluslararası 

literatüre bakıldığı zaman iyi bir öğretmende olması gereken özellikler 

arasında duyuşsal özellikler ön plana çıkmaktadır. Bu bakımdan 

özellikle bu eğilim üzerinde duruluyor olması önemlidir.  

Japonya’da öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci alımında aranan 

özelliklerden birisi de adayların ortaöğretim okul dosyalarının 

incelenmesidir. Bu dosyada öğrenciler hakkında disiplin cezalarının 

olup olmadığı, öğretmenlerin öğrenci hakkında düşüncelerini içeren 

mektuplar, öğrenim hayatları boyunca katıldıkları her türlü etkinlikler 

vb. içermektedir. Bu dosya bir nevi ürün dosyayı olarak ifade 

edilebilir. Finlandiya’da ise öğretmen yetiştiren kurumlara başvuracak 

adaylardan alanlarına yönelik yaptıkları çalışmaları içeren dosya 

istenmektedir. Bu dosyada adaydan kendi alanına yönelik hazırladığı 

projeler, akademik çalışalar vb. bulunuyordu.  

Tayvan’da adayların öğretmen 

yetiştiren kurumlara başvurabilmeleri 

için ortaöğretim okullarının 

öğrencileri kurumlara tavsiye etmeleri 

gerekmektedir. Farklı bir ifadeyle 

ortaöğretim kurumları öğretmen yetiştiren kurumlara öğrencileri 

kendileri tavsiye ediyordu. Bu tavsiyeyi öğretmenler tarafından 

hazırlanan tavsiye mektupları aracılığıyla yapıyordu. Bu duruma 

ilaveten ayrıca adayların sosyal, spor, bilim ve sanat gibi alanlarda 

katıldıkları faaliyeteler de Tayvan’da aranan özelliklerdendir.  Bu 

 

Kurumsal tavsiye 
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Çeşitlilik

Bütünlük

Kapsamlılık

mektuba sahip ve faaliyetlere katılan öğrenciler sonrasında diğer 

süreçlerden-giriş sınavı, üniversitenin yapmış olduğu sınav, mülakat 

gibi- geçiyordu.  

Estonya ve Singapur’da öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci 

alımlarında ortaöğretim başarı puanına oldukça fazla önem 

verilmektedir. Öyle ki ortaöğretimi başarı ile tamamlamak yetmiyor 

başarı puanı bakımında ilk üç sıra içerisinde yer almak gerekmektedir. 

Bu açıdan bakıldığı zaman öğretmen yetiştiren kurumlara başvura 

bilmek için neredeyse ortaöğretim mezunu adaylar arasında 

%66’sından daha başarılı olması gerekmektedir.  

Finlandiya’da öğretmen yetiştiren kurumlar öğrenci alım özellikleri 

bakımından bir noktada diğer ülkelerden ayrılmaktadır. Bu ülke 

adaylara ayrıca kitap sınavı yapmaktadır. Bu sınavda adayların üst 

düzey düşünme becerilerinin yoklandığı söylenebilir. Özellikle 

öğrencilerin bilgiyi sorgulama ve araştırma, eleştirel açıdan düşünüp 

yorumlama, özgün fikirler ortaya koyma gibi becerileri ölçülmektedir.  

Yukarıda bahsedilen ülkelerin öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci 

alım özellikleri incelendiğinde değerlendirme de farklı ilkeleri dikkate 

aldıkları görülmektedir.  

Adayları seçme süreçleri 

bakımından farklı yöntem ve 

tekniklerinin –yazılı sınavlar, 

yetenek ve eğitim testleri, 

mülakatlar, tavsiye mektupları 
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vb.– bileşimi kullanılarak değerlendirilmenin yapılması bakımından 

çeşitlilik ilkesine, 

Adayların bir önceki öğretim kurumundaki –ortaöğretim- başarı 

notlarının, merkezi veya kurumların kendisinin yapmış oldukları 

sınavlardan alınan puanların ve adayları önceki öğretim kademesi 

boyunca tanıyan öğretmenlerin kanaatlerinin değerlendirmede etkili 

olması bakımından, değerlendirmenin “bütünlük” ilkesine; 

Adayları seçerken zihinsel yeterliklerinin yanından duyuşsal yeterlik 

açısından da değerlendirmeye alınması bakımından, değerlendirmenin 

“kapsamlık” ilkesine uygun olarak kurgulanan bir seçme sistemi 

olduğu sonuca varılabilir.  

Genel olarak Osmanlı devleri ve Türkiye Cumhuriyeti dönemleri 

öğretmen yetiştiren kurumların öğrenci alım süreçleri ile 5 ülkenin 

günümüz şartlarında öğrenci alım süreçleri karşılaştırıldığında 

birbirine benzerlik gösterdiği ifade edilebilir. Her iki durumda da 

adayları seçme süreçleri bakımından farklı yöntem ve tekniklerin 

bileşimi kullanılarak değerlendirmenin yapılması ölçme ve 

değerlendirme ilkelerine uygun olduğu ifade edilebilir.  

1.3. Farklı Ülkelerin Öğretmen Atama Süreçleri 

Farklı ülkelerdeki öğretmen atama kriterleri incelendiğinde değişik 

uygulamaların olduğu görülmektedir. Bu ülkeler içerisinde en zorlu 

süreç Singapur’dadır. Singapur’da adayların öğretmen atama süreçleri 

incelendiğinde aşamalı bir yol izlendiği, ilk aşamada özgeçmiş 

kontrolü ile elemelerin yapıldığı görülmektedir. Daha sonra lisans 
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akademik başarı düzeyi %30’luk dilimde olanlar öğretmenlik ataması 

için başvuru hakkına sahip olmaktadır. Bu aşamadan sonra adaylar 

genel kültür testine girerler. Üçüncü aşamada ise adaylarla mülakat 

yapılır. Bu mülakatta adayların mesleki tutumları değerlendirilmeye 

çalışılırken ayrıca zekâ ve davranış testleri uygulanır. Ayrıca 

mülakatta üç okul müdürü tarafından adayların yeterlikleri test edilir. 

Tüm bu süreçlerden geçen adaylar Ulusal Eğitim Enstitüsünde hizmet 

içi eğitime alınırlar ve burada mesleki yeterlikleri geliştirilmeye 

çalışılırken gerekli ilerlemeyi gösteremeyen adaylar sistemden elenir.  

Tablo 3. Farklı ülkelerdeki öğretmen atama süreçleri 

Sıra No Öğretmen atama özellikler 

S
in

g
a
p

u
r 

J
a
p
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n

y
a
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n
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a
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n
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1.  CV kontrolü X     

2.  Lisans akademik başarı X     

3.  Mülakat X X    

4.  Merkezi sınav  X    

5.  Genel kültür sınavı X     

6.  1 yıllık staj   X   

7.  6 aylık staj  X  X  

8.  Öğretmen yeterlik sınavı   X X  

9.  Yüksek lisans derecesine sahip olma     X 

10.  Özel yetenek testi  X    

Japonya’da öğretmen atama süreci Singapur kadar zorlu geçmektedir. 

Adaylar farklı aşamalardan geçerek ancak öğretmen olabiliyorlar. 

Adaylar öncelikle bir yıl geçerli olan ve yılda üç kez yapılan merkezi 

bir sınava girmek zorundalar. Bu sınavda adayların pedagojik ve alan 

bilgi düzeyi, okul kültürü gibi özelliklerini ölçmeye yöneliktir. Ayrıca 

adaylara beden eğitimi, resim ve müzik alanlarında ise beceri testleri 
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uygulanarak düzeyleri ölçülmeye çalışılır. Özellikle ilkokul öğretmeni 

olmak isteyen adaylar beden eğitimi beceri testinden ve müzik -

özellikle piyano- performans testlerinden başarılı olmaları 

gerekmektedir. Merkezi sınav aşamasından sonra adaylar mülakata 

girerler. Mülakatta ise adaydan herhangi bir konuda ders anlatmaları 

istenerek uygulamaları gözlemlenir ve değerlendirme uygulamaya 

göre yapılır.  Bu aşamalardan sonra adaylar 6 aylık staj dönemine 

başlar ve bu dönemi başarı ile tamamlayan adaylar asil öğretmen 

olarak kamu okullarında görevlendirilirler.  

Estonya, Tayvan ve Finlandiya’da öğretmen olarak atanmak diğer 

ülkelere göre daha kolay gerçekleşmektedir. Estonya ve Tayvan’da 

adaylar lisans mezuniyeti sonrasında altı aylık veya bir yıllık ücretli 

staj uygulaması yaparlar. Bu uygulamaların amacı üniversitelerde 

edindikleri bilgi ve becerilerini uygulamalarına olanak sağlamak ve 

bir nevi öğretmenlik mesleğine yönelik hazırbulunuşluk düzeylerini 

arttırmaktır. Bu uygulama sürecinin sonunda adaylar öğretmen 

yeterlik sınavına girerler ve başarılı olanlar asil öğretmen olarak 

göreve başlarlar.  

Finlandiya’da öğretmen atamalarında merkezi herhangi bir sınav ve 

standart bulunmamaktadır. Süreç tamamen yerel yönetimler tarafından 

gerçekleştirilmekte ve öğretmen alım kriterlerinde oldukça farklı 

uygulamalar belirleyebilmektedirler. Finlandiya’da genel olarak lisans 

eğitiminden sonra öğretmen olabilmek için yüksek lisans derecesine 

sahip olmak gerekmektedir. Bunun dışında öğretmen atamalarında ek 

uygulamalar yerel yönetimler tarafından belirlenebilir. Bu noktada 
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genel olarak, öğretmen seçimlerinde, başvuran öğretmen adayının 

yüksek lisans derecesi, staj eğitimi başarısı, öğretmen yeteneklerini  

gösterme becerisi gibi hususlar dikkate alınır.  

 

ÖZET 

Tanzimat’tan günümüze öğretmen yetiştiren kurumların öğrenci alım 

kriterleri incelendiğinde zengin bir kabul süreci karşımıza 

çıkmaktadır. Hemen her kurumun öğrenci kabul sürecinde birden 

fazla seçme kriteri belirleyerek adayların farklı özelliklerini 

değerlendirme sürecine kabul etmektedir. Kurumların seçme kriterleri 

bütün olarak değerlendirildiğinde çeşitlilik, bütünlük ve kapsamlılık 

ilkelerine uygun olduğu görülecektir. Adayların öğretmen yetiştiren 

kurumlara seçimi yapılırken testler, yazılı ve sözlü sınavlar, 

mülakatlar öğretmenler kurulu kararları gibi farklı yöntem ve 

tekniklerin bileşimi alınarak değerlendirilmenin yapılması bakımından 

“çeşitlilik” ilkesine; adayların bir önceki öğretim kurumundaki –

ilköğretim veya ortaöğretim- başarı notlarının, merkezi veya 

Ya
n

sı
tm

a •Karar verici benim!!!
• Bugün Milli Eğitim Bakanı olsanız, öğretmen yetiştiren 
kurumlara öğrenci alımında kesinlikle dikkate 
alacağınız ve kesinlikle dikkate almayacağınız 
kriter/ler neler olurdu? Nedenleri ile birlikte 
açıklayınız.   
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kurumların kendisinin yapmış oldukları sınavlardan alınan puanların 

ve adayları önceki öğretim kademesi boyunca tanıyan öğretmenlerin 

kanaatlerinin değerlendirmede etkili olması bakımından, 

değerlendirmenin “bütünlük” ilkesine; adayları seçerken zihinsel 

yeterliklerinin yanından duyuşsal ve fiziksel yeterlik açısından da 

değerlendirmeye alınması bakımından, değerlendirmenin “kapsamlık” 

ilkesine uygun olarak kurgulanan bir seçme sistemi olduğu sonuca 

varılabilir. 

Araştırma kapsamında incelenen Singapur, Japonya, Estonya, Tayvan 

ve Finlandiya’da adayların öğretmen yetiştiren kurumlara giriş 

yapabilmeleri için giriş sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. 

Yapılan bu sınavlar genel olarak adayların bilişsel düzeyde farklı 

disiplinlerde yeterliklerini belirleyen değerlendirme biçimidir. Anadili 

etkili kullanma becerisi de adaylarda aranan diğer dikkat çekici 

özelliktir. Bu özellik bazen yazılı giriş sınavlarıyla ölçülürken bazen 

de mülakatlar aracılığıyla ölçülmektedir. Finlandiya örneğine 

bakıldığı zaman anadili etkili kullanma becerisi doğrudan ölçülen bir 

özellik değil ama grup tartışmalarını yönetirken dikkate ve 

değerlendirmeye alınan bir özelliktir. Japonya, Estonya ve 

Finlandiya’da adayların bilişsel yeterlikleri giriş sınavları aracılığıyla 

ölçülürken dikkate alınan ve özellikle üzerinde durulan diğer bir nokta 

adayların duyuşsal özelliklerinin yani öğretmenlik mesleğine yönelik 

yetenek ve eğilimi ölçülüyor olmasıdır. Finlandiya’ya ilaveten 

Singapur ve Japonya’da ayrıca adayların öğrenmeye karşı 

ilgili/istekli/uygun davranışa sahip olup olmadığı değerlendirmeye 

alınan diğer bir duyuşsal özelliktir. Duyuşsal özellikleri giriş 
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özellikleri içerisinde değerlendirmeye almada ön plana çıkan ülke 

Singapur’dur. 

Ülkelerin öğretmen atama süreçleri incelendiğinde birden fazla kriter 

değerlendirme sürecine alınarak atama gerçekleşmektedir. Bu ülkeler 

arasında en zorlu süreç Singapur’da gerçekleşmektedir. 5 aşamalı bir 

süreçten geçtikten sonra öğretmen olarak atama gerçekleşmektedir. 

Finlandiya ise sürecin daha az zahmetli olduğu ülkedir. Genel olarak 

lisans eğitiminin tamamlanmasından sonra yüksek lisans derecesini 

tamamlanmış olması yeterli görülmektedir. Ancak bazı okullar ek 

kriterler de belirleyebilmektedir. Bugüne kadar yaşadığımız süreci 

değerlendirdiğimizde bireylerin eğitim ihtiyacının karşılanabilmesi 

için her zaman öğretmene ihtiyaç duyulmuştur. Zaman değişse de 

değişmeyen olgu öğretmene duyulan ihtiyaçtır. Ancak zamana ve 

değişen ihtiyaçlara göre öğretmenlerin sahip olmasını beklediğimiz 

yeterlikleri ve sınıf içi rolleri değişmektedir.  
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GİRİŞ 

 

Entegrasyon TDK sözlüğüne göre “Bütünleşme, Uyum” anlamlarına 

gelmektedir. Cambridge İngilizce sözlüğüne göre “integration” ise 

“Farklı türde insanların başarılı bir şekilde bir araya gelmesi” ya da 

“İki ya da daha fazla şeyin etkili bir biçimde bir araya getirilmesi” 

anlamlarına gelmektedir. Eğitimde teknoloji entegrasyonu dediğimiz 

şey ise o zaman “Teknolojik araç-gereç ve yazılımlar ile eğitim-

öğretim faaliyetlerinin etkili bir biçimde bir araya getirilmesi” olarak 

tanımlayabiliriz. Teknoloji ile eğitim öğretim faaliyetlerinin bir araya 

getirilmesinin amacı ise eğitimde bu araç-gereç ve yazılımların etkili 

bir biçimde kullanılarak hem öğretmenlere işlerinde kolaylık 

sağlamak, hem de onları daha etkili birer öğretmen yapmanın yanında, 

öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmak, hızlı ve kalıcı 

öğrenmelerini sağlamaktır. Ayrıca okul kayıt sistemlerini, öğrenci 

kayıtlarını, taliplerini ve ölçme-değerlendirme uygulamalarını 

kolaylaştırmak ve günümüz teknolojisine uygun hale getirmektir. 

Günümüzde diğer alanlarda kullanılan teknolojilerin okullarda 

kullanılmaması düşünülemez. Örneğin artırılmış gerçeklik ile mobilya 

satan bir mağazayı gören insanlar, okula geldiğinde buna benzer bir 

teknoloji ile kolay öğretilecek bir konunun hala eski yöntemlerle ve 

anlaşılmaz bir şekilde öğretildiğini görürlerse o zaman eğitimin 

niteliği hakkında olumsuz düşünceler ortaya çıkabilir. Teknoloji 

günümüzde hemen hemen herşeyin çok daha hızlı ve güvenilir 

yapılmasını sağlamaktadır. Örneğin ulaşım teknolojileri bizleri çok 

hızlı bir biçimde başka yerlere taşımaktadır. İletişim teknolojileri her 
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an istediğimiz insanlara ulaşmamızı sağlamaktadır. Bunun gibi 

öğretim teknolojileri de istediğimiz zaman ve mekanda istediğimiz 

bilgilere, istediğimiz derslere ulaşmamızı sağlamaktadır. Örneğin 

Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS) öğrencilerin derslere kayıt 

olmalarını, orada derslerini takip etmelerini, ders notlarından 

çalışmalarını, sınava girmelerini sağlamaktadır. Öğretmenler de bu 

sistem ile öğrencilerini takip edebilmekte, değerlendirme 

yapabilmekte ve onunla iletişimde bulunabilmektedir. 

 

Teknolojiden bağımsız bir yaşam olmadığından dolayı eğitim 

süreçlerinin, eğitim programlarının, okul sistemlerinin, öğretmen 

yetiştirme modellerinin, öğrenci öğretim süreçlerinin bu teknolojiye 

uygun şekilde planlanması ve tasarlanması gerekmektedir. 

Öğrencilerin okullarından mezun olduklarında başarılı bir iş, aile ve 

sosyal bir yaşam sürebilmeleri için belirli becerileri elde etmeleri 

gerekmektedir. Bu beceriler günümüzde 

❖ Eleştirel düşünme 

❖ İletişim 

❖ İşbirliği 

❖ Yaratıcılık 

 

olarak ön plana çıkmaktadır ve bu becerilerin kazandırılması önemli 

görülmektedir. Okullarda teknoloji kullanımı denildiği zaman 

teknolojiyi okulda kullanalımdan çok, zaten teknoloji var buna 

uyumlu hale gelmemeiz gerektiğidir. Teknolojiden kaçamıyorsak ona 

uyumlu olmamız gerekmektedir. Yukarıda sayılan becerileri de 

öğrencilere bu teknolojik yazılım ve gelişimlerle nasıl verebiliriz, 
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bunların ortaya çıakrılması gerekmektedir. Yukarıda sayılan beceriler 

her çağda öğrencilere verilmesi gereken beceriler olmakla birlikte 

günümüzde 21.yy becerilerinin de kazandırılması gerekmektedir. 

Christensen (2019) e göre 21.yy becerileri şunlardır:  

❖ Bireysel ve toplumsal sorumluluk 

❖ Planlama, eleştirel düşünme, akıl yürütme ve yaratıcılık becerisi 

❖ Güçlü iletişim becerisi 

❖ Çokkültürlülüğü anlama ve yaşama becerisi 

❖ Görselleştirme ve karar verme becerisi 

❖ Teknolojiyi nasıl ve ne zaman kullanacağı bilgisinin yanında, 

uygun teknolojik araçları seçme becerisi 

 

Problem çözme becerisi, ortama uyum ve iyi ilişkiler kurma ve açık, 

anlaşılır iletişim kurma yüzyıllardır insanlarda en çok aranılan 

niteliklerin başında gelmektedir. Okullarda temel olarak bazı bilgileri 

öğrenen ancak bunları manipüle etmeyi bilmeyen, duruma göre 

düşünemeyen ve yaratıcı olamayan öğrenciler iş yaşamına 

atıldıklarında sorun yaşayacaklar ve istenen talep edilen bir insan 

olmayacaklardır. 

1. TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU 

 

Teknoloji entegrasyonunun başarılı olabilmesi için kullanılan eğitim 

teknolojileirnin eğitim programlarıyla ve öğrenme-öğretme süreciyle 

uyumlu olması gerekir. Öğretmenler hedeflerine uygun olarak 

teknolojiyi becerikli bir biçimde kullanabilmelidirler. Teknolojinin 

derslere entegrasyonunun öğretmenler için mali bir yük olabileceğine 
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dair yaygın bir yanılgı vardır, ancak öğrencilerin teknolojide başarılı 

olmak için mutlaka kendi tabletlerine veya dizüstü bilgisayarlarına 

ihtiyaçları yoktur. Tüm sınıf öğretimi sırasında teknolojinin kullanımı, 

işitsel ve görsel öğrenenler için öğrenci katılımını teşvik edebilir. 

Basit teknolojileri entegre etmek Power Point'ler, oyunlar, internetteki 

ev ödevleri veya çevrimiçi notlandırma sistemleri, öğrencilerin sınıfta 

büyümesinde fark yaratan unsurlar olabilir. 

Powerpoint sunumları, birçok şeyin gösteriminde, tanıtımında ve 

öğreitminde kullanılabilir. Grafiklerin ve madde işaretli bilgilerin 

kullanılmasının yanı sıra, slaytlara Powerpoint'te sunulan fikirlere 

eşlik eden videolara bağlantılar yerleştirilebilir. Kahoot gibi sınıftaki 

eğitici uygulamalar, bir dersten veya üniteden sonra bilgileri gözden 

geçirmek için kullanılabilir. Öğretmenler, Kahoot'ları oluşturup 

birbirleriyle paylaşabilirken, öğrenciler oyuna katılmak için anonim 

kullanıcı adları oluşturabilir. Bu, genellikle derse katılma konusunda 

isteksiz olabilecek öğrencilerin tüm sınıfın katılımına izin verir. 

Kahoot, telefonlarda veya bilgisayarlarda oynanabilir ve öğretmenler, 

öğrencilerin bağımsız çalışmasını mı yoksa ekiplere atanmasını mı 

isteyip istemediklerini belirleyebilir. Ev ödevlerini çevrimiçi olarak 

(Blackboard, Brightspace ve Moodle gibi öğrenme platformları 

aracılığıyla) yayınlamak, birçok öğretmenin teknolojiyi sınıfa entegre 

etmeye başlamasının bir yoludur. Ödevlere kolayca erişilebilir, bu da 

öğrenci katılımını artırabilir ve öğrencilerin daha organize olmasına 

yardımcı olabilir. İletişim, eğitimde öğretmenlere, yöneticilere, 

velilere ve öğrencilere öğrencinin güçlü yönlerini ve iyileştirme 

alanlarını tanımalarına yardımcı olan kilit bir unsurdur. PowerSchool 
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gibi çevrimiçi not sistemleri, öğretmenlerin notları gönderebileceği, 

öğrenci devam modellerini analiz edebileceği ve transkript verilerini 

yönetebileceği iletişim hatlarını açar ve kolaylaştırır. 

2. TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU DERSİ İZLENCESİ 

 

Teknoloji entegrasyonu dersinin izlencesi özel olarak planlanmış ve 

hazırlanmıştır. İzlencedeki haftalık içerikler aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1. Teknoloji Entegrasyonu Dersi İçeriği 

Hafta Kazanımlar İçerik Açıklama 

1 Teknoloji 

Entegrasyonunun 

tanımını yapar. 

Teknoloji 

Entegrasyonunun 

içeriğini belirler. 

Teknoloji nedir, 

Teknoloji 

Entegrasyonu nedir? 

Eğitimde teknoloji 

entegrasyonu ne 

demektir? Ne yapılırsa 

entegrasyon yapılmış 

olur? 

2 Teknoloji kullanım 

düzeylerini açıklar. 

Samr modeli, Picrat 

modeli 

SAMR ve PICRAT 

modellerinin anlamı, 

açıklaması ve örnekleri 

verilir 

3 Öğretmenlerin 

teknolojik pedagojik 

alan bilgilerini analiz 

eder. 

TPACK modeli Teknolojik pedagojik 

alan bilgisi ve konuya 

uygun örneklerin 

verilmesi 

4 Öğrenme yönetim 

sistemlerini 

karşılaştırır. 

Öğrenme Yönetim 

Sistemleri 

Ticari ve açık kaynak 

kodlu programlar 

Moodle,Chamilo gibi 

Açıkkaynak kodlu 

yazılımlar ile 

Blackboard, Sakai gibi 

ticari yazılımların 

avantajları ve 

dezavantajları anlatılır 

5 Kitlesel açık çevrimiçi 

dersleri ne olduğunu 

açıklar. 

MOOC nedir, MOOC 

avantajları ve 

uygulamalar 

EdX, Coursera  Udemy 

gibi MOOC 

platformları açıklanır 

ve anlatılır 

6 Dijital nesne 

ambarlarını belirler. 

Dijital nesne 

ambarları, metaveriler 

vb.. 

Merlot gibi nesne 

ambarlarının kullanımı 

ve açıklaması 

7 Simülasyon 

programlarını açıklar. 

Derslerde 

kullanılabilecek 

simülasyonlar 

Phet Colorado 

simülasyonlarının 

açıklanması 
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8 Ara sınav   

9 Blog sayfası açar. Blog sayfası açma ve 

yönetme 

Blogger üzerinden 

ücretsiz blog 

sayfaslarının açılması 

ve yayınlanması 

10 Ekran kayıt videosu 

alır. 

Ekran kayıt videosu 

alma 

Bandicam vb ekran 

kayıt programlarının 

öğrenilmesi ve dönem 

sonuna kadar 

kullanılması 

11 Ofis programlarını 

kullanır. 

İleri düzey 

Powerpoint 

Powerpoint te geçişler, 

animasyonlar yapılması  

12 Google 

aplikasyonlarını 

kullanır. 

Google Docs, E-

Tablolar 

Google docs ve e-

tabloların öğrenilmesi 

ve örnekler yapılması 

13 Google 

aplikasyonlarını 

kullanır. 

Google slaytlar, 

Google formlar 

Google slaytlar, Google 

formlar öğrenilmesi ve 

örnekler yapılması 

14 Kavram haritası yapar Kavram haritası 

yapma programları 

Cmaptools benzeri 

kavram haritası 

programlarının 

öğrenilmesi ve örnekler 

yapılması 

15 Süreç değerlendirmeye 

yönelik online quizler 

hazırlar. 

Online oyunlaştırma 

olan uygulamalar 

Quizizz ve kahoot 

benzeri programların 

öğrenilmesi ve 

uygulamaların 

yapılması 

  

3. Öğrenme Yönetim Sistemi (Learning Management System-

LMS) 

ÖYS, uzaktan eğitim faaliyetlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış 

web yazılımlarıdır. İngilizce Learning Management System 

kelimelerinin ilk harflerinden üretilmiş olan LMS kavramı Türkçe’ de 

öğrenme yönetim sistemi, öğretim yönetim sistemi, öğrenim yönetim 

sistemi gibi çeşitli isimlerle de ifade edilmektedir. ÖYS, dijital 

öğrenme için bir platformdur. Temel özellikleri aşağıdaki gibi ifade 

edilebilir: 
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L-earing — Öğrenme. Bir öğrenme yönetim sistemiyle, çevrimiçi 

dersler, eğitim materyalleri vb. bir okul için gerekli birçok şeyi 

oluşturabilirsiniz. Sadece okullar için değil ticari şirketler, kurum ve 

kuruluşlar da kendi çalışanlarını eğitmek için bu ÖYS lerini 

kullanabilirler.  

M — Yönetim. Dersleri ve öğrencileri yönetebilirsiniz, takip 

edebilirsiniz, ölçme-değerlendirme yapabilirsiniz. Dosya paylaşım 

hizmetlerinden farklı olarak, bir ÖYS yalnızca bir dosya yığını 

değildir; aksine, çalışan eğitim sürecini yönettiğiniz iyi organize 

edilmiş bir sistemdir. Eğitime başlamak için çalışanları eklemeniz ve 

dersler atamanız yeterlidir.Takvim gibi özellikler sayesinde yalnızca 

çevrimiçi eğitimleri değil, sınıf içi oturumları da atayabilecek ve 

yönetebileceksiniz. Bu şekilde, bir ÖYS, öğrenciler için özel olarak 

tasarlanmış bir tür yapılacaklar uygulaması olarak kabul edilebilir. 

S — Sistem. Daha doğrusu bilgisayar sistemi. Bir ÖYS, not verme, 

istatistik işleme, analitik ve rapor hazırlama gibi en sıkıcı işleri 

otomatikleştirir. Ayrıca çalışanlarınızı ofisten çıkmadan eğitebilir, tüm 

süreçleri iş bilgisayarınızdan yönetebilirsiniz. 

Başka bir deyişle, bir ÖYS, kendi çevrimiçi üniversiteniz gibidir. ÖYS 

ler öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini paylaşma 

ve tartışma, dersleri yönetme, ödev alma, sınavlara girme, bu ödev ve 

sınavlara ilişkin geribildirim sağlama, öğrenme materyallerini 

düzenleme, öğrenci, öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar 

alma gibi işlevleri yerine getirmek öğrenme yönetim sistemlerinin 

temel görevleridir. Öğrenme yönetim sistemleri birçok bileşenden 
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meydana gelir. Birbirleri ile uyumlu bileşenler, bir sistem oluşturacak 

şekilde bir araya gelerek bir ÖYS ürününü oluştururlar. Bir ÖYS de 

bulunması gereken temel bileşenler aşağıdaki gibidir; 

Kayıt bileşeni: Eğitim-öğretim faaliyetlerine katılacak olan bireyleri 

sisteme dahil edecek ve öğrenenler hakkında temel bilgilerin alındığı 

bileşendir. Birçok web sitesinin üye olma ekranı ile çok benzer 

özelliklere sahiptir. 

İçerik sunum bileşeni: Öğretme-öğrenme faaliyetlerinin tümü için 

gereken yönetimsel özelliklerin bulunduğu bileşendir. 

Kurs bileşeni: Öğrenenlerin eğitim-öğretim içeriklerine 

ulaşabilecekleri, ders kaynaklarına ve diğer ders içeriklerine 

erişecekleri bileşendir. 

Ölçme ve değerlendirme bileşeni: Öğrenme-öğretim faaliyetinin 

sonucunda yapılacak değerlendirmenin (sınav) hazırlandığı ve 

uygulandığı bileşendir. 

Raporlama bileşeni: Eğitim-öğretim sürecinin tamamı ile ilgili 

verileri çeşitli kriterlere bağlı kalarak, öğrenen, öğreten ve sistem 

yöneticilerine sunan bileşendir. 

 Öğretim yönetim sistemlerinin aşağıdaki özellik ve yeteneklere sahip 

olması beklenir; 

● Kullanıcı kayıt ve yönetim işlemlerini yapar, 

● Öğrenen ve öğretenler arasında iletişim ve etkileşimi sağlar, 

● Ölçme ve değerlendirme yapar, 
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● Öğrenen eğitim bilgilerini takip eder, 

● Süreçler sonunda raporlama yapar, 

● Zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar. 

 

4. MOODLE LMS: (https://moodle.org/?lang=tr)  

 

Moodle, açık kaynaklı ÖYS çözümleri arasında en yaygın olarak 

kullanılandır. Dünya çapında yüz binlerce öğrenme ortamına güç 

sağlayan Moodle, Shell, London School of Economics, State 

University of New York, Microsoft ve Open University dahil olmak 

üzere büyük ve küçük kurum ve kuruluşlar tarafından 

kullanılmaktadır. Moodle'ın hem akademik hem de kurumsal düzeyde 

kullanımda dünya çapında 213 milyondan fazla kullanıcısı, onu 

dünyanın en yaygın kullanılan öğrenme platformu haline 

getirmektedir. Moodle’ın bizim için en önemli özelliği ise Türkçe dil 

seçeneğinin olmasıdır.Ayrıca tamamen ücretsizdir ve bir mobil 

uygulama ile birlikte gelir. Moodle, GNU Genel Kamu Lisansı altında 

Açık Kaynak yazılımı olarak ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Herkes 

Moodle'ı hem ticari hem de ticari olmayan projeler için herhangi bir 

lisans ücreti ödemeden uyarlayabilir, genişletebilir veya değiştirebilir 

ve Moodle kullanmanın maliyet verimliliği, esnekliği ve diğer 

avantajlarından yararlanabilir. Moodle, kurulum, öğretmen ve yönetici 

hızlı kılavuzları, kurs kurulumu ve öğrenci ilerleme takibi, etkinlik 

kurulumu ve mobil uygulama kılavuzları dahil olmak üzere Öğrenme 

Yönetim Sistemi kullanımının çeşitli yönleri için kapsamlı eğitimler 

sunar. Bu açık kaynaklı Öğrenim Yönetim Sistemi, kurulum ve 

https://moodle.org/?lang=tr
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yükseltmeden en iyi uygulamaları öğretmeye ve kapsamlı bir terimler 

sözlüğüne kadar çok çeşitli konularda ipuçlarını ve en iyi 

uygulamaları kapsayan bir forumla birlikte gelir. Moodle'ın indirme 

bölümü, etkinlikler ve temalar için birçok ek eklenti sunar. Moodle 

herhangi bir abonelik ücreti gerektirmediğinden premium 

fiyatlandırma seçeneği mevcut değildir.Moodle, hem harmanlanmış 

öğrenmeyi hem de %100 çevrimiçi kursları desteklemek için en esnek 

araç setini sağlar. Temel özellikleri etkinleştirerek veya devre dışı 

bırakarak Moodle'ı yapılandırma, forumları, wiki'leri, sohbetleri ve 

blogları kullanarak derslere entegre etme mümkündür. Moodle 

öncelikle kendi web sayfasından en son sürüm indirilerek istenilen bir 

server’a kurulabilir. Kurulduktan sonra yönetici olan kişi fakülteleri, 

bölümleri ve sınıfları tanımlayabilir. Daha sonra her bir ders için bir 

öğretmen atar. Öğrenciler kendi kendilerine kayıt olabildiği gibi 

öğretmen tarafından da eklenebilir. Moodle pluginler kullanılarak 

eklentiler eklenebilir. Örneğin BigBlueButtonBN, Zoom eklentileri 

eklenebilir ve derslerinizi senkron derslere dönüştürebilirsiniz. Ayrıca 

kavram, zihin haritası programlarını, Geogebra eklentisini, Sanal 

laboratuvar, Gerçek zamanlı quiz gibi birçok eklentiyi ekleyerek 

Moodle platformunu mükemmel bir online öğrenme sistemine 

dönüştürebilirsiniz.   

5. GOOGLE DOKÜMANLAR 

 

Google Dokümanlar Google’ınofis programlarını online olarak 

hizmete sunduğu ücretsiz web uygulamalarıdır. Dokümanlara 

https://docs.google.com/  adresinden ulaşılabilir. Ulaşıldığı anda 

https://docs.google.com/
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karşımıza bir sayfa çıkmaktadır ve bu sayfanın sol üst tarafında 

Google Dokümanlar adı yer almaktadır. Onun alt tarafında  

Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Formlar sekmeleri yer almaktadır 

(Resim 1). Tüm bu uygulamalarda tablet ve akıllı telefon ile de işlem 

yapılabilmektedir. Ayrıca kullanılan tüm uygulamalar pdf olarak, web 

sayfası olarak, doc, excel, ppt olarak indirilebilmekte ve offline olarak 

da çalışılabilmektedir. 

 
Resim 1. Google Dokümanlar web sayfası (www.docs.google.com)   

 

Google Dokümanlar Microsoft Word’ün online versiyonudur 

denilebilir. Hemen hemen Word’ün bütün özelliklerinin yanında 

paylaş seçeneği ile ortak doküman hazırlama, yazma ve yayınlama 

seçenekleri mevcuttur. İşbirlikli çalışmaya olanak sağlayan bu özellik 

öğrencilerin bir arada proje tabanlı online çalışmalarına olanak 

sağlamaktadır (Resim 2) 

http://www.docs.google.com/
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Resim 2. Google Doküman çalışma alanı (www.docs.google.com)   

 

E-Tablolar Microsoft Excel’in online versiyonudur denilebilir. Excel 

fonksiyonlarının hemen hemen tamamı kullanılabilir ayrıca ek olarak 

online işbirlikli çalışma imkanı da sunmaktadır. Excel olarak, csv 

olarak, tsv olarak, pdf olarak ya da web sayfası olarak indirilip 

kullanılabilir. 

 

Resim 3. Google E-Tablo çalışma alanı (www.docs.google.com)   

 

Google Slaytlar Microsoft Powerpoint’in online versiyonu olarak ele 

alınabilir (Resim 4).Powerpointte yapılanlara ek olarak online 

çalışmaya da olanak sağlayan Google Slaytlarda sunumlar 

hazırlayabilir, sonra onu kaydederek istediğiniz yerde online olarak 

kullanabilirsiniz. 

http://www.docs.google.com/
http://www.docs.google.com/
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Resim 4. Google Slaytlar çalışma alanı (www.docs.google.com)   

 

Son olarak Google Forms ise online ücretsiz anketler 

hazırlayabileceğiniz çok güzel bir uygulamadır. Bu uygulama ile kısa 

yanıtlı, paragraf, çoktan seçmeli, onay kutulu, açılır pencereli, 

doğrusal ölçek şeklinde sorular hazırlayabilir, bunu bir link ile 

paylaşabilir ve veri toplayabilirsiniz (Resim 5). 

 

Resim 5. Google Forms çalışma alanı (www.docs.google.com)   

 

http://www.docs.google.com/
http://www.docs.google.com/
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Google forms Gönder butonu ile hazırlanan anket mail ile 

gönderilebilir, link alınıp link paylaşılabilir, ya da yerleştir seçeneği 

ile bir web sayfasına yerleştirme (gömme) yapılabilir. Daha sonra 

toplanan veriler excel ya da csv olarak indirilip analizler yapılabilir. 

Programın kendisi de özet grafikler ve tablolar yapabilmektedir. 

6. SİMÜLASYONLAR 

 

Simülasyon kelimesi Latince similis teriminden türetilmiştir ve benzer 

demektir. Simülasyon’un diğer adı da benzetimdir. Simülasyonu 

eğitim bilimlerinde normalde uygulanması pahalı, tehlikeli veya 

ulaşılmaz olan bir durumu tehlikesiz, daha ucuz ve ulaşılabilir 

yapmadır. Örneğin savaş pilotlarının eğitiminde gerçek bir savaş 

uçağında eğitim vermek hem çok pahalı hem de çok tehlikelidir. Bunu 

savaş pilotu eğitim simülasyon yazılımları ile daha ucuz ve tehlikesiz 

yapabilmekteyiz. Gemi kaptanı eğitimleri, mühendis eğitimleri, hatta 

askeri eğitimlerde dahi kullanılabilmektedir. 22 Temmuz 2011 yılında 

Anders Behring Breivik Norveç’te 77 kişiyi öldürmüştür. Breivik bu 

katliamdan önce silah kullanmayı ve nişan almayı Call of Duty: 

Modern Warfare adlı oyunu oynayarak öğrendiğini ifade etmiştir 

(Pidd, 2012). Bu oyunu oynarken “Holografik Nişan Alma Cihazı” nı 

simülasyon oyununda kullandığını belirtmiştir. Bu oyun birçok ülke 

tarafından askerlerini eğitmek için kullanılmaktadır. 

Eğitim bilimlerinde ise dünyada en çok tanınan ve kullanılan 

simülasyon University of Colorado-Boulder tarafından yapılmış olan 

simülasyon web sayfasıdır (https://phet.colorado.edu/tr/). Türkçe dil 

https://phet.colorado.edu/tr/
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seçeneği de mevcut olan bu sayfada binlerce simülasyon 

bulunmaktadır (Resim 6). 

 

Resim 6. Phet Simülasyon sayfası (https://phet.colorado.edu/tr/)  

Fizik, Kimya, Matematik, yer Bilimleri ve Biyoloji alanlarında birçok 

simülasyon vardır. 97 farklı dile çevrilmiş olan bu simülasyonların 

3024 tanesi ders şeklinde işlenebilmektedir. Simülasyonların 161 

tanesi interaktif simülasyondur. Alana göre, sınıf seviyesine göre, 

yazılım uyumluluğuna göre kategorilerde seçim yapılabilmektedir. 

Örneğin Fizik seçildiğinde Hareket, Ses ve Dalgalar, İş, Enerji, ve 

Güç, Isı ve Termo, Kuantum gerçekliği, Işık ve Radyasyon, Elektrik, 

Mıknatıslar ve Devreler alt konuları çıkmaktadır. Matematikte ise 

matematik kavramları ve matematik uygulamaları oalrak iki ayrı 

kısımda aramalar yapılabilmektedir. Sınıf seviyesinde ilkokul, 

ortaokul, lise ve üniversite seviyelerinde simülasyonlar mevcuttur. 

Uyumlulukta ise HTML5, Java, Flash ve Java via CheerpJ 

https://phet.colorado.edu/tr/
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versiyonları bulunmaktadır. Örnek bir simülasyon incelemek 

gerekirse, Asit-Baz Çözeltisine bakalım.  Bu simülasyonda Asitler, 

Bazlar, Denge, Ayrılma ve Çözülme kavramları temele alınmaktadır. 

ayrıca öğrenme hedefleri de verilmektedir. Örneğin: 

1. Verilen bir asit ya da baz çözeltisindeki tüm molekül ve iyonları 

tanımlar 

2. Güçlüye karşı zayıf bir asit (veya baz)çözeltisinde molekül ve 

iyonların göreceli yoğunluklarını karşılaştırır 

3. Güçlü ve zayıf asitler ya da güçlü ve zayıf bazlar arasındaki 

benzerlik ve farklılıkları tanımlar 

4. Asit veya baz mukavemetini suda çözünme miktarıyla 

ilişkilendirir. 

 

gibi kazanımlar vardır. Ayrıca simülasyonun hangi programda 

çalışacağı da belirtilmektedir. Örneğin asit-baz çözeltisi HTML5 

formatındadır ve HTML5 ile uyumlu tarayıcılarda çalışmaktadır. 

Örnek ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. 
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Resim 7. Asit-baz çözeltisi simülasyonu (https://phet.colorado.edu/tr/) 

Burada öğrenci örneğin kuvvetli asit seçtiğinde pH derecesi 2.00 

olmakta, su seçtiğinde 7 olmakta, kuvvetli baz seçtiğinde 12 

olmaktadır. 

 

Resim 8. Asit baz çözeltisi (https://phet.colorado.edu/tr/) 

https://phet.colorado.edu/tr/
https://phet.colorado.edu/tr/
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Araçlarda ampul seçildiğinde asit veya baz durumuna göre ampülün 

parlaklığı artmakta ya da azalmaktadır (Resim 8). 

7. KAVRAM HARİTALARI 

 

Kavramlar arası ilişkilerin görselleştirildiği iki boyutlu şemalardır. 

Tek bir kavramın aynı kategorideki diğer kavramlarla genelden özele 

doğru ilişkisini görsel ve somut olarak ifade eden grafiklerdir. Kavram 

haritaları görsel şemalar olduğundan dolayı akılda kalıcılığı artırır, 

öğrenciler için daha anlamlı hale gelir, ders başında, ortasında ya da 

sonunda hem öğretim hem de değerlendirme maksatlı olarak 

kullanılabilir. Bilginin yapılandırılmasında, kavram yanılgılarının 

ortaya çıkarılmasında etkili bir araçtır. Öğretmenlerin ve öğrencilerin 

kavram haritaları kullanmaları konuları daha iyi öğrendiklerini 

gösterir. Kavram haritası programı olarak CmapTools ücretsiz ve 

kullanışlı bir programdır. https://cmap.ihmc.us/ adresinden 

indirilebilir. 

CmapTools öğrenilmesi ve kullanılması çok kolay bir kavram haritası 

programıdır (Resim 9). Çift tıklama yaparak kavramların yazıldığı 

baloncuklar oluşturulur. Baloncukların üstünde beliren üçgenlere 

tıklandığında kavramlar arasındaki ilişkiler yazılabilir. 
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Resim 9. CmapTools programı 

Stiller pencereciği ile değişiklikler yapılır. Yazı sekmesinde yazı 

rengi, kalınlığı ve font gibi özellikler değiştirilirken, nesne 

sekmeciğinde baloncukların iç rengi, duvar rengi, gölgelendirme gibi 

özellikler değiştirilebilmektedir. Çizgi sekmesinde baloncukların 

kalınlık, stilleri değiştirilebilir. Cmap sekmesinde ise tüm haritanın 

arka plan rengi değiştirilebilir. Hazırlanan kavram haritası resim, pdf 

ve grafik şeklinde alınabilmektedir. 

8. KAHOOT 

Kahoot sınıf içinde ve dışında gerçek zamanlı-senkron olarak 

kullanılan oyunlaştırma mantıklı bir ölçme-değerlendirme yazılımıdır. 

Genellikle süreci değerlendirmek ve değerlendirmeyi eğlenceli hale 

getirmek için kullanılır. 
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Resim 10. Kahoot yazılımı (www.kahoot.it)  

Kullanıcılar öncelikle https://create.kahoot.it/ adlı web sitesine kayıt 

olurlar, daha sonra siteye giriş yaparlar. Siteye giriş yaptıktan sonra 

Oluştur butonuna tıklayarak yeni bir pencere açılır ve bu pencerede 

yeni bir kahoot oluştur, Süreç değerlendirme için Kahoot oluştur, 

Anketler kullanarak tartışma yapma ve slaytlarla öğretme gibi 

seçenekler çıkar. Anketler kullanarak tartışma yapma ve slaytlarla 

öğretme gibi seçenekler pro versiyonlar için geçerlidir ancak diğerleri 

ücretsiz olarak da kullanılabilir. Soru ekle dediğimizde ise çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, kısa cevaplı, puzzle, Sesli soru şekliden soru 

tipleri karşımıza çıkar. Görüş öğrenme soruları olarak ise oylama, 

kelime bulutu, açık uçlu ve beyin fırtınası gibi sorular çıkar.  

http://www.kahoot.it/
https://create.kahoot.it/
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 Resim 11. Kahoot yazılımı (www.kahoot.it) 

Sorular tanımlandıktan sonra her bir soru için ya da bütün sorular için 

bir zaman sınırı belirlenir. Bu sorular 5 saniye ile 4 dakika arası 

değişir. Sorulara ses, video, resim ya da GIF eklenebilir. Test bir kere 

tamamladıktan sonra sistemde kayıtlı olarak kalır defalarca 

oynanabilir. Kişinin kendi yaptığı dışında başkaları tarafından 

hazırlanmış ücretsiz testler de kullanılabilir. Oyun oynandıktan sonra 

sistem Excel formatında raporlama da yapmaktadır.  

9. BLOG AÇMA

Blog ("weblog"un kısaltılmış bir versiyonu), bilgileri ters kronolojik 

sırayla görüntüleyen ve en son gönderiler en başta görünecek şekilde 

bilgi veren bir web sitesidir. Bir yazarın veya bir grup yazarın belirli 

bir konuda görüşlerini paylaştığı bir platformdur. Bugün, web'de 570 

milyondan fazla blog vardır. Yalnızca ABD'deki blog yazarlarının 

sayısı 2020 yılına kadar 31,7 milyon kullanıcıya ulaşacağı tahmin 

edilmektedir (Minaev, 2021). 

http://www.kahoot.it/
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Blogların görünümü zamanla değişmiştir ve bu günlerde bloglar çok 

çeşitli öğeler ve widget'lar içermektedir. Ancak, çoğu blog hala bazı 

standart özellikler ve yapılar içerir. Tipik bir blogun içereceği ortak 

özellikler şunlardır: 

❖ Menü veya gezinme çubuğu ile başlık. 

❖ Vurgulanan veya en son blog gönderilerinin bulunduğu ana 

içerik alanı. 

❖ Sosyal profiller, favori içerik veya harekete geçirici mesaj içeren 

kenar çubuğu. 

❖ Feragatname, gizlilik politikası, iletişim sayfası vb. gibi ilgili 

bağlantıların bulunduğu alt bilgi. 

Blog sayfası açmada günümüzde en çok kullanılan platform Google 

tarafından sağlanan Blogger dır. (https://www.blogger.com 

/about/?bpli=1). Ücretsiz bir şekilde insanlara blog sayfası açmaya 

olanak sağlayan bu platform en çok kullanılan platformların başında 

gelmektedir. Herhangi bir gmail hesabıyla kayıt olunarak çok kısa bir 

süre içerisinde bir web sayfası tasarlayabilirsiniz. 
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Resim 12. Blogger başlangıç sayfası (www.blogger.com) 

Bir defa kayıt olunduktan sonra birçok blog sayfası açmaya olanak 

sağlayan bu platformda yeni bir blog aç denildiği zaman, öncelikle 

blog başlığı koymanızı istiyor, daha sonra ise blog için bir URL adresi 

belirlemenizi istemektedir. 

 

Resim 13. Blogger sayfa oluşturma sayfası (www.blogger.com) 

 

http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
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Resimde de görüldüğü gibi blogger web sayfası üzerinden açılan blog 

için URL blogspot.com uzantılı olarak verilmektedir. Blog adresi de 

alındıktan sonra artık blog sayfamızda yayınlar yapmaya 

başlayabiliriz. Blog sayfası ayarlandıktan sonra Word dokümanına 

benzer bir sayfa açılmakta ve içerikler bu sayfaya yazılabilmektedir.  

 

Resim 14. Blog ilk sayfa  (www.blogger.com) 

Blog da içerik olarak yazı, resim, video, link paylaşımı 

yapılabilmektedir. Ancak ücretsiz olduğundan dolayı videoları 

yüklerken çözünürlük oldukça düşürülmektedir, bu nedenle Youtube’a 

yükleyip oradan “Yerleştir-Embed” şeçeneği videolar 

yerleştirildiğinde çözünürlükle ilgili bir sıkıntı kalmamaktadır.  

Blog sayfaları öğrenciler için çok önemli kazanımlar 

kazandırmaktadır. Elektronik bir portfolyo olmasının yanında 

öğrenciler dijital içerikler üreterek bunları yayınlama, eleştiriler ve 

http://www.blogger.com/
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geribildirimler alma, arkadaşlarıyla iletişim kurma, ödev yapma, 

yansıtıcı ve yaratıcı düşünme gibi özellikler kazanmaktadırlar. Demir 

ve Dos (2013) blogların bir öğrenme ve geri bildirim aracı olarak 

kullanılabileceğini çalışmalarında göstermişlerdir. Blog kullanmak 

özellikle yetişkin eğitiminde dijital portfolyo oluşturmada 

kullanılabilir. 

SONUÇ 

Teknolojiyi derslere entegre etmek sanıldığı kadar pahalı ve zorlu bir 

süreç değildir. Yukarıda anlatılan bütün teknolojik yazılımlar 

ücretsizdir ve kullanımı oldukça kolaydır. Teknoloji entegrasyonunda 

önemli olan öğretmenleri zorlayıcı yazılım ve donanımların 

öğretilmemesidir. Yazılım mühendisliği öğrenilmesi yıllar alan zorlu 

bir iştir. Öğretmenlere hızlıca öğrenebilecekleri, derslerinde aktif ve 

verimli bir şekilde kullanabilecekleri nitelikli yazılımlar, programlar 

ve aplikasyonlar öğretilmelidir. Bu bölümde öğretmen adaylarına basit 

bir şekilde blog açma, powerpoint kullanma, kavram haritası yapma, 

simülasyon kullanma, Kahoot programı ve Google aplikasyonları olan 

Google Dokümanlar, Google Slyatlar, Google E-tablolar ve Google 

Forms gibi işe yarar programlar anlatılmıştır. Öğretmen bu tip 

programları derslerine entegre ettiği ve kendisi ile birlikte öğrenciler 

de birer dijital içerik ürettikleri taktirde teknolojiyi derslerine entegre 

etmişlerdir denilebilir. Teknolojiyi sadece izleyen ama onu kullanarak 

bir ürün ortaya koymayanh kişiler teknoloji kullanıyor denilemez. Bu 

anlamda teknolojiyi derslerine entegre eden öğretmen denilince akla 

teknolojiyi nerede, nasıl kullanacağını bilen öğretmenler gelmelidir.   
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GĠRĠġ 

Bilgisayar destekli öğrenme ortamlarını kullanma üniversite 

sınıflarında yaygınlaşmaya devam ettiğinden, öğrenmelerini etkin bir 

şekilde düzenleyen öğrencilerin bilgisayarlardan tam olarak 

yararlanabilmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda eğitimcilerin, 

bilgisayar destekli öğrenme ortamlarını kullanırken öğrencilerin 

bilgisayar programlarını kullanabilme becerilerini, bu öğrenme 

ortamlarından faydalanmasını etkileyeceği düşünülen öğrenci bireysel 

farklılıklarını, öğrenme becerilerini ve duyuşsal özelliklerini dikkate 

alarak uygulamalarını oluşturmaları gerekmektedir. Öğrencilerin 

bilgisayar destekli öğrenme ortamlarını bilişsel ve üst bilişsel araçlar 

olarak kullanma becerilerini en üst düzeye çıkarmak için eğitimciler 

ve araştırmacılar iş birliği içerisinde olmalıdır (Greene, Moos ve 

Azevedo, 2011).  

Öğrenme ortamlarını etkilediği düşünülen bilişsel temelli bireysel 

farklılıklar arasında yer alan bireylerin bilişsel stil eğilimlerinin, 

özellikle uygulamalı öğretim süreçlerini etkilediği düşünülmektedir. 

Bilişsel stil eğilimi sınıflandırmaları arasında bulunan alan bağımlılık 

ve alan bağımsızlık, en sezgisel bilişsel stil yapılarından olup eğitim 

düzeyine ve çalışma alanına bakılmaksızın öğrencilerin akademik 

performansı ile etkileşimi en fazla araştırılan bireysel farlılıktır. Bu 

durum, bilişsel stil eğilimine uygun öğrenme ortamlarını geliştirmeye 

odaklanan araştırmalara yol açmıştır. Öğretim yöntemleri açısından, 

destek ve rehberlik stratejilerinin bağımsız öğrenme fırsatlarıyla 

birleştirilmesinin hem alan bağımlı hem de alan bağımsız öğrencilerin 
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özellikleriyle eş zamanlı olarak başa çıkma konusunda en uygun yol 

olacağı ve bu doğrultuda, bilgisayar destekli öğretimin umut verici bir 

alternatif olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, 

eğitim-öğretim süreçlerinde her bilişsel stil eğilimini motive edici 

teşviklere ve geri bildirimlere dikkat edilmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır. Genel olarak, bu tür destek ve kaynaklardan 

yoksun ortamlarda alan bağımlı öğrencilerin alan bağımsızlara göre 

daha dezavantajlı durumda oldukları bilinmektedir. Bilgisayar destekli 

ortamlar, alan bağımlı öğrencilerin karşılaştıkları akademik 

zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı alternatifler 

sunduklarından, öğretimi bilişsel stile uyarlamak için göz önünde 

bulundurulmalıdır (Tinajero, Castelo, Guisande ve Páramo, 2011).  

Son yıllarda öğrenme sürecinde duyuşsal özelliklerin başında gelen 

motivasyonel inançların da göz önünde bulundurularak etkinliklerin 

planlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, bu 

teknolojilerin motivasyonel inançların bir boyutu olan öz düzenleyici 

öğrenme stratejilerinin kazanılmasına ve geliştirilmesine ne ölçüde 

katkıda bulunduğu sorusu ortaya çıkmaktadır (Steffens, 2001). Öz 

yeterlik, bireye bir görevi tamamlama konusunda özgüven duygusu 

vermektedir. Bireylerin performanslarının göstergesi olarak da 

görülen öz yeterlik duygusuyla üstlendikleri görevlerde başarılı 

olabilecekleri tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, öz yeterlik 

duygusu ile bireylerin işlerine daha fazla çaba harcadıkları, 

belirsizliklere karşı toleranslarının arttığı ve bireysel gelişimlerini 

sağlamaya çalıştıkları ileri sürülmektedir. Ayrıca, hedeflerin bireylerin 

performansını ve çabasını da etkilediği düşünülmektedir (Yener, 2020, 
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s. 123). Başarıya ulaşmak için algılanan yeterlik, bireysel hedef 

belirlemeyi etkileyerek, bireyi akademik başarıya ulaşmada doğrudan 

ve dolaylı olarak motive etmektedir (Zimmerman, Bandura ve 

Martinez-Pons, 1992). Başarı beklentisi ve başarısızlık korkusu 

öğrenmeyi farklı şekillerde etkilemektedir. Başarı beklentisi yüksek 

olduğunda, düşük düzeyde başarısızlık korkusu algılanan konular daha 

iyi öğrenilirken; başarı beklentisi düşük olduğunda, yüksek düzeyde 

başarısızlık korkusu algılanan konular daha iyi öğrenilmektedir. 

Benzer şekilde, başarısızlık korkusu yüksek olduğunda, düşük 

düzeyde başarı beklentisi algılanan konular daha iyi öğrenilirken; 

başarısızlık korkusu düşük olduğunda, yüksek düzeyde başarı 

beklentisi algılanan konular daha iyi öğrenilmektedir (Vollmer, 1975).  

Alan yazın incelendiğinde, akademik yeterliğe ilişkin öz algı ne kadar 

yüksekse, bilgisayar öz yeterliğinin (başlangıç becerileri, ileri 

beceriler, dosyalama ve yazılım) de o kadar yüksek olduğuna dair 

bulgular mevcuttur. Performanslarını yüksek olarak gören öğrenciler, 

aynı zamanda bilgisayar becerilerinin geliştirilmesinde daha başarılı 

olacaklarına inanmaktadırlar. Ayrıca, öğrenciler ne kadar fazla bilgi 

ve deneyim kazanırsa, sahip oldukları bilgisayar öz yeterliğinin kişisel 

ve mesleki gelişim için o kadar iyi olacağını düşünmektedirler (Makri-

Botsari, Paraskeva, Koumbias, Dendaki ve Panaikas, 2004). Callaway 

(2004), öğretmenlerin gözlenen bilgisayar yeterlik puanlarının 

beklenen puanlardan düşük olduğu için görev süresi ve bilgisayar öz 

yeterliği arasında ters bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bununla 

birlikte, teknoloji kullanımına bağlı olarak bilgisayar öz yeterliği ile 

mesleki teknolojinin gelişimi arasında etkileşim olmadığını 
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saptamıştır. Öyle ki, teknolojinin boyutu ne olursa olsun mesleki 

gelişim, bilgisayar öz yeterliği ve teknoloji kullanımıyla ilgilidir. 

Bilgisayar öz yeterlik düzeyi ne olursa olsun, mesleki teknolojinin 

gelişimi, sınıfta teknoloji kullanımıyla bağlantılıdır. Mesleki 

teknolojinin gelişim saatlerinin sayısı arttıkça, öğretimlerinde 

teknolojiyi kullanan öğretmenlerin sayısı da artmaktadır. Berkant 

(2013), eğitim fakültesinde dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen 

adaylarının öz yeterlik algılarının, bilgisayara ve bilgisayar destekli 

eğitime yönelik tutumlarının birinci sınıftakilere göre yüksek 

olduğunu tespit etmiştir. Öğretmen adaylarının birinci sınıftan 

dördüncü sınıfa kadar bilgisayarla geçirdikleri zaman arttıkça, 

bilgisayarla ilgili duyuşsal özelliklerden tutumlarının ve öz yeterlik 

algılarının da yükseldiği sonucuna ulaşmıştır. Berkant (2016), eğitim 

fakültesinde kendine ait bilgisayarı olan öğrencilerin daha olumlu 

bilgisayar tutumuna ve daha yüksek bilgisayar öz yeterliğine sahip 

olduğunu, bu durumun günlük bilgisayarda geçirilen zaman ve 

bilgisayar deneyimi ile ilişkili olduğunu belirlemiştir. Çiğdem (2015), 

yüz yüze ve çevrimiçi karma öğrenme ortamlarında öz düzenleme 

becerileri ile öğrenci başarısı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Öz 

düzenlemenin algılanan kaygı, çevrimiçi öğrenme ortamında etkileşim 

ve algılanan öz yeterlikten etkilendiğini bununla birlikte, öğrencilerin 

akademik başarılarının yalnızca algılanan öz yeterlikten etkilendiğini 

tespit etmiştir.  

Karsten ve Roth (1998), bilgisayara giriş dersinde öğrencilere 

bilgisayar öz yeterlik ölçümleri uyguladıkları çalışmalarında, 

öğrencilerin gelecekte bilgisayarları etkili bir şekilde kullanma 
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yeteneklerine ilişkin algılarının, aldıkları eğitimin bir sonucu olarak 

önemli ölçüde geliştiği sonucuna ulaşmışlardır. Akkoyunlu ve 

Kurbanoğlu (2003), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

programındaki öğretmen adaylarının, İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği ve İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği 

programlarındaki öğretmen adaylarına göre daha fazla bilgisayar 

bilgisi ve deneyimine sahip olmalarından kaynaklı olarak bilgisayar 

okuryazarlığı ve öz yeterlik algıları açısından anlamlı farklılık 

gösterdiklerini belirlemişlerdir. Çeliköz, Bulut ve Çeliköz (2018), sınıf 

öğretmenlerinin bilgisayar öz yeterlik algılarının yüksek düzeyde 

olduğu ve öğretmenlik mesleğine ilişkin deneyimlerinin öz yeterlik 

algılarını değiştirdiği sonucuna ulaşmışlardır. Aşkar ve Umay (2001), 

bilgisayara karşı deneyimsizlik ve az kullanım faktörlerinin 

öğrencilerin öz yeterlik algısının düşük olmasına neden olduğunu 

ifade etmişlerdir. Seferoğlu ve Akbıyık (2005), bilgisayar öz yeterlik 

algısı yüksek olan öğretmenlerin bilgisayarı daha sık kullandıklarını 

ortaya koymuşlardır. Bununla birlikte, öz yeterlik algısı yüksek ve 

düşük gruplarda yer alan öğretmenlerin en sık internet, e-posta 

hizmetleri ve ders notu hazırlama amacıyla kelime işlemcilerden 

yararlandıklarını belirlemişlerdir. Hem hizmet öncesi hem de hizmet 

içi öğretmenleri, dersleri tasarlamak ve sınıf materyallerini hazırlamak 

için kelime işlemci programlarını yaygın olarak kullanmaktadırlar 

(Hughes, Cheah, Shi ve Hsiao, 2020). Başka açıdan Çelen (2018), 

öğretmenlerin ders içeriklerini öğrencilerine aktarırken 

faydalanabilecekleri, zaman tasarrufu ve öğrenci motivasyonu 

açısından teknoloji destekli ders içerikleri hazırlayabilme veya 
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düzenleyebilme ile ilgili ihtiyaçlarına değinmiştir. Ogochukwu, 

Ifeoma ve Maureen (2021), ortaokul düzeyinde bilgisayar 

programlarının derslerin amacına uygun olarak etkili bir şekilde 

kullanılabilmesi için öğretmenlerin en yaygın kullandıkları kelime 

işlemci ve tablolama programlarını kullanma becerileri konusunda 

hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları sonucuna ulaşmışlardır.  

Çağdaş bir bakış açısıyla fen bilimleri derslerinde bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin (BİT) kullanımının boyutları sorgulama, keşfetme, 

durum çalışması, problem, proje, gözlem ve etkinlik temelli 

yaklaşımlar olarak ele alınmaktadır. Bu boyutlar, fen eğitiminde çeşitli 

eğitim teknolojilerinin kullanımına ilişkin teorik yaklaşımlarda ortaya 

çıkmakta ve bireysel olarak analiz edilmeyi gerektirmektedir 

(Fernandes, Rodrigues ve Ferreira, 2019, s. 45-46). Fen bilgisi 

öğretmen adayları tablolama ve kelime işlemci programlarını 

derslerinin amacına uygun olarak kullanabilmeyi ve öğretmenlik 

mesleği ile ilişkisini fen alanının görseller, sayısal veriler ve 

etkinlikler içermesi kapsamında değerlendirmektedir. Ayrıca, 

öğretmen adayları bu programların kullanım gerekçelerini çalışma 

kâğıtlarında ve kitaplarda çizimlerin yer alması, soru hazırlama, 

çalışma kâğıdı hazırlama, anket hazırlama, destekleyici içerikler 

hazırlama, konuyu ilgi çekici hale getirme, el ile çizime kıyasla daha 

net çizim elde etme, verileri yorumlama bağlamında ifade 

etmektedirler (Yenikalaycı ve Ateş, 2019c). Bununla birlikte, bu 

programları kullanabilmeyi ve öğretim sürecine entegre etmeyi fen 

alanının görsel içermesi, deney ağırlıklı bir ders olma, etkinlik 

hazırlamada zamandan tasarruf sağlama, fen bilgisi dersi için gerekli 
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olan verileri ve görselleri anlatabilmede yararlı, verileri düzenleme, 

verileri tablolarla ifade etme kapsamında fen bilgisi öğretiminin bir 

bileşeni olarak görmektedirler (Yenikalaycı ve Ateş, 2019c). Bu 

araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının tablolama ve kelime 

işlemci programlarını fen derslerinin amacına uygun kullanabilme 

yeterliklerinin bilişsel stil ve motivasyon açısından incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt 

aranmıştır:  

 Farklı bilişsel stillere sahip fen bilgisi öğretmen adaylarının 

tablolama ve kelime işlemci programlarını derslerinin amacına 

uygun kullanabilme yeterlikleri hangi düzeydedir?  

 Farklı motivasyonlara sahip fen bilgisi öğretmen adaylarının 

tablolama ve kelime işlemci programlarını derslerinin amacına 

uygun kullanabilme yeterlikleri hangi düzeydedir?  

 Fen bilgisi öğretmen adaylarının tablolama ve kelime işlemci 

programlarını derslerinin amacına uygun kullanabilme 

yeterlikleri açısından bilişsel stil ve motivasyon etkileşimi var 

mıdır?  

 

YÖNTEM  

AraĢtırmanın Modeli  

Araştırma, durum çalışması desenine göre yürütülmüştür. Durum 

çalışmaları nicel veya nitel bir yaklaşımla yapılabilir. Her iki 

yaklaşımda da amaç, belirli bir duruma ilişkin sonuçları ortaya 

koymaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s. 73). Durum çalışması bir 
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durumla ilgili olarak araştırmacıya, ilgili kişilere, karar vericilere veya 

kurumlara ayrıntılı bilgi edinmede, kuramın doğruluğunu ve bağlama 

göre etkililiğini açıklamak için kullanılan araştırma yaklaşımlarından 

biridir. Durum çalışması, bir kuramın ya da eğitim politikasının 

uygulanmasından bir eğitim programının etkililiğinin 

değerlendirilmesine kadar çeşitlilik gösterebilir (Akar, 2017, s. 174).  

AraĢtırma Grubu  

Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Karadeniz 

bölgesindeki bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi Eğitimi 

programında 3. sınıfta öğrenim görmekte olan 72 öğretmen adayı ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’nun 

06.07.2018 tarih ve 2018/223 sayılı Etik Kurul Onayı alınmıştır.  

Veri Toplama Araçları  

Verilerin toplanması amacıyla, Grup Saklı Figürler (GSF) Testi, 

Bilgisayar Programlarının Kullanımına Yönelik Motivasyon ve Öz 

Düzenleme (BPKYMOD) Ölçeği ile performans ölçümüne dayalı 

Tablolama Testi (TT) ve Kelime İşlemci Testi (KİT) kullanılmıştır.  

Grup Saklı Figürler (GSF) Testi  

Grup Saklı Figürler (GSF) Testi Witkin, Oltman, Raskin ve Karp 

(1971) tarafından Group Embedded Figures (GEF) Test olarak 

geliştirmiş olup araştırma kapsamında öğretmen adaylarını bilişsel 

stillerine göre (alan bağımlı, alan orta, alan bağımsız) gruplandırmak 

için kullanılmıştır. GSF Testi, üç bölüm ve 25 sorudan oluşmaktadır. 



77

Birinci bölümde yedi, ikinci ve üçüncü bölümlerde ise dokuzar soru 

yer almaktadır. Birinci bölümdeki sorular alıştırma amaçlı 

kullanılmakta olup ikinci ve üçüncü bölümdeki soruların analizi 

yapılmaktadır. GSF testi süreli bir test olduğundan güvenirliği 

belirlemek için Witkin vd. (1971), aynı süre sınırına sahip paralel 

formlar arasındaki korelasyonu incelemiştir. Dokuzar sorudan oluşan 

iki yarı testin güvenirliğini Spearman-Brown formülü ile 0,82 olarak 

hesaplamıştır.  

Veriler, sessizliğin hâkim olduğu sınıf ortamında toplanmıştır. Test, 

öğretmen adaylarına çıktı olarak dağıtılıp yanıtlamadan önce 

yönergeyi okumaları istenmiştir. Öğretmen adaylarından karmaşık 

şekil içinde saklı olan basit şekli bulmaları ve etrafını belirgin bir 

şekilde çizmeleri beklenmiştir. Verilen süre içinde yaptıkları olası 

yanlış çizimleri silip düzeltme yapabilmeleri için kurşun kalem 

kullanmaları istenmiştir. Öğretmen adaylarına, GSF testinin 

cevaplama süresi olarak 20 dakika verilmiştir.  

Bilgisayar Programlarının Kullanımına Yönelik Motivasyon ve 

Öz Düzenleme (BPKYMOD) Ölçeği  

Velayutham, Aldridge ve Fraser (2011) tarafından “Fen Dersine 

Yönelik Motivasyon ve Öz Düzenleme Ölçeği” olarak geliştirilen 

ölçeğin, İnaltun (2013) tarafından “Fen Bilimleri Öğrenimi 

Motivasyon ve Öz Düzenleme Ölçeği” olarak Türkçeye adaptasyonu 

yapılmıştır. Ölçek, 5’li likert tipinde “kesinlikle katılmıyorum, 

katılmıyorum, biraz katılmıyorum, katılıyorum, kesinlikle 

katılıyorum” ifadelerini içermekte olup “öğrenme hedef yönelimi (8 
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madde), konu değeri (8 madde), öz yeterlik (8 madde) ve öz 

düzenleme (8 madde)” olmak üzere 4 alt boyutta toplam 32 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçeğin kullanım izni alınmıştır.  

Ölçekte yer alan maddeler, fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar 

programlarını (tablolama ve kelime işlemci) fen derslerinin amacına 

uygun olarak kullanmalarına yönelik motivasyonları belirlemeyi 

amaçlayan maddeleri içerecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Maddelerin uygunluğu için dil ve anlaşılırlık denetimi ile alana 

uygunluk açısından üç uzman görüşüne başvurulmuştur. Ölçek 

formlarının karşılaştırılması sırasında, inceleyen uzmanlardan eksik 

gördükleri veya düzeltilmesi gerektiğini düşündükleri yerleri 

“Değerlendirenin Görüşü” kısmında ifade etmeleri beklenmiştir. 

Ayrıca, araştırmacı tarafından önerilen başlıklardan hangisinin bu 

ölçek için uygun olacağını seçmeleri veya kendilerinin yeni bir başlık 

önermeleri istenmiştir. Uzman görüşleri doğrultusunda ölçekteki 

maddeler gözden geçirilerek ölçeğin pilot uygulaması yapılmıştır.  

BPKYMOD Ölçeği ile fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar 

programlarını (tablolama ve kelime işlemci) fen derslerinin amacına 

uygun olarak kullanma sürecinde sahip oldukları motivasyonları 

belirlemek amaçlanmıştır. Veriler, sessizliğin hâkim olduğu sınıf 

ortamında toplanmıştır. Ölçek, öğretmen adaylarına çıktı olarak 

dağıtılıp yanıtlamadan önce yönergeyi okumaları istenmiştir. 

Öğretmen adaylarından ölçekteki maddeler için kendilerine en uygun 

olan ifadeyi seçmeleri beklenmiştir. Öğretmen adaylarına, ölçeği 

yanıtlarken boş madde bırakmamaları konusunda hatırlatmalarda 
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bulunulmuştur. Öğretmen adaylarına, BPKYMOD ölçeğinin 

cevaplama süresi olarak 10 dakika verilmiştir.  

Tablolama Testi (TT)  

Tablolama testi (TT), Yenikalaycı (2015) tarafından Tablolama 

Programını Kullanarak Çizim Yapma Testi olarak geliştirilmiştir. TT, 

tablolama programı (TP) kullanılarak gerçekleştirilen etkinlikleri 

kapsayan bir testtir. Tablolama programı (TP), öğretmen adaylarının 

tablo ve grafik oluşturmak amacıyla kullandıkları Microsoft Excel 

programını ifade etmektedir. TT içerisinde tablo, pasta grafiği, sütun 

grafiği ve çizgi grafiği oluşturmaya dayalı performans soruları yer 

almaktadır. TT; tablo oluşturma (TO) için 11 kazanım, pasta grafiği 

oluşturma (PGO) için 7 kazanım, sütun grafiği oluşturma (SGO) için 

11 kazanım ve çizgi grafiği oluşturma (ÇGO) için 8 kazanım olmak 

üzere toplam 37 kazanımı ölçmek amacıyla kullanılmıştır. Öğretmen 

adaylarına, TT'nin tamamlanması için 50 dakika süre verilmiştir.  

TT verilerinin toplanma sürecinde önce, bilgisayarlara klasörler (1 

adet boş Excel belgesi ve kullanılacak hazır resimler) USB diskten 

aktarılarak kaydedilmiştir. Sonra, öğretmen adaylarından 

bilgisayardaki klasör ve dosya adlarını kendi ad ve soyadları olarak 

yeniden adlandırmaları istenmiştir. Daha sonra, TT’nin renkli çıktıları 

öğretmen adaylarına bireysel olarak dağıtılmış ve süreç başlatılmıştır. 

Süreç sonunda, bilgisayarlardaki veriler USB disk ile toplanmıştır.  
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Kelime ĠĢlemci Testi (KĠT)  

Kelime işlemci testi (KİT), Elmalı (2015) tarafından Görsel Grafiksel 

Tasarım Oluşturma Testi olarak geliştirilmiştir. KİT, kelime işlemci 

programı (KİP) kullanılarak gerçekleştirilen etkinlikleri kapsayan bir 

testtir. Kelime işlemci programı (KİP), öğretmen adaylarının şekil 

oluşturmak amacıyla kullandıkları Microsoft Word programını ifade 

etmektedir. KİT içerisinde çizim nesnesi, akış diyagramı, tablo ve 

kavram haritası oluşturmaya dayalı performans soruları yer 

almaktadır. KİT; çizim nesnesi oluşturma (ÇNO) için 8 kazanım, akış 

diyagramı oluşturma (ADO) için 7 kazanım, tablo oluşturma (TO) için 

10 kazanım ve kavram haritası oluşturma (KHO) için 5 kazanım 

olmak üzere toplam 30 kazanımı ölçmek amacıyla kullanılmıştır. 

Öğretmen adaylarına, KİT’in tamamlanması için 50 dakika süre 

verilmiştir.  

KİT verilerinin toplanma sürecinde önce, bilgisayarlara klasörler (1 

adet boş Word belgesi ve kullanılacak hazır resimler) USB diskten 

aktarılarak kaydedilmiştir. Sonra, öğretmen adaylarından 

bilgisayardaki klasör ve dosya adlarını kendi ad ve soyadları olarak 

yeniden adlandırmaları istenmiştir. Daha sonra, KİT’in renkli çıktıları 

öğretmen adaylarına bireysel olarak dağıtılmış ve süreç başlatılmıştır. 

Süreç sonunda, bilgisayarlardaki veriler USB disk ile toplanmıştır.  
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Verilerin Analizi  

Grup Saklı Figürler (GSF) Testi Verilerinin Analizi  

GSF testi üç bölümden oluşmaktadır, birinci bölümde yer alan sorular 

alıştırma amaçlı kullanılmakta olup bu bölümdeki cevaplar toplam 

puana dahil edilmemektedir. Öğretmen adaylarının yönergeyi doğru 

kavradığından emin olmak için öncelikle birinci bölümün taranması 

gerekmektedir. Bu nedenle, ikinci ve üçüncü bölümlerde yer alan 

soruların analizi yapılmaktadır. Bu bölümlerde doğru çizilmiş toplam 

basit şekil sayısı üzerinden puan hesaplanmaktadır. En çok doğru şekli 

bulan öğretmen adayları alan bağımsız ve en az doğru şekli bulan 

öğretmen adayları ise alan bağımlı olma eğiliminde şeklinde 

gruplandırılmıştır. GSF testinden elde edilen verilere ait betimsel 

istatistik Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1: GSF Testinden Elde Edilen Verilere Ait Betimsel İstatistik  

 ̅ S Minimum Maksimum 

12,66 3,34 4,00 18,00 
 

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmen adaylarının GSF testinden elde 

ettikleri toplam puanların ortalaması  ̅=12,66 ve standart sapması 

S=3,34’tür. Öğretmen adaylarını bilişsel stillerine göre (alan bağımlı, 

alan orta, alan bağımsız) gruplara ayırırken Alamolhodaei (1996) 

tarafından geliştirilen formül kullanılmıştır. Bu formüle göre, GSF 

testinden alınan puanların ortalamasından standart sapmanın dörtte 

birinin çıkarılması sonucunda elde edilen sayıdan daha az doğru şekil 

bulan (X< ̅-S/4) öğretmen adayları alan bağımlı bilişsel stil grubunda 

yer almıştır. GSF testinden alınan puanların ortalaması ile standart 
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sapmanın dörtte birinin toplanması sonucunda elde edilen sayıdan 

daha fazla doğru şekil bulan (X> ̅+S/4) öğretmen adayları alan 

bağımsız bilişsel stil grubunda yer almıştır. Bu değerler arasında 

doğru şekil bulan ( ̅-S/4<X< ̅+S/4) öğretmen adayları ise alan orta 

bilişsel stil grubunda yer almıştır. Öğretmen adaylarının bilişsel 

stillerine göre gruplandırılması Şekil 1’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1: Öğretmen Adaylarının Bilişsel Stillerine göre Gruplandırılması (N=72)  

Şekil 1 incelendiğinde, N=72 öğretmen adayından %36,11’i alan 

bağımlı, %23,61’i alan orta ve %40,28’i alan bağımsız grupta yer 

almıştır.  

Bilgisayar Programlarının Kullanımına Yönelik Motivasyon ve 

Öz Düzenleme (BPKYMOD) Ölçeği Verilerinin Analizi  

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 160 ve en düşük puan ise 

32’dir. BPKYMOD ölçeği için alfa (α) güvenirlik katsayısı 0,93 

olarak hesaplanmıştır. Bu değer, güvenirliğin yüksek olduğu şeklinde 

yorumlanabilir. BPKYMOD Ölçeği’nden elde edilen verilere ait 

betimsel istatistik Tablo 2’de verilmiştir.  

AB:  

Alan Bağımlı  

(N=26; %36,11) 

AO:  

Alan Orta  

(N=17; %23,61) 

AB’:  

Alan Bağımsız  

(N=29; %40,28)  
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Tablo 2: BPKYMOD Ölçeği’nden Elde Edilen Verilere Ait Betimsel İstatistik  

 ̅ S Minimum Maksimum 

125,94 12,14 101,00 150,00 
 

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmen adaylarının BPKYMOD ölçeğinden 

elde ettikleri toplam puanların ortalaması  ̅=125,94 ve standart 

sapması S=12,14’tür. Öğretmen adaylarını motivasyonlarına göre 

(düşük, orta, yüksek) gruplandırmak için kullanılmıştır. BPKYMOD 

Ölçeği’nden alınan puanların ortalaması ile standart sapmanın 

yarısının toplanması sonucunda elde edilen puandan daha yüksek puan 

alan (X> ̅+S/2) öğretmen adayları yüksek motivasyon grubunda, 

BPKYMOD Ölçeği’nden alınan puanların ortalamasından standart 

sapmanın yarısının çıkarılması sonucunda elde edilen puandan daha 

düşük puan alan (X< ̅-S/2) öğretmen adayları düşük motivasyon 

grubunda ve bu değerler arasında puan alan ( ̅-S/2<X< ̅+S/2) 

öğretmen adayları ise orta motivasyon grubunda yer almıştır. 

Öğretmen adaylarının motivasyonlarına göre gruplandırılması Şekil 

2’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2: Öğretmen Adaylarının Motivasyonlarına göre Gruplandırılması (N=72)  

DM:   

Düşük Motivasyon  

(N=23; %31,94) 

OM:  

Orta Motivasyon  

(N=27; %37,50) 

YM:  

Yüksek Motivasyon  

(N=22; %30,56) 
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Şekil 2 incelendiğinde, N=72 öğretmen adayından %31,94’ü düşük 

motivasyon, %37,50’si orta motivasyon ve %30,56’sı yüksek 

motivasyon grubunda yer almıştır.  

Tablolama Testi (TT) Verilerinin Analizi  

TT verilerinin analizinde Yenikalaycı (2015) tarafından geliştirilen 

rubrik güncellenerek kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının TT’deki 

performansları, kazanımı tam olarak gerçekleştirebilme 2 puan, 

kısmen gerçekleştirebilme 1 puan ve boş bırakma 0 olacak şekilde 

değerlendirilmiştir. TT verileri analiz edilirken, alanı fen eğitimi ve 

bilgisayar eğitimi olan uzmanların görüşleri alınmıştır. Veriler, 

bilgisayar ortamında bir performans sorusu tüm öğretmen adaylarında 

puanlandıktan sonra yeni performans sorusuna geçilecek şekilde 

puanlanmıştır. TT ve alt boyutları için kazanım sayıları ve 

alınabilecek en yüksek puanlar Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3: TT ve Alt Boyutları için Kazanım Sayıları ve Alınabilecek En Yüksek 

Puanlar  

 Kazanım sayısı Alınabilecek en yüksek puan 

TO 11 22 

PGO 7 14 

SGO 11 22 

ÇGO 8 16 

TT Toplam 37 74 
 

Tablo 3 incelendiğinde, bütün kazanımlar tam olarak 

gerçekleştirildiğinde TT’den alınabilecek en yüksek puan 74’tür. 

Öğretmen adaylarının TT toplam ve TT’de yer alan TO, PGO, SGO 

ve ÇGO alt boyutlarından aldıkları toplam puanlar SPSS programına 
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aktarılmıştır. Toplam puanlara ait betimsel istatistikler (ortalama, 

standart sapma, minimum ve maksimum değerleri) tablolara 

kaydedilmiştir. Performans sorularının içerdikleri kazanım sayılarına 

göre alınabilecek en yüksek puanlar dikkate alınarak TT ve alt 

boyutları için yeterlik değerleri yüzde (%) olarak hesaplanmıştır. 

Hesaplanan bu değerler, Meyers ve Brandt (2015)’e göre [(%0-

33=düşük), (%34-66=orta), (%67-100=yüksek)] yeterlik olarak 

yorumlanmıştır. Örneğin; TT’de yer alan ÇGO performans sorusu için 

alan bağımsız grupta (AB’) yer alan öğretmen adaylarının ortalaması 

 ̅=4,17 olarak belirlenmiştir. TT’de yer alan ÇGO performans sorusu 

8 kazanım içerdiğinden ve alınabilecek en yüksek puan 16 

olduğundan, öğretmen adaylarının bu performans sorusu için yeterlik 

yüzdesi (4,17x100)/16=%26,06 olarak saptanmıştır. Bu sonuç, düşük 

yeterlik düzeyi olarak değerlendirilmiştir. Benzer adımlar motivasyon 

grupları için de uygulanmıştır.  

TT verilerini değerlendirmek için kullanılan rubrikten elde edilen 

verilerin normallik analizi sonuçları incelenmiştir. Kolmogorov-

Smirnov testi sonuçlarına göre tablo oluşturma, pasta grafiği 

oluşturma, sütun grafiği oluşturma, çizgi grafiği oluşturma ve 

tablolama testi toplam verilerinin normal dağılmadıkları (p<0,05) 

belirlenmiştir.  

Kelime ĠĢlemci Testi (KĠT) Verilerinin Analizi  

KİT verilerinin analizinde Elmalı (2015) tarafından geliştirilen rubrik 

güncellenerek kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının KİT’teki 

performansları, kazanımı tam olarak gerçekleştirebilme 2 puan, 
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kısmen gerçekleştirebilme 1 puan ve boş bırakma 0 olacak şekilde 

değerlendirilmiştir. KİT verileri analiz edilirken, alanı fen eğitimi ve 

bilgisayar eğitimi olan uzmanların görüşleri alınmıştır. Veriler, 

bilgisayar ortamında bir performans sorusu tüm öğretmen adaylarında 

puanlandıktan sonra yeni performans sorusuna geçilecek şekilde 

puanlanmıştır. KİT ve alt boyutları için kazanım sayıları ve 

alınabilecek en yüksek puanlar Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4: KİT ve Alt Boyutları için Kazanım Sayıları ve Alınabilecek En Yüksek 

Puanlar  

 Kazanım sayısı Alınabilecek en yüksek puan 

ÇNO 8 16 

ADO 7 14 

TO 10 20 

KHO 5 10 

KİT Toplam 30 60 
 

Tablo 4 incelendiğinde, bütün kazanımlar tam olarak 

gerçekleştirildiğinde KİT’ten alınabilecek en yüksek puan 60’tır. 

Öğretmen adaylarının KİT toplam ve KİT’te yer alan ÇNO, ADO, TO 

ve KHO alt boyutlarından aldıkları toplam puanlar SPSS programına 

aktarılmıştır. Toplam puanlara ait betimsel istatistikler (ortalama, 

standart sapma, minimum ve maksimum değerleri) tablolara 

kaydedilmiştir. Performans sorularının içerdikleri kazanım sayılarına 

göre alınabilecek en yüksek puanlar dikkate alınarak KİT ve alt 

boyutları için yeterlik değerleri yüzde (%) olarak hesaplanmıştır. 

Hesaplanan bu değerler, Meyers ve Brandt (2015)’e göre [(%0-

33=düşük), (%34-66=orta), (%67-100=yüksek)] yeterlik olarak 

yorumlanmıştır. Örneğin; KİT’te yer alan ÇNO performans sorusu 
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için alan bağımsız grupta (AB’) yer alan öğretmen adaylarının 

ortalaması  ̅=6,83 olarak belirlenmiştir. KİT’te yer alan ÇNO

performans sorusu 8 kazanım içerdiğinden ve alınabilecek en yüksek 

puan 16 olduğundan, öğretmen adaylarının bu performans sorusu için 

yeterlik yüzdesi (6,83x100)/16=%42,69 olarak saptanmıştır. Bu sonuç, 

orta yeterlik olarak değerlendirilmiştir. Benzer adımlar motivasyon 

grupları için de uygulanmıştır.  

KİT verilerini değerlendirmek için kullanılan rubrikten elde edilen 

verilerin normallik analizi sonuçları incelenmiştir. Kolmogorov-

Smirnov testi sonuçlarına göre çizim nesnesi oluşturma, akış 

diyagramı oluşturma, tablo oluşturma, kavram haritası oluşturma 

verilerinin normal dağılmadığı (p<0,05); buna karşın, kelime işlemci 

testi toplam verilerinin normal dağılıma sahip olduğu (p>0,05) 

belirlenmiştir.  

BULGULAR 

Farklı BiliĢsel Stillere göre Tablolama ve Kelime ĠĢlemci 

Programlarının Kullanımına Yönelik Bulgular  

Farklı bilişsel stillere sahip fen bilgisi öğretmen adaylarının tablolama 

programını fen derslerinin amacına uygun kullanabilme yeterliklerinin 

belirlenmesi için gerçekleştirilen analizler aşağıda yer almaktadır. 

Gruplar; “AB: alan bağımlı (1), AO: alan orta (2) ve AB’: alan 

bağımsız (3)” olarak kodlanmıştır. Bilişsel stil gruplarına göre TT ve 

alt boyutlarının puan ortalamalarının betimsel istatistikleri Tablo 5’te 

verilmiştir.  
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Tablo 5: Bilişsel Stil Gruplarına göre TT ve Alt Boyutlarının Puan Ortalamalarının 

Betimsel İstatistikleri  

TT ve alt 

boyutları  
Grup N  ̅ S Minimum Maksimum Medyan 

Yeterlik 

(%) 

TO 

AB 26 0,46 1,33 0,00 5,00 0,00 2,09 

AO 17 1,53 2,43 0,00 6,00 0,00 6,96 

AB’ 29 2,41 4,18 0,00 17,00 0,00 10,96* 

PGO 

AB 26 1,65 2,28 0,00 7,00 0,00 11,79 

AO 17 1,53 2,85 0,00 7,00 0,00 10,93 

AB’ 29 2,28 3,10 0,00 8,00 0,00 16,29* 

SGO 

AB 26 2,46 4,68 0,00 13,00 0,00 11,18 

AO 17 1,18 3,40 0,00 12,00 0,00 5,36 

AB’ 29 3,76 6,03 0,00 18,00 0,00 17,09* 

ÇGO 

AB 26 2,19 4,77 0,00 14,00 0,00 13,69 

AO 17 1,18 3,34 0,00 11,00 0,00 7,38 

AB’ 29 4,17 5,29 0,00 14,00 0,00 26,06* 

TT Toplam 

AB 26 6,77 10,42 0,00 35,00 3,00 9,15 

AO 17 5,41 6,91 0,00 25,00 4,00 7,31 

AB’ 29 12,62 14,76 0,00 43,00 6,00 17,05* 

* diğer gruplara göre yüksek yeterlik  

 

Tablo 5 incelendiğinde, alan bağımsız öğretmen adaylarının 

ortalaması TO’da  ̅=2,41; PGO’da  ̅=2,28; SGO’da  ̅=3,76; ÇGO’da 

 ̅=4,17 ve TT toplamda  ̅=12,62 olup diğer gruplardan yüksektir. Bu 

kapsamda, farklı bilişsel stillere sahip öğretmen adaylarının TT 

toplam ve TT’de yer alan TO, PGO, SGO ve ÇGO alt boyutlarında 

alan bağımsız öğretmen adaylarının, alan orta ve alan bağımlı 

öğretmen adaylarına göre daha yüksek yeterlik gösterdikleri tespit 

edilmiştir. Fakat bu yeterlik düzeyleri düşük düzey olarak 

sınıflandırılmıştır. Bilişsel stil gruplarına göre TT ve alt boyutlarının 

puan ortalamalarının karşılaştırılması için Kruskal-Wallis testi 

uygulanmış olup bulgular Tablo 6’da verilmiştir.  
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Tablo 6: Bilişsel Stil Gruplarına göre TT ve Alt Boyutlarının Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılması  

TT ve alt 

boyutları  
BiliĢsel stil  N Sıra Ortalaması sd χ

2
 p 

TO 

AB 26 31,10 

2 4,70 0,10 AO 17 39,35 

AB’ 29 39,67 

PGO 

AB 26 35,92 

2 0,88 0,65 AO 17 33,71 

AB’ 29 38,66 

SGO 

AB 26 36,04 

2 2,55 0,28 AO 17 32,00 

AB’ 29 39,55 

ÇGO 

AB 26 34,42 

2 5,15 0,08 AO 17 31,06 

AB’ 29 41,55 

TT Toplam 

AB 26 32,62 

2 2,80 0,25 AO 17 34,26 

AB’ 29 41,29 
 

Tablo 6 incelendiğinde, bilişsel stil gruplarının TT toplam ve TO, 

PGO, SGO, ÇGO alt boyutlarının puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (p>0,05). 

Başka bir deyişle, bilişsel stilin öğretmen adaylarının tablolama 

programını derslerinin amacına uygun olarak kullanabilmeleri 

üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı ifade edilebilir.  

Farklı bilişsel stillere sahip fen bilgisi öğretmen adaylarının kelime 

işlemci programını fen derslerinin amacına uygun kullanabilme 

yeterliklerinin belirlenmesi için gerçekleştirilen analizler aşağıda yer 

almaktadır. Bilişsel stil gruplarına göre KİT ve alt boyutlarının puan 

ortalamalarının betimsel istatistikleri Tablo 7’de verilmiştir.  



 
90 EĞİTİME TARİHSEL, TEKNOLOJİK VE YÖNETİMSEL YAKLAŞIMLAR 

Tablo 7: Bilişsel Stil Gruplarına göre KİT ve Alt Boyutlarının Puan Ortalamalarının 

Betimsel İstatistikleri  

KĠT ve alt 

boyutları 

BiliĢsel 

stil 
N  ̅ S Minimum Maksimum Medyan 

Yeterlik 

(%) 

ÇNO 

AB 26 6,50 2,34 0,00 11,00 6,50 40,63 

AO 17 6,41 1,73 4,00 10,00 6,00 40,06 

AB’ 29 6,83 2,42 0,00 12,00 6,00 42,69* 

ADO 

AB 26 9,08 1,47 5,00 12,00 9,50 64,86 

AO 17 8,24 2,11 3,00 11,00 9,00 58,86 

AB’ 29 9,66 1,52 5,00 13,00 10,00 69,00* 

TO 

AB 26 11,08 5,22 0,00 18,00 12,50 55,40 

AO 17 13,12 4,23 0,00 17,00 14,00 65,60 

AB’ 29 13,48 4,19 0,00 18,00 13,00 67,40* 

KHO 

AB 26 3,27 1,97 0,00 8,00 3,00 32,70 

AO 17 3,47 1,81 0,00 6,00 3,00 34,70 

AB’ 29 4,21 1,93 0,00 8,00 4,00 42,10* 

KİT Toplam 

AB 26 29,92 6,51 17,00 44,00 31,50 49,87 

AO 17 31,24 6,00 16,00 39,00 33,00 52,07 

AB’ 29 34,17 6,33 25,00 46,00 33,00 56,95* 

* diğer gruplara göre yüksek yeterlik  

 

Tablo 7 incelendiğinde, alan bağımsız öğretmen adaylarının 

ortalaması ÇNO’da  ̅=6,83; ADO’da  ̅=9,66; TO’da  ̅=13,48; 

KHO’da  ̅=4,21 ve KİT toplamda  ̅=34,17 olup diğer gruplardan 

yüksektir. Bu kapsamda, farklı bilişsel stillere sahip fen bilgisi 

öğretmen adaylarının KİT toplam ve KİT’te yer alan ÇNO, ADO, TO 

ve KHO alt boyutlarında alan bağımsız öğretmen adaylarının, alan 

orta ve alan bağımlı öğretmen adaylarına göre daha yüksek yeterlik 

gösterdikleri tespit edilmiştir. Bilişsel stil gruplarına göre KİT’teki alt 

boyutların puan ortalamalarının karşılaştırılması için Kruskal-Wallis 

testi uygulanmış olup bulgular Tablo 8’de verilmiştir.  
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Tablo 8: Bilişsel Stil Gruplarına göre KİT’teki Alt Boyutların Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılması  

KĠT’teki alt 

boyutlar 
BiliĢsel stil N Sıra Ortalaması sd χ

2
 p 

ÇNO 

AB 26 35,88 

2 0,44 0,80 AO 17 34,32 

AB’ 29 38,33 

ADO 

AB 26 35,63 

2 6,64 0,04* AO 17 27,09 

AB’ 29 42,79 

TO 

AB 26 30,08 

2 3,94 0,14 AO 17 39,03 

AB’ 29 40,78 

KHO 

AB 26 31,98 

2 3,52 0,17 AO 17 34,12 

AB’ 29 41,95 

*p<0,05  

 

Tablo 8 incelendiğinde, bilişsel stillere göre grupların ÇNO, TO ve 

KHO alt boyutu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı görülmektedir (p>0,05). Buna karşın, bilişsel stillere göre 

grupların ADO alt boyutu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark vardır (p=0,04; p<0,05). Alan bağımsız grupta yer alan 

öğretmen adaylarının ADO puan ortalamalarının diğer gruplardan 

anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir. Bilişsel stil gruplarına 

göre KİT toplam puanlarının betimsel istatistikleri Tablo 9’da 

verilmiştir.  
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Tablo 9: Bilişsel Stil Gruplarına göre KİT Toplam Puanlarının Betimsel 

İstatistikleri  

BiliĢsel stil N  ̅ S 

AB 26 29,92 6,51 

AO 17 31,24 6,00 

AB’ 29 34,17 6,33 
 

Tablo 9 incelendiğinde, alan bağımsız öğretmen adaylarının KİT 

toplam puanlarının ortalamasının  ̅=34,17 diğer gruplardan yüksek 

olduğu görülmektedir. Bilişsel stil gruplarına göre KİT toplam 

puanlarının karşılaştırılması için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

uygulanmış olup bulgular Tablo 10’da verilmiştir.  

Tablo 10: Bilişsel Stil Gruplarına göre KİT Toplam Puanlarının ANOVA Sonuçları  

Varyansın kaynağı Kareler toplamı sd Kareler ortalaması F p 

Gruplar arası 258,74 2 129,37 3,24 0,05* 

Gruplar içi 2755,04 69 39,93   

Toplam 3013,78 71    

*p=0,05  

 

Tablo 10 incelendiğinde, bilişsel stil gruplarına göre KİT toplam 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiştir, F(2, 71)=3,24; p=0,05. Alan bağımsız öğretmen 

adaylarının ortalaması, alan bağımlı öğretmen adaylarının 

ortalamasından anlamlı derecede yüksektir. Başka bir deyişle, bilişsel 

stilin öğretmen adaylarının kelime işlemci programını derslerinin 

amacına uygun olarak kullanabilmeleri üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olduğu ifade edilebilir.  
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Farklı Motivasyonlara göre Tablolama ve Kelime ĠĢlemci 

Programlarının Kullanımına Yönelik Bulgular  

Farklı motivasyonlara sahip fen bilgisi öğretmen adaylarının 

tablolama programını fen derslerinin amacına uygun kullanabilme 

yeterliklerinin belirlenmesi için gerçekleştirilen analizler aşağıda yer 

almaktadır. Gruplar; “DM: düşük motivasyon (1), OM: orta 

motivasyon (2) ve YM: yüksek motivasyon (3)” olarak kodlanmıştır. 

Motivasyon gruplarına göre TT ve alt boyutlarının puan 

ortalamalarının betimsel istatistikleri Tablo 11’de verilmiştir.  

Tablo 11: Motivasyon Gruplarına göre TT ve Alt Boyutlarının Puan 

Ortalamalarının Betimsel İstatistikleri  

TT ve alt 

boyutları 
Grup N  ̅ S Minimum Maksimum Medyan 

Yeterlik 

(%) 

TO 

DM 23 0,87 1,96 0,00 6,00 0,00 3,96 

OM 27 1,85 3,11 0,00 9,00 0,00 8,41* 

YM 22 1,73 3,97 0,00 17,00 0,00 7,86 

PGO 

DM 23 1,61 2,37 0,00 7,00 0,00 11,50 

OM 27 1,93 2,92 0,00 8,00 0,00 13,79 

YM 22 2,09 3,01 0,00 8,00 0,00 14,93* 

SGO 

DM 23 2,04 4,15 0,00 13,00 0,00 9,27 

OM 27 2,44 4,82 0,00 14,00 0,00 11,09 

YM 22 3,64 6,22 0,00 18,00 0,00 16,55* 

ÇGO 

DM 23 2,04 4,19 0,00 14,00 0,00 12,75 

OM 27 3,52 5,26 0,00 14,00 0,00 22,00* 

YM 22 2,55 4,91 0,00 14,00 0,00 15,94 

TT 

Toplam 

DM 23 6,57 9,71 0,00 35,00 4,00 8,88 

OM 27 9,74 12,60 0,00 43,00 6,00 13,16 

YM 22 10,00 13,68 0,00 39,00 3,00 13,51* 

* diğer gruplara göre yüksek yeterlik
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Tablo 11 incelendiğinde, orta motivasyona sahip öğretmen adaylarının 

ortalaması TO’da  ̅=1,85 ve ÇGO’da  ̅=3,52 olup diğer gruplardan 

yüksektir. Ayrıca, yüksek motivasyona sahip öğretmen adaylarının 

ortalaması PGO’da  ̅=2,09, SGO’da  ̅=3,64 ve TT toplamda  ̅=10,00 

olup diğer gruplardan yüksektir. Ayrıca, farklı motivasyonlara sahip 

öğretmen adaylarının TO ve ÇGO alt boyutlarında orta motivasyona 

sahip öğretmen adayları düşük ve yüksek motivasyona sahip öğretmen 

adaylarına göre daha yüksek yeterlik göstermişlerdir. Bununla birlikte, 

TT toplam, PGO ve SGO alt boyutlarında yüksek motivasyona sahip 

öğretmen adaylarının, düşük ve orta motivasyona sahip öğretmen 

adaylarına göre daha yüksek yeterlik gösterdikleri tespit edilmiştir. 

Motivasyon gruplarına göre TT ve alt boyutlarının puan 

ortalamalarının karşılaştırılması için Kruskal-Wallis testi uygulanmış 

olup bulgular Tablo 12’de verilmiştir.  

Tablo 12: Motivasyon Gruplarına göre TT ve Alt Boyutlarının Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması  

TT’deki alt 

boyutlar  
BiliĢsel stil  N Sıra Ortalaması sd χ

2
 p 

TO 

DM 23 33,41 

2 1,40 0,50 OM 27 38,67 

YM 22 37,07 

PGO 

DM 23 35,30 

2 0,20 0,90 OM 27 36,56 

YM 22 37,68 

SGO 

DM 23 35,13 

2 0,63 0,73 OM 27 35,93 

YM 22 38,64 

ÇGO 

DM 23 34,37 

2 1,16 0,56 OM 27 39,09 

YM 22 35,55 
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TT Toplam 

DM 23 33,50 

2 0,83 0,66 OM 27 38,67 

YM 22 36,98 
 

Tablo 12 incelendiğinde, motivasyon gruplarının tablo oluşturma, 

pasta grafiği oluşturma, sütun grafiği oluşturma, çizgi grafiği 

oluşturma ve tablolama testi puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (p>0,05). Başka bir 

deyişle, motivasyonun öğretmen adaylarının tablolama programını 

derslerinin amacına uygun olarak kullanabilmeleri üzerinde anlamlı 

bir etkisinin olmadığı ifade edilebilir.  

Farklı motivasyonlara sahip fen bilgisi öğretmen adaylarının kelime 

işlemci programını fen derslerinin amacına uygun kullanabilme 

yeterliklerinin belirlenmesi için gerçekleştirilen analizler aşağıda yer 

almaktadır. Motivasyon gruplarına göre KİT ve alt boyutlarının puan 

ortalamalarının betimsel istatistikleri Tablo 13’te verilmiştir.  

Tablo 13: Motivasyon Gruplarına göre KİT ve Alt Boyutlarının Puan 

Ortalamalarının Betimsel İstatistikleri  

KĠT ve alt 

boyutları 
Motivasyon N  ̅ S Minimum Maksimum Medyan 

Yeterlik 

(%) 

ÇNO 

DM 23 6,70 2,51 0,00 11,00 7,00 41,88 

OM 27 6,93 2,02 4,00 12,00 6,00 43,31* 

YM 22 6,14 2,17 0,00 9,00 6,00 38,38 

ADO 

DM 23 9,09 1,31 5,00 11,00 9,00 64,93 

OM 27 9,41 1,78 3,00 13,00 10,00 67,21* 

YM 22 8,77 2,02 4,00 13,00 9,00 62,64 

TO 

DM 23 11,13 4,58 0,00 17,00 11,00 55,65 

OM 27 13,04 4,84 0,00 18,00 14,00 65,20 

YM 22 13,36 4,40 0,00 18,00 14,00 66,80* 

KHO 
DM 23 3,04 2,03 0,00 7,00 3,00 30,40 

OM 27 3,89 1,93 0,00 8,00 4,00 38,90 
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YM 22 4,14 1,75 2,00 8,00 4,00 41,40* 

KİT 

Toplam 

DM 23 29,96 6,33 17,00 45,00 30,00 49,93 

OM 27 33,26 5,79 20,00 46,00 33,00 55,43* 

YM 22 32,41 7,30 16,00 45,00 33,50 54,02 

* diğer gruplara göre yüksek yeterlik  

 

Tablo 13 incelendiğinde, orta motivasyona sahip öğretmen adaylarının 

ortalaması ÇNO’da  ̅=6,93; ADO’da  ̅=9,41 ve KİT toplamda 

 ̅=33,26 olup diğer gruplardan yüksektir. Bununla birlikte, yüksek 

motivasyona sahip öğretmen adaylarının ortalaması TO’da  ̅=13,36 

ve KHO’da  ̅=4,14 olup diğer gruplardan yüksektir. Bu bağlamda, 

farklı motivasyonlara sahip fen bilgisi öğretmen adaylarının kelime 

işlemci programını fen derslerinin amacına uygun kullanabilme 

yeterlikleri incelendiğinde, KİT toplam, ÇNO ve ADO alt 

boyutlarında orta motivasyona sahip öğretmen adayları, düşük ve 

yüksek motivasyona sahip öğretmen adaylarına göre daha yüksek 

yeterlik göstermişlerdir. Ayrıca, TO ve KHO alt boyutlarında yüksek 

motivasyona sahip öğretmen adaylarının, düşük ve orta motivasyona 

sahip öğretmen adaylarına göre daha yüksek yeterlik gösterdikleri 

saptanmıştır. Motivasyon gruplarına göre KİT’teki alt boyutların puan 

ortalamalarının karşılaştırılması için Kruskal-Wallis testi uygulanmış 

olup bulgular Tablo 14’te verilmiştir.  

Tablo 14: Motivasyon Gruplarına göre KİT’teki Alt Boyutların Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması  

KĠT’teki alt 

boyutlar 
Motivasyon N Sıra Ortalaması sd χ2 p 

ÇNO 

DM 23 38,04 

2 1,02 0,60 OM 27 38,20 

YM 22 32,80 
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ADO 

DM 23 35,52 

2 2,34 0,31 OM 27 40,85 

YM 22 32,18 

TO 

DM 23 28,83 

2 4,60 0,10 OM 27 39,78 

YM 22 40,50 

KHO 

DM 23 30,30 

2 3,07 0,22 OM 27 39,31 

YM 22 39,52 

 

Tablo 14 incelendiğinde, motivasyona göre grupların ÇNO, ADO, TO 

ve KHO alt boyutu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olmadığı görülmektedir (p>0,05). Motivasyon gruplarına göre 

KİT toplam puanlarının betimsel istatistikleri Tablo 15’te verilmiştir.  

Tablo 15: Motivasyon Gruplarına göre KİT Toplam Puanlarının Betimsel 

İstatistikleri  

Motivasyon N  ̅ S 

DM 23 29,96 6,33 

OM 27 33,26 5,79 

YM 22 32,41 7,30 
 

Tablo 15 incelendiğinde, orta motivasyona sahip öğretmen adaylarının 

KİT toplam puanlarının ortalamasının  ̅=33,26 diğer gruplardan 

yüksek olduğu görülmektedir. Motivasyon gruplarına göre KİT 

toplam puanlarının karşılaştırılması için tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) uygulanmış olup sonuçları Tablo 16’da verilmiştir.  

Tablo 16: Motivasyon Gruplarına göre KİT Toplam Puanlarının ANOVA Sonuçları  

Varyansın kaynağı  Kareler toplamı  sd  Kareler ortalaması  F  p  

Gruplar arası   142,32 2 71,16 1,71 0,19 

Gruplar içi  2871,46 69 41,62   

Toplam  3013,78 71    
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Tablo 16 incelendiğinde, motivasyon gruplarına göre KİT toplam 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

belirlenmiştir, F(2, 71)=1,71; p>0,05. Başka bir deyişle, motivasyonun 

öğretmen adaylarının kelime işlemci programını derslerinin amacına 

uygun olarak kullanabilmeleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı 

ifade edilebilir.  

BiliĢsel Stil ve Motivasyon EtkileĢimine göre Tablolama ve Kelime 

ĠĢlemci Programlarının Kullanımına Yönelik Bulgular  

Fen bilgisi öğretmen adaylarının kelime işlemci programını fen 

derslerinin amacına uygun kullanabilme yeterlikleri açısından bilişsel 

stil ve motivasyon etkileşimi olup olmadığının belirlenmesi için 

gerçekleştirilen analizler aşağıda yer almaktadır. Gruplar; “AB-DM: 

alan bağımlı ve düşük motivasyon (11); AB-OM: alan bağımlı ve orta 

motivasyon (12); AB-YM: alan bağımlı ve yüksek motivasyon (13); 

AO-DM: alan orta ve düşük motivasyon (21); AO-OM: alan orta ve 

orta motivasyon (22); AO-YM: alan orta ve yüksek motivasyon (23); 

AB’-DM: alan bağımsız ve düşük motivasyon (31); AB’-OM: alan 

bağımsız ve orta motivasyon (32); AB’-YM: alan bağımsız ve yüksek 

motivasyon (33)” olarak kodlanmıştır. Bilişsel stil temelinde 

oluşturulan motivasyon gruplarının TT ve alt boyutlarının puan 

ortalamalarının betimsel istatistikleri Tablo 17’de verilmiştir.  
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Tablo 17: Bilişsel Stil Temelinde Oluşturulan Motivasyon Gruplarının TT ve Alt 

Boyutlarının Puan Ortalamalarının Betimsel İstatistikleri  

Grup N  ̅ S Minimum Maksimum Medyan Yeterlik (%) 

TO 

AB-DM 10 0,90 1,91 0,00 5,00 0,00 4,09 

AB-OM 11 0,27 0,91 0,00 3,00 0,00 1,23 

AB-YM 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AO-DM 4 1,50 3,00 0,00 6,00 0,00 6,82 

AO-OM 7 1,43 2,51 0,00 6,00 0,00 6,50 

AO-YM 6 1,67 2,42 0,00 6,00 0,50 7,59 

AB’-DM 9 0,56 1,67 0,00 5,00 0,00 2,55 

AB’-OM 9 4,11 4,05 0,00 9,00 6,00 18,68* 

AB’-YM 11 2,55 5,28 0,00 17,00 0,00 11,59 

PGO 

AB-DM 10 1,10 1,79 0,00 4,00 0,00 7,86 

AB-OM 11 1,64 2,38 0,00 6,00 0,00 11,71 

AB-YM 5 2,80 2,95 0,00 7,00 3,00 20,00* 

AO-DM 4 1,75 3,50 0,00 7,00 0,00 12,50 

AO-OM 7 1,71 2,93 0,00 6,00 0,00 12,21 

AO-YM 6 1,17 2,86 0,00 7,00 0,00 8,36 

AB’-DM 9 2,11 2,57 0,00 6,00 0,00 15,07 

AB’-OM 9 2,44 3,71 0,00 8,00 0,00 17,43 

AB’-YM 11 2,27 3,26 0,00 8,00 0,00 16,21 

SGO 

AB-DM 10 3,00 5,03 0,00 13,00 0,00 13,64 

AB-OM 11 2,00 4,47 0,00 12,00 0,00 9,09 

AB-YM 5 2,40 5,37 0,00 12,00 0,00 10,91 

AO-DM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AO-OM 7 1,14 3,02 0,00 8,00 0,00 5,18 

AO-YM 6 2,00 4,90 0,00 12,00 0,00 9,09 

AB’-DM 9 1,89 3,95 0,00 11,00 0,00 8,59 

AB’-OM 9 4,00 6,25 0,00 14,00 0,00 18,18 

AB’-YM 11 5,09 7,27 0,00 18,00 0,00 23,14* 

ÇGO 

AB-DM 10 1,40 4,43 0,00 14,00 0,00 8,75 

AB-OM 11 2,82 5,15 0,00 14,00 0,00 17,63 

AB-YM 5 2,40 5,37 0,00 12,00 0,00 15,00 

AO-DM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AO-OM 7 2,86 4,91 0,00 11,00 0,00 17,88 
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AO-YM 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AB’-DM 9 3,67 4,56 0,00 10,00 0,00 22,94 

AB’-OM 9 4,89 5,95 0,00 13,00 0,00 30,56* 

AB’-YM 11 4,00 5,73 0,00 14,00 0,00 25,00 

TT 

Toplam  

AB-DM 10 6,40 11,02 0,00 35,00 2,00 8,65 

AB-OM 11 6,73 10,33 0,00 27,00 3,00 9,09 

AB-YM 5 7,60 11,76 0,00 28,00 3,00 10,27 

AO-DM 4 3,25 3,78 0,00 7,00 3,00 4,39 

AO-OM 7 7,14 8,53 0,00 25,00 6,00 9,65 

AO-YM 6 4,83 6,97 0,00 18,00 2,00 6,53 

AB’-DM 9 8,22 10,44 0,00 29,00 6,00 11,11 

AB’-OM 9 15,44 16,53 0,00 43,00 9,00 20,86* 

AB’-YM 11 13,91 16,66 0,00 39,00 6,00 18,80 

* diğer gruplara göre yüksek yeterlik  

 

Tablo 17 incelendiğinde, farklı bilişsel stillere ve motivasyonlara 

sahip öğretmen adaylarının TT toplam, TO ve ÇGO alt boyutlarında 

alan bağımsız ve orta motivasyona sahip öğretmen adayları diğer 

gruplara göre daha yüksek yeterlik göstermişlerdir. Bununla birlikte, 

SGO’da alan bağımsız ve yüksek motivasyona sahip, PGO’da ise alan 

bağımlı ve yüksek motivasyona sahip öğretmen adaylarının diğer 

gruplara göre daha yüksek yeterlik gösterdikleri saptanmıştır.  

Bilişsel stil temelinde oluşturulan motivasyon gruplarının TT toplam 

puan ortalamalarının karşılaştırılması için Kruskal-Wallis testi 

uygulanmış olup bulgular Tablo 18’de verilmiştir.  
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Tablo 18: Bilişsel Stil Temelinde Oluşturulan Motivasyon Gruplarının TT Toplam 

Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması  

TT’deki alt 

boyutlar  
Grup   N Sıra Ortalaması sd χ

2
 p 

TT Toplam 

AB-DM 10 31,75 

8 4,54 0,81 

AB-OM 11 32,27 

AB-YM 5 35,10 

AO-DM 4 30,13 

AO-OM 7 37,64 

AO-YM 6 33,08 

AB’-DM 9 36,94 

AB’-OM 9 47,28 

AB’-YM 11 39,95 
 

Tablo 18 incelendiğinde, bilişsel stil temelinde oluşturulan 

motivasyon gruplarının TT toplam puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (p>0,05). 

Başka bir deyişle, bilişsel stil ve motivasyon etkileşiminin öğretmen 

adaylarının tablolama programını derslerinin amacına uygun olarak 

kullanabilmeleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı ifade 

edilebilir.  

Fen bilgisi öğretmen adaylarının kelime işlemci programını fen 

derslerinin amacına uygun kullanabilme yeterlikleri açısından bilişsel 

stil ve motivasyon etkileşimi olup olmadığının belirlenmesi için 

gerçekleştirilen analizler aşağıda yer almaktadır. Bilişsel stil temelinde 

oluşturulan motivasyon gruplarının KİT ve alt boyutlarının puan 

ortalamalarının betimsel istatistikleri Tablo 19’da verilmiştir.  
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Tablo 19: Bilişsel Stil Temelinde Oluşturulan Motivasyon Gruplarının KİT ve Alt 

Boyutlarının Puan Ortalamalarının Betimsel İstatistikleri  

 Grup N  ̅ S Minimum Maksimum Medyan Yeterlik (%) 

ÇNO 

AB-DM 10 6,60 3,03 0,00 10,00 7,00 41,25 

AB-OM 11 6,64 1,91 4,00 11,00 6,00 41,50 

AB-YM 5 6,00 2,00 4,00 9,00 5,00 37,50 

AO-DM 4 6,00 2,45 4,00 9,00 5,50 37,50 

AO-OM 7 7,29 1,38 6,00 10,00 7,00 45,56* 

AO-YM 6 5,67 1,37 4,00 8,00 5,50 35,44 

AB’-DM 9 7,11 2,09 5,00 11,00 7,00 44,44 

AB’-OM 9 7,00 2,65 5,00 12,00 6,00 43,75 

AB’-YM 11 6,45 2,66 0,00 9,00 7,00 40,31 

ADO 

AB-DM 10 8,60 1,65 5,00 10,00 9,00 61,43 

AB-OM 11 9,73 1,01 8,00 12,00 10,00 69,50 

AB-YM 5 8,60 1,67 6,00 10,00 9,00 61,43 

AO-DM 4 9,00 0,82 8,00 10,00 9,00 64,29 

AO-OM 7 8,00 2,52 3,00 10,00 8,00 57,14 

AO-YM 6 8,00 2,37 4,00 11,00 8,50 57,14 

AB’-DM 9 9,67 0,87 8,00 11,00 10,00 69,07 

AB’-OM 9 10,11 1,36 8,00 13,00 10,00 72,21* 

AB’-YM 11 9,27 2,01 5,00 13,00 9,00 66,21 

TO 

AB-DM 10 8,60 5,36 0,00 17,00 9,00 43,00 

AB-OM 11 12,73 5,59 0,00 18,00 15,00 63,65 

AB-YM 5 12,40 1,52 10,00 14,00 13,00 62,00 

AO-DM 4 14,00 3,46 9,00 17,00 15,00 70,00 

AO-OM 7 13,57 1,99 10,00 16,00 14,00 67,85 

AO-YM 6 12,00 6,54 0,00 17,00 15,00 60,00 

AB’-DM 9 12,67 2,45 10,00 16,00 12,00 63,35 

AB’-OM 9 13,00 5,81 0,00 18,00 13,00 65,00 

AB’-YM 11 14,55 3,91 9,00 18,00 16,00 72,75* 

KHO 

AB-DM 10 2,70 2,21 0,00 6,00 3,00 27,00 

AB-OM 11 3,82 1,99 0,00 8,00 4,00 38,20 

AB-YM 5 3,20 1,30 2,00 5,00 3,00 32,00 

AO-DM 4 2,50 2,08 0,00 5,00 2,50 25,00 

AO-OM 7 3,57 1,90 0,00 6,00 4,00 35,70 
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AO-YM 6 4,00 1,55 3,00 6,00 3,00 40,00 

AB’-DM 9 3,67 1,87 0,00 7,00 4,00 36,70 

AB’-OM 9 4,22 2,05 0,00 7,00 5,00 42,20 

AB’-YM 11 4,64 1,96 2,00 8,00 4,00 46,40* 

KİT 

Toplam 

AB-DM 10 26,50 6,26 17,00 35,00 26,50 44,17 

AB-OM 11 32,91 6,67 20,00 44,00 33,00 54,85 

AB-YM 5 30,20 3,42 25,00 34,00 31,00 50,33 

AO-DM 4 31,50 4,36 25,00 34,00 33,50 52,50 

AO-OM 7 32,43 3,78 26,00 38,00 32,00 54,05 

AO-YM 6 29,67 9,03 16,00 39,00 33,50 49,45 

AB’-DM 9 33,11 5,62 27,00 45,00 32,00 55,18 

AB’-OM 9 34,33 6,36 26,00 46,00 33,00 57,22 

AB’-YM 11 34,91 7,26 25,00 45,00 35,00 58,18* 

* diğer gruplara göre yüksek yeterlik  

 

Tablo 19 incelendiğinde, farklı bilişsel stillere ve motivasyonlara 

sahip öğretmen adaylarının KİT toplam, TO ve KHO alt boyutlarında 

alan bağımsız ve yüksek motivasyona sahip öğretmen adayları diğer 

gruplara göre daha yüksek yeterlik göstermişlerdir. Bununla birlikte, 

ÇNO’da alan orta ve orta motivasyona sahip, ADO’da ise alan 

bağımsız ve orta motivasyona sahip öğretmen adaylarının diğer 

gruplara göre daha yüksek yeterlik gösterdikleri belirlenmiştir. Bilişsel 

stil ve motivasyona göre KİT toplam puan ortalamalarının iki faktörlü 

ANOVA sonuçları Tablo 20’de verilmiştir.  
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Tablo 20: Bilişsel Stil ve Motivasyona göre KİT Toplam Puan Ortalamalarının İki 

Faktörlü ANOVA Sonuçları  

Varyansın kaynağı  Kareler toplamı  sd  Kareler ortalaması  F  p  

Bilişsel stil  243,72 2 121,86 3,07 0,05 

Motivasyon  93,23 2 46,61 1,18 0,32 

Bilişsel stil x 

Motivasyon   
109,21 4 27,30 0,69 0,60 

Hata  2498,06 63 39,65   

Toplam  3013,78 71    

 

Tablo 20 incelendiğinde, bilişsel stil ve motivasyonun öğretmen 

adaylarının kelime işlemci testi başarıları üzerindeki ortak etkisinin 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir, F(4, 63)=0,69; p>0,05. Başka bir 

deyişle, bilişsel stil ve motivasyon etkileşiminin öğretmen adaylarının 

kelime işlemci programını derslerinin amacına uygun olarak 

kullanabilmeleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı ifade 

edilebilir.  

 

TARTIġMA, SONUÇ VE ÖNERĠLER  

Farklı bilişsel stillere sahip fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar 

programlarını (tablolama ve kelime işlemci) fen derslerinin amacına 

uygun kullanabilme yeterlikleri incelendiğinde,  

 Tablolama programı için TT toplam ve TT’de yer alan TO, 

PGO, SGO ve ÇGO alt boyutlarında alan bağımsız öğretmen 

adaylarının, alan orta ve alan bağımlı öğretmen adaylarına göre 

daha yüksek yeterlik gösterdikleri tespit edilmiştir. Fakat bu 

yeterlik düzeyleri düşük düzey olarak sınıflandırılmıştır. Bilişsel 

stil gruplarına göre TT ve alt boyutlarının puan ortalamaları 
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karşılaştırıldığında, TT toplam ve TT’de yer alan TO, PGO, 

SGO, ÇGO puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı belirlenmiştir.  

 Kelime işlemci programı için KİT toplam ve KİT’te yer alan 

ÇNO, ADO, TO ve KHO alt boyutlarında alan bağımsız 

öğretmen adaylarının, alan orta ve alan bağımlı öğretmen 

adaylarına göre daha yüksek yeterlik gösterdikleri tespit 

edilmiştir. Fakat bu yeterlik düzeyleri orta düzey olarak 

sınıflandırılmıştır. Bilişsel stil gruplarına göre KİT ve alt 

boyutlarının puan ortalamaları karşılaştırıldığında, ÇNO, TO ve 

KHO puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı, buna karşın ADO puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olduğu ve alan bağımsız grupta yer alan 

öğretmen adaylarının puan ortalamalarının diğer gruplardan daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında, 

ADO için kazanım bazında incelemenin yapılmasının gerekli 

olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, bilişsel stil gruplarına göre 

KİT toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olduğu, alan bağımsız öğretmen adaylarının puan ortalamasının, 

alan bağımlı öğretmen adaylarından anlamlı derecede yüksek 

olduğu tespit edilmiştir.  

Farklı motivasyonlara sahip fen bilgisi öğretmen adaylarının 

bilgisayar programlarını (tablolama ve kelime işlemci) fen derslerinin 

amacına uygun kullanabilme yeterlikleri incelendiğinde,  
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 Tablolama programı için TO ve ÇGO alt boyutlarında orta 

motivasyona sahip öğretmen adaylarının, düşük ve yüksek 

motivasyona sahip öğretmen adaylarına göre daha yüksek 

yeterlik gösterdikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, TT toplam, 

PGO ve SGO alt boyutlarında yüksek motivasyona sahip 

öğretmen adaylarının, düşük ve orta motivasyona sahip 

öğretmen adaylarına göre daha yüksek yeterlik gösterdikleri 

tespit edilmiştir. Motivasyon gruplarına göre TT ve alt 

boyutlarının puan ortalamaları karşılaştırıldığında, TT toplam, 

TO, PGO, SGO, ÇGO ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir.  

 Kelime işlemci programı için KİT toplam, ÇNO ve ADO alt 

boyutlarında orta motivasyona sahip öğretmen adaylarının, 

düşük ve yüksek motivasyona sahip öğretmen adaylarına göre 

daha yüksek yeterlik gösterdikleri belirlenmiştir. Bununla 

birlikte, TO ve KHO alt boyutlarında yüksek motivasyona sahip 

öğretmen adaylarının, düşük ve orta motivasyona sahip 

öğretmen adaylarına göre daha yüksek yeterlik gösterdikleri 

tespit edilmiştir. Motivasyona göre grupların ÇNO, ADO, TO ve 

KHO alt boyutu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olmadığı belirlenmiştir. Orta motivasyona sahip öğretmen 

adaylarının KİT toplam puanlarının ortalamasının diğer 

gruplardan yüksek olduğu, buna karşın motivasyon gruplarına 

göre KİT toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olmadığı tespit edilmiştir.  
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Farklı bilişsel stillere ve motivasyonlara sahip fen bilgisi öğretmen 

adaylarının bilgisayar programlarını (tablolama ve kelime işlemci) fen 

derslerinin amacına uygun kullanabilme yeterlikleri incelendiğinde,  

 Tablolama programı için TT toplam, TO ve ÇGO alt

boyutlarında alan bağımsız ve orta motivasyona sahip öğretmen

adaylarının diğer gruplara göre daha yüksek yeterlik

gösterdikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, SGO’da alan

bağımsız ve yüksek motivasyona sahip, PGO’da ise alan bağımlı

ve yüksek motivasyona sahip öğretmen adaylarının diğer

gruplara göre daha yüksek yeterlik gösterdikleri tespit edilmiştir.

 Kelime işlemci programı için KİT toplam, TO ve KHO alt

boyutlarında alan bağımsız ve yüksek motivasyona sahip

öğretmen adaylarının diğer gruplara göre daha yüksek yeterlik

gösterdikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, ÇNO’da alan orta

ve orta motivasyona sahip, ADO’da ise alan bağımsız ve orta

motivasyona sahip öğretmen adaylarının diğer gruplara göre

daha yüksek yeterlik gösterdikleri tespit edilmiştir.

Alan yazında, fen bilgisi öğretmen adaylarının ders amacına uygun 

şekilde tablolama programını kullanabilme düzeylerinin düşük 

(Yenikalaycı ve Ateş, 2021) ve orta (Yenikalaycı, 2015; Yenikalaycı 

ve Ateş, 2019b) düzeyde olduğu, bununla birlikte kelime işlemci 

programını kullanabilme düzeylerinin orta (Elmalı, 2015; Yenikalaycı 

ve Ateş, 2021) düzeyde olduğu ifade edilmektedir. Grant, Malloy ve 

Murphy (2009), işletme öğrencilerinin algılanan bilgisayar becerileri 

puanları ile kelime işlemci ve tablolama kullanım becerilerindeki 
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gerçek puanlarını temel, orta ve ileri olmak üzere üç temel yeterlilik 

düzeyinde değerlendirmişlerdir. Öğrencilerin algı ve performans 

açısından kelime işlemci programı için bazı farklılıklar olduğunu ve 

tablolama becerileri için ise anlamlı bir fark olduğunu bulmuşlardır. 

Bu doğrultuda, müfredatın tablolama becerilerindeki önemli beceri 

eksikliğine odaklanacak şekilde yeniden tasarlanmasına dikkat 

çekmişlerdir. Ayrıca, kelime işlemci konusunda yetersiz olan 

öğrencilerin bu becerileri geliştirmek için ek eğitim almaları 

gerektiğini belirtmişlerdir. Upreti ve Surya (2011) ortaokul 

öğretmenlerinin becerilerini ölçtükleri araştırmalarında, çoğu 

öğretmenin kelime işlem (Word) ve tablolama (Excel) kullanımında 

orta düzeyde yeterliğe sahip olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca, yüksek 

düzeyde ilgili yeterliğe sahip olanların meslektaşlarına bilgisayar 

kullanarak görevi nasıl gerçekleştireceklerini öğretebildiklerini 

gözlemlemişlerdir. Bu bağlamda hem yeterliğin hem de teknolojiye 

önceden maruz kalmanın, öğrenme-öğretme sürecine bilgisayarı 

entegre etme konusunda öğretmenlerin somut gelişimini sağlamada 

önemli bir rol oynadığına dikkat çekmişlerdir. Yeterliği geliştirmek 

için bilgisayar becerilerini vurgulayan bilgisayar eğitimi kurslarının 

verilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.  

Guy ve Lownes-Jackson (2010), işletme öğrencilerinin bilgisayar bilgi 

ve beceri düzeylerine ilişkin öz yeterlik inançları ile Word ve Excel 

kullanarak gösterdikleri beceriler arasında farklılık olduğunu tespit 

etmişlerdir. Neuville, Frenay ve Bourgeois (2007) psikoloji 

öğrencileri ile gerçekleştirdikleri araştırmalarında, motivasyon 

değişkenlerinin öz düzenleyici öğrenme stratejileri ve bunların 
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performans üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu, ancak 

motivasyon değişkenlerinin performansı doğrudan etkilemediğini 

belirlemişlerdir. Bununla birlikte, görev değeri ve öz yeterlik 

sonuçları, görev değerinin tüm öğrenme stratejileri ve davranışsal 

sonuçlar üzerinde yalnızca temel etkisini gösterdiğini tespit 

etmişlerdir. Benzer şekilde Abdullah ve Mustafa (2019), fen ve 

edebiyat öğrencileri arasında bilgisayar öz yeterliği açısından fen 

öğrencileri lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu fakat 

öğrencilerin akademik başarıları ile bilgisayar öz yeterlikleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını saptamışlardır. Alan 

yazındaki bu sonuçlar, araştırma ile uyum göstermektedir. Öyle ki, 

bazı performans sorularında yüksek motivasyona sahip öğretmen 

adaylarının yeterlikleri diğer gruplara göre yüksek çıkarken, bazı 

performans sorularında da orta motivasyona sahip öğretmen 

adaylarının yeterlikleri yüksek çıkmıştır. Bu doğrultuda, 

motivasyonun ölçümünde farklı tekniklerden de yararlanılması 

önerilmektedir.  

Yenikalaycı ve Ateş (2019a), fen bilgisi öğretmen adaylarının bilişsel 

stilleri (alan bağımlı ve alan bağımsız) ile kelime işlemci ve tablolama 

programlarını ders içeriğine uygun kullanımlarına yönelik 

motivasyonları arasında ve bilişsel stil ile motivasyon ölçeğinin alt 

boyutları (öğrenme hedef yönelimi, konu değeri, öz yeterlik ve öz 

düzenleme) arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığını tespit etmişlerdir. 

Bu doğrultuda, alan bağımlı öğretmen adaylarının motivasyonları ile 

alan bağımsız öğretmen adaylarının motivasyonlarının benzer 

olduğunu saptamışlardır. Straker-Banks (2002), uzaktan eğitim 
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ortamında öğretmenlerin alan bağımlı ve alan bağımsız bilişsel stilleri 

ile bilgisayar öz algıları (bilgisayar öz yeterliği, bilgisayar kaygısı ve 

bilgisayar kullanışlılığı) arasında anlamlı bir ilişki olmadığını tespit 

etmiştir. Benzer şekilde, öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik 

tutumlarının sahip oldukları bilişsel stillerden bağımsız olduğu 

saptanmıştır (Altun, 2003; Altun ve Çakan, 2006). Alan yazındaki bu 

sonuçlar, araştırma ile uyum göstermektedir. Öyle ki, bazı performans 

sorularında alan bağımsız ve yüksek motivasyona sahip öğretmen 

adayları, bazılarında alan bağımsız ve orta motivasyona, bazılarında 

da alan orta ve orta motivasyona sahip öğretmen adayları diğer 

gruplara göre yüksek yeterlik göstermişlerdir. Bu doğrultuda, 

performans ölçümünde bilişsel stil ve motivasyonun ortak etkisinin 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir.  

Araştırmanın bulguları alan yazındaki diğer çalışmalarla karşılaştırılıp 

değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının alanları bağlamındaki 

örnekleri içerecek şekilde tablolama ve kelime işlemci programlarının 

kullanımı açısından zenginleştirilmiş mesleki gelişim programlarına 

ihtiyaç duydukları görülmektedir. Bu bağlamda, düzenlenecek 

programlarda bilişsel stil eğilimindeki farklılıkların dikkate alınması 

önerilmektedir.  
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GĠRĠġ 

Çocukların istenilen davranış ve alışkanlıkları kazanmaları, ailelerin 

onlarla sağlıklı iletişim kurmaları ile mümkündür (Yavuzer, 2001). 

Çocuğun sosyal deneyimler edindiği ilk yer olan ailede, anne-babanın 

ve ailenin diğer üyelerinin çocukla etkileşimi çocuğun aile içindeki 

statüsünü belirlemektedir (Terzioğlu, 2005). Anne-baba çocuğuna 

karşı olumsuz davranırsa, çocukta bazı sorunlu davranışlar; sıcak ve 

sevecen yaklaşırsa, çocuğun sosyal davranışlar göstermesinde pozitif 

yönde bir ilerleme görülecektir (Seefeldt, 2005).  

Aileden kalıtsal özelliklerle dünyaya gelen her birey, içinde yaşadığı 

toplumun değer yargılarını ve davranış kalıplarını önce ailesinden 

öğrenir. Bu açıdan aile, toplumu inşa eden en önemli kurumdur 

(Oktay, 2004). Özgüven (2000) aile kurumunun özelliklerini; evrensel 

bir nitelik taşıması, duygusal bir temele dayanması, şekillendirme 

özelliğinin olması, sınırlı büyüklük göstermesi, toplumun çekirdeğini 

oluşturması, yasal ve sosyal kurallara dayanması, toplumsal 

kurumlarla etkileşimli olması, aile üyelerinin bazı rolleri ve 

sorumlulukları bulunması,  özel bir yapıda olması şeklinde ifade 

etmektedir.  

Toplumun çekirdeğini oluşturan aile, neslin devamını sağlamanın 

yanında, yeni nesillere kültürel kimliğin taşınması, tarih ve toplum 

bilincinin aktarılması, ahlaki ve dinî değerlerin kazandırılması, 

çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi, sevgi, saygı, hoşgörüye dayanan 

tutumların ve değerlerin yerleştirilmesi gibi fonksiyonları 

üstlenmektedir (Doğan, 2006).  Aidiyet duygusu ise, kişilerarası bir 
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sistem içinde bireyin kendini algılaması olarak ifade edilmektedir 

(Choenarom, Williams ve Hagerty, 2005). Aidiyet Maslow’a göre 

fizyolojik ve güvenlik ihtiyacının hemen ardından gelmekte ve sadece 

duygu olarak değil, bireyin deneyimlerini ve çevreyle birlikte var 

olmasını da kapsamaktadır (Mavili, Kesen ve Daşbaş, 2014, Saki 

2018). Ait olma ihtiyacına sahip olan bireyin en çok aile ortamında bu 

ihtiyacı karşılanması gerekir (Saki 2018). Bireyin ait olma ihtiyacı 

karşılanamadığında birey kendini yalnız hisseder ve bu durum da 

mutsuzluğa yol açar (Kır, 2011). Ailenin içinde olmayı seven ve 

kendini bu gruba ait hisseden bireyler psikolojik olarak mutludurlar 

(Güneş, 2017). Ailedeki bireylerin birbirleriyle fazla zaman 

geçirmelerinin ve birbirlerine sıcak yaklaşımın aile aidiyeti düzeyini 

yükselttiği görülmüştür (Kılıçarslan, 2010). Aile iklimi, ailenin 

işleyişini ve kalitesini büyük ölçüde belirlemektedir (Björnberg ve 

Nicholson, 2007). Özellikle ergenlik döneminde aidiyet ihtiyacı 

toplum tarafından kabul edilen sınırlar içinde karşılanmıyorsa bu 

durum riskli davranışları da içerebilir (Duru, 2007). Birey aile 

içerisinde ait olma ihtiyacını yeterince karşılayamazsa, kendini ait 

hissedeceği yeni gruplar aramaya başlar (Güneş, 2016).  

Tüm dünyada küreselleşme ile birlikte toplumların gelenek ve 

görenekleri de kaybolmaya başlamıştır. Bu değerlerin devamlılığını ve 

korunmasını sağlamak için nesiller arası ilişkilerin güçlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu değerleri korumak bizim sorumluluğumuzdur (Şen 

& Haktanır, 2007). Günümüzde gençlerin ahlaki bozulma ve değer 

kaybı yaşadıkları konusunda yetişkinler arasında genel bir kabulün var 

olduğu söylenebilir (Düzgüner, 2015). Aile değerleri, zayıflayan 
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değerlerin başında gelmektedir. Bu nedenle toplumdaki aile kurumu 

kendisinden beklenen görevleri yerine getirmemeye başlamışsa 

bireysel ve toplumsal sorunlar kaçınılmazdır (Vatandaş, 2011). Aile 

değerlerine sahip olmak ve o değerleri korumakla ailenin varlığı 

devam eder, çünkü Türkiye’de aile hala temel referans ve güven 

merkezi olma özelliğini korumaktadır (Gürcan, 2011). Aile bireyleri 

arasında sevgi ve saygıya dayalı olarak kurulacak bağlar; değerleri ve 

kişilikleri olan çocuklar yetişmesine dolayısıyla toplumun sağlam 

temeller üzerine inşa edilmesine katkı sağlayacaktır (Elmas, 2017). 

Araştırmalara göre aidiyet duygusunun sağlıklı olması ile akademik 

başarı, uyum ve yüksek öz saygı arasında ilişki bulunmuştur 

(Alptekin, 2011). Aidiyet hissini karşılayamayan bireyler bütünleşe-

mediklerinden, ruhsal ihtiyaçları yeterince karşılanmadığından ruhsal 

problemler görülebilir (Güneş, 2016). 

YÖNTEM 

Araştırmada üniversite öğrencilerinin aile aidiyeti düzeyleri ile 

demografik değişkenleri arasında farklılaşma olup olmadığının 

incelendiği ilişkisel yöntem kullanılmıştır. İlişkisel tarama birden 

fazla sayıdaki değişken arasında farklılaşma olup olmadığını ve 

farklılaşmanın derecesini belirleyen araştırma modelleridir (Karasar, 

2014, s.81). 

Katılımcılar, Gümüşhane Üniversitesinde eğitim gören 373 üniversite 

öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada, Aile Aidiyeti Ölçeği ve 

kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma veriler çevrimiçi olarak 

Google Formlar aracılığıyla toplanmıştır. 
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Öğrencilerin cinsiyet, bölüm, kardeş sayısı, anne eğitim durumu, baba 

eğitim durumu ve algılanan anne-baba tutumuna ilişkin tanımlayıcı 

özellikleri Tablo 1'de sunulmuştur.  

Tablo 1. Tanımlayıcı Bulgular  

 % f Toplam 

Cinsiyet Kız 81 302 
373 

Erkek 19 71 

Bölüm Yaşlı bakım 43,4 162 

373 
Tıbbi 

laboratuvar 

12,6 47 

Çocuk gelişimi 44,0 164 

Kardeş sayısı 1 7,5 28 

373 

2 16,6 62 

3 33,8 126 

4 ve üzeri 42,1 157 

 

Anne eğitim 

durumu 

İlkokul mezunu 68,9 257 

373 
Ortaokul 

mezunu 

19,3 72 

Lise-Üniversite 

mezunu 

11,8 44 

Baba eğitim 

durumu 

İlkokul mezunu 50,7 189 

373 
Ortaokul 

mezunu 

26,3 98 

Lise-Üniversite  23,1 86 
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Algılanan anne-

baba tutumu 

Koruyucu 

tutum 

57,4 214 

373 

Otoriter tutum 19,3 72 

Demokratik 

tutum 

12,6 47 

Serbest tutum 10,7 40 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya 302 (%81) kız, 71 (%19) erkek 

öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 162 (%43.4)’si yaşlı bakımı, 47 

(%12.6)’si tıbbi laboratuvar ve 164 (%44)’ü çocuk gelişimi programı 

öğrencisidir. Katılımcıların kardeş sayısı durumları incelendiğinde; 28 

(%7,5)’inin bir kardeş, 62 (%16,6)’sinin iki kardeş, 126 (%33,8)’sının 

üç kardeş ve 157 (%42,1)’sinin dört ve üzeri kardeş sayısına sahip 

olduğu görülmektedir. Katılımcıların anne eğitim durumları 

incelendiğinde; 257 (%68,9)’sinin annesi ilkokul mezunu, 72 

(%19,3)’sinin annesi ortaokul mezunu ve 44 (%11,8)’ünün annesi lise 

veya üniversite mezunudur. Katılımcıların baba eğitim durumları 

incelendiğinde; 189 (%50,7)’unun babası ilkokul mezunu, 98 

(%26,3)’inin babası ortaokul mezunu ve 86 (%23,1)’sının babası lise 

veya üniversite mezunudur.  

Öğrencilerin Aile Aidiyeti Ölçeğine ilişkin elde edilen ölçek 

puanlarına ilişkin normallik değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Öğrencilerin Aile Aidiyeti Ölçeği Puanları 

Ölçek N X  Ss Skewness Kurtosis 

Kendilik 

aidiyeti alt 

boyut 

373 54,40 6,7405 -1,506 1,780 

Aile 

aidiyeti alt 

boyut 

373 18,52 3,4622 -,420 -,119 

Aile 

aidiyeti 

toplam 

373 72,92 9,30233 -1,168 ,957 

Tablo 2 incelendiğinde ölçek puanlarının normal dağılım gösterdiği 

söylenebilir. Skewness ve Kurtosis değerleri ±2 arasında ise dağılım 

normal kabul edilebilir (George ve Mallery, 2010; Tabachnick ve 

Fidell, 2007). 

AraĢtırmada Kullanılan Ölçme Araçları 

Katılımcılara Kişisel Bilgi Formu ve Aile Aidiyeti Ölçeği 

uygulanmıştır. 

KiĢisel Bilgi Formu 

Katılımcıların cinsiyet, bölüm, kardeş sayısı, anne eğitim durumu, 

baba eğitim durumu ve algılanan anne-baba tutumunu belirlemeye 

yönelik olarak oluşturulmuştur.  

Aile Aidiyeti Ölçeği(AAÖ) 

Bireylerin aile aidiyet düzeylerini ölçmek amacıyla Mavili, Kesen ve 

Daşbaş (2015) tarafından geliştirilen Aile Aidiyeti Ölçeğinin (AAÖ) 

geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçek 17 maddeden 
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oluşan beşli likert tipindedir. Aile Aidiyeti alt boyutu beş maddeden, 

kendilik aidiyeti alt boyutu 12 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten elde 

edilen alt faktörlere ait puanlar arasındaki korelasyonların 0,489 ile 

0,805 arasında değiştiği görülmüştür. Aile aidiyeti ölçeği için 

Cronbach Alpha 0.94 olarak bulunmuştur.  

BULGULAR 

Bu bölümde öğrencilerin aile aidiyeti ölçeği puanlarının cinsiyet, anne 

eğitim durumu, baba eğitim durumu ve algılanan anne-baba tutumu 

değişkenlerine göre farklılaşma olup olmadığına ilişkin bulgulara yer 

verilmiştir. 

Katılımcı öğrencilerin aile aidiyeti ile cinsiyet değişkeni arasında 

farklılaşmayı belirlemek için yapılan analiz Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Öğrencilerin Aile Aidiyeti Puanlarının Cinsiyete Göre Farklılaşması 

Gruplar N 
X  

S sd t p 

Erkek 
71 73,68 8,32342 

371 0,764 0,445 

Kız 
302 72,74 9,52185 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin aile aidiyeti ölçeğinden almış 

oldukları puanlardaki farklılaşmayı tespit etmek için yapılan t 

testinde, kız öğrenciler ile (Kız = 73,68), erkek öğrenciler (Erkek = 

72,74) arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır [t(371)=0,764, 

p=0,445, p>0.05]. 
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Tablo 4. Öğrencilerin Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Aile Aidiyeti 

Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd 

Kareler 

Ortalaması 

F p 

Gruplar 

arası 
177,557 2 88,779 

1,026 ,359 

Gruplar içi 32012,866 370 86,521 

Toplam 32190,424 372    

Tablo 4 incelendiğinde anne eğitim düzeyi farklı olan 373 kişilik bir 

öğrenci grubunun, aile aidiyeti ölçeği puanları aile anne eğitim düzeyi 

ilkokul olan öğrencilerin ortalaması ( X ilkokul = 72,46), ortaokul olan 

öğrencilerin ortalaması ( X ortaokul = 74,08) ve lise veya üniversite olan 

öğrencilerin ortalamasının ( X lise-üniversite = 73,68) en az ikisi arasında 

fark bulunmamıştır [F(2-370) = 1,026, p>0.05].  

Tablo 5. Öğrencilerin Baba Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Aile Aidiyeti 

Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd 

Kareler 

Ortalaması 

F p 

Gruplar 

arası 
59,372 2 29,686 

,342 ,711 

Gruplar içi 32131,051 370 86,841 

Toplam 32190,424 372    
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Tablo 5 incelendiğinde baba eğitim düzeyi farklı olan 373 kişilik bir 

öğrenci grubunun, aile aidiyeti ölçeği puanları ile baba eğitim düzeyi 

ilkokul olan öğrencilerin ortalaması (ilkokul = 73,08), ortaokul olan 

öğrencilerin ortalaması (ortaokul = 72,27) ve lise veya üniversite olan 

öğrencilerin ortalamasının (lise-üniversite= 73,30) en az ikisi arasında 

fark bulunmamıştır [F(2-370) =,0342, p>0.05]. 

Tablo 6. Öğrencilerin Algılanan Anne-Baba Tutumu Değişkenine Göre Aile 

Aidiyeti Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd 

Kareler 

Ortalaması 

F p 

Gruplar 

arası 
815,144 3 271,715 

3,196 ,024 

Gruplar içi 31375,280 369 85,028 

Toplam 32190,424 372    

Tablo 6 incelendiğinde algılanan anne-baba tutumu farklı olan 373 

kişilik bir öğrenci grubunun, aile aidiyeti ölçeği puanları ile algılanan 

anne-baba tutumu koruyucu olan öğrencilerin ortalaması ( X koruyucu = 

73,14), otoriter olan öğrencilerin ortalaması ( X otoriter = 70,63), 

demokratik olan öğrencilerin ortalaması ( X demokratik = 75,89) ve 

serbest olan öğrencilerin ortalamasının ( X serbest = 72,40) en az ikisi 

arasında anlamlı fark gözlenmiştir [F(3-369) =3,196, p<0.05]. Çoklu 

karşılaştırma testine göre, anlamlı farkın otoriter tutum ve demokratik 

tutum arasında olduğu görülmüştür.  
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Tablo 7. Öğrencilerinin Kardeş Sayısına Göre Aldıkları Puanların Karşılaştırılması 

Tablo 7’ de araştırmaya katılan tek çocuk olan öğrencilerin aile 

aidiyeti ölçeğinden aldıkları puanların sıra ortalaması 230,32; iki 

kardeş olan öğrencilerin aldıkları puanların ortalaması 181,67;  üç 

kardeş olan öğrencilerin aldıkları puanların sıra ortalaması 199,12; 4 

ve üzeri kardeş olan öğrencilerin aldıkları puanların ortalaması 

171,16’dır. Gruplar arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur 

[χ2(3)=9,468; p=,024; p<0,05]. Analiz sonucuna göre tek çocuk ile iki 

kardeş olanlar, tek çocuk ile dört ve üzeri kardeş olanlar ve üç kardeş 

ile dört ve üzeri kardeş olanlar arasında olduğu tespit edilmiştir. 

SONUÇ 

Araştırma sonucunda öğrencilerin aile aidiyet düzeyleri ile cinsiyet 

arasında fark bulunmamıştır. Aile aidiyet düzeyleri ile anne eğitim 

düzeyi arasında fark bulunmamıştır. Aile aidiyet düzeyleri ile baba 

eğitim düzeyi arasında fark bulunmamıştır. Öğrencilerin aile aidiyet 

düzeyleri ile algılanan anne baba tutumu arasındaki farklılık anlamlı 

KardeĢ 

Sayısı 
N 

Sıra 

Ortalaması 
sd X

2 
p 

1 
28 230,32 

3 9,468 ,024 

2 
62 181,67 

3 
126 199,12 

4 ve üzeri 
157 171,66 
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bulunmuştur. Algılanan anne-baba tutumları arasındaki farklılığın 

demokratik ve otoriter tutum arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin aile aidiyet düzeyleri ile kardeş sayısı arasındaki farklılık 

anlamlı bulunmuştur. 

Bireylerin aile aidiyet düzeylerini etkileyebilecek başka değişkenlerle 

daha geniş örneklemler üzerinde araştırmalar yapılmasının alan yazına 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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GİRİŞ  

Günümüzde Dünya’da ekonomi, teknoloji, sanayi alanındaki yenilikçi 

hareket ile ülkelerarası rekabet ortamı oluşmuştur. Bu yenilikçi 

rekabet ortamına ayak uydurmak ve teknoloji, sanayi, ekonomi gibi 

alanlarda başarılı olmak için eğitimli bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.  

Çolakoğlu ve Gökben’ e göre  (2017) bir ülkenin bilim ve teknoloji 

alanında lider rollerde olması için ekonomik açıdan güçlü bir ülke 

haline gelebilmesi için özellikle FeTeMM (Fen, Teknoloji, 

Mühendislik, Matematik) eğitimine önem verilmesinden 

bahsetmektedir. Birçok ülke içerik öğretimine dayalı eğitiminden, 

araştırma odaklı, sorgulayan, problemlere çözüm arayan, üretime ve 

buluş yapmaya yönelik proje tabanlı disiplinler arası FeTeMM 

eğitimine önem vermeye başlamıştır (MEB, 2017). FeTeMM eğitimi 

çoğunlukla fen ve matematik disiplinlerine odaklanmakla beraber, 

teknoloji ve mühendislik alanlarını da kapsamaktadır. 

Türkiye’ de son yıllarda özellikle fizik, matematik, biyoloji, kimya 

gibi alanlara ilgi azalmış ve yapılan sınav sonuçlarında da Türkiye’nin 

oldukça bu alanlarda ilgisiz ve başarı seviyesinin düşük olduğu 

görülmüştür (Çolakoğlu ve Gökben 2017). Bu sebeple FeTeMM 

eğitimi Türkiye için daha gerekli hale gelmiş ve bununla ilgili 

çalışmalara başlanmıştır. Bunun için ilk önce okul yöneticisi ve 

öğretmenlerin FeTeMM eğitim yaklaşımı ile ilgili eğitim almış olması 

gerekmektedir. Fakat üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim alan 

birçok öğretmen adayı bu eğitim yaklaşımından habersiz mezun 

olmaktadır. 
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Tezel ve Yaman (2017) bu eğitim sistemini destekleyerek, FeTeMM 

eğitiminin öğrencilere, problemlere disiplinler arası bakış açısıyla 

yaklaşarak bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan ve 21. yüzyıl 

becerilerinin kazandırılmasını sağlayan ve bu dört alanda 

uzmanlaşmalarına fırsatlar sunan bir yöntem olması sebebi ile önemini 

vurgulamıştır. 

FeTeMM eğitimi ile Fen bilimlerinin matematik, mühendislik ve 

teknoloji ile bütünleştirilmesi sağlanarak, problemlere disiplinler arası 

bakış açısı ile öğrencilere farklı yollarda keşif, inovasyon yapabilme 

kapasitesine çıkararak, bu keşif ve inovatif düşünce şekli ile daha 

aktif, yaratıcı öğrencilerle 21.yüzyıl becerilerine hakim öğrenciler 

yetiştirmek mümkün olabilmektedir (MEB, 2017). 

Etkili ve başarılı bir okul yöneticisi, öğrencinin başarısını artıran, 

etkili bir ortam hazırlayıp kaynak sağlayan ve bununla beraber 

öğretmenlere destek olan, eğitim ve öğretim adına öğrenciler için çaba 

harcayan okullardaki yetkili kişidir (Gürbüz, Erdem ve Yıldırım 

2013).   

Gürbüz, Erdem ve Yıldırım (2013), 21. yüzyıl okul yöneticilerini 

tanımlarken kendini sürekli güncelleyen, teknolojiyi takip eden, 

okulun başarısı için çaba harcayan, sorumluluk sahibi birer lider 

olarak tanımlamaktadır. 21. yüzyıl okul yöneticilerinin sahip olması 

gereken vizyonlarına bakıldığında kendini geliştiren, araştırmaları 

takip eden, yenilikleri okul içine taşıyan ve öğretmenlerine aktaran 

yöneticiler olmaları gerekmektedir. Bunu aktarırken de öğretmenlerin 

bu konuda bilgili ve eğitimli olması önem taşımaktadır. 
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FETEMM konulu güncel araştırmalardan, tüm okul yöneticilerinin ve 

öğretmenlerin bu konudaki farkındalık düzeylerinin sürekli tespit 

edilmesi ve geliştirilmesi gerektiği görüşünü ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle lisansüstü eğitim yapmayı tercih etmiş ve  lisansüstü 

programlara kayıt hakkı kazanmış okul yöneticisi ve öğretmenlerin 

FETEMM konusundaki farkındalık düzeylerinin yüksek olması 

beklenmektedir. Buradan yola çıkarak araştırmada, Eğitim Yönetimi 

ve denetimi (EYD) programı sınırlığında, EYD programlarında 

öğrenim gören okul yönetici ve öğretmenlerin FETEMM farkındalık 

düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

FeTeMM eğitim sisteminin yeterince anlaşılması, eğitim sistemine 

tam anlamı ile yerleşmesi, okul yöneticilerinin ve yönetici adayı 

öğretmenlerin katkıları bu konuya verdikleri önem ile 

gerçekleşecektir. Yukarıda da bahsedildiği gibi yenilikleri takip eden 

bir okul yöneticisi öğretmenine bu yenilikleri sunmalı, imkanlar 

vermelidir. Böylece öğretmenlerde bu yenilikleri öğrencilerine 

aktarabileceklerdir. 

FeTeMM eğitiminin getirdiği inovatif, bütüncül ve disiplinlerarası 

becerilerin entegre bakış açısıyla eğitim sistemimizde var olması için 

okul yöneticilerinin FeTeMM konusunda farkındalığının belirlenmesi 

ve farkındalık uyandırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Bu araştırmada lisansüstü eğitimde öğrenim gören okul yöneticilerinin 

ve öğretmenlerin FeTeMM eğitimine yönelik farkındalıkları 

incelenerek, aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.  
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1. Lisansüstü eğitimde öğrenim gören, okul yöneticilerinin ve 

öğretmenlerin FeTeMM eğitim yaklaşımına ilişkin farkındalık 

düzeyleri nasıldır? 

2. Lisansüstü eğitimde öğrenim gören, okul yöneticilerinin ve 

öğretmenlerin FeTeMM eğitim yaklaşımına ilişkin farkındalık 

düzeyleri cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, çalıştıkları pozisyon, 

mezun oldukları program ve FeTeMM eğitimi alıp almamasına 

göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır? 

2.YÖNTEM 

2.1.Model  

Bu araştırmada ilişkisel tarama modelinden faydalanılmıştır. Tarama 

modeli, geçmişte veya devam eden durumları tespit etmeyi amaçlayan 

araştırma modelidir. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne 

var olduğu gibi, değiştirme, etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 

2016). 

Yapılan araştırmada okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin FeTeMM 

eğitimine karşı tutumlarının cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, mezun 

oldukları program, FeTeMM eğitimi alıp almaması ve çalıştıkları 

pozisyona göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmiştir. 

2.2. Çalışma Grubu 

 Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, 

İstanbul ilinde bulunan bir devlet üniversitesinin lisansüstü 

programının EYD programında öğrenim gören 49 okul müdürü ve 
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okul müdür yardımcısı, 67 öğretmen olmak üzere 116 kişi 

oluşturmaktadır. 

2.3. Veriler ve Toplanması 

Araştırmada veri toplama aracı 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” 

bulunmaktadır. İkinci bölümde Buyruk ve Korkmaz (2014)  tarafından 

geliştirilen FeTeMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ) kullanılmıştır. 

Katılımcılar soruları bireysel olarak cevaplamışlardır. Uygulama 

öncesinde çalışmanın amacı hakkında bilgilendirilme yapılmıştır. 

Formu ve ölçeği doldururken dikkat etmeleri gereken konular 

hakkında katılımcılara gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

Araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Formda okul yöneticilerinin ve 

öğretmenlerin cinsiyet, yaşı, mesleki kıdem, çalıştıkları pozisyon, 

mezuniyet durumları ve FeTeMM eğitimi alıp almadıkları ile ilgili 

sorular bulunmaktadır. 

Ölçeğin güvenirlik analizi için; Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı, 

Guttmann split-half, iki eş yarı korelasyon, Sperman-Brown ile 

beraber güvenirlik formülleri kullanılmıştır. Ölçek için yapılan bu 

güvenirlik analizleri sonucunda  FFÖ‘nün iki eş yarı korelasyonları, 

.832; Sperman Brown güvenirlik katsayısı .908; Guttmann Split-Half 

değeri ,903; Cronbach‘s Alpha güvenirlik katsayısı ise .927 tespit 

edilmiştir. Ayrıca “Olumlu Bakış” faktörüne ilişkin eş yarı 

korelasyonunun .873; Sperman Brown değerinin .932; Guttmann 

Split-Half değerinin .932; Cronbach‘s Alpha değerlerinin ise .929 
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olduğu görülmektedir. “Olumsuz Bakış” faktörüne ilişkin eş yarı 

korelasyonu .667; Sperman Brown değeri .800; Guttmann Split-Half 

değeri .764; Cronbach‘s Alpha değeri ise .806‘dır. (Hebebci, Usta, 

2017). 

Ölçekte yer alan 17 madde için Kesinlikle Katılmıyorum (1), 

Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), Katılıyorum (4), Kesinlikle 

Katılıyorum (5) şeklinde seçeneklerle sunulmuştur. 

 Ölçek için alınabilecek en yüksek puan 85 iken, alınabilecek en az 

puan 17 olarak belirtilmiştir. Ögelere verilen yanıtlar 1 (Kesinlikle 

Katılmıyorum) ile 5 (Kesinlikle Katılıyorum) arası değişmektedir.  

Puanlama yapılırken olumsuz maddeler tersine çevrilmektedir 

(13,14,15,16,17. maddeler).  

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada ölçek basılı olarak çoğaltıldıktan sonra,  araştırma 

yapılacak Üniversiteye gidilerek, Eğitim Yönetimi ve Denetimi 

lisansüstü öğrencileri olan okul yöneticileri ve öğretmenlere direkt 

elden verilmiştir. 

Toplanan nicel veriler, SPSS programına işlenmiş ve analiz edilmiştir. 

Değişkenlerin normal dağılım gösterme durumlarını belirlemek için 

Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro Wilk’s testlerinden yararlanılmıştır.  

Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 0.05 kullanılmıştır.  

Normal dağılımın diğer varsayımları olan ortalama-medyanın 

birbirine yakınlığı ve basıklık ile çarpıklığın -1,96 ile +1,96 arasında 
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olması değerleri dikkate alınarak verilerin analizinde seçilecek olan 

testlere karar verilmiştir.  

Araştırmada kullanılan FeTeMM Farkındalık Ölçeğinin alt boyutları 

ve ölçeğin tümü için elde edilen Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 

değerleri tablo 1’ de verilmiştir. 

Tablo 1: Araştırmada Kullanılan Ölçeğin Alt Boyutlarının Cronbach Alpha 

Güvenirlik Katsayıları 

 
Boyutlar                         Madde Sayısı                                 Cronbach’s Alpha  

Olumlu Bakış                       12                                   .934 

Olumsuz Bakış                     5                                                        .851 

 

Maddelerin iç tutarlılığını ölçmek için kullanılan Cronbach alfa 

katsayısı, ölçekte bulunan maddelerin homojen yapısını ölçmek için 

kullanılmaktadır. Cronbach alfa katsayısı yüksek olan ölçek için 

maddelerin birbirleriyle tutarlı ve güvenilir olduğu yorumu yapılır. 

Cronbach alfa likert tipli ölçeklerde kullanılmaktadır. Cronbach alfa 

değerleri aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. Tablo 1 ’ e bakıldığında 

araştırma için kullanılan ölçeğin güvenilir olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmada kullanılan ölçeği yorumlarken tablo 2 ’ den 

yararlanılmıştır. 
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Tablo 2: Ölçeği Yorumlanmasında Kullanılan Ölçütler 

  

Tablo 3’e bakıldığında çarpıklık ve basıklık arasındaki katsayı 

değerleri 1.96 ile -1.96 arasında olması durumu normal dağılıma 

uygun olduğunu göstermiştir (Tabachnick ve Fidell, 2015). Q-Q 

grafikleri (Normal Q-Q Plot ve Detrended Normal Q-Q) 

incelendiğinde normal dağılım için uygun olduğu görülmüştür. 

Varyans katsayı değerine ulaşmak için değişkenin standart sapma 

değeri ortalama değere bölünerek, çıkan sonucun .3’ten büyük olması 

durumu ile normal dağılıma uygun olduğu görülmüştür (Büyüköztürk, 

2010). Histogram grafiği incelendiğinde normallik dağılımı için uygun 

olduğuna karar verilmiştir. Örneklem sayısının 50’ den büyük olması 

durumunda Kolmogorov-Smirnov analizi normallik dağılımı hakkında 

bilgi vermektedir (Şencan, 2005). Analiz sonucuna bakıldığında 

Kolmogorov-Smirnov sonucunun normallik dağılımına uygun olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

Analiz sonuçları incelendiğinde beş farklı adım normallik koşulunu 

sağlamaktadır. FFÖ ortalamalarının demografik özelliklere göre 

     

  

Puan Aralığı                              Derecelendirilmesi                                       Yorumlaması   

  

1.00   / 1.79                            Kesinlikle Katılmıyorum                            Çok Düşük   
1.80 / 2.59                              Katılmıyorum                                              Düşük   
2.60 / 3.39                              Kararsızım                                                     Orta   
3.40 / 4.19                              Katılıyorum                                                   Yüksek   
4.20 / 5.00                              Kesinlikle Kat ılıyorum                               Çok Yüksek   
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farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin sonuçlara ulaşmak için; cinsiyet, 

FeTeMM eğitimi alıp almaması, bağımsız ortalamalar için t-testi; yaş, 

mesleki kıdem, mezun oldukları program, çalıştıkları pozisyon için tek 

yönlü ANOVA testi analizi kullanılmıştır. Araştırma için anlamlılık 

düzeyi ‘p<.05’ olarak kabul edilmiştir. 

Tablo 3: FeTeMM Farkındalık Ölçeği Normallik Dağılım Analiz Adımları             

Histogram Grafiği                                                            + 

            

             Varyasyon Katsayısı                                                        +  

                                                                                       (0.17<.3) 

Detrended Grafiği (Q-Q)                                                 + 

 

Çarpıklık/Basıklık                                                             + 

                                                                                       (.01/-.93) 

Kolmogorov-Smirnov                                                      + 

                                                                                       (0.53>0.05)                                                   

 

3. BULGULAR  

3.1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Bulgular  

 

Tablo 4: Ölçekten Elde Edilen Verilere İlişkin Betimleyici İstatistikleri                     

 

Tablo 4’ de görüldüğü üzere ölçeğin cevaplarından alınan en küçük 

değer 2.94, en büyük değer 5.00 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin 

toplam FeTeMM farkındalık ortalaması (x̄ =4.06, ss=.579) olarak 

bulunmuştur. Araştırmanın ilk sorusu “Okul Yöneticilerinin ve 

Öğretmenlerin FeTeMM eğitimine ilişkin farkındalıkları nedir?” 

FeTeMM Farkındalık Ölçeği            N En küçük 

Değer 

En büyük 

değer 
   

    x̄ 

ss 

 

116 2.94 5.00 4.16 .57 
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şeklindedir. Tablo 4’de ki yorumlama dikkate alındığında FeTeMM 

farkındalıkları yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

3.2. Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci sorusu “Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin 

FeTeMM eğitim yaklaşımına ilişkin farkındalık durumları cinsiyet, 

yaş, mesleki kıdem, çalıştıkları pozisyon, mezun oldukları program ve 

FeTeMM eğitimi alıp almamasına göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmakta mıdır?” şeklinde belirlenmiştir.  Bu araştırma sorusuna 

cevap verebilmek için cinsiyet, FeTeMM eğitimi alıp almaması, 

bağımsız ortalamalar için t-testi; yaş, mesleki kıdem, mezun oldukları 

program, çalıştıkları pozisyon için tek yönlü ANOVA testi sonuçları 

sırayla tablolarda verilmiştir. 

Tablo 5: Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin FeTeMM Farkındalık Ölçeği 

Ortalaması ile Cinsiyetin ve FeTeMM Eğitimi Alıp Almaması Bağımsız Ortalamalar 

İçin T-testi Analizine Göre Karşılaştırılması 

N x̄ ss t df p 

Cinsiyet Kadın 62 4.09 .53 .52 114 .60 

Erkek 54 4.03 .63 

FeTeMMEğitimi 

Alma Durumu 

Evet 29 4.56 .50 .61 114 .00 

Hayır 87 3.90 .50 

Tablo 5’ de okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin FeTeMM 

farkındalıkları ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır 

(p= .602> .05). Kadın okul yöneticilerin ve öğretmenlerin FeTeMM 

farkındalık ortalamaları (x̄=4.09,ss=.532), erkek okul yöneticileri ve 

öğretmenlere (x̄=4.03, ss= .631) göre FeTeMM farkındalık düzeyini 

daha fazla tespit edilmiştir. 
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Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin FeTeMM eğitimi alıp almaması 

arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p= .00< .05). FeTeMM eğitimi 

alanların (x̄=4.56, ss=.507) FeTeMM eğitimi almayanlara göre 

(x̄=3.90, ss=.503) FeTeMM farkındalık düzeyini daha fazla olarak 

tespit edilmiştir. 

Tablo 6: Okul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerin FeTeMM Farkındalık Ölçeği 

Ortalaması İle Mesleki Kıdem, Yaş, Mezun Oldukları Program, Çalıştıkları 

Pozisyonun Tek Yönlü ANOVA Testi Analizine Göre Karşılaştırılması 

Değişkenler N x̄ ss Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F p 

Mesleki 

Kıdem 

25-30 33 4.12 .541 Gruplar 

Arası         

        .376             3 .12        .36     .77 

31-40 26 4.05 .605 

41-50 35 3.99 .636 Gruplar 

İçi 

38.18         112 .34 

51 ve üstü       22 4.12 .528 

Toplam 116 4.12 .579 Toplam 38.55         115 

Yaş  N x̄ ss Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F p 

1-5 yıl 35 4.17       .524 Gruplar 

Arası         

.88 3 .29 .88       .45 

6-10 yıl 50 4.04       .616 

11-15 yıl 28 3.95       .581                            Gruplar 

İçi 

37.67       112 .33 

16 ve üstü       3 4.23       .522 

Toplam 116 4.06       .579 Toplam 38.55       115 

Mezun 

olunan 

program 

N x̄ ss Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F p 

Eğitim 

Enstitüsü 

3 3.76      .678 Gruplar 

Arası         

1.20          3 .40          1.20       .310 

Fen-

Edebiyat     

38 3.97       .617 

Eğitim 

Fakültesi 

62 4.15       .532 Gruplar 

İçi 

37.35       112 .33 

Diğer 13 4.00       .646 

Toplam 116 4.06       .579 Toplam 38.55        115 

Tablo 6 incelediğinde, okul yöneticileri ve öğretmenlerin FeTeMM 

farkındalık düzeyi ile mesleki kıdem arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (p= .777> .05). Okul yöneticileri ve öğretmenlerin 

mesleki kıdem ortalamalarına bakıldığında sırasıyla 16 ve üstü yıl 
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(x̄=4.1257, ss= .528), 1-5 yıl (x̄=4.1256, ss= .541), 6-10 yıl .(x̄=4.05 

ss= .605), 11-15 yıl.(x̄= 3.99 ss= .636) olarak tespit edilmiştir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin FeTeMM farkındalık düzeyi ile 

yaşları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p= .454> .05). Okul 

yöneticileri ve öğretmenlerin yaş ortalamalarına bakıldığında sırasıyla 

51 yaş ve üstü yönetici ve öğretmenlerin FeTeMM farkındalık 

ortalamaları (x̄=4.23, ss= .522), 25-30 yaş, (x̄= 4.17, ss= .524), 31-40 

yaş, (x̄=4.04, ss= .616), 41-50 yaş (x̄=395, ss= .581) olarak tespit 

edilmiştir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin FeTeMM farkındalık düzeyi ile 

çalıştıkları pozisyon arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p= 

.449> .05). Okul yöneticileri ve öğretmenlerin mesleki kıdem 

ortalamalarına bakıldığında sırasıyla Okul Müdürü .(x̄=4.15 ss= 

.614),Özel Okul Öğretmeni .(x̄=4.12, ss= .577), Okul Müdür 

Yardımcısı .(x̄=4.08, ss= .541), Devlet Okul Öğretmenleri .(x̄=3.93, 

ss= .592) olarak tespit edilmiştir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin FeTeMM farkındalık düzeyi ile 

mezun olunan program arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p= 

.310> .05). Okul yöneticileri ve öğretmenlerin mezun oldukları 

program ortalamalarına bakıldığında sırasıyla Eğitim Fakültesi’nden 

mezun olanlar (x̄=4.15, ss= .532), Diğer bölümlerden mezun olanlar 

(x̄=4.00, ss= .646), Fen Edebiyat Fakültesi’nden mezun olanlar 

(x̄=3.97, ss= .617), Eğitim Enstitüsü’nden mezun olanlar (x̄=3.76, ss= 

.678) olarak tespit edilmiştir.  
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4. TARTIŞMA ve SONUÇ

Günümüzde gelişmekte olan teknoloji, sanayi, ekonomi ve bilim gibi 

alanlar özellikle yüzyılın eğitimli bireyleri olarak bahsedilen 21. 

Yüzyıl becerilerine sahip kişilere ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. 

Bu sebeple bilim, teknoloji, sanayi, ekonomik alanlarda ülkelerin 

güçlü olabilmesi için, o ülkenin eğitiminden geçen öğrencilerin 

başarıları ile mümkün olabilecektir. Birçok ülke bu sebeple içerik 

öğretime dayalı eğitimden, araştırma odaklı, proje tabanlı, buluş 

yapmaya yönelik eğitim yaklaşımı olan FeTeMM eğitimine önem 

vermeye başlamıştır. 

Ülkemizde de yapılan sınavlarda öğrencilerin başarısız ve ilgisiz 

olması FeTeMM eğitim yaklaşımına ilgiyi arttırmıştır. Tezel ve 

Yaman (2017), FeTeMM eğitim sistemini destekleyerek, problemlere 

çözüm odaklı yaklaşan, 21.yüzyıl becerilerine sahip yaratıcı bireylerin 

bu eğitim şekli ile yetiştirilebileceğinden bahsetmektedir. 

Eğitim şeklindeki bu yenilikçi hareketleri öğrencilere aktarmak ve 

öğretmek için okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin bu eğitim 

yaklaşımına hakim olması ve bu konuda eğitimli olması önem 

taşımaktadır. Gürbüz, Erdem ve Yıldırım (2013), etkili ve başarılı 

okul yöneticilerinden bahsederken öğrencinin başarısını arttıran, 

destek veren, etkili ortam hazırlayıp, yenilikleri ve teknolojiyi takip 

eden kişiler olarak tanımlamıştır. Bu sebeple okul yöneticileri ve 

öğretmenlerin FeTeMM farkındalıkları büyük önem taşımaktadır. 

Araştırmada lisansüstü Eğitim Yönetimi bölümünde okumakta olan 

okul yöneticisi ve öğretmenlerin FeTeMM eğitimine yönelik 
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farkındalıkları incelenmiştir. Araştırma sonucunda okul yöneticisi ve 

öğretmenlerin FeTeMM eğitimine karşı farkındalıklarının yüksek 

düzeyde oldukları tespit edilmiştir. 

Lisansüstü Eğitim Yönetimi bölümünde okumakta olan okul 

yöneticisi ve öğretmenlerin FeTeMM eğitimine yönelik farkındalıkları 

cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, çalıştıkları pozisyon, mezun oldukları 

program ve FeTeMM eğitimi alıp almaması durumuna göre 

incelenmiştir. FeTeMM farkındalıkları cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, 

çalıştıkları pozisyon ve mezun oldukları programa göre incelenmiş ve 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Fakat FeTeMM eğitim durumuna 

göre bakıldığında anlamlı bir fark bulunmuştur. FeTeMM eğitimi 

alanların, farkındalıklarının FeTeMM eğitimi almayanlara göre daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Bu araştırmada FeTeMM eğitimi farkındalığı ile mesleki kıdem 

arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Fakat 16 yıl ve üzeri 

mesleki kıdeme sahip olanların diğer kıdem yılları 1-5 yıl, 6-10 yıl, 

11-15 yıl olanlara göre FeTeMM farkındalık düzeyini daha fazla 

oldukları tespit edilmiştir. Bu bulgu sonucu 16 yıl ve üzerinde mesleki 

kıdeme sahip okul yöneticileri ve öğretmenlerin diğerlerine göre daha 

tecrübeli olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin FeTeMM eğitimi farkındalıkları 

çalıştıkları pozisyona göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Fakat 

okul müdürlerinin, müdür yardımcısı, özel okul öğretmenleri ve devlet 

okul öğretmenlerine göre FeTeMM farkındalık düzeyini daha fazla 

olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada okul müdürlerinin görevlerinden 
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bahsedilmiş ve okulun lideri olarak bireysel ve mesleki yeterliliği 

bakımından öğretmenlere, öğrencilere iyi bir örnek olan, 

modernleşme, teknolojik gelişmeleri takip eden, yönetim becerilerine 

yenilerini ekleyerek devam eden olarak tanımlanmıştır (Aslanargun ve 

Bozkurt, 2012). Bu bulgu okul müdürlerinin görevlerini yerine 

getirme çabasında olduklarını, yeniliklere açık okul yöneticisi 

olduklarını göstermektedir. 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin FeTeMM eğitim farkındalıkları ile 

yaş arasında anlamlı bir fark bulunamamış fakat 51 yaş ve üstü 

olanların diğer yaş grupları 25-30 yaş, 31-40 yaş, 41-50 yaş 

aralığındakilere göre FeTeMM farkındalık düzeyinin daha fazla 

oldukları tespit edilmiştir. Bu bulgu mesleki kıdem yılı ile benzerlik 

göstermiştir. 51 yaş ve üzeri olanlar, kıdem yılı 16 ve üzeri olanların 

mesleki tecrübelerinden ötürü daha fazla farkında olduklarını 

göstermektedir. 

Araştırmada okul yöneticileri ve öğretmenlerin FeTeMM eğitimi 

alanlar ile FeTeMM eğitimi almayanlar arasında anlamlı bir farklılık 

tespit edilmiştir. FeTeMM eğitimi alanların, FeTeMM eğitimi 

almayanlara göre farkında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, 

öğretmenlerin FeTeMM eğitimi almasının önemini vurgulamaktadır. 

Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin FeTeMM farkındalıklarının 

yüksek düzeyde olması lisansüstü eğitim yönetimi bölümünde eğitim 

gören okul yöneticileri ve öğretmenlerinin olması yeniliklerden haberi 

olan, kendin geliştiren, yeni sistemlere açık okul yöneticisi ve 

öğretmenler olduklarını göstermektedir. Uzman yöneticiler ve 
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öğretmenler olmaları, FeTeMM eğitimi hakkında farkındalıklarının 

yüksek düzeyde olduğunu düşündürmektedir.  

Okul yöneticilerinin, öğretmenlere göre FeTeMM farkındalık 

düzeyinin daha fazla düzeyde olması durumu, okul yöneticilerinin 

görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını, yenilikçi, okul ortamına 

gelişen sistemleri taşıyan, modernleşmeye değer veren yöneticiler 

olduklarını göstermektedir.  

FeTeMM eğitim alanlar ile almayanlar arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir fark olması durumu eğitim alanların bilgili, konuya hakim 

olduklarını göstermektedir. Bu sebeple FeTeMM eğitimine daha fazla 

önem verilmeli ve öğretmen adaylarına lisans eğitimi sırasında 

uygulamalı ve teorik dersler verilmelidir.  Bununla beraber hizmet içi 

eğitimler arttırılmalıdır. Okul yöneticilerinin yenilikleri takip eden, 

yeni sistemlere açık olması durumunda FeTeMM eğitimi ile ilgili 

öğretmenlere, öğrencilere eğitim imkanları verilebilir. Bu konuda 

eğitim alan okul yönetici veya öğretmenler okul içinde kurs, ders 

anlatımı, uygulamalar yaparak hem öğrenciler için farkındalık, hem de 

öğretmenler için farkındalık sağlayabilir.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 151 

KAYNAKÇA 

Aslanargun, E., Bozkurt, S. (2012). Okul Müdürlerinin Okul Yönetiminde 

Karşılaştığı Sorunlar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 

Cilt:11, s. 349-368 

Buyruk, B.,Korkmaz Ö. (2014). FeTeMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ): Geçerlik ve 

Güvenirlik Çalışması. Türk Fen Eğitim Dergisi, Cilt:13, Sayı. 2, S.61-76. 

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 11.Baskı. 

Ankara: Pegem Akademi 

Çolakoğlu, M. ve Gökben, A. (2017). Türkiye’de Eğitim Fakültelerinde FeTeMM 

(Stem) Çalışmaları. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, Sayı.3, 

S.46-69. 

Gürbüz, R.,Erdem, E. ve Yıldırım, K. (2013). Başarılı Okul Müdürlerinin 

Özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 

Sayı.20, S.167-179 

Hebebci, M., Usta, E. (2017). Üniversite Öğrencilerinin FeTeMM Farkındalıklarının 

İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu. Afyon 

Karasar,N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 

31.Baskı. Ankara: Nobel Yayıncılık 

MEB (2017). Stem Eğitimi Öğretmen El Kitabı. Ankara 

Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlilik. 

1.Baskı Ankara: Seçkin Yayıncılık 

Tabachnick,B.G.,Fidell,L.S.(2015). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı 6. 

Basımdan Çeviri; Çeviri Editörü: M.Baloğlu. Ankara: Nobel Yayıncılık 

Tezel, Ö.,Yaman, H. (2017). FeTeMM Eğitimine Yönelik Türkiye’ de Yapılan 

Çalışmalardan Bir Derleme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 

6, Sayı.1, S.13. 

 

 

 

 



152 EĞİTİME TARİHSEL, TEKNOLOJİK VE YÖNETİMSEL YAKLAŞIMLAR



153

BÖLÜM 6 

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE YÖNETİCİLER, 

KADROLU ÖĞRETMENLER VE USTA ÖĞRETİCİLER 

ARASINDA YAŞANAN ÇATIŞMALAR1 

Doç. Dr. Osman Ferda BEYTEKİN2 

Aylin ÖZKANLI 3 

1 Bu araştırma 17 Kasım 2021 tarihinde 1 Millet, 6 Devlet, Ortak Medya (Türkçe 

konuşan ülkelerin medya platformu) Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Kongresi’nde online sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
2 Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve 

Ekonomisi - ferda.beytekin@ege.edu.tr 
3 Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve 

Ekonomisi Yüksek Lisans Öğrencisi – aylinozkanli@gmail.com 

mailto:ferda.beytekin@ege.edu.tr


154 EĞİTİME TARİHSEL, TEKNOLOJİK VE YÖNETİMSEL YAKLAŞIMLAR



155

GİRİŞ 

Çatışma genellikle davranışlarda ve algılarda olumsuzluk oluşturur ve 

insanların arasında sosyal iklimin bozulmasına, ruhsal olarak zarar 

görmesine neden olur. Okullarda yaşanan değişimler ve artan 

sorumluluklardan kaynaklı, öğretmenlik mesleği en stresli 

mesleklerden biridir. Bu stres gerginliğe, saldırganlığa, endişeye, 

davranışlarda değişikliğe, derse katılmayan öğrenci sayısının 

artmasına ve öğretmenin başarısının düşmesine neden olmaktadır. 

Öğretmenlerin yaşadığı stres sadece öğrencileri değil toplumdaki tüm 

insanları etkisi altına almaktadır (Zoraloğlu, 1998).  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Rahim’e (2000) göre çatışma yönetimi çatışmaların işlevsel olmayan 

sonuçlarını azaltma ve işlevsel sonuçlarının ise mümkün olduğunca 

artırılması için yöntemlerin belirlenmesi ve planlanmasıdır. Çatışma 

yönetiminde asıl amaç çatışmayı işlevsel olarak çözüp mümkünse tüm 

tarafları çözümün bir parçası haline getirmektir. Rahim ve Bonoma 

(1979) 5 çatışma yönetim stilini içeren bir model geliştirmişlerdir. 

Buna göre çatışma yönetim stilleri aşağıdaki gibidir: 

• Kaçınma, yönetici çatışmanın çözümünde aktif rol oynamaz,

durumu görmezden gelir. Yönetici hem kendi düşüncesini de

diğerlerinin düşüncelerini de umursamaz, geri çekilir (Özkalp ve

Kırel, 2005; Rahim ve Magner, 1995).

• Tümleştirme, taraflar bir araya gelir ve yönetici uzlaştırıcıdır.

Taraflar kendi düşüncelerini açıkça ifade ederler, anlaşmaya
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varıncaya kadar görüşmelere devam edilir (Koçel, 2005) ve 

çatışmanın gerçek nedenleri araştırılır (Karip, 2003).  

• Uzlaşma, her iki tarafın da çıkarları gözetilir. Her iki taraf da

karşılıklı özveride bulunur ve her iki tarafı da memnun edecek

bir çözüm aranır (Eren, 1991).

• Hükmetme, rekabet olarak da bilinir. Taraflardan biri kazanmak

için her yola başvurabilir. Çatışmanın üst ile ast arasında ise üst

astı kendi emirlerine uymaya zorlayabilir. Yönetsel anlayışın

baskın olduğu kurumlarda kullanılır (Karip, 2003).

• Ödün verme, yöneticiler, ortak yönleri önemser. Karşı tarafın

çıkarlarını tatmin etmeye ve beklentilerini anlamaya çalışır

(Koçel, 2005). Bu durum iyi ilişkileri devam ettirmeye

yöneliktir (Özkalp ve Kırel, 2005).

Bozdoğan’a (2004) göre çatışmayı hayatın doğal bir parçası olarak 

düşünmek, sağlıklı bir şekilde anlamak ve çözüm yollarını araştırmak 

kişinin ve örgütün gelişimi için önemlidir. Çatışmanın olumsuz ve 

yıkıcı olmaması için çatışmayı doğru yönetmek ustalık gerektirir 

(Mayer, 1990). Bir örgütte yöneticinin en önemli rolü çatışmanın 

varlığını kabul ederek yapıcı bir şekilde yönetmektir (Fairman ve 

Clark, 1983). İyi yönetilen çatışma birçok fayda sağlayabilir (Karip, 

2003); 

• İyi ilişkiler oluşturulur.

• Psikolojik olgunluk sağlar.

• Kişinin kendisine saygısı artar.

• Kişi kendini geliştirir.
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• Etkililik ve verimlilik gelişir.  

• Problemlerin farkına varılır.  

 

Yetişkin eğitimi UNESCO (1975)’e göre örgün eğitimin dışında 

kalmış insanların ihtiyaçlarına göre belirlenmiş faaliyetler iken OECD 

(1977) tanımında örgün eğitimin dışında kalmış, okula gitmeyen 

insanların yaşamının bir döneminde ihtiyaç duyacakları faaliyetler 

veya programlardır. Okul eğitiminde tamamıyla başarı sağlayamayan 

ülkeler, hem bu yöndeki eksikleri gidermek hem de gelişen ve değişen 

eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla planlı, sistemli ve yöntemli bir 

şekilde halk eğitimi sağlamalıdır. Halk eğitimi ile hem örgün eğitim 

desteklenir, hem de toplumun sorunlarının çözümünde zamanında 

yardımcı olunur. Bu sebeple ülkemizde halk eğitimi büyük bir 

ihtiyaçtır (Kılıç, 1968). Halk eğitimi, insanların bilgi, beceri, anlayış 

ve davranışlarında farklılık yaratmak amacıyla devamlı, sistematik 

uygulamalara olanak sağlayan bir süreçtir (Grey, 2002). Dickerman’ın 

(1951) UNESCO için hazırladığı raporda Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı yetişkin eğitimi alanında yaygın eğitim iş ve işlemlerini 

yürütecek “Halk Eğitimi Dairesinin” kurulması önerilmiş ve dokuz yıl 

sonra 1960 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı “Halk Eğitimi 

Genel Müdürlüğü” kurulmuştur (Binbaşığolu, 1999). Halk eğitimi 

merkezleri, bireylerin boş vakitlerini olumlu faaliyetlerle 

değerlendirerek onların gelirlerini arttırmayı sağlayan, halka mesleki 

ve sosyal-kültürel açıdan bilgi, beceri kazandıran birer yaygın eğitim 

kurumu olarak etkinliklerini sürdürmektedir (Yıldırım, 1996). 

Dolanbay’a (2014) göre halk eğitimi merkezlerine gelen yetişkinler 
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çoğunlukla bir meslek edinmeyi veya sahip oldukları mesleki 

becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  

Günümüzdeki liberal dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 

eğitim harcamalarının büyük bir kısmı personel giderlerine gitmekte 

ve genel beklenti bu giderlerin azaltılmasıdır (Kuşaksız, 2011). 

Bayram’a (2009) göre en az harcamayla en çok faydayı sağlama 

istihdam uygulamaları eğitim personeli istihdam politikalarında da 

görülmektedir. Ülkemizde öğretmenler kadrolu, sözleşmeli ve geçici 

öğretmen (ücretli, usta öğretici, uzman) adlandırılarak istihdam 

edilirler. Kadrolu öğretmenler, asli ve sürekli olup 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (a) fıkrasına göre istihdam 

edilir. Kadrolu öğretmen olabilmek için eğitim fakültelerinden mezun 

olmak ya da başka fakülteden mezun olunmuşsa pedagojik 

formasyona sahip olmak gerekmektedir. Bu şartları taşıyanlar Kamu 

Personeli Seçme Sınavı’na katılıp belli bir puan almalıdır.  Sözleşmeli 

öğretmenler ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. 

maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilir.  2005-2006 yılında 

hayata geçirilmiştir. Üçüncü tür istihdam ise geçici öğretmen 

istihdamlarından ücretli öğretmenliktir. Devlet Memurları 

Kanunu’nun 89. maddesinde “Her derecedeki eğitim ve öğretim 

kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, 

kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda 

öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, 

öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara 

ücret ile ek ders görevi verilebileceği” ifadesi ile 01. 07. 2006 tarihli 

ve 11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla öğretmen sayısının yetersiz 
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olması durumunda ders ücreti karşılığında öğretmen 

görevlendirilebileceği kararı alınmıştır.  

Kadrolu öğretmenler haricinde her grubun özlük hakları birbirinden 

farklıdır. Bunun nedeni öğretmen ihtiyacını gidermek ve maliyeti 

azaltmaktır. Sözleşmeli öğretmenler yıllık sözleşme imzalayıp, 30 gün 

sigorta ve 12 ay maaş almaktadır (Kuşaksız, 2011). Kadrosuz usta 

öğreticiler ise görev süreleri boyunca girdikleri ders saati ücretini 

almaktadır. Farklı şartlarda çalışmaları öğretmenlerin mesleklerine ve 

eğitime olan bakış açılarını da değiştirmektedir. Öğretmenlerin iş 

güvencesinin olmayışı yöneticilerine karşı diğer öğretmenlere göre 

daha temkinli davranmalarına, mecburi olmadıkları birçok işi 

yapmalarına, günlük hayatlarında kaygı ve korku yaşamalarına, bu 

sebeple görevlerini istedikleri gibi yapmamalarına neden olmuştur 

(Öğülmüş, Yıldırım ve Aslan, 2013).  

Knowles’a  (1966) göre eğitim, yaş ve binalarla sınırlanmamalı, 

eğitim hem okul hem de okul dışı tüm eğitsel faaliyetleri kapsamalı, 

yaşam kadar uzun varoluş gibi sürekli olmalıdır. İnsanlığın 

gelişebilmesi için eğitim hayat boyu devam etmeli, insanlar 

kendilerini devamlı geliştirmelidir (Can, 2011).  Hayat boyu öğrenme 

ile kişiler örgün eğitim sonrasında da eğitim imkânlarından yarar 

sağlayabilmektedir (Miser, 2002). Hayat boyu öğrenme, örgün 

eğitimin yerine geçmez, örgün eğitimde eksik ve yetersiz kalan 

bilgilerin sonradan giderilmesini ya da daha önceden bilinmeyen 

özelliklerinin bulunmasıdır (Berberoğlu, 2010). Halk eğitimi 

merkezleri 2011 yılından itibaren Hayat Boyu Öğrenme Genel 
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Müdürlüğü kapsamında faaliyet gösteren bir kurumlardır. Halk eğitimi 

merkezleri normlarında belirlenen kadrolu öğretmen sayısı yeterli 

olmadığında ya da kadrolu öğretmenlerin branşları dışında kurslar 

açılmak istendiğinde usta öğreticiler görev almaktadır. Usta öğretici 

görevlendirilmesinde alanında doktora, yüksek lisans yapmış eğitim 

fakültesi mezunu kişiler önceliklidir. Halk eğitimi merkezlerinde 

görevli usta öğreticilere bakıldığında lise ve ön lisans mezunlarının 

sayıları daha fazladır. Hayat boyu öğrenmede öğretmen çok önemlidir. 

Bilgi aktaran, sunan ve ona nasıl ulaşılacağını gösteren kişidir. Kişi 

yeni öğrenme yollarını öğrenecek ve bilgiyi kendi inşa edecektir 

(Ayaz, 2016).  

Bu çalışmanın amacı farklı statüde çalışan eğitimcilerin bakış açılarına 

göre halk eğitimi merkezlerinde yaşanan çatışmaları ve çözüm 

önerilerini incelemektir. Bu amaçla kurum yöneticilerine, kadrolu 

öğretmenlere ve usta öğreticilere yaşamış oldukları çatışmalar ve bu 

çatışmalara ilişkin çözüm önerileri sorularak cevaplar aranmıştır.  

2. YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama aracı ve 

verilerin analizine ilişkin bilgiler sunulmuştur.  

2.1. Araştırma Deseni 

Bu çalışma olgubilim nitel araştırma desenine göre yapılandırılmıştır. 

Olgubilim bireylerin kendi bakış açısından algı ve deneyimlerini ön 

plana çıkarmayı amaçlayan araştırma desenidir (Lester, 1999).  

Olgubilim çalışması, farkında olunan ama detaylı bilgi sahibi 
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olunmayan olgular üzerinde durmaktadır. Bu olgularla yaşantılar 

içerisinde, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi 

çeşitli biçimlerde görülmektedir. Bireylere yabancı olmayan ancak 

tam olarak da anlaşılmayan ve kavranamayan bu olgular olgubilim 

araştırma deseni kapsamında ele alınmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 

2018). Olgubilim araştırma deseni, insan olgusu üzerine odaklanan, 

yaşanmış deneyimlerin ifade edilişinin anlamlarını tanımlamayı 

amaçlayan tümevarımsal betimleyici bir araştırmadır (Akturan ve 

Esen, 2013).  

2.2. Çalışma Grubu 

 

Çalışma grubunun belirlenmesinde nitel araştırmalarda kullanılanı 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmaktadır. 

Ölçüt örneklemede, örneklem belirlerken belli ölçütler bulunur, bu 

ölçütlere uyan katılımcılar belirlenir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu 

araştırmada İzmir ilinde üç yıl aynı halk eğitimi merkezinde çalışma 

ölçüt olarak belirlenmiştir. Bu ölçütü sağlayan İzmir ilinde halk 

eğitimi merkezlerinde görev yapan 14 yönetici, 14 kadrolu öğretmen 

ve 14 usta öğretici araştırmaya katılmıştır.  

2.3. Veri Toplama 

 

Çalışmanın veri toplama aracını araştırmacı tarafından geliştirilmiş 

yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturmaktadır. Uzman görüşü 

doğrultusunda bu sorular gözden geçirilmiş arkasından yarı 

yapılandırılmış görüşme formuna son hâli verilmiştir. Form içerisinde, 

sunuş bölümü, katılımcılara ait kişisel bilgiler ve araştırma konusu 
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olan halk eğitimi merkezlerinde yaşanan çatışmalar ilişkin görüşlerin 

alınması amacıyla açık uçlu sorular yer almaktadır.  

Tablo 1: Çalışma Soruları 

Yöneticilere 

Yöneltilen 

Sorular 

Kadrolu öğretmenler ile yaşadığınız çatışmalar ve çözüm 

önerileriniz nelerdir?  

Usta öğreticiler ile ne gibi yaşadığınız çatışmalar ve çözüm 

önerileriniz nelerdir?  

Kursiyerler ile çatışmalar yaşadığınız çatışmalar ve çözüm 

önerileriniz nelerdir?  

Kadrolu 

Öğretmenlere 

Yöneltilen 

Sorular 

Diğer kadrolu öğretmenler ile yaşadığınız çatışmalar ve çözüm 

önerileriniz nelerdir?  

Usta öğreticiler ile ne gibi yaşadığınız çatışmalar ve çözüm 

önerileriniz nelerdir?  

Kursiyerler ile çatışmalar yaşadığınız çatışmalar ve çözüm 

önerileriniz nelerdir?  

Usta 

Öğreticilere 

Yöneltilen 

Sorular 

Diğer usta öğreticiler ile yaşadığınız çatışmalar ve çözüm 

önerileriniz nelerdir?  

Kadrolu öğretmenler ile yaşadığınız çatışmalar ve çözüm 

önerileriniz nelerdir?  

Kursiyerler ile yaşadığınız çatışmalar ve çözüm önerileriniz 

nelerdir? 

Tablo 1’ de belirtildiği gibi yöneticilere, kadrolu öğretmenlere ve usta 

öğreticilere kişisel bilgiler dışında yaşadıkları çatışmalar ve çözüm 

önerilerine ilişkin üç temel soru yöneltilmiştir.  

Araştırmanın verileri COVID-19 salgını nedeniyle çevrimiçi ortamda 

toplanmıştır. Bunun için katılımcılara Google Formlardan görüşme 

formuna ulaşım için gerekli olan bağlantı (URL) oluşturarak ve e-

posta yolu ile gönderilmiştir. Elde edilen veriler Excel programında 

birleştirilmiştir.  Hem formun başında hem de form bağlantısı ile 

birlikte, uygulama sürecine ilişkin bilgilendirme yapılmış ve 

uygulama sırasında karşılaşabilecekleri sorular ya da sorunlar için 

araştırmacı ile iletişime geçebilecekleri belirtilmiştir.  
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2.4. Verilerin Analizi 

 

Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile 

değerlendirilmiştir. İçerik analizinde ilk olarak benzerlik gösteren 

kavramlardan kodlar oluşturulur. Kodlardan alt temalara, alt 

temalardan ise temalara ulaşılmaktadır. Araştırmacı tarafından veriler 

bu şekilde sınıflandırılarak anlaşılır hale getirilmiştir. İçerik analizinde 

veriler Tablolar haline dönüştürülmekte ve derinlemesine açıklamalara 

yer verilmektedir. İnandırıcılığı arttırmak için katılımcıların birebir 

alıntılarla görüşlerine araştırma içinde verilmektedir. Katılımcılardan 

yönetici olanlara (Y1, Y2, Y3…), kadrolu öğretmen olanlara (K1, K2, 

K3…), usta öğretici olanlara(U1,U2,U3…) kodlar verilmiştir.  

3. BULGULAR 

 

Bu çalışmada halk eğitimi merkezlerinde yaşanan çatışmalar ve 

çözüm önerileri yöneticilere, kadrolu öğretmenlere ve usta öğreticilere 

sorularak incelenmiştir. Çalışmaya İzmir ilinde halk eğitimi 

merkezlerinde görevli 14 yönetici, 14 kadrolu öğretmen ve 14 usta 

öğretici katılmıştır. Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 2’de 

verilmiştir.  

Tablo 2:Katılımcıların demografik bilgileri 

 

Cinsiyet Çalışma Süresi 

Kadın 

(f) 

Erkek 

(f) 

1-5 Yıl 

(f) 

5-10 Yıl 

(f) 

10 Yıldan 

Fazla 

(f) 

Yönetici 6 8 5 2 7 

Kadrolu 

Öğretmen 
13 1 2 - 12 

Usta Öğretici 12 2 3 5 6 
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Tablo 2’e göre çalışmaya katılan yöneticilerde erkek, kadrolu 

öğretmen ve usta öğreticilerin ise kadın çoğunluktadır. Halk eğitimi 

merkezlerinde çalışma süresine bakıldığında katılımcılardan 

yöneticilerin ve kadrolu öğretmenlerin çalışma sürelerinin 10 yıldan 

fazla olduğu usta öğreticilerin ise 10 yıldan fazla çalışma süresi ile 5-

10 yıl arasında olanların birbirine yakın olduğu görülmüştür. Tablo 

2’de halk eğitimi merkezi yöneticilerinin kadrolu öğretmenler ile, usta 

öğreticiler ile ve kurslara katılan kursiyerler ile yaşadıkları çatışmalar 

ve bu çatışmalardaki çözüm yolları incelenmiştir. Kadrolu 

öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler ile yaşanan çatışmaları 5 

alt temada olduğu görülmüştür. Yaşanan çatışmalar için çözüm 

önerilerine bakıldığında kadrolu öğretmen, usta öğretici ve kursiyer 

temaları altında kadrolu öğretmenler ile 5 alt tema, usta öğreticiler ile 

3 alt tema ve kursiyerler ile yaşanan çatışmalara çözüm önerilerinde 4 

alt tema oluşmuştur.  

Tablo 3: Yöneticilerin kadrolu öğretmenler ile usta öğreticiler ile ve kursiyer ile 

yaşadıkları çatışmalar ve bu çatışmalar için çözüm önerilerine ilişkin görüşler 

Tema Alt Tema Kod f 

Yöneticilerin 

kadrolu 

öğretmenler 

ile yaşadığı 

çatışmalar 

Sorumsuzluk Rahat davranış gösterme, 

Evrak düzensizliği 

Ders giriş çıkışına dikkat etmeme 

4 

4 

3 

Kurslar Kursiyer bulamama 

Merkezi yerde çalışma isteği 

4 

3 

İletişimsizlik Usta öğreticiler ile iletişimsizlik 4 

Kendini 

Yenilememe 

Mesleki Güncellemede eksiklik 2 

Çatışma Yok Çatışma yaşamama 2 

Yöneticilerin 

kadrolu 

öğretmenler 

ile yaşadığı 

çatışmalara 

çözüm 

Ölçme Performans değerlendirme 5 

Disiplin Taviz vermeme 4 

İletişim Doğru iletişim 3 

Eğitim Hizmet içi eğitim 2 

İş Birliği Usta öğreticiler ile ortak proje 2 
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önerileri 

Yöneticilerin 

usta 

öğreticiler ile 

yaşadığı 

çatışmalar 

İletişimsizlik Usta Öğretici-Kursiyer 

iletişimsizliği 

6 

Rekabet Rakiplerinin olduğunu düşünme 4 

Kurum Kültürü Aidiyet duygusu olmaması 4 

Çıkar Sağlama Maddi çıkar ilişkisi 2 

Çatışma Yok Çatışma yaşamama 2 

Yöneticilerin 

usta 

öğreticiler ile 

yaşanan 

çatışmalara 

çözüm 

önerileri 

İletişim Doğru iletişim 6 

Eğitim Formasyon verilmesi 5 

Denetim Kurs denetimlerini çoğaltma 4 

Yöneticilerin 

kursiyerler ile 

yaşadığı 

çatışmalar 

Devamsızlık Kursiyerlerin kursa devam 

etmemesi 

7 

İletişimsizlik Öğretmen-kursiyer iletişimsizliği 6 

Temizlik Kurs yerlerini temiz kullanmama 4 

Şahsi çıkarlar  Araç-gereçleri şahsi çıkar için 

kullanma 

3 

Materyal Kullanımı Araç-gereç kullanımında 

özensizlik 

2 

Yöneticilerin 

kursiyerler ile 

yaşadığı 

çatışmalara 

çözüm 

önerileri 

İstihdam Sertifikalar istihdama yönelik 

olmalı 

5 

Kursiyer sınırlama Aynı kursa kayıt yapılmaması 4 

Yaptırım Devamsız kursiyere yaptırım 4 

Maddi Destek Kursiyerlere maddi destek 3 

Halk eğitimi merkezi yöneticilerinin kadrolu öğretmenler ile ilgili 

yaşadıkları çatışmalara ilişkin görüşleri için Tablo 3’e bakıldığında 

sorumsuzluk, iletişimsizlik, kursiyersizlik ve yer seçme sorunlarından 

oluştuğu görülmüştür. Yöneticiler kadrolu öğretmenler ile en fazla 

sorunu sergiledikleri sorumsuz davranışlar nedeniyle yaşadıklarını 

belirtmiştir (f=11). Yöneticiler ikinci sırada sorun olarak kurslar için 

kursiyer bulamama ya da kurs yeri seçme gibi sorunlar gelmektedir 

(f=7). Kadrolu öğretmenlerle yaşanan bu sorunlar için yöneticiler 

çözüm olarak en başta performans değerlendirmeyi önermektedir 
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(f=5).  Çatışma için diğer çözüm önerisi ise onlarla taviz vermeden 

disiplinli bir şekilde çalışmaktır(f=4). Yöneticilerin konuya ilişkin 

bazı görüşleri sunulmuştur: 

“Halk eğitimde çalışan kadrolu öğretmenler sahip oldukları haklarını 

çok iyi biliyorlar. Fakat sorumlulukları konusunda örneğin ders, 

evrak işleri konusunda zayıflar. ” (Y1) 

“Kadrolu olmaları bazı öğretmen arkadaşlar tarafından bir ayrıcalık 

olarak görülmekte ve usta öğreticiler ile aralarında çatışmaya neden 

olmakta ve usta öğreticileri meslektaşları olarak görmek 

istememektedirler bu durum kurumun başarısını ve kurum içerisindeki 

iletişimi olumsuz etkilemektedir. Bu durumu biraz olsun azaltmak, 

kaynaşmayı sağlamak için birlikte yapmak zorunda olacakları 

projeler vermek ve ortak çalışmalar yapmalarını sağlamak gerekir. ” 

(Y3) 

“Kadrolu öğretmenler ile yaşanan en büyük sorun, kursiyer arama 

konusunda duyarsız olmaları. Çözüm olarak, her yıl performans 

değerlendirmesi yapılmalı. ” (Y10) 

“Farklı semtlerdeki kurs yerlerinde çalışmak istememeleri. İsteğe 

bağlı ders saati ve görev alma arzuları çok fazla. Kendilerini usta 

öğreticilerden farklı ve üstün görmektedirler. ” (Y12) 

Yöneticilerin usta öğreticiler ile yaşadıkları sorunlar için Tablo 3’e 

bakıldığında usta öğreticiler ile kursiyerlerin iletişiminden kaynaklı 

sorunların fazla olduğu görülmektedir (f=6). Usta öğreticiler ile 

yaşanan bir diğer sorun ise aynı branşta öğretmenlik yapan usta 



 
 167 

öğreticiler birbirini rakip olarak görmesinden yaşanan sıkıntılar 

olduğu görülmektedir (f=4). Halk eğitimi merkezi yöneticilerine bu 

sorunlar ile ilgili çözüm yolları sorulduğunda iletişim alt temasının ön 

plana çıktığı görülmüştür (f=6). Yöneticiler ayrıca çözüm önerisi 

olarak usta öğreticilere de formasyon eğitimi gibi bir eğitim verilmesi 

görüşünü savunmaktadır (f=5). Yöneticilerin usta öğreticiler ile ilgili 

bazı görüşleri aşağıda sunulmuştur: 

“Birkaç yıl görev alan usta öğreticiler kursiyerlerle maddi çıkar 

ilişkisine girmeleri. Çözüm önerim bu gibi durumlarla karşılaşmamak 

için metropol ilçelerde 2 veya 3 yılda bir rotasyon uygulanması. ” 

(Y7) 

“Usta öğreticilerin, kendini diğer usta öğreticiye rakip görmesi ve 

bunu üstüne basarak diğer öğretmene hissettirmesi :) kendisinin bir 

kurumda eğiticilik yaptığını unutup, korku tüneline girmiş bir kişi 

olarak görüyorum, sesinin yüksek çıkarttığı sürece herkesin ona saygı 

duyacağını düşünmesi :) çözüm olarak ise en iyisi insanların kendi iç 

dünyalarına girip orada sonuçlandıramadıkları konulara nokta koyup 

çıkması ve herkes mutlu mesut olmazmı :)” (Y13) 

“Birçok usta öğretici bir sonraki yıl da yeniden görev alabilmek için 

ellerinden gelenin çok üstünde performansla çalışıyorlar. Tabiki saat 

doldurmak için gelen arkadaşlarda oluyor. Bunun içinde sıkı denetim 

yeterli oluyor. ” (Y3) 

Yöneticiler ile kursiyerler ile yaşanan çatışmalar için Tablo 3’e 

bakıldığında devamsızlık konusunun ön planda olduğu görülmüştür 

(f=7). Kurs öğretmenlerinin kursiyerler ile yaşadığı iletişimden 
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kaynaklı sorunlar ise yönetici görüşlerine göre ikinci sırada yer 

almaktadır (f=6). Kursiyerlerin temizliğe önem vermemesi ve kurs 

malzemelerini şahsi çıkarlarında kullanmaları da yaşanan 

sorunlardandır. Yöneticilere göre istihdama yönelik kursların açılması 

devamsızlığı azaltacaktır (f=5). Ayrıca kurslara aynı kursiyerlerin 

tekrar tekrar başvurmasının önlenmesi ve devamsızlık yapan 

kursiyerlere yaptırımlar uygulanması da yöneticiler tarafından 

önerilmektedir(f=4). Yöneticilerin kursiyerler ile yaşanan çatışmalar 

ve çözüm önerileri ile ilgi bazı görüşleri aşağıda sunulmuştur: 

“Kursiyerler kursa devam konusunda zaman zaman sorumsuz 

davranıyorlar. Ayrıca İŞKUR kapsamında olan yani belirli ücret 

karşılığında katıldıkları kurslara daha aktifken ücret almadıkları 

kurslara daha sorumsuz davranıyorlar. ” (Y1) 

“Kursiyerlerle, talep ettikleri kurslara devam etmeme ve kurs 

yerlerini düzenli ve temiz tutmama ve kurs eğitmeni ve diğer 

kursiyerlerle sorunlar yaşamaları noktalarında çatışmalar yaşıyorum. 

Kursiyerlerin, kursa devam etmelerine neden olan en önemli unsurun 

kurs eğitmenin iletişim ve yeterlilik düzeyinin yeterli olmamasının 

etkisinin büyük olduğu kanaatindeyim. Kadrolu ve usta öğreticilerin 

düzenli olarak hizmet içi eğitimlere alınarak seminer çalışmaları 

yapılarak bu sorunun çözüme yönelik önemli bir adım olduğunu 

düşünenlerdenim. Ayrıca kursiyerlerin içinde bulundukları sosyo-

ekonomik durumda kurslara devam etmede önemli bir etmen olarak 

kendini hissettiriyor. Yol ücreti ödeyecek durumda olamayan birçok 

kişi çok istese de kurslara katılamıyorlar ya da bırakıyorlar. Merkeze 
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gelemeyecek olanların bulunduğu bölgelere halk eğitim Merkezlerinde 

ait kalıcı kurs merkezlerinin oluşturulması sorunun çözümünde etkili 

olacak yöntemlerden biri olabilir. Halk Eğitimlerde alınan belgelerin 

istihdama yönelik daha fazla etkisinin oluşturulmasında yine bu 

sorunun çözümü noktasında olduk etkili olacaktır. (Y4) 

“Kursiyerlerin bazıları kurum olanaklarını kullanarak maddi gelir 

elde etmeye çalışmaları. Örnek nakış kursunda kurumun piko 

makinası ile piko işleyip dışarıda satması gibi. Çözüm önerim bir 

kursiyer aynı kursa 2 sefer kursa kayıt olması bunun haricinde sistem 

tarafından engellenmesi. “(Y7) 

Tablo 4’de halk eğitimi merkezi kadrolu öğretmenler ile diğer kadrolu 

öğretmenler, usta öğreticiler ve kurslara katılan kursiyerler ile 

yaşadıkları çatışmalar ve bu çatışmalardaki çözüm yolları 

incelenmiştir. Kadrolu öğretmenlerin kendi içinde yaşadıkları 

çatışmalar 4 alt tema çözüm önerileri ise 3 alt temadan oluşmaktadır. 

Çalışmaya katılan kadrolu öğretmenlerin usta öğreticiler ile 

yaşadıkları çatışmalar 4 alt temadan ve çözüm önerileri ise 3 alt 

temadan, kursiyerler ile yaşanan çatışmalar ise 5 alt temadan çözüm 

önerileri 4 alt temadan oluşmuştur.  
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Tablo 4: Kadrolu öğretmenlerin diğer kadrolu öğretmenler ile usta öğreticiler ile ve 

kursiyer ile yaşadıkları çatışmalar ve bu çatışmalar için çözüm önerilerine ilişkin 

görüşler 

Tema Alt Tema Kod f 

Diğer kadrolu 

öğretmenler ile 

yaşanan 

çatışmalar 

İş birliği yapmama Sınıfların paylaşılamaması 

 Ortak hareket etmeme 

4 

4 

Sorumsuzluk Kurs saatlerine dikkat 

etmeme 

Materyalleri iyi 

kullanmama 

4 

3 

Kursiyersizlik Kursiyer bulma zorluğu 3 

Çatışma yok Çatışma yaşamama 2 

Diğer kadrolu 

öğretmenler ile 

yaşanan 

çatışmalar için 

çözümler 

Denetim İdari yapının takip etmesi 6 

Görüşme Toplantı ve bireysel 

görüşme 

5 

Uygun sınıf Sınıfların kurslara uygun 

verilmesi 

3 

Usta öğreticiler ile 

yaşanan 

çatışmalar 

Düzensizlik Sınıf kullanımında 

düzensizlik 

7 

Sorumsuzluk Kurs saatlerine uymama 6 

Kendini yenilememe Kendini yenilememe 3 

Yenilikleri takip etme 2 

Çatışma yok Çatışma yaşamama 3 

Usta öğreticiler ile 

yaşanan 

çatışmalara 

çözümler 

Kişisel eşyalar Kişiye özel araç-gereç 5 

İyi niyet İyi niyetli davranma 4 

Yenilikleri takip 

etme 

Kendini yenileme 3 

Kursiyerler ile 

yaşanan 

çatışmalar 

Devamsızlık Kursiyer devamsızlığı 7 

Materyal eksikliği Araç-gereç yetersizliği 6 

İletişimsizlik Fikir uyuşmazlığı 6 

Kurs süreleri Kurs saatleri 4 

Çatışma yok Çatışma yaşamadım 2 

Kursiyerler ile 

yaşanan 

çatışmalara 

çözümler 

Fiziki ortam Sınıflarda iyileştirme 8 

Öğretmen 

görevlendirme 

Rehber öğretmen olması 5 

Maddi yaptırım Bağış alınması 3 

Bilgi verme Kursiyerlere bilgi verme 3 

Halk eğitimi merkezlerinde görevli kadrolu öğretmenlerin diğer 

kadrolu öğretmenler ile yaşadıkları çatışmalar ve çözüm önerileri için 

Tablo 4’e bakıldığında çatışmalarda en fazla iş birliği yapmama (f=8), 
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sorumsuzluk (f=7) ve kursiyer bulmakta sorun yaşadıkları (f=3), sık 

sık denetlenerek, görüşmeler yaparak ve uygun sınıflar kullanarak bu 

sorunu çözebileceklerini düşündükleri görülmüştür. Kadrolu 

öğretmenlerin bu konu ile görüşlerinden bazılar aşağıda belirtilmiştir: 

“Halk eğitimde dersimize girip yeteri kadar önemserseniz 

başkalarıyla çatışmaya zamanınız kalmaz benim prensibim bu. Ama 

genel olarak kursiyer bulma ve kurs yapılacak yer bulmada 

çatışmalar yaşandığını biliyorum” (K1) 

“Eğitim- öğretim uygulamalarını gerçekleştirirken, bir sınıfta, bir 

öğrenci yada öğrenci grubunda izlenecek yol ile ilgili ortak kararlar 

alınmasına rağmen, sonrasında birlikte ortak hareket etmemekten 

kaynaklanan sorunlar yaşandığı için çatışmalar oluşmuştur. Buna 

ilaveten, bencillikten, kişisel çıkarları gözetmekten ve empati 

yoksunluğundan kaynaklanan çatışmalar da doğmuştur. Buna çözüm 

önerisi olarak tekrarlanan toplantılar, bireysel görüşmeler, kurul 

toplantıları örnek gösterilebilir. ” (K2) 

“Kurumda birden fazla laboratuvar var ve bazı laboratuvarlar daha 

çok tercih ediliyor. Aynı anda 2 öğretmenin aynı laboratuvarı 

kullanmak istemesi durumunda bir öğretmen istemediği bir labda ders 

işlemek zorunda kalabiliyor. Bu durumun adilce çözüme ulaşması için 

dönem aralarında sınıfların değişimi sağlanabilir. Benim sene 

başındaki önerim ile şuan kurumumuzda var olan labları dönemlere 

bölerek kullanıyoruz. İkinci bir konu ise öğrenci paylaşımı. Eğer 2 

öğretmen aynı kursu farklı sınıflarda açmak istiyorsa. Aldığı ders 

saatine bakılarak ortak kararla öğrenciler paylaşılmalıdır. Örneğin 



 
172 EĞİTİME TARİHSEL, TEKNOLOJİK VE YÖNETİMSEL YAKLAŞIMLAR 

bir öğretmen web tasarım kursu açıyorsa, diğer öğretmen de web 

tasarım açacaksa, aldıkları ders saatleri dikkate alınarak eğer yeterli 

öğrenci yoksa haftalık ders yükü çok olan öğretmen o kursu 

açmamalıdır. Mesela bir öğretmen 50 saat ders açmaya çalışıp diğer 

öğretmen 20 saat açamayacak duruma geliyorsa(öğrenci 

yoksunluğundan) bu durumun idare tarafından adil koşullara 

çekilmesi gerekir. ” (K5) 

“Kurslarını bitirme saatinden önce sonlandırmaları bir sonraki hafta 

kursa gelen adaylarla benim aramda soruna neden oluyor. Aldıkları 

duyum üzerine aynı şeyi benden talep ediyorlar. Kurs konuları ile 

ilgili yenilikleri takip etmeme. Çözüm. kadrolu ,usta öğretici fark 

etmeksizin kurs başlangıç ve bitiş saatlerine riayet etmeli. Kurs 

konuları ile ilgili gelişmeleri takip ederek sunu içeriğini yenilenmeli. 

Sorular güncellenmeli. ”(K9) 

“Ortak materyal kullanımı problemi olabiliyor buna çözüm bunların 

belli bir yerde durması ve alınırken ve kullanma süresinin birbirine 

haber verilmesi olabilir, ortak sınıf kullanımı için benzer çözüm 

üretilebilir saatler dönüşümlü ayarlanabilir ve sınıflar kullanan 

kişinin gereksinimlerine öncelik verilerek o eğitimciyle tahsis 

edilebilir örneğin bilgisayar kullanan biri için ona uygun sınıf, 

kullanmayan bilgisayar olmayan sınıf verilebilir” (K12) 

“Çalıştığım kurumdaki öğretmen arkadaşlarımla yönetmeliğe uygun 

bir şekilde görevlerimizi samimi bir şekilde içtenlikle yerine 

getirdiğimize kuşku duyulmamalıdır. ” (K13) 
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Kadrolu öğretmenlerin usta öğreticiler ile yaşadıkları çatışmalar ile 

ilgili Tablo 4’e bakıldığında kadrolu öğretmenler usta öğreticiler ile 

yaşadıkları sorunları düzensiz olmalarından (f=7), sorumsuz 

davranışlarından (f=6) ve kendilerini yenilemekte zayıf 

olmalarından(f=5) kaynaklı görmektedir olarak değerlendirdiği 

görülmektedir.  Bu çatışmalara kadrolu öğretmenler çözüm olarak ta 

sınıf içindeki kişisel eşyaları ayırma (f=5), iyi niyetli davranma (f=4) 

ve yenilikleri takip etmeleri önerilmiştir. (f=3) Kadrolu öğretmenlerin 

usta öğreticiler ile ilgili görüşlerinden bazıları aşağıda verilmiştir: 

“Usta öğreticilerle hiç problem yaşamadım onlar için üzülüyorum 

bizimle aynı hatta daha zor şartlarda çalışmalarına rağmen mağdur 

olduklarını düşünüyorum” (K1) 

“Laboratuvarların kullanım düzeninde sıkıntılar yaşayabiliyoruz. 

Sınıflarımız ortak olduğu için (gündüz ben, öğleden sonra veya akşam 

bir usta öğretici kullanıyorsa) bazı usta öğreticilerin sınıfı ertesi güne 

dağınık ve düzensiz bırakması beni rahatsız ediyor. Evraklarımı 

kaybedebilme endişesi yaşıyorum veya sabah geldiğimde dolabın 

içindeki veya masamın üzerindeki eğitim öğretim materyalleri 

dışındaki gereksiz çöp ve eşyaları kaldırmakla uğraşmak istemiyorum. 

Bunun için önereceğim çözüm her öğretmene ait kilitli çekmece veya 

dolap gözlerinin olması. Kimse kimsenin özel alanını kullanmamalı. ” 

(K5) 

“Kurs başlama ve bitiş saatlerine riayet etmeme. Kurs sonunda 

yapılan sınav sorularını yıllardır güncellemeden kullanma. Kurs 
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içeriği ile ilgili yenilikleri takip etmeme.  Kurs saatlerine uyulmalı 

,yenilikler takip edilip bilgiler ve sorular güncellenmeli. ” (K9) 

“Aynı kurumda birlikte çalıştığımız usta öğretici arkadaşlar da 

görevlerini yaparken bütün bilgi ve becerilerini kursiyerlere 

yansıttıkları bir gerçektir.” (K13) 

Kadrolu öğretmenlerin kurslarına katılan kursiyerler ile yaşadıkları 

çatışmalar ilgili Tablo 4’e baktığımızda kursiyerler devamsızlıklarının 

ön planda olduğu görülmektedir (f=7). Diğer çatışmalar ise materyal 

eksikliği(f=6), iletişimsizlik(f=6), para ödeme(f=5) ve kurs sürelerinin 

uzunluğu(f=4) gelmektedir. Öğretmenler bu sorunlar için çözüm 

önerisi olarak da en başta fiziki ortamlarda iyileştirme(f=8), rehber 

öğretmen ataması(f=5), maddi yaptırım(f=3) ve kursiyerleri doğru 

bilgilendirme(f=3) gelmektedir. Kadrolu öğretmenlerin kursiyerler ile 

ilgili görüşlerinin bazıları aşağıda verilmiştir: 

“Kurs giderleri için ödenecek ücretlerin (bağışların) yatırılmaması, 

devamsızlık sorunları, öğretimsel meseleler.  

1- Bağış/ücretlerin ödenmemesi: Kursa ön başvuru yapan kişi, kurs 

açıldığında kesin kayıta çağırıldığında bağış dekontu ile kayıt 

yapılması (idare ve memurlar tarafından). Ödeme yapmayan kişilerin 

kaydedilmemesi. Ücreti ödemeyen kursiyer kursu ciddiye almıyor, 

yarıda bırakıp kursun kapanmasına ve diğer kursiyerlerin de kursa 

devam edememesine sebep oluyor. Aynı zamanda iyi hizmet 

verebilmek için sınıflarımızın yenilenmesi, materyal eksikliklerimizin 

giderilmesi gibi konularda sorunlar yaşıyoruz. Eğer kursiyerlerin ilk 

kayıt sırasında ödemelerini yapmaları sağlanırsa okul aile birliği 
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laboratuvar eksikliklerini daha rahatça çözebilir.  

2- Devamsızlık sorunları: Kursa kayıt olduğu halde gelmeyen veya 

çok az gelip bırakan öğrenciler kursun kapanmasına sebep olabiliyor. 

Bu durum için önereceğim çözüm ilk madde ile aynıdır. Ücretine 

ödeyerek kayıt olan öğrenci devamsızlık konusunda daha dikkatli 

olacaktır.  

3- Öğrencilerle dersler, sınavlar sırasında yaşanan fikir 

uyuşmazlıkları. Bu durumlarda öğretmen ve öğrencinin polemiğe 

girmemesi ve rehberlik servisine yönlendirilme imkanın olması. 

Kurumumuzda şuan aktif çalışan bir rehber öğretmen 

bulunmamaktadır” (K5) 

“Genelde memnunum zaman zaman devamsızlık konusunda sıkıntılar 

olabiliyor bu da sistemden kaynaklanıyor kursiyerlerin rapor hakları 

olmalı”(K7) 

“Kurs saatinin uzun olması ile ilgili sorun yaşıyorum. X halk eğitimde 

daha kısa sürüyor 2 saatte anlat gidelim diyorlar. Çözüm. Kurs 

saatlerine tüm halk eğitimde riayet edilmesi. ” (K9) 

“Kurslarımıza katılan kursiyerlerin belirli yaş ve eğitim seviyesinde 

olduğu için öğrenme heves ve duygusunu taşıdıklarını gözetlediğimi 

kesinlikle belirtmek isterim” (K13) 

Tablo 5’de halk eğitimi merkezinde görevli usta öğreticiler ile diğer 

usta öğreticiler, kadrolu öğretmenler ve kurslara katılan kursiyerler ile 

yaşadıkları çatışmalar, bu çatışmalardaki çözüm yolları incelenmiştir. 

Usta öğreticilerin kendi içinde yaşadıkları çatışmalar 5 alt tema çözüm 

önerileri ise 4 alt temadan oluşmaktadır. Çalışmaya usta öğreticilerin 
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kadrolu öğretmenler ile yaşadıkları çatışmalar 4 alt temadan çözüm 

önerileri 2 alt temadan, kursiyerler ile yaşanan çatışmalar ise 3 alt 

temadan çözüm önerileri 3 alt temadan oluşmuştur.  

Tablo 5: Usta Öğreticilerin diğer usta öğreticiler ile, kadrolu öğretmenler ile ve 

kursiyer ile yaşadıkları çatışmalar, bu çatışmalar için çözüm önerilerine ilişkin 

görüşler 

Tema Alt tema Kod f 

Diğer usta öğreticiler 

ile yaşanan çatışmalar 

Sorumsuzluk Sorumluluk duygusu azlığı 

Rahat davranışlar 

4 

4 

Kursiyersizlik Kursiyer paylaşamama 7 

Rekabet Birbirini rakip görme 5 

Yer sorunu Kurs yeri sorunu 4 

Çatışma yok Çatışma yok 2 

Diğer usta öğreticiler 

ile yaşanan çatışmalara 

çözümler 

İletişim İletişimin iyi kurulması 5 

Ciddiyet İşlerini ciddiye almaları 4 

Şartlarda 

iyileştirme 

Eşit şartlar 4 

Eğitim Eğitim verilmesi 3 

Kadrolu öğretmenler 

ile yaşanan çatışmalar 

Kötü davranış Kötü muamele 7 

Sorumsuzluk Sorumluluk almaz 5 

Ders işleyişi Öğrencilerin derse katılımı 

az 

5 

Çatışma yok Çatışma yok 2 

Kadrolu öğretmenler 

ile yaşanan çatışmalara 

çözümler 

Şartlarda 

iyileştirme 

Özlük haklarında 

iyileştirme 

8 

Biraraya getirme Kaynaştırma etkinlikleri 5 

Kursiyerler ile yaşanan 

çatışmalar 

İyi niyet suistimali Kursiyerlerin rahatsız edici 

davranışları 

7 

Devamsızlık Kursiyer devamsızlığı 6 

Hakimiyet 

kuramama 

Sınıfa hakim olamama 5 

Kursiyerler ile yaşanan 

çatışmalara çözümler 

Doğru iletişim iletişim 8 

Kursiyerlere 

yaptırım 

Devamsız kursiyere 

yaptırım 

Kursiyerler Psikolojik test 

4 

4 

Yönetici desteği Yönetici desteği 4 
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Halk eğitimi merkezlerinde görevli usta öğreticilerin diğer usta 

öğreticiler ile yaşadıkları çatışmalar için Tablo 5 incelendiğinde en 

fazla sorumsuzluk sorunu görülmektedir (f=8). Diğer çatışma 

konularına bakıldığında kursiyer paylaşamama (f=7), rekabet (f=5) ve 

yer sorununa (f=4) Tabloda yer verilmiştir. Yaşamış oldukları bu 

çatışmalar ile ilgili çözüm önerileri sorulduğunda görevlendirmede 

sıralamanın olması(f=6), doğru iletişim(f=5), ciddiyet(f=4), şartlarda 

iyileştirme(f=4) ve eğitim(f=3) alt temaları ile cevap verilmiştir. Usta 

öğreticilerin diğer usta öğreticiler ile ilgili görüşlerinden bazıları 

aşağıda verilmiştir: 

“Genelde aynı branş hocaların maalesef birbirlerini üzülerek 

sevemediklerini gözlemledim bunca yıl ama son zamanlarda yapılan 

sıralama sistemi sanırım herkese iyi geldi” (U7) 

“Çatışma olarak daha az görev sorumluluğu hissedenler oluyor. 

Onları kuruma bağlamamız ve özgüvenlerini yükseğe çıkarmamız 

gerekir”(U8) 

“Yer sınıf problemleri kurs açmak için eğitim verebileceğimiz yerlerin 

oluşturulması. her usta öğreticiye eşit şartların sunulması” (U14) 

“En büyük sorunlardan biri bana göre öğrenci paylaşamama. Ardını 

arkasını düşünmeden tüm öğrencileri kendi almaya çalışıp arkasını 

düşünmemek aynı işin paylaşımını sağlayamamak. Aynı branşın usta 

öğreticisi olmak çok daha zor. Küçük bir örnek vermek istiyorum daha 

önce öğrencim olan başka branşta da usta öğretici olarak görev 

yapan meslektaşım aynı zamanda. Benden aldığı belge ile aynı 

kurumda senelerce benim açtığım kursu açmaya başladı. Benim 
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mantığıma göre çok normaldi herkes ekmek yesin. Daha sonra sistem 

tersine döndü benim açtığım kurs kapatıldı ve yine benim alanıma 

giren farklı bir kurs açmam gerekiyordu. Açtığım kurs hem öğrencim 

hem de meslektaşım olan kişinin açtığı kurstu biranda olay çıkardı 

açamazmışım hakkım yokmuş. Mezuniyetiniz bile aynı sene olarak 

çalışmışlığım ve öncelik hakkım da var ben gündüz açıyorum o gece 

öğrencisini de almıyorum ama şikayetler Cimere yazmalar asla 

kazanmamı istemedi birlikte kazanalım öğretelim diye destek vermek 

yerine beni o kurumdan attırmaya çalıştı tabiki bu hallerine cevap 

vermedim. Sessizliğimi koruyup en doğru şekilde hareket etmeye 

devam ettim sonra ne oldu kurumdan kendi gönderildi. Müdür müdür 

yardımcıları kimsenin suratına bile bakmadı en çirkin şekilde ayrıldı. 

Aynı kurumda en zor noktalardan biri aynı branşın öğretmeni olmak. 

” (U1) 

Tablo 5’te usta öğreticilerin gözünden ile kadrolu öğretmenler 

arasında yaşanan çatışmalara bakıldığında kötü davranış sorunu(f=7) 

sayıca yüksek çıkmıştır. Diğer alt temalara bakıldığında aidiyetsizlik 

(f=6), sorumsuzluk (f=5) ve ders işleyişi (f=5) Tabloda görülmektedir. 

Bu çatışmalar ile ilgili çözüm önerileri olarak çalışma şartlarında 

iyileştirme (f=8) ve kadrolu öğretmenler ile daha fazla zaman 

geçirme(f=5) bir araya gelme alt temaları oluşmuştur. Usta 

öğreticilerin kadrolu öğretmenler ile ilgili görüşlerinden bazıları 

aşağıda belirtilmiştir: 

“Bizi aralarında görmeye dayanamadıklarını hissediyorum bazen 

hepsi değil tabi ki herkese haksızlık etmek istemem. 2. sınıf insan 
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muamelesi görüyoruz onlar 1. sınıf çünkü onu bize hissettiriyorlar. Siz 

usta öğreticisiniz ya size o yok bu yok onlar şuraya gelmez halbuki 

aynı işi yapıyoruz. Birde onlar bizim 2 katımız maaş alıyor aynı işi 

yapıyoruz aynı saati harcıyoruz ama hakkımız olandan az alıyoruz. 

Biz bütün etkinliklere severek gelirken onlar asla gelmiyorlar. Yasal 

haklarımız zaten yok günlük yevmiyeli elemandan farkımız yok ama 

işimizi severek yapıyoruz. Kurumun bir parçası olmaktan mutluyuz. 

Çözüm önerisi en azından yasal haklarımızın verilmesi kadro 

verilmese de, eşit şekilde yaklaşım olması.” (U1) 

“Kadrolu öğretmenler is yapmaktan çekinir uğraşmaz biraz egolu 

olurlar. Derslerde bile özverileri azdır usta öğretici canını ortaya 

koyacak şekilde dersini anlatır özveriyle. Kadrolu öğretmenler biraz 

daha sakindir. Bu da çatışmaya neden olabilir. Ders çıkışları erken 

olur pek kuruma aidiyetleri yoktur” (U8) 

“Yine birebir sorun yaşamamakla birlikte kadrolu İngilizce 

öğretmeninin ders işleyişine kulak misafiri oldum. Sınıf kapısının açık 

olmasıyla ders dışardan takip edilebiliyor. Dinlediğim 10-15 dk içinde 

öğrenciler oldukça pasifti, öğretmenin sürekli konuştuğu, hiç bir 

dinleme veya konuşma/okuma aktivitesinin yapılmadığı bir derse denk 

geldim. ” (U11) 

“Kadrolu olmadığımız için sınıf seçmeleri belirli yerlerin kullanılması 

kararların alınmasında söz hakkımızın olmaması, çalışmaya emeğe 

isteğe bakılarak kurum müdürlerinin eşit haklar sunması usta 

öğreticiyi önemle dinlemesi birlikte kaynaştırma etkinliklerinin 

yapılması” (U14) 
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Usta öğreticilerin kursiyerler ile yaşadıkları çatışmalar ile ilgili Tablo 

5’e bakıldığında kursiyerlerde iyi niyeti suistimali (f=7), devamsızlık 

yapmaları (f=6)ve hakimiyet kurma(f=5) ile ilgili sorunlar yaşandığı 

görülmüştür. Bu sorunlar ile ilgili araştırmaya katılan usta öğreticiler 

doğru iletişimin(f=8), kursiyerlere yapılacak yaptırımın(f=4) ve 

yönetici desteğinin (f=4) çözüm olarak kullanılabileceğini belirtmiştir. 

Kursiyerler ile yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili usta 

öğretici görüşlerinden bazıları aşağıda verilmiştir: 

“İyi niyeti suistimal etmeye çalışan öğrenciler çok fazla. Mesela 

derste telefonla konuşan bir öğrencimi uyardım diye şikayet dilekçesi 

yazıldı. Bir öğrencimi devamsızlığından dolayı sınava almadım diye 

ağzına almadığı laf etmediği hareket kalmadı. İdare bu noktada 

arkamdaydı hep buda kesinlikle olması gereken güzel bir durumdu” 

(U1) 

“Bazen kursiyerler zorlayabiliyor şu açılardan öfkesini hırsını 

psikolojik sıkıntılarını sizden çıkarabiliyorlar çoğu zaman empati 

kuruyoruz fakat bunu yanlış anlayıp suistimal eden kişilere de maruz 

kalabiliyoruz ayrıca sizi sahiplenebiliyorlar anlamsızca fakat genel 

anlamda Kursiyer ortamı oluştuğu zaman bu tip insanlar pek 

barınamıyorlar ve kendileri elenebiliyorlar onun dışında çok büyük 

sıkıntılar yaşamıyoruz. ” (U3) 

“Öğretmenin yaşı kursiyerden küçükse öğretmenin kurduğu otoriteyi 

sarsmaya çalışıyor. Bence her kursun başında empatik düşünmeyi 

sağlayabilir iletişime dayalı kurslar zorunlu tutulmalı” (U4) 
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“Yetişkin eğitimi çok zor bir eğitim egolar devreye daha çok giriyor 

birbirleriyle ya da yeri geldiğinde bizle de ego savasına girebiliyorlar 

yaşımız bazı kursiyerlerden küçük bile olabiliyor çünkü hiç büyük 

sorunlar yaşamadım anlayışla karşılayabiliyorum” (U7) 

“Derste olduğum sürede telefona bakmadığım için kursun ilk günü 

sorun yaşamıştım. Öğrenci 20 dk kadar geç kalmış, sınıfı bulamamış. 

Aramış mesaj atmış ama biz derse başladığımızdan telefona 

bakmadım. Ara verdiğimizde geldi ve bağırıp çağırarak dışarı çıktı. 

Bu sorunu tekrar yaşamamak için kurs başlama tarihinden önce ya 

ben ya da danışmadaki arkadaşım kursiyerlere sınıf şubesini genel 

mesaj atıyoruz. Bir diğer problem devamsızlıklar ile ilgili, defalarca 

söylenmesine rağmen devamsızlık konusu önemsenmiyor. En sık 

karşılaştığım sorun da yalvar yakar kayıt yaptıran kursiyer derse hiç 

gelmiyor. Kendince "yer tuttuğu" için mesajlara, aramalarıma cevap 

bile vermiyorlar. Bence böyle bir durumda kursiyere yaptırım olmalı: 

kayıt yaptırıp ilk gün/hafta derse gelmeyen o sene içinde veya sonraki 

iki dönemde aynı kursa kayıt yaptıramasın. Çok isteyen kişiler de yer 

olmadığı için katılamıyorlar, yaptırım olmadığı sürece ciddiye 

alınacağını düşünmüyorum. ” (U11) 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Halk eğitimi merkezleri yetişkin eğitimi veren kurumların arasında 

önemli bir yere sahiptir. Yöneticilerin kadrolu öğretmenler ile 

yaşadıkları sorunlar değerlendirildiğinde kadrolu öğretmenlerin 

sergilediği olumsuz davranışlar gelmektedir. Çalışmaya katılan 

yöneticilerin kadrolu öğretmenler ile yaşadıkları çatışma konularının 
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başında derse giriş çıkış saatlerine ve evrak düzenleme gibi konulara 

dikkat etmeme sorumsuz davranış gösterme gelmektedir. Dolanbay’a 

(2014) göre öğretmen atama yetkisi İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden 

alınıp Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmedikçe Halk Eğitimi 

Merkezlerinde esas amacı çalışmak olmayan, maaşını derse girmeden 

alan performansı düşük öğretmenlerin olacağını savunmaktadır. 

Kadrolu öğretmenlerin kadrolu oldukları için kendilerini avantajlı 

gördüğünü ve usta öğreticilerden kendini bu nedenle üstün gördüğünü 

ifade etmektedir. Kadrolu öğretmenler ile yaşanan bu çatışma 

bulguları Dolanbay (2014) çalışmasındaki bulguları destekler 

niteliktedir. Dolanbay’a (2014) göre kadrolu öğretmenler genelde 

merkez binada, usta öğreticiler ise mahalle ve köylerde görev 

yaptığını ve bu nedenle aralarında yeterli iletişimin kurulamadığını, 

zümre toplantıları gibi ortamlarda bir araya gelen kadrolu 

öğretmenlerin usta öğreticileri yetersiz gördüğünü belirtmiştir. 

Yöneticiler aynı zamanda kadrolu öğretmenlerin yapılan projelere ve 

etkinliklere yeterli ilgiliyi göstermediklerini belirtmiştir. Şan (2017) 

bir kurumda çalışanlar ve yönetimin iş birliğinin, grup çalışmasının o 

örgütün başarısına olumlu yönde etki edeceğini savunmuştur. 

Yönetimin bunu kadrolu öğretmenlerde görememesi sorun 

yaratmaktadır. Seferoğlu (2004) iyi bir öğretmen için “kendisini 

mesleki ve kişisel açılardan sürekli olarak geliştiren, kendisini 

geliştirmeyle ilgili fırsatları ve olanakları araştıran ve değerlendiren 

öğretmen” ifadesini kullanmıştır. Araştırmaya katılan yöneticiler 

kadrolu öğretmenlerin kendilerini mesleki anlamda 

geliştirmediklerini, güncellemediklerini belirtmiştir. Bu sorun 
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Seferoğlu (2004)’nun çalışmasındaki nitelikli öğretmen tanımlamasıy-

la örtüşmemektedir.  Çalışmaya katılan halk eğitimi merkezleri 

yöneticileri kadrolu öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler ile 

yaşadıkları çatışmalar için çözüm önerilerinde bulunmuştur. 

Yöneticilerin çözüm önerilerine göre kadrolu öğretmenlerin hem 

kurum hem de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla 

öğretimsel denetime tabi tutulması faydalı olabilir. Kadrolu 

öğretmenlerin hizmet içi eğitimler ile kendilerini geliştirebilecekleri 

ve usta öğreticiler ile ortak projeler oluşturularak birbirleri ile zaman 

geçirip iletişim kurabileceklerini belirtmişlerdir.  

Yöneticiler usta öğreticiler ile en fazla sorun olarak kursiyerler ile 

yaşanan iletişim problemlerini belirtmiştir. Dolanbay (2014) halk 

eğitimi merkezlerinde görev yapan usta öğreticilerin çoğunluğunun 

lise mezunu olduğu mesleki bilgisinin yeterli olsa da eğitmen olarak 

yeterli düzeyde olmadığını, halk eğitimi merkezlerine farklı zeka ve 

yaş seviyesinde kursiyerler geldiğini belirtmiş, eğitici vasıfları yeterli 

olmayan kişilerin eğitim vermesinin sorun yaratacağını ifade etmiştir.  

Kurum yöneticilerinin usta öğreticiler ile yaşadıkları bir diğer çatışma 

konusu ise aynı branşta usta öğreticilerin birbirlerini rakip olarak 

görmesi, her sene görev alma konusunda netlik oluşmadığı için 

çalıştıkları kuruma bağlılık oluşturmamaları gelmektedir. Dolanbay’ın 

(2014) çalışması bu bulguyu destekler niteliktedir. Bu çalışmada halk 

eğitimi merkezlerine başvuru yapan usta öğreticilerin çoğunun 

kursiyer ya da kurs bulamama gibi durumlar nedeniyle kurs 

açamadığını ve bu nedenle diğer usta öğreticiler ile rekabet ortamının 

oluştuğunu belirtmiştir. Bazı yöneticiler usta öğreticilerin görev 
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almasında çıkar ilişkilerinin görüldüğünü ifade etmiştir. Dolanbay 

(2014)’teki çalışmasında usta öğreticilerin görevlendirilmesinde dış 

etkenlerin kurum müdürlerine yaptığı baskıdan bahsetmiştir. Usta 

öğreticiler ile yaşanan sorunlar için kurum yöneticileri en başta etkili 

iletişimi önermektedir. Etkili iletişim ile mesleki anlamda onların 

kendilerini geliştirmelerine fırsat verilmesi ile çatışmaların 

önlenebileceğini belirtmişlerdir. Usta öğreticilerin verdikleri 

eğitimlere yapılacak denetimler ile hem kursiyerler ile yaşanan 

olumsuzluklar hem de mesleki ve eğitici yeterliliği olmayan kişilerin 

tespitinin mümkün olacağını ifade etmektedirler. Aynı zamanda 

pedagojik formasyonu olmayan usta öğreticilerin yetişkin eğitimi ile 

ilgili formasyon gibi özel bir eğitimden geçmesinin önemli olduğunu 

ifade etmişlerdir.  

Kurum yöneticileri kursiyerler ile en fazla çatışmayı devamsızlık 

konusunda yaşadıklarını ifade etmiştir. Düzenli kursa gelmeseler de 

belge talebinde bulunan kursiyerler olduğunu, yetişkin eğitimi olduğu 

için zaman zaman öğretmenler ile iletişim problemi yaşandığını 

belirtmiştir. Türkkan (2019)‘da halk eğitimi merkezlerinde 

kursiyerlerin öğretmenler ile iletişimden kaynaklı problemler 

yaşayabileceğini, kurslara devamlılığın önemli olduğunu kursiyerler 

ile en fazla devamsızlıktan kaynaklı problemler yaşandığını 

belirtmiştir. Bu çalışma bulgusu Türkkan (2019)’u destekler 

niteliktedir. Yöneticiler bazı kursiyerlerin sürekli aynı kurslara 

geldiğini, kursları kendi iş yeri gibi gördüğünü, buradaki malzemeleri 

kullanarak ürettiklerini sattığını ifade etmiştir. Yöneticilere kursiyerler 
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ile ilgili yaşanan çatışmalara önerileri sorulduğunda istihdama yönelik 

kurs programlarının olmasının, birden fazla kez kurslara katılım 

sağlamayan kursiyerler için yaptırım uygulanmasının ve kurslara 

katılacaklara devlet tarafından ödeme yapılmasının devamsızlığı 

azaltabileceği görüşündedir. Aynı zamanda üst üste aynı kurslara 

katılmaya izin verilmemesi kurslardaki malzemeleri kendi çıkarları 

için kullanan kursiyerleri engelleyecektir.  

Halk eğitimi merkezlerinde çalışan kadrolu öğretmenler diğer kadrolu 

öğretmenler ile yaşadığı çatışmaların başında sınıfları paylaşmada ve 

ortak hareket etmede sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir Aynı kursu 

açan iki farklı öğretmen öğrenci paylaşımında sorun yaşadıklarını 

belirtmiştir. Halk eğitimi merkezlerine tahsis edilen binalar genelde 

fiziki açıdan yeterli ve amaca uygun hazırlanmamış, okulların bodrum 

katları ya da kamu binalarında kullanılmayan yerlerdir (Özengi, 

2017). Bu nedenle öğretmenler fiziksel şartları daha uygun olan 

sınıflarda ders vermek istemektedir. Aynı sınıfı paylaşan kadrolu 

öğretmenler ortak araç-gereç kullanımı konusunda çatışma yaşamakta 

bazıları ise derse giriş-çıkış saatlerine dikkat etmemektedir. Bu durum 

diğer öğretmenin derse başlamasını engellemektedir.  Araştırmaya 

katılan öğretmenler diğer kadrolu öğretmenler ile yaşadıkları 

sıkıntılara çözüm önerisi olarak yönetimin daha fazla denetim 

yapılırsa, birebir görüşmeler ve uygun zamanlarda toplantılar yapılırsa 

bu sorunların giderilebileceğini ve kurslar planlanırken sınıfları 

belirleme aşamasında özenli davranılırsa sorunların çatışmaların 

azalacağını ifade etmişlerdir.  
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Usta öğreticiler ile aynı sınıfı paylaşan usta öğreticiler sınıf 

kullanımında ve kurs saatlerine uyma konusunda çatışma 

yaşamaktadır. Çalışmaya katılan kadrolu öğretmenler, beraber 

çalıştıkları usta öğreticilerin şahsi eşyalarına ve kurumun araç-

gereçlerine özen göstermediğini, dersi geç başlatıp geç bitirdiğini bu 

nedenle kursiyerleri ile sıkıntı yaşadığını ifade etmişlerdir. Selçuk’a 

(2017) göre kursların etkili ve verimli bir biçimde 

gerçekleştirilebilmesi için bu kurslarda görev alan usta öğreticilere 

formasyon düzenlenmesi önemini belirtmiştir. Kadrolu öğretmenler 

usta öğreticilerin kendilerini geliştirmede ve yenilikleri takip etmede 

zayıf olduklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenliğin geliştirmesi ile ilgili 

araştırmalar, mesleğin gerekliliği ve eğitimin kalitesinin artması için 

mesleki gelişimi zorunlu görmektedir (The Holmes Group, 1996). 

Usta öğreticiler ile yaşanan çatışmalar için kişisel eşyalar için ayrı 

dolaplar olursa ve kişisel eşyalara özen gösterilirse, her iki tarafta iyi 

niyetli davranırsa çatışmalar büyük ölçüde azalacağını belirtmişlerdir. 

Usta öğreticilerin de mesleki gelişimlerine özen göstermelerinin 

aralarındaki sorunları azaltacağı görüşündedirler 

Çalışmaya katılan kadrolu öğretmenler kursiyerler ile en fazla 

çatışmayı devamsızlık ve ders araç-gereç eksikliğinden kaynaklı 

yaşadıklarını ifade etmektedir. Kursiyerlerin başta kursa çok istekli 

geldiklerini ama bazı kursların sürelerinin uzun olmasından ya da 

araç-gereç masrafları, yol masrafları gibi konulardan kaynaklı devam 

etmediklerini belirtmiştir. Dolanbay (2014) çalışmasında çeşitli 

sorunları olan, deşarj olmak, kendini oyalamak için birçok yetişkinin 
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Halk Eğitimi Merkezlerinde kurslarına geldiğini belirtmiştir. 

Öğretmenler kursiyerlerin kurs hakkında yeterli bilgisinin olması ve 

doğru iletişimin kurulamamasından kaynaklı sorunlar yaşadığını 

belirtmiştir. Kursiyerlerle yaşanan problemlerin çözümü için kurs 

yerlerinde fiziki iyileştirmelerin yapılmasını, iletişim problemleri için 

kurumda rehber öğretmenin görev almasını ve kurslar ile ilgili 

başvuru sırasında yeterli bilgi verilmesini önermektedirler. Aynı 

zamanda kursiyer devamsızlığını azaltmak adına kursların başında 

kursiyerlerden cüzi miktarda bağışın alınmasının devamsızlığı 

azaltacağını düşünmektedirler.  

Halk eğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticilerin sayısı kadrolu 

öğretmenden fazladır. Bu nedenle usta öğreticiler yetişkin eğitiminde 

oldukça önemli konumdadır. Usta öğretici görevlendirilmesinde 

yönetmelikte alanında lisans mezunu kişilerin önceliği olsa da hala 

lise mezunu usta öğreticiler çalışmaktadır. Çalışmaya katılım gösteren 

usta öğreticilerin diğer usta öğreticiler ile yaşadıkları sorunların 

başında kurslarına kendi gösterdikleri özeni diğer usta öğreticinin 

göstermemesi, rahat davranması gelmektedir. Yetişkin öğrenmesinde 

çalışanların mesleki gelişimi çok önemlidir. Kahraman (2016)’ya göre 

bir yetişkin eğitimcisi olmanın eğitimsel ve mesleki birçok yolu 

bulunmaktadır ve bu meslek her zaman formasyon gerektiren biçimsel 

kariyer planları dahilinde görülmemektir. Ayrıca katılımcı usta 

öğreticilerin aralarında yaşanan çatışmaların diğer bir nedeni de 

kursların açılışında yaşanan rekabet ve yer sorunudur. Devletin kısıtlı 

kaynaklarından dolayı kursların belirli sayıda açılması ve kurs açacak 
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yer bulmada sıkıntılar da usta öğreticiler arasında rekabetin 

yaşanmasına neden olmaktadır (Dolanbay, 2014). Araştırmaya katılan 

usta öğreticiler diğer usta öğreticiler ile yaşadıkları sorunlar için doğru 

iletişim kurmanın, işini ciddiye almanın ve çalışma şartlarında 

yapılacak iyileştirmelerin çözüm olabileceğini dile getirmişlerdir.  

Usta öğreticilerin kadrolu öğretmenler ile yaşadıkları çatışmaların 

başında kendilerini üstün görüp, gerginlik yaşatmaları, kötü 

davranmaları gelmektedir. Dolanbay (2014)’e göre kadrolu 

öğretmenler ile usta öğreticiler arasında yeterli iletişim 

kurulamamaktadır. Bunun nedenlerinin başında halk eğitimi 

merkezlerinin farklı yerlerde kurslar açması ve öğretmenlerin birlikte 

zaman geçirememeleri gelmektedir. Kadrolu öğretmenler aldıkları 

eğitimden dolayı usta öğreticileri yetersiz görmekte dışlamaktadır. 

Kadrolu öğretmenler ile yaşanan çatışmanın diğer nedenleri ise görev 

paylaşımında sorumluluğun tamamını ya da çoğunluğunu usta 

öğreticilere yüklemeleri ve ders anlatırken usta öğretici kadar 

öğrencileri derse dahil etmemesidir Kadrolu öğretmenler ile 

yaşadıkları çatışmalar için kendi şartlarında yapılacak iyileştirmenin 

onların karşısında kendilerini güçlendireceğini ifade etmişlerdir. Aynı 

zamanda bir araya gelebilecekleri etkinliklerin fazlalaştırılmasının da 

aralarındaki iletişimi kuvvetlendireceği düşüncesindedirler.  

Yetişkin eğitiminde kursiyerlerin yaşları ve öğrenme biçimleri 

farklılık gösterebilir. Bazılarının bilgisi ve yeteneği bazı konularda 

eğiticiden fazla bile olabilir (Dolanbay, 2014). Çalışmaya katılan usta 

öğreticiler ve kursiyerler ile yaşanan sorunların başında iyi niyetin 
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suiistimali ve sınıfa hakimiyette sorun yaşaması gelmektedir. 

Dolanbay (2014) çalışmasındaki nedenler bu çalışmadaki usta 

öğreticinin kursiyerleri ile sorun yaşamasına neden olan konularla 

paralellik göstermektedir. Usta öğreticilerin kursiyerler ile yaşadığı 

diğer sorun ise çeşitli nedenlerden dolayı kurslara devam 

etmemeleridir. Kursiyerler ile yaşanan sorunlarda yönetici desteği ve 

doğru iletişim kurarak çözüme ulaşılabileceğini belirtmişlerdir.  

Öneriler 

Araştırmacılara yönelik öneriler: 

• Mevcut araştırma İzmir ili ile sınırlıdır. Sonraki araştırmalar 

farklı iller ya da Türkiye genelinde gerçekleştirilerek daha geniş 

bir örnekleme ulaşılabilir.  

• Bu araştırma halk eğitimi merkezlerinde yapılmıştır. Yetişkin 

eğitimi veren farklı kurumlarda yaşanan çatışmalar incelenebilir.  

• Çalışmada usta öğreticilere ve kadrolu öğretmenlere yöneticileri 

ile yaşadıkları çatışmalar sorulmamıştır. Farklı bir çalışmada 

araştırma kapsamına bu soru dahil edilebilir. 
  

Uygulayıcılara yönelik öneriler: 

• Aynı kurumda istihdam edilen, aynı görevi yapan iki farklı 

öğretmen grubunun şartları arasında eşitlik sağlanabilir. Özlük 

hakları bağlamında mağdur durumda olan usta öğreticiler ile 

ilgili şartları iyileştiren yasal düzenleme yapılabilir.  

• Halk eğitimi merkezlerinin fiziksel şartlarında iyileştirme 

yapılabilir.  

• Halk eğitimi merkezlerinin bütçeleri arttırılabilir.  
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GİRİŞ 

Eğitim toplumların gelişip kalkınmasında önemli bir unsurdur (İnce, 

2021). Eğitim, son yıllarda birçok batı ülkesinde olduğu gibi 

İngiltere’de de önemli bir konu haline gelmiştir. Tony Blair 1997 

yılında İngiltere Başbakanı seçildiğinde önceliklerinin 'Eğitim, eğitim, 

eğitim' olduğunu belirtmiştir. Zamanla, gelişmiş ülkeler devletin 

eğitim sağlama düzeyini artırmış ve eğitim süresi açısından asgari 

eğitim düzeyi gerekliliklerini yükseltmiştir. Gittikçe üniversiteye 

giden yaş grubunun oranı da çarpıcı bir şekilde artmış ve üniversite 

diploması artık genellikle iyi bir iş için gereklilik haline gelmiştir. 

Yine de eğitime erişim ve kazanım eşit bir şekilde ilerlememiş ve bazı 

sosyal gruplar geride kalmıştır. Buna ek olarak, birçok Batı ülkesinde 

orta sınıfların büyümesi, üniversiteye ve iyi bir işe giden yol olarak 

okuldaki eğitim başarısı görülmesiyle, eğitim yalnızca yukarı doğru 

sosyal hareketlilik için değil, aynı zamanda ekonomik kazanımlar 

olarak da daha önemli hale gelmiştir (Butler &  Hamnett, 2007).  

İngiltere’de temel derslerden biri hep coğrafya olmuştur. Bunun çok 

çeşitli nedenleri vardır. Coğrafya, bilim ve beşeri bilimler 

disiplinlerini birbirine bağlamada müfredatta ayırt edici bir role 

sahiptir. Coğrafya ayrıca geniş bir beceri ve bilgi yelpazesi geliştirmek 

için fırsatlar sunar. Coğrafya çalışması, yerlere ilgi ve merak duygusu 

uyandırır. Gençlerin karmaşık ve dinamik olarak değişen bir dünyayı 

anlamalarına yardımcı olur (Ofsted, 2011). Coğrafya reel dünyayı 

doğru algılamayı, doğal ve beşeri şartları daha iyi değerlendirmeyi 
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sağlar. Coğrafya bilgisi, çevreyi uygun şekilde kullanmaya ve istifade 

etmeye olanak tanır. 

1. YÖNTEM 

Çalışmada gerek basılı yayınlar ve gerekse internet üzerinden 

ulaşılabilen eserler kullanılmıştır. Bu bağlamda İnternet üzerinden 

arama Haziran ve Kasım 2021 tarihleri arasında yapılmıştır. 

Araştırmada çeşitli elektronik veri tabanlarına girilerek tarama 

yapılmış, elde edilen veriler çalışmada kullanılmıştır. Çalışmada 

başvurulan başlıca indeksler şunlardır; British Education Index (BEI), 

Eğitim Kaynakları Bilgi Merkezi (ERIC), Eğitim Araştırması 

Tamamlandı (ERC), Avustralya Eğitim Endeksi (AEI), Uluslararası 

Sosyal Bilimler Bibliyografyası (IBSS). 

2. İNGİLTERE’DE GENEL EĞİTİM VE COĞRAFYA 

İngiltere’de coğrafyanın gelişim tarihini anlayabilmek için buradaki 

üniversitelerin eğitim geçmişine bakmak gerekir. Zira coğrafya 

eğitiminin diğer eğitim alanları ile ilişkisiz olarak gelişmesi söz 

konusu değildir. Bu bağlamda İngiltere’de 9. yüzyılın sonlarında 

yükseköğrenim kurumları doğmaya başlamış ve ilk İngiliz üniversitesi 

olan Oxford Üniversitesinin temelleri 1096 gibi erken bir tarihte 

atılmıştır. Bu dönem İngiltere üniversitelerinde verilen eğitim, doğası 

gereği çoğunlukla diniydi, ancak daha liberal bir eğitim olan, örneğin 

hukuk veya tıp alanında hazırlık çalışmaları vardır. 15. yüzyılda ilk 

modern gramer okulları olan özel vakıflar kurmuştur. Coğrafya, her ne 

kadar yirminci yüzyılın başından beri İngiltere'deki okul müfredatında 

temel bir ders olarak kabul edilmiş olsa da (Biddle, 1999),  biraz 



 
 197 

eskiye yani 1800’lü yıllara gelindiğinde eğitimde önemli değişimler 

geçirerek yapısını kazandığı görülür. 1944 Eğitim Yasası (Butler 

Yasası), İngiltere'de hala yürürlükte olan üç aşamalı eğitim sistemini 

kurmuştur; ilk, orta ve yüksek veya ileri eğitim. 1988 Eğitim reformu 

yasası ise 5 ila 16 yaş arasındaki öğrenciler için eğitime dört temel 

aşamayı içeren bir ulusal müfredat getirmiştir. 1988 Eğitim Reformu 

Yasası'na kadar İngiltere’de okullarında merkezi olarak uygulanan bir 

müfredat yoktu (Rawding, 2010). Dolaysıyla İngiltere, ilk ve orta 

dereceli okullar, 1988'de tanıtıldığından beri zorunlu bir ulusal 

müfredat izlemektedir. Böylece ulusal ekonomik ve sosyal gelişmeyi 

sağlayacak bir projenin parçası olarak sunulan “standartları 

yükseltme” başlığı altında ilk kez ulusal bir müfredat oluşturulmuştur. 

Bu durum neyin öğretilmesi gerektiğine karar vermede devlete güçlü 

bir rol vermiştir (Lambert & Hopkin, 2014). Diğer yandan 1990'ların 

başından beri Ulusal Müfredatta, özellikle 1995, 2000 ve 2007'de bir 

kaç revizyona gidilmiş ve çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Ulusal 

Müfredatın 2007 revizyonuyla coğrafi bilgi sistemleri de dahil olmak 

üzere, öğrencilerin bilgi edinmelerini, sunmalarını ve analiz etmelerini 

sağlayan becerilerin geliştirilmesi ön plana çıkarılmıştır. Ayrıca 

endüstri, iş dünyası ve giderek daha fazla aranan beceriler dahil olmak 

üzere haritaların ve yeni teknolojilerin kullanımına odaklanılmıştır 

(Ofsted, 2011). 

İngiltere’de yükseköğretimin yapısı da statik kalmamış ve önemli 

değişimler geçirmiştir. Robbins Raporuyla (1963) politeknikler ve 

kolejler için yapılan (1966) tavsiyeleri takiben, hükümet, bağımsız ve 

kamu yükseköğretim kurumlarından oluşan “ikili sistem” oluşturmuş 
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ve yükseköğrenimdeki sayıyı artırmıştır. 1992 Yasası'nın kabulüyle 

politeknikler ve üniversiteler arasındaki ayrım ortadan kaldırılmış ve 

40'ın üzerinde politeknik üniversite statüsüne yükseltilmiştir. Zira 

yükseköğretime hazırlanan öğrenci sayısı muazzam bir şekilde 

artmıştır (IQAS, 2016). 

2020 yılına gelindiğinde Genel Ortaöğretim Sertifikası alanlarında 

sayılarındaki değişim önemlidir. Nitekim İngiltere'de Genel 

Ortaöğretim Sertifikası için girişler 2010'dan bu yana artmıştır.  

2010'da 169.000'e 2018'de 239.000'e yükselmiştir ki bu durum 16 

yaşındaki nüfusun azaldığı bir ülke için güçlü bir artmış demektir.  

2010-2018 yılları arasında A Düzeyi coğrafyaya girişler, 28.500'den 

30.000'e yükselmiştir. A Level öğrencilerinin coğrafya dersi alma 

oranı 2010'da %10,7'den 2018'de %11.3'e yükselmiştir (Brace & 

Souch, 2020). 

İngiltere’de Yükseköğretim Kurumları da eğitimin önemli kısmını 

oluşturmaktadır. Tanınmış kuruluşların ve listelenmiş kuruluşların 

listeleri Eğitim ve Beceriler Departmanı'nın (Department for 

Education and Skills) web sitesinde bulunmaktadır. Burada 174 tane 

derece verebilen yükseköğrenim kurumu yer almaktadır 

(www.gov.uk, 2021). 

İngiltere’de bir yükseköğretim kurumuna kaydını yaptırabilmek için 

neredeyse tüm başvurular Üniversiteler ve Kolejler Kabul Sevisi 

(Unıversıtıes And Colleges Admıssıons Servıce - UCAS) tarafından 

ele almaktadır. Öğrenciler, başvurmak istedikleri altı kurumu 

belirterek doğrudan bir başvuruyu UCAS'a gönderir. Her alanın, 

http://www.gov.uk/
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okuldan veya kolejden sahip olunması gereken farklı gereksinimleri 

vardır. Bunlar genellikle bazı nitelikleri, dersleri ve sınav notlarının 

bir karışımından oluşur (UCAS, 2021).  

İngiltere’de yüksek lisans doktora dereceleri “öğretimli” ya da 

“araştırmalı” olmak üzere iki farklı şekildedir. Doktora Dereceleri ise 

genellikle PhD veya DPhil olarak adlandırılır ve en az üç yıllık tam 

zamanlı (veya altı yıllık yarı zamanlı) eğitimi gerektirir.  Araştırma 

dereceleri genellikle sınıfta ders yapmayı gerektirmez.  Araştırma 

dereceleri daha çok orijinal araştırmaya odaklanır ve daha uzun, daha 

derinlemesine bir tezin tamamlanmasını gerektirir. Bir araştırma 

derecesi, öğretimli derecelerden şu farklarla ayırt edilir:  

a) önemli bir bilimsel inceleme veya tez vardır 

b) öğrenci için bireysel denetmen görevlileri vardır; 

c) öğrenci, bir ders yöneticisi yerine bir 'denetim ekibi' tarafından 

yönlendirilir ve denetlenir.  

Çoğu üniversite, tez boyutu için bir kelime sınırı belirler. Bu sayı 

doktora için 100.000 kelime ve profesyonel bir doktora (örn. Ed.D.) 

için maksimum 60.000 kelimedir (Ketteridge & Shiach, 2009). 

İngiltere’de coğrafya bölümlerinde yapılan tezlerin standartları ve 

kriterleri üzerine yapılan bir araştırma göstermiştir ki, tezler için 

gereksinimler farklılık gösterse de, sektör genelinde ürün formatı, 

değerlendirilen unsurlar, rapor ağırlığı, çalışma süresi, kelime 

uzunluğu ve kredi notu açısından geniş bir fikir birliği vardır 

(Nicholson & Harrison & Whalley, 2010). 
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3. İNGİLTERE’NİN YÜKSEKÖĞRETİMİNDE COĞRAFYA 

EĞİTİMİ 

Coğrafyanın üniversitelerde var olmasının ne anlama geldiğine ilişkin 

modern anlayış genellikle birkaç kriteri içerir: özerk ve belirli bir 

bölümde yürütülen ayrı bir derece programına sahip olmak, alanında 

eğitimli ve araştırma yapan akademisyenlerin varlığı, bir konu üzerine 

resmi niteliği olan öğrencilerin bulunması. Ayrıca bunun 

gerçekleşebilmesi için mezunlar kadrosunun eğitimi ve yetiştirilmesi 

lazımdır. Böyle bir yapı ise, 1870'lerden önce coğrafyada ya da 

aslında başka herhangi bir modern disiplinde İngiliz üniversitelerinde 

henüz mevcut değildi  (Withers & Mayhew, 2002). İngiliz 

coğrafyasının geleneksel tarihçilerinin çoğu, coğrafyanın 

üniversitelerdeki varlığını 19. yüzyılın sonlarındaki disipline dayalı 

resmileştirme ve kurumsallaşma dönemiyle tarihlendirmekte (Scargill, 

1975; Livingstone 1992),  "modern" coğrafyanın on dokuzuncu 

yüzyılın sonlarında doğdoğunu ifade etmektedir (Johnston  & Withers, 

2008).  Dolayısıyla coğrafyanın bir ders olarak Birleşik Krallık 

yükseköğretiminde uzun bir geçmişi varsa da, ancak 19. yüzyılın 

sonunda ayrı bir akademik disiplin olabilmiştir. Basitçe ifade edilirse, 

coğrafya 1580'lerde akademik kurumlarda öğretiliyordu, ancak 

1880'lere kadar bölümlere ayrılmamıştı. Bu sebeple İngiliz 

coğrafyasının modern kurumsal tarihi, 1880'lerin sonlarından itibaren 

başlı başına bir üniversite konusu olarak geliştiği kabul edilmektedir 

(Withers & Finnegan & Higgitt, 2006).  Nitekim İngiltere’de 

üniversiteler 1826'da Londra, 1832'de Durham, ve 1850'de Queen's 

Belfast’ta başlamış olsa da bu tarihlerde coğrafya henüz bir disilin 
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olarak okutulmuyordu.  Diğer yandan Coğrafya Okulu'na ilk atananlar 

aslen coğrafyacı olmayıp, çoğu tarihten ve doğa bilimlerindendi 

(Withers & Mayhew, 2002). Yine de coğrafya için 1830'larda Londra 

Üniversitesi Koleji (University College London) için kısa ömürlü bir 

profesör ataması yapılması önemlidir (Sidaway &  Johnston, 2007). 

Kıraliyet Coğrafyacılar Derneği’nin (Royal Geographical Society-

RGS) kurulması İngiltere’de coğrafya için önemli bir gelişme 

olmuştur. Bu dernek üyelerinin girişimleri sayesinde 19. Yüzyılın 

sonlarında gelişen ve genişleyen üniversite müfredatı içinde coğrafya 

önemli bir rol üstlenmiştir. Bu çerçevede Oxford'da Coğrafya alanına 

atamlar yapılmıştır. Bu atananlar arasında, özellikle emperyal 

jeopolitiği ele alan makaleleriyle öncülerden biri olan Halford 

Mackinder vardır. Ayrıca 1887’de Oxford Üniversitesi’nde ilk olarak 

konferans şeklinde coğrafya başlamışsa da bir yıl sonra Cambridge 

Üniversitesi’nde coğrafya üzerine akademik anlamda çalışmalar 

yapılmıştır (Şahin, 2011). Bu gelişmeleri takiben Cambridge’de 

1888’de, Manchester’da 1892’de ve Oxford’ta 1899’da coğrafya 

bölümü kurulmuştur. 1920 yılına kadar coğrafya disiplini altı 

üniversitede kürsü olarak ve tüm redbrick (kırmızı tuğlalı) 

üniversitelerde bölüm olarak kurulmuştur. 1930'ların sonuna 

gelindiğinde ise hemen hemen her İngiltere üniversitesinde bir 

coğrafya bölümü vardır. 1950'lerden itibaren, İngiltere'deki 

üniversitelere yerleştirilen öğrenci sayılarının artmasıyla birlikte 

coğrafya lisans derslerine yönelik de artan bir talep olmuştur. Bu 

durum coğrafya bölümlerinin gelişimini olumlu etkilemiştir Sidaway 

&  Johnston, 2007).  
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İngiltere’de üniversite ve diğer politeknik olarak kurulan yeni 

kurumların 1990'ların başında üniversite statüsüne dönüştürülme-

sinden sonra coğrafya, bunlarda her ne kadar bölüm düzeyinde olmasa 

da bir şekilde pek çoğunda yer açmıştır. Bu açıdan İngiliz 

üniversitelerinde coğrafya 1990’lı yıllarda nispeten canlı kalmış ve 

öğrenciler arasında popülerliğini korumuştur. Coğrafya, “geleneksel” 

üniversitelerin ve yeni kurulmuş olan üniversitelerin çoğunda önemli 

bir varlığa sahip olmuştur (Kent, 1999). Dolaysıyla İngiltere’de, belli 

koşullar coğrafyanın yükseköğretimde büyümesini desteklemiştir. 

Buna liselerde coğrafya dersinin varlığının güçlü bir etkisinin olması 

da eklenebilir (Kong, 2007).  

İngiltere’de yükseköğretimde coğrafyanın içeriğinde de zaman içinde 

önemli değişimler ve gelişmeler yaşanmıştır. Aslında son yarım 

yüzyıldan fazla zamandır hem dünyada hem de İngiltere’de akademik 

coğrafyanın doğasında değişiklikler meydana gelmiştir. Nitekim 

1960'lara kadar dünya geneli gibi Birleşik Krallık'ta da coğrafi 

araştırmanın özünde bölgesel yaklaşımlar hâkimdir. Bununla birlikte, 

bazı coğrafyacılar gittikçe uzmanlık alanlarına yoğunlaşmıştır. 

Sonraki on yıl içinde ise sistematik uzmanlıklar artmış ve araştırma 

kültürüne egemen olmuştur (Özgüç & Tümertekin, 2010). 1950'lerin 

ve 1960'ların başındaki bölgesel yaklaşımların yerini, 1960'ların sonu 

ve 1970'lerdeki nicel devrime bağlı olarak büyük ölçüde istatistiksel 

ve pozitivist yaklaşımlar almıştır (Billinge & Gregory & Martin, 

1984). Buna karşılık, bu yaklaşımlardan memnuniyetsizlik, yeni 

alternatiflerin geliştirilmesine neden olmuştur.  
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İngiltere’de yükseköğretimde coğrafya alanındaki çalışma alanları 

süreç içinde değişmiş ve yeni konular eklenmiştir. Nitekim 1980 ve 

1990'lardaki İngiliz coğrafyacılar, radikal kültürel teoriye bakma 

eğilimindeydiler. Artan öğrenci ve bölüm sayıları, coğrafya 

konularındaki genişleme, çok çeşitli uygulamalarda ilk araştırmaları 

sağlamak için, birçok İngiliz coğrafya bölümü lisansüstü eğitimde 

yeni yapılanmaya gitmiştir. Zira önceden bir yüksek lisans ve doktora 

yeterliliği, herhangi bir ödev; örneğin deneysel çalışma veya coğrafya 

biliminde araştırma veya başka bir değerlendirme olmaksızın sadece 

tez yazarak elde edilirdi. Diğer yönden hem fiziki hem de beşeri 

coğrafya alanında yeni atamaların az olması ve önemli 

sınırlandırılmaların yapılması coğrafya disiplin çalışmalarına 

yansımıştır. Yine fiziksel coğrafya diğer bilimler tarafından yeterince 

kabul görmemekte, pek çok bilim adamının hala onu zayıf bir 'alan' 

disiplini olarak algılaması söz konusudur. Yine de 2000’li yıllarda bile 

İngiliz fiziksel coğrafyacıların en iyi uluslararası bilimsel dergilerde 

sık yayınları olmuştur. Üstelik fiziki coğrafyacılar, yeni teknoloji ve 

araçların potansiyelinden yararlanma yoluna giderek; diferansiyel 

GPS, dijital fotogrametri ve yer radarı dahil olmak üzere yeni yüksek 

hassasiyetli araştırma araçlarını kullanmaları birçok yeni fırsatın 

önünü açmıştır. Beşeri coğrafyadaki durum ise, bu disiplin 

coğrafyacıları sosyal bilimler ve beşeri bilimlerde dünyada önemli bir 

yer edinmişler ve bu alanda önemli söz sahibi olmuşlardır. İngiltere’de 

beşeri coğrafyada ön plana çıkan konular arasında tarihi coğrafya, 

sanayileşme, kırsal arazi mülkiyeti, tarım ve tarımsal değişim, göç ve 

nüfus kalıpları, kentleşme ve ulaşım ağları yer almaktadır.  Bunların 
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yanında feminizm, post-yapısalcılık, ırkçılık karşıtlığı, tarihi coğrafya, 

politik coğrafya, sosyal ve kültürel konular üzerine bir dönem önemli 

çalışmalar yapmışlardır. Ayrıca ekonomik ve politik coğrafya üzerine 

çalışmalarıyla uluslararası alanda önemli kabul görmüştür. 2000’li 

yıllardan sonra beşeri coğrafya alanındaki belirgin ana temalar; 

seyahat ve keşif, emperyalizm ve sömürgecilik, ulus ve devlet 

oluşumu, doğa ve çevresel araştırmalar olmuştur. Bunlardan başka 

tarım coğrafyası, ekonomik coğrafya, feminist coğrafya, gıda 

coğrafyası ve kültürel coğrafya gibi çeşitli alanlarda çalışmalar da 

yapmışlardır  (Thrıft & Wallıng, 2000). 

2013 yılında Ekonomik ve Sosyal Araştırma Konseyi (ESRC), 

Kraliyet Coğrafya Derneği (RGS) and Sanat ve Beşeri Bilimler 

Araştırma Konseyi  (AHRC) gibi üç önemli kurum tarafından 

hazırlanan bir raporda, beşeri coğrafyanın güçlü ve zayıf yönleri ele 

alınmış ve İngiltere’de beşeri coğrafya eğitimi üzerine önemli tespitler 

yapılmıştır. Bu rapora göre, İngiltere’de beşeri coğrafyanın disiplin 

olarak derin kökleri ülkenin ticaret, keşif ve emperyalizm tarihi ile 

bağlantılıdır. Birleşik Krallık beşeri coğrafyası ampirik ve kavramsal 

olarak yenilikçi, disiplinlerarası çalışmaya açık, çeşitli ve canlıdır. 

Ancak 1950'lere kadar, bölgesel bağlamda toplum-çevre ilişkileri 

egemen entelektüel paradigma olarak kalmış, daha sonra beşeri 

coğrafyanın ‘modernleşmesi’, nicel devrim ve analitik mekânsal 

bilime açılımıyla, ardından bilgisayar haritacılığı ve CBS'nin 

gelişmesiyle yeni bir gelişim sağlamıştır (ESRC,  2013). 
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İngiltere’de yükseköğretimde dikkati çeken hususlardan bir tanesi 

coğrafya bölümlerindeki isim çeşitliliğidir. Çünkü ülkedeki coğrafya 

bölümlerinin adlarında her ne kadar coğrafya geçse de önemli 

farklılıklar vardır. Coğrafya birimlerine iliştirilen en yaygın kullanım 

'bölüm' olmakla birlikte 'okul', 'merkez' ve 'enstitü' gibi alternatifleri 

içeren idari unvanlar da kullanılmaktadır ki, bu durum birimlerin 

büyüklüğünü ve niteliğini yansıtması bakımından önemlidir. Diğer 

yandan dünyanın pek çok üniversitede coğrafya diğer disiplinlerle 

birlikte yürütülen bir alana dönüşmüştür. Bu bağlamda, İngiliz 

üniversitelerinde coğrafyanın yönetildiği idari birimlerin doğasında 

çok disiplinliliğe doğru açık bir eğilim vardır. Bu anlamda Birleşik 

Krallık’taki coğrafya bölümlerinin çoğu artık çok disiplinlidir. Zira 

Birleşik Krallık'ta yükseköğretimde yer alan özerk ve tek alanlı 

coğrafya bölümlerinin sayısı 1995'te 47 iken, 2013'te 30'a düşmüştür. 

Buna bağlı olarak coğrafyanın içinde bulunduğu çok disiplinli 

bölümlerin sayısı 1995 yılında 29 iken 2013 yılında 47'ye yükselmiştir  

(Hall & Phil vd. 2015). 

Diğer yönden İngiltere'de coğrafya ABD ve Avustralya’ya göre eğitim 

sisteminde güçlü bir konu olmaya devam etse de coğrafyaya karşı 

talep kısmen azalmaktadır (Stannard, 2003).   Yine de coğrafya 

konusu, bugün İngiliz üniversitelerinde nispeten güçlü bir konuma 

sahiptir  (Winter, 2012). Bununla birlikte, son yirmi veya otuz yılda 

Birleşik Krallık'ta üniversitelerin kültürü oldukça çarpıcı bir şekilde 

değişmiştir. Bu bağlamda hükümetlerin “ülkenin ekonomik 

zenginliğini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmaları” teşvik 

etmesi söz konusu olsa da finansal nedenlerle bazı lisans dersleri ve 
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bölümleri kapanmakladır.  Coğrafya alanında ise genellikle diğer 

disiplinlerle birleştirerek daha büyük birimler yapmak suretiyle devam 

etmektedir  (Kong, 2007). Bununla birlikte lisans düzeyine göre 

yüksek lisansa olan talep artmaya devam etmiş, coğrafya ve çevre 

bilimleri alanlarında öğretimli yüksek lisans programlarının sayısında 

istikrarlı bir yükselme olmuştur (Eastwood, 2005; Mistry& White & 

Berardi, 2006).   

Lisansüstü düzeyde coğrafya ve diğer bölümlerde öğrenci sayılarında 

görülen artışın bir nedeni İngiltere’ye öğrenim için gelen 

yabancılardır. Nitekim 2005 mezun grubundaki öğrencilerin yüzde 

40'ı, Birleşik Krallık ve AB dışındaki ülkelerindendir (Ketteridge & 

Shiach, 2009). Basitçe, sayıları artsa da çok az sayıda lisans adayı yurt 

dışından gelmesine karşılık lisansüstü öğrencilerin beşte ikisi gibi 

önemli bir kısmı 2011 yılında denizaşırı ülkelerden gelmiştir. Örneğin 

2011 yılında, başvuranların %70'ini ve başvuruların %18'ini (UCAS 

kodu L7) oluşturan 2.746 lisans öğrencisi beşeri coğrafya lisans 

programlarına kabul edilmiştir. 2011'de küçük bir düşüş olmasına 

rağmen, 2006-11'de başvurular %23 artmıştır. 2010-11 yılında beşeri 

coğrafya alanındaki lisans öğrencilerinin sayısı 9,745 idi. Aslında çok 

sayıda öğrenci coğrafyayı başka bir derece ile birleştirdiğinden, 

coğrafya okuyanların sayısı oldukça fazladır (ESRC,  2013). 

2005-2018 döneminde, coğrafya derecelerine girişler 6.043'ten 

7.247.9'a yükselmiştir. Ancak bu istikrarlı bir artış değildir; 2012 ve 

2013 yılları arasında 1.337 öğrenci (%19) düşüş yaşanmıştır. Cinsiyet 
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bazında ise kadın coğrafya lisans öğrencilerinin oranı 2005 yılında 

%47 iken 2018 yılında %56'ya çıkmıştır (Brace & Souch, 2020). 

SONUÇLAR 

İngiltere’de coğrafyanın köklü bir geçmişi varsa da üniversitelerde bir 

alan olarak kurulması ancak 140 yıl kadar ötesine gider. Bununla 

birlikte İngiltere’nin yükseköğretiminde coğrafya günümüze kadar 

büyük gelişmeler göstermiş, dünyada önemli bir konum elde etmiştir. 

Bugün de coğrafya da güçlü olan İngiltere, gerek Avrupa ülkelerinden 

gerekse dünyanın diğer bölgelerinden özellikle lisansüstü düzeyde 

eğitim için talep görmektedir. 

Günümüzde İngiltere’de coğrafya canlılığını korusa da uzun vadeli 

geleceğinde zorluklarla karşılaşma ihtimali yüksektir.  Bunda Birleşik 

Krallık üniversitelerindeki her alanda görülen öğrenci artışları gibi 

coğrafya alanında görülen öğrenci saylarının artışının önemli payı 

vardır. Birçok disiplin için artan belirsizliği barındırıyor gibi 

görünüyor. Diğer yandan İngiltere’de tek dereceli coğrafya bölümleri 

yerini gittikçe iki ortak alanı içeren konuma bırakmaktadır. Bu durum 

iş olanaklarının daha fazla olması ile ilgilidir. 

İngiltere’de coğrafyacılar tarafından hem teorik hem de uygulamaya 

dönük olarak üniversitelerde dersler verilmektedir. Bu yönüyle çeşitli 

İngiltere’deki coğrafya eğitiminde çeşitli materyallerin kullanılması ve 

arazi de uyulama yapılması önemlidir. Diğer yönden halen 

İngiltere’de çok sayıda coğrafya alanı ile ilgili değerli makaleler 

yazılmakta ve çeşitli akademik yayınlar yapılmaktadır. Dolayısıyla 

İngiltere’de coğrafya halen yenilikçi, akademik anlamda canlı ve etkin 

bir alan olarak devam etmektedir.  
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GİRİŞ 

Acil Durumlar ve Acil Durumlarda Eğitim 

Covid 19 küresel salgınının ortaya çıkardığı yeni koşullar Acil 

Durumlarda Eğitim-Emergency Education kavramının tüm boyutları 

ile yeniden tartışılmasını gerektirmektedir. UNICEF (Birleşmiş 

Milletler Çocuklara Yardım Fonu); acil durum terimini sel, deprem ve 

salgın hastalıklar gibi doğal afetler; savaş, terör ve toplumsal şiddet 

gibi insan kaynaklı krizler ile aşırı yoksulluğu da içine alacak şekilde 

geniş bir anlamda ele almıştır (Pigozzi, 1999). Acil durumlarda 

eğitim", karmaşık acil durumlarda hızlı eğitim müdahalesi (Aguilar ve 

Retamal, 1998) ve insani bir müdahale olarak eğitim (Retamal ve 

Aedo- Richmond, 1998) temaları ile ilk kez 1990’lı yıllarda gündeme 

gelmiştir. Doğal afet kurbanlarının yanı sıra, mülteciler ve yerlerinden 

edilmiş veya çatışmalardan etkilenen nüfusa ilişkin programlar acil 

durum programları olarak kabul edilmiştir. Her acil durum farklıdır 

ve acil durumlara başarılı müdahale için kesin formüller söz konusu 

değildir. Ancak en kötü senaryolarda bile, eğitimin ertelenemeyeceği 

konusu giderek daha fazla kabul görmektedir. Aksine eğitimin bu tür 

krizlerde çözümün bir parçası olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca 

eğitim yokluğunun yerel olarak istikrarı bozacağı, bölgesel ve küresel 

güvenlik için bir tehdit olabileceği ileri sürülmektedir.  

Gelecek için umudun tekrar yeşermesine katkı sağladığı için eğitime 

erişimin yeniden sağlanması acil durumlarda etkilenen nüfusun en 

yüksek önceliklerinden biridir. Bu kapsamda insani yardım 

müdahalesinin beslenme, barınma ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra 
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dördüncü ayağı da eğitimdir (Midttun, 2000). 1948 İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi, Madde 26’daki Herkes eğitim hakkına sahiptir 

ifadesi elbette acil durumlardaki insanları da kapsamaktadır.  

Birleşmiş Milletler’in Education for All (EFA) anlayışı özellikle de 

acil durumlardaki nüfusun eğitimine işaret etmektedir (UNESCO, 

2002). 2016 yılında Dünya İnsani Yardım Zirvesi sırasında kurulan 

Education Cannot Wait fonu acil durumlarda eğitimin 

desteklenmesini öncelemektedir. Eğitim, acil durumlarda çocukların 

korunması ve zararın önlenmesi için bir araç olarak da hizmet 

edebilmektedir. Araştırmalar, daha iyi eğitimli yetişkinlerin hem 

zihinsel dayanıklılık hem de günlük yaşamlarının iyileşmesi açısından 

doğal afetlerden sonra daha iyi durumda olduklarını göstermektedir 

(Frankenberg et al, 2013). Diğer yandan acil durumlarda aileler de 

çocukları için okullaşmanın yeniden sağlanmasına yüksek öncelik 

vermektedirler (Sinclair, 2002). Yine çocukların da benzer bir 

yaklaşım sergiledikleri belirlenmiştir (Save the Children, 2015).  

2016 yılı itibariyle 75 milyon çocuğun eğitimleri, acil durumlar 

nedeniyle sekteye uğramıştır (IDO,2016). Bu rakamın da yaklaşık 40 

milyonunu ise doğal afetler nedeniyle eğitimleri sekteye uğrayan 

çocuklar oluşturmuştur. Acil durumlar nedeniyle ortaya çıkan çocuk 

mülteci sayısı 13 milyonu aşmıştır (UNHCR, 2018). Eğitim 

faaliyetlerinin önemli ölçüde kesintiye uğramasında doğal afetlerin 

rolü büyüktür. Doğal afetler okulların yıkılmasına, hasar görmesine, 

erişilemez hale gelmesine veya birtakım dolaylı etkenler sonucunda 

kapatılmasına yol açmaktadır.  Açık kalan okulların da çoğunda 
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düzenli bir eğitim-öğretim programı uygulanamamakta, önemli ölçüde 

materyal ve ekipman sıkıntısı yaşanmaktadır. Güney Asya'da 2017 

yılındaki büyük sel felaketlerinde meydana gelen hasar veya yıkımın 

ardından Hindistan'da 12.000, Bangladeş'te 4.000 ve Nepal'de 2.000 

olmak üzere toplamda yaklaşık 18.000 okul tamamen kapatılmıştır 

(Theirnews, 2017). 1998’de Honduras’ı da etkileyen Mitch 

Kasırgası’nın ardından ülkedeki okulların yaklaşık %25’i yıkılmıştır 

(Sinclair, 2002). Covid 19 salgını tarihte meydana gelen İspanyol 

gribi, Ebola ve Sars gibi salgınlardan daha etkili olmuş, insanoğlunu 

derinden etkilemiştir (Balcı, 2020). UNESCO (2020)’nun rakamlarına 

göre sağının etkisi ile ilk etapta 20 milyon öğrenci okulların 

kapatılmasından etkilendi. Bu rakamlar daha sonra milyarlara ulaştı. 

Doğal afetlerin ardından, bazı okullara (afetten zarar görmese bile) 

geçici barınak olarak el konulmaktadır. Bu süreçte evleri hasar gören 

ya da yıkılan bazı aileler okulları aylarca geçici mesken olarak 

kullanabilmektedirler. Okulların açık kaldığı yerlerde ise doğal afetler 

geçim kaynaklarını bozduğundan, ebeveynler çocuklarını okula geri 

gönderme konusunda isteksiz olabilmektedir. Bunun da çocuk işçiliği 

ve erken evlilik gibi riskleri artırdığı belirlenmiştir (Theirworld, 

2018). Örneğin, Nepal'deki 2015 depreminin ardından çocuk yaşta 

evlilik ve çocuk işçiliğindeki artış dikkat çekmiştir (Tong, 2015). 

Doğal afetlerin meydana getirdiği hasar okul binalarının yanı sıra 

eğitim materyallerin ve de eğitim altyapısının zarar görmesine neden 

olabilmektedir. Bu kapsamda sınav evrakları, diplomalar, diğer resmi 

belgeler ve okul arşivindeki belgeler kaybolabilmektedir. 1998 Mitch 
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Kasırgası’nda Honduras’ın eğitim bakanlığına ait binalar büyük 

ölçüde hasar gördüğünden ülkenin eğitim hafızasını oluşturan eğitim 

arşivlerinin büyük bir kısmı yok olmuştur (Sinclair, 2002). Ayrıca 

doğal afetlerin ardından çocuklar ve gençler korku veya travma 

nedeniyle öğrenme güçlüğü yaşayabilmektedirler. Bu da onların 

akademik performanslarını olumsuz etkilemektedir.  

Acil Durumlar ve Eğitim Eşitsizliği 

Herkesin aile kökenlerine ve ekonomik durumuna bakılmaksızın eşit 

eğitim imkanlarına sahip olması eğitimde fırsat eşitliği anlamına gelir. 

Çağdaş eğitim arayışları eğitimde fırsat eşitliğini sağlanmayı 

hedeflemektedir (Erdoğan-Coşkun, 2020). Buna karşılık bazı 

durumlarda eğitimde eşitlik sekteye uğrayabilmektedir. Bunlar 

okullardaki durumlar, okulların imkanları, öğrenci velerinin 

durumları, okulun ve bulunduğu konum, ülkede uygulanan politikalar 

ve olağanüztü olayların oluşturduğu acil durumlar sayılabilir. 

Eğitim kurumunun toplumsal sistem içinde var olan eşitsizlikleri 

yeniden ürettiğini, eşitsizlikleri pekiştirdiği (Erişken, 2019) ifade 

edilmiştir. Bowles ve Gintis (2011) de elit kültürdeki hakim gruplar 

okul sistemini ve üniversiteleri kendi çıkarlarına göre manipüle ederek 

eşitsizliklere yol açtığını ortaya koymuşlardır. 

Eğitim eşitsizlikleri acil durumlarda da artabilmektedir. Bu kapsamda 

ekonomik durumu zayıf olanlar, kızlar, mülteciler, engelli çocuklar ve 

diğer marjinal gruplar acil durumlarda oluşan olumsuz koşullardan 

daha fazla etkilenmektedirler. Savaş, doğal afetler, şiddet gibi acil 
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durumların tamamında eğitim yönünden kız çocukları erkek çocuklara 

göre daha fazla olumsuz etkilenmektedir. Okullar kapandığında, 

kızların genellikle daha ağır bir ev içi ve evde bakım sorumlulukları 

ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan acil durumlarda bakıcılara daha 

fazla ihtiyaç duyulmakta, bazı aileler kız çocuklarını bakıcılara 

bırakma konusunda isteksiz olduklarından erken yaşta evlenmelerinin 

daha güvenli bir yol olduğunu düşünebilmektedirler. UNESCO 

verileri, okul çağında olup okula gitmeyen çocuklar içinde erkeklerin 

iki katı kız çocuğunun olduğunu ortaya koymaktadır 

(UNESCO,2018). Acil durumlarda engelli bireylerin koşulları da 

büyük ölçüde kötüleşmektedir. Diğer yandan dağılan aileler ve ortaya 

çıkan zor koşullar yasadışı insan ticaretinin de artmasına zemin 

hazırlamaktadır.  Bu kapsamda çocuk kaçakçılığı da artmaktadır (ILO, 

2002).  

Acil Durumlar ve Okul Güvenliği 

Acil durumlarda koşulların bir an önce normale dönebilmesi için 

okullar hayati bir role sahiptirler. Bu kapsamda güvenli okul ortamının 

ivedilikle oluşturulması gerekir. Güvenli okul ortamının 

oluşturulması, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 

gerçekleştirilebilmesi için de önemlidir. Bu konuda acele edilmesi 

Birleşmiş Milletlerin “Education Cannot Wait” anlayışı ile de 

örtüşmektedir. 2015'te 81 ülke tarafından imzalanan Güvenli Okullar 

Bildirgesi'nde, öğrencileri ve okulları korumaya yönelik uluslararası 

bir siyasi taahhüt olup, bildirgeyi imzalayan ülkelerden birisi de 

Türkiye’dir.  Dünya Bankası tarafından 2014 yılında başlatılan GPSS 
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(Global Programme for Safer Schools) programı, doğal afetler 

nedeniyle risk altında olan ülkelerde güvenli okul ortamını 

desteklemeyi amaçlamış ve program öncelikle Kolombiya, Filipinler 

ve Türkiye’de uygulanmıştır (Theirworld, 2018). Bu süreçte 

Türkiye’de depreme karşı risk içeren okul binaları riskin boyutuna 

göre ya tamamen yıkılıp yeniden inşa edilmiş, ya da 

kuvvetlendirilmiştir. Yine depremin ardından olası çadırkentler ve bu 

çadırkentlerdeki geçici okulların minimum hizmet standartlarını 

(çadırlar, plastik örtüler, tuvaletler, temel mobilyalar, ekipman, 

kırtasiye malzemeleri, eğitim materyalleri) karşılayabilmesi gibi 

ektrem koşullarda şimdiden planlamalarda göz önüne alınmalıdır. 

Türkiye’de 1999 Depreminden sonra UNICEF 'çocuk dostu alanlar' ve 

'çocuk dostu çevre' konseptlerine uygun olarak çadır kentlerde geçici 

okullar oluşturulmuştur (Sinclair, 2002). Afetin ardından ortaya çıkan 

güvenlik açığı ve artan hırsızlık nedeniyle kaybolan ekipman ve 

malzemelerin hızlı bir şekilde yeniden tedarik edilmesi ve okulların 

mümkün mertebe açık tutulabilmesi, bu konuda çaba gösterilmesi 

önemli bir hedeftir. Acil durumlarda ortaya çıkabilecek öğretmen 

ihtiyacının karşılanabilmesi için emekli öğretmenlerin göreve 

çağrılması da dâhil farklı alternatifler geliştirilebilir. Türkiye’de okul 

konumları konusunda yapılan çalışmalar yetersizdir. Ankara’da 63 

okulda yapılan bir araştırmada, okul binalarının yaklaşık % 43’ünün 

anayol üzerinde bulunduğu, okulların gürültülü olduğu ve kaza 

riskinin yüksek olduğu, bahçelerin yaklaşık %13’ünün etrafının çevrili 

olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır (Polat, 1998). 
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Mevcut okulların konumları; toplumun eğitimi, çevre ve beden 

sağlığı, trafik yoğunluğu ve semtin canlılığı açısından önemlidir (U.S. 

EPA, 2003).  Okula yürümek ya da bisikletle ulaşım; trafik 

yoğunluğunu, oto seyahati ile bağlantılı hava kirliliğini, enerji 

verimliliğini, ulaşım maliyetlerini, çocukların sağlığı ve obezite 

durumunu etkileyebilmektedir (Sirard ve Slater, 2008). Bu nedenle 

mahalle içerisindeki toplum merkezli okullar önem kazanmıştır. 

Toplum merkezli okullar; güvenlik ve emniyet duygusunu 

kuvvetlendirmekte, okul ile toplum arasındaki ilişkiyi artırmakta, 

yerel bir kimlik oluşumuna katkı sağlamakta, öğrencilerin öğrenme 

isteğini geliştirmekte, ailelerin eğitime katkısını artırmakta, halk 

sağlığını geliştirmekte ve enerji verimliliğini artırmaktadır (Elias ve 

Katoshevski-Cavari, 2011). Bir okulun toplum merkezli bir okul 

olabilmesi için ise yaya yollarının yeterli olması, yol güzergâhının 

güvenli olması, yol kenarlarının ağaçlandırılması, yaya yolu 

rotalarının çok engebeli olmaması gerekir. Okul konumlarının toplum 

merkezli olup olmaması özellikle acil durumlarda daha fazla önemli 

hele gelebilmektedir. 

Acil Durumlar ve Uzaktan Eğitim 

Günümüzde uzaktan eğitim; temel öğretim aracı olarak, öğrenmeyi 

tamamlayan bir pekiştireç olarak, ek eğitim desteği sağlayarak ve 

öğretim programlarının dışında çok önemli bir yaygın eğitim aracı 

olarak çok farklı fonksiyonlar icra edebilmektedir. Bu nedenle uzaktan 

eğitim acil durumlar ortaya çıkmadan öğretim programlarının bir 

parçası olarak planlama sürecine dâhil edilmelidir. Eğer acil durumlar 
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ortaya çıkmadan uzaktan eğitim ile ilgili gerekli altyapı oluşturulamaz 

ise uzaktan eğitim öğrenmedeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak yerine 

daha da artırabilir.  Eşitlik önlemleri alınmazsa yaş, cinsiyet, coğrafi 

konum (kırsal ya da kentsel alan), eğitim seviyesi ve engellilik gibi 

değişkenlere bağlı olarak öğrenciler arasındaki dijital uçurum ve 

başarı farkı artacaktır (Turner Lee 2020). Dolayısıyla uzaktan eğitim 

programlarının içeriği, farklı yaş, cinsiyet, coğrafi konum (kırsal / 

kentsel), engelli bireyler için özel gereksinimler dikkate alınarak 

oluşturulmalıdır. 

Dünyanın dört bir yanındaki eğitim bakanlıkları ve eğitim 

departmanları, uzaktan öğrenmeye hızlı geçişler için stratejiler 

geliştirmiştir. Dünya bankasının da uzaktan eğitimi önemli ölçüde 

desteklediği bilinmektedir (USAID, 2020). Küresel salgın döneminde 

uzaktan eğitimi desteklemek adına ücretsiz halka açık Wi-Fi erişim 

noktaları kurmak gibi ülkelerin ek önlemler de ortaya koydukları 

görülmektedir. Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin EBA 

(Eğitim Bilişim Ağı) kullanımı için sağlanan 3 GB ücretsiz internet 

desteğini, salgın nedeniyle 5 GB daha artırarak 8 GB'a çıkartmıştır. 

Uzak eğitimin teknolojik altyapısının oluşturulması ve 

desteklenmesinin ötesinde de ek desteklerin de sağlanması önemlidir.  

Birçok ülkede salgın döneminde ulusal kütüphanelerdeki E-

kaynakların büyük kısmı ücretsiz erişime açılmıştır. Ayrıca çevrimiçi 

fitness, rahatlama ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra sanat temelli 

çevrimiçi etkinlikler de uzaktan eğitim programlarına entegre 

edilebilir. İyi tasarlanmış eğitici oyunlar, etkili bir şekilde çalışmak 
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için daha az eğitmen kapasitesi gerektirdiğinden uzaktan eğitimde 

önemli bir destek sağlayabilir (Lim 2018). İçerik aynı zamanda engelli 

öğrencilere duyarlı ve onları temsil edecek şekilde oluşturulmalıdır. 

Uzak eğitim programlarının içerikleri; müzik, şarkı, hikâye ve 

oyunları kullanarak öğrenci dostu, yaşa uygun ve ilgi çekici hale 

getirilmelidir (Ho ve Thukral 2009). Uzaktan öğretim programlarında 

öğrencilerin sınırlı internet bağlantılarını hesaba katarak, indirilebilen 

ve çevrimdışı kullanılabilen dijital içerik ile desteklenmesi de ayrıca 

önemlidir. Uzaktan eğitim sürecine aile üyelerinin dâhil edilmesi 

sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi açısından önemlidir. 

Uzaktan eğitim sürecinde çocukların uzun bir süre evde kalmaları 

ailelerin ve bakıcıların hızlı bir şekilde eğitimci rolü üstlenmelerine 

neden olabilmektedir. Bu nedenle aileler, bakıcılar ve çocuklar için 

psikolojik desteğin yanısıra rehberlik ve danışmanlık gereksinimleri 

de ortaya çıkmaktadır. Kriz zamanlarında uzaktan eğitim önemli bir 

alternatif olmakla beraber yüz yüze eğitimin sağladığı avantajlerın 

tamamını uzaktan eğitim ile sağlamak oldukça zordur. Onun için nihai 

olarak yüzyüze eğitimin yeniden başlatılmasını planlamak gerekir.  

Covid-19 küresel salgını, acil durumlarda ortaya çıkan eğitim açığını 

kapatmada uzaktan eğitimin kritik bir rol oynayabileceğini kuvvetli 

bir şekilde teyit etmiştir. Uzaktan eğitim konusu acil durumların 

dışında da çok önemli bir eğitim alternatifi olarak düşünülmektedir. 

Çünkü uzaktan eğitim; mektupla öğretimden, radyo, televizyon, cep 

telefonu ve günümüzdeki çevrimiçi öğretime kadar köklü bir geçmişe 

sahiptir. 1970'li yıllarda ABD'deki bazı eğitimciler radyoyu, artan 
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eğitim sorunlarını telafi etmenin ucuz ve evrensel bir yolu olarak 

değerlendirmişlerdir (de Fossard, 1994). Günümüzde halen geri 

kalmış ve gelişmekte olan bazı ülkelerde çevrimiçi öğrenme 

platformları ve mobil eğitim uygulamalarına göre televizyon daha 

erişilebilir bir eğitim aracıdır (USAID, 2020). Kriz zamanlarında 

uzaktan eğitimin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekebilir, ancak 

bu konuda uzun vadeli ve kapsamlı planlama kritik öneme sahiptir 

(Burns, 2020).  Covid 19 salgının ortaya çıkardığı koşullar, özellikle 

eğitim kurumlarında uzaktan eğitim olanaklarının eskiden olmadığı 

bir hızda bir gelişim göstermesine neden olmuştur (USAID, 2020). 

Dünyanın her yerinde, eğitimciler ve öğrenciler Covid-19 salgını 

sırasında açık kaynaklı sosyal medyayı ve sanal konferansları giderek 

daha fazla kullanmaktadırlar. WhatsApp, Skype, Google Hangouts ve 

Meet, Zoom, Facebook, Instagram gibi platformların eğitsel amaçlı 

kullanımları salgın döneminde büyük bir artış göstermiştir. Örneğin 

Aralık 2019'da Zoom toplantılarına günlük katılımcı sayısı yaklaşık 10 

milyon iken Mart 2020'de bu rakam 200 milyonu bulmuştur 

(O’Flaherty 2020). Sözü edilen platformlar eğitimcilerin dijital metin, 

ses ve video kaynaklarını paylaşmasına, sanal sınıflar ve sanal 

tartışma ortamları oluşturmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca bu tür 

sosyal medya ve video konferans platformları öğrenmeyi 

desteklemenin yanı sıra öğrencilerin yalnızlık ve izolasyon 

duygularına karşı koyarak ve refahı teşvik ederek de olumlu yönde 

etki etmektedir (Hollingsworth, 2020).  
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Acil Durumlar ve Eğitimin Planlanması 

Acil durumda eğitimin planlanması konusunda ulusal planlamacılar ve 

paydaş temsilcileri konuya yeterince aşina olmayabilir. Bu süreçte 

eğitimin planlanması için öncelikle sağlıklı bir nüfus bilgisinin elde 

edilmesi gerekir. Afet sonrasında ölenler, kaybolanlar, dağılan aileler, 

yaşadığı yerden göç etmek zorunda kalanlar, bir müddet sonra 

evlerine geri dönenler düşünüldüğünde bu bilginin önemi ortaya çıkar.  

Muhtemel farklı nüfus varsayımlarına dayalı "düşük", "orta" ve 

"yüksek" nüfus projeksiyonlarının belirlenmesi gerekir (UNESCO, 

2002). Ayrıca mevcut okulların ve okul konumlarının başta güvenlik 

olmak üzere çeşitli açılardan kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi 

acil durumlarda eğitimin başlatılabilmesi ve de sürdürülebilmesi 

açısından önemlidir. 

Acil durumlarda öğretim programlarının ve ders kitaplarının da 

gözden geçirilmesi gerekir. Deprem, salgın hastalık ve savaş vb. acil 

durumun farklı özellikleri dikkate alınarak hoşgörüyü, 

anlaşmazlıkların çözümünü, çevrenin korunmasını ve sağlığı teşvik 

eden yeni içerikler oluşturulmalı ve programlara dahil edilmelidir. 

Programlara yeni ders ve içeriklerin eklenmesinin yanı sıra bazı 

derslerin ve özel içeriğin programdan kaldırılması ve ders saatlerinin 

yeniden düzenlenmesi gerekebilir. Acil durumlara özgü olarak 

öğretim programlarında bir sadeleşmeye ve ders saatlerinin 

azaltılmasına gereksinim duyulabilir. Buna mukabil acil durum riski 

altındaki yerlerde acil durum öncesinde de öğretim programlarında 

bazı düzenlemelerin yapılması zorunludur. Örneğin doğal afet riski 
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altındaki bir yerde afete hazırlık için afet eğitiminin önceden 

programlarda yer alması gerekir. Yine afetlere hazırlık için eğitim 

materyalleri üretilmelidir. Üniversitelerde afete müdahale konusunda 

uzmanlık alanlarının oluşturulması desteklenmelidir. Afet eğitimi 

ulusal afete hazırlık stratejisine de dâhil edilmeli ve ulusal bütçeden 

afet eğitimine pay ayrılmalıdır. Dolayısıyla afet eğitimlerinin öğretim 

programlarına dahil edilmesi; çocukların bilgilerini, algılarını ve 

davranışlarını değiştirerek ölüm riskinin azaltabilmesine de katkı 

sağlayabilmektedir (Shoji vd., 2020). Olası bir acil durumda ülkenin 

genel bütçesinden eğitime ayrılan payın artırılması da gerekebilir. 

Ancak STK’lar, yerel yönetimler, iş dünyası ve yerel halkı da 

kapsayacak ortak bir yardımlaşma ağının geliştirilmesi daha 

önemlidir. Toplumun farklı kesimlerinin eğitime destek amacıyla bir 

araya getirilebilmesi için gösterilecek çabalar çok değerlidir. Ayrıca 

krizle mücadelede yerel halkın deneyimlerinden de yararlanılması 

önemlidir. 

Ek olarak acil durumlarda özellikle öğrencilere ve öğretmenlere dönük 

psikolojik destek sürecin başarılı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi 

açısından önemlidir. Acil durumlarda sosyal ilişkiden çekilme, 

oynamama, gülmeme veya duyguları ifade edememe, üzüntü ve 

suçluluk, saldırganlık, uyku güçlükleri, kabuslar ve yatak ıslatma, 

psikosomatik bozukluklar ve okulda konsantre olamama gibi 

problemler yaşanmaktadır (Macksoud (1993); Tefferi (1999). 

Okullarda travma sonrası stres bozukluğu TSSB'si olan çocuk ve 

ergenlerde depremin ardından somatik belirtilerin yaygınlığı dikkat 
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çekmektedir (Zhang, 2015). Öğretmenlere acil durumların özel 

niteliklerine ve yerel şartlara özgü hizmet içi eğitim desteği 

sağlanmalıdır. Eğitim fakültelerinde halen öğrenci olan öğretmen 

adaylarının eğitim ve koçluk yapması da sürece katkı sağlayabilir.  
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