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ÖN SÖZ
Eğitim bilimleri konu alanları bir yönüyle ülkeleri ve toplumları diğer
yönüyle bireylerin göz ardı edemedikleri ve edemeyecekleri hem bugünü hem
de geleceği etkileyen oldukça önemli bir kavramdır. Bundan dolayı son
zamanlarda tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de eğitim bilimleri
alanında yapılan çalışmalarda bir artış olduğu görülmektedir. Okul öncesinden
ilköğretime ortaöğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm
kademelerinde eğitim ve öğretimin niteliğini artırmak için araştırmalar ve
değerlendirmeler sürmektedir. Bu bağlamda 8 farklı üniversite görev yapan ve
eğitim bilimleri konu alanına farklı pencerelerden bakan ve okuyucunun
zihnini açabilecek 10 farklı akademisyenin katkılarıyla bu kitap
hazırlanmıştır. Kitap 8 bölümden oluşmaktadır.
Kitabın ilk bölümde ilköğretimde akran zorbalığı ve etkileri konu
alanında zorba kavramı, kendiliğinden zorba, sosyal zorba, tedbirli zorba,
hiperaktif zorba, grup zorbası ve pasif zorba kavramları açıklanmıştır.
Bununla birlikte akran zorbalığı türleri, akran zorbalığı azaltma yolları ile
akran zorbalığını etkileyen etmenler detaylı bir şekilde okuyucuya
sunulmuştur.
İkinci bölümde, insanların öğrenme süreçlerinde artık tekil
kaynaklarla yetinmediği en sıradan konularda bile birden fazla kaynağa
ulaşma ihtiyacının önemi açıklanmıştır. Bilgilerini derinleştirmek, yazarların
bakış açılarını karşılaştırmak, ödev yapmak, sınavlara hazırlanmak vb.
amaçlarla çoklu kaynakların kullanımı, günümüz insanı için bilgiye erişimden
çok ulaşılan bilgileri, sentezleme ve değerlendirme becerilerinin gerekliliği
üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte modern okuyucuların çoklu
kaynaklardan elde edilen bilgileri nasıl anlamlandıracakları ve bunun için
hangi stratejik işlemleri kullanacakları merak konusudur. Bu sebeple
günümüz okuyucularının bilgi yığınları ile mücadele edebilmesi için çoklu
metinleri anlamlandırmaya yönelik stratejilerde yetkinlik kazanması bu
bölümde açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, Türkiye’de okul öncesi eğitimde
neler yapılması gerektiği ve bu eğitimin nasıl verileceğine ilişkin 1921’den
günümüze kadar alınan şura kararları üzerinde durulmuştur.
Dördüncü bölümde, çocukların işitme algılarını etkileyen faktörler
üzerinde durulmuştur. Çocukların müziksel işitme algısında ailenin ve
çevrenin önemi, müzik eğitimin erken dönemdeki gerekliliği açıklanmıştır.
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Beşinci bölümde, çatışma içindeki iki tarafın çatışmayı çözmek ve birlikte
çalışmak amacıyla yan yana geldikleri, sorunların konuşulduğu müzakere
yönteminin süreçleri ve eğitim programındaki yeri ve önemi açıklanmıştır.
Altıncı bölümde ise bireylerin ruh ve beden sağlıklarının
geliştirilmesinde yapılan aktivite ve hareketleri kapsayan beden eğitimi
derslerinde sınıf öğretmenlerinin yetkinlikleri araştırılmış ve okuyucuya
sunulmuştur.
Yedinci bölümde, sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesine
yönelik Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında sosyal bilgiler
öğretmen adaylarının görüşleri detaylı bir şekilde incelenmiştir.
Sekizinci bölümde, öğretmen adaylarının çevreye karşı tutumları ve
farkındalıkları üzerinde durulmuştur.
Prof. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU
Mart 2022
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1.AKRAN ZORBALIĞI
Zorbalık kelimesi “Kuvvetine dayanarak hükmü altında olanlara
davranış ve söz hakkı özgürlüğü vermeyen kişi” anlamına gelen zorba
kelimesinden türetilmiştir. Fakat zorbalığın mutlak ve tek bir tanımının
yapılması mümkün değildir. Çünkü bu kelime taciz, şiddet, yağmacılık ve
hırçın davranışlar gibi pek çok değişik davranış şekliyle ilişkilendirilerek
kullanılmaktadır. Dolayısıyla ifade ettiği manada kullanımı doğrultusunda
genişlemektedir. Fakat bu çok boyutlu kullanımına rağmen kelime, temel
olarak hırçınlığı içermektedir. Ayrıca güç dengesizliği ve fazlaca tekrar edilen
sistemli davranış şekli ile karakterize edilebilmektedir (Çitemel, 2014). Buna
paralel olarak akran zorbalığı terimi de zorbalık kelimesinin bu değişik tanım
ve kullanımları doğrultusunda çeşitli biçimlerde tanımlanmıştır. Ancak
kavram ilk olarak Olweus (1970) tarafından ortaya konulmuş ve araştırma ve
çalışmalarda zorbalık kavramından farklı olarak ele alınmaya başlamıştır
(Gökler, 2007). Zorbalık ile ilgili tanımlamalarda olduğu gibi akran zorbalığı
da karakteristik özellik açısından güç dengesizliği, kasıtlı zarar verme
kavramları açısından araştırmaların odağında olmuştur. Bu konu üzerinde
Olweus (1993), akran zorbalığını bireyin kendinden daha kuvvetli kişi veya
kişilerce istemli ve sistematik şekilde olarak saldırgan davranışlara uğraması
şeklinde ifade etmiştir (Gökler, 2009). Olweus’un tanımından hareketle
psikolojik ve bedensel açıdan denk veya eşit iki çocuğun karşılıklı kavga ve
tartışmasının mutlaka zorbalık içermediği ifade edilmektedir. Araştırmacılar
bu durumda taraflar arasındaki güç dengesizliğine işaret etmişlerdir. Zorbalık
kavramına yönelik tanımlamalar genellikle saldırganlık terimine de
odaklanmaktadır. Fakat araştırmacılar; zorbalığın süreklilik haline gelmesi,
güç dengesizliği içermesi ve kasıtlı olması haliyle saldırganlıktan farklı olarak
ele alınması gerektiğini ifade etmektedirler.
Zorbalıkla ilgili yaptığı çalışmalarla öne çıkan Olweus (1999), akran
zorbalığını temeli aile içi yaşantılara göre belirlenen ve kendisinden fiziksel,
sosyal ve duygusal noktadan daha zayıf gördüğü kişilere yönelik kasıtlı
sergilenen şiddet içerikli davranış ve hareketler olarak tanımlamaktadır.
Herhangi bir davranışın zorbalık olarak değerlendirilebilmesi için Olweus
(1999) şu üç temel noktanın o davranışın içinde olması gerektiğini
belirtmiştir. Bu noktalar;
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Bir davranışın kasıtlı zarar verme niyetiyle yapılması,
Bu kasıtlı zarar verici davranışların belirli bir zaman dilimleri
içerisinde tekrar edilmesi,
Taraflar arasında güç dengesizliğinin olması.
Zorbalığı öğrenciler üzerinde psikolojik ve fiziksel olarak önemli
hasarlar oluşturan olumsuzluklar olarak tanımlayan Field (2007), ortalama her
beş öğrenciden birinin zorbalığa maruz kalma statüsünde yer aldıklarını, zorba
öğrencilerin özellikle zayıf ve güçsüz olan bireyleri hedef aldığını ve genelde
bilerek zarar verme amacı güderek bu saldırganca davranışlarda
bulunduklarını beyan etmiştir.
Farrington (1993) zorbalığı, zorbaya göre daha güçlü bir kişi
tarafından kendisini koruyamayacak durumda olan bir kişiye uzun süre ve
tekrarlı bir şekilde fiziksel ve psikolojik yönden güç kullanılması şeklinde
tanımlamıştır. Sexton Radek (2005) ise zorbalığı, kişinin içinde bulunduğu
akran grubu içinde gruptan daha güçlü olduğunu göstermek, onlar üzerinde
kontrol sağlamak ve statü kazanmak gibi nedenlerle kasıtlı yapılan şiddet
içerikli davranışları akran zorbalığı olgusu olarak ifade etmiştir.
Cole ve diğ. (2006) zorbaların, kavgaları etkin bir problem çözme
aracı şeklinde gördüklerini ve bu durumu kendi arkadaş grubu içinde
saygınlık kazanmak niyetiyle yaptıklarını belirtmiştir. Ayrıca akran
zorbalığına maruz kalan kişilerin bu zorbaca davranışları hak ettikleri
noktasında bir bakış açısına sahip olduklarını da tespit etmişlerdir.
Smith ve Sharp (1994) ise, zorbalığın saldırganlığın bir çeşidi
olduğunu ve zorbalık ile saldırgan davranışlar arasında dört noktadan farklılık
olduğunu belirtmiştir. Bu noktalar;
 Saldırganlık içeren davranışların kasten yapılması,
 Bireylere zarar verme amacının güdülmesi,
 Tekrarlayan bir şekilde süreklilik göstermesi,
 Zorbalığa maruz kalan bireyler ile zorba bireyler arasında gözle
görülebilir derecede kuvvet farkının olması gibi farklılıklar olduğunu ileri
sürmüştür.
Bireyin psikolojik anlamda yaşayacağı sıkıntı ve yıkımlar göz önüne
alındığında zorba davranışlar sürecinin kalıcı olması, kasıtlı devam etmesi ve
güç dengesizliğini içine alması gibi özellikleri sebebiyle mağdurlarda soruna
6
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karşı çaresizlik, başa çıkamama ve yardım alamama duygusunun ortaya
çıkmasına neden olabilir (Seçer, 2014).
Zorbalar sözel, fiziksel veya duygusal yönden kendilerinden daha
güçsüz gördükleri kişilere yönelik tekrar eden bir şekilde saldırganca
davranışlarda bulunan bireyler olarak ifade edilmektedir (Olweus, 1991). Tani
ve diğ. (2003) zorbaları, saygınlık kazanmak veya akran grubu tarafından
onaylanmak ve dikkatlerini çekmek isteyen, duygusal açıdan dengesizlik
yaşayan, kendisinden güç yönünden zayıf kişilere tekrarlı bir şekilde
saldırganca davranışlar sergileyen kişiler olarak tanımlamaktadır.
Rigby (2002) zorbaların, psikolojik iyi oluş seviyelerinin ve sosyal
anlamda uyumlarının düşük noktada olduğunu, okul derslerine ilişkin
ilgisizlik ve okuldan kaçma gibi davranışlar ortaya koyduklarını ifade
etmektedir. Ayrıca diğer öğrencilere oranla daha fazla depresif görüntüler ve
kaygı ortaya koyduklarını tespit etmiştir. Olweus (1980) zorba davranış
sergileyenlerin çocukluk dönemlerinde ebeveynlerine karşı güvenli bir
bağlanma biçimi geliştiremediklerini, ebeveynleri ile sağlıklı bir iletişim
kuramayıp sürekli çatışmalar yaşadıklarını ve çocukluk dönemlerinde şiddete
maruz kalmış olan çocuklar olduklarını öne sürmüşlerdir. Olweus (1993),
zorbaların genellikle benlik saygıları ve benlik algıları yönünden oldukça
dezavantajlı bir halde olduklarını tespit etmiştir. İlgili araştırmalar
göstermektedir ki zorbalık davranışları içinde olan bireylerin önemli bir kısmı
zorba kişilerden oluşmaktadır. Bu zorba davranışlar da öğrencilerin eğitim ve
öğretim sürecini bir bütün olarak olumsuz etkilediği ifade edilebilir.
Akran zorbalığı ya da okul zorbalığı kavramları; okul ortamında ve
öğrenciler arasında yaşanan zorbaca davranışları ifade etmek için
kullanılmaktadır (Gökler, 2009). Akran zorbalığı genellikle okullarda
çocuklar arasında rastlanan eski bir olgudur (Olweus, 1995). Zorba davranış
ve tutumlara ilişkin ilk tanımlamayı İsviçreli araştırmacı Heinemann yapmıştır
(Besag, 1995). Bu çalışmasında Heinemann zorbalığı okul bahçesinde
bulunan çocukları gözleyerek grup etkinliklerini bozan bir öğrencinin grup
üyeleri tarafından saldırıya uğraması olarak tanımlamıştır (Lane, 1989).
Kepenekçi ve Çınkır (2001) zorbalık olgusunu, bir çocuk ya da daha fazla
çocuk gruplarının, bir ya da daha fazla çocuğa uyguladığı şiddet olarak
görmüştür. Bu şiddet içeren davranışlara örnek olarak tekme atma, vurma,
alaya alma, sosyal etkinliklere almama, tehdit etme ve benzeri şekilde
7

olumsuz davranışlar gösterilebilir. Pişkin (2002) ise zorbalığı; kurban olan
öğrenciye karşı bir veya daha fazla öğrencinin tehdit etme, kızdırma, çalma ve
vurma gibi doğrudan yapılan davranışlar şeklinde ifade etmiştir. Buna ek
olarak öğrenciyi arkadaş grubuna kabul etmeme, etkinliklere koymama gibi
dolaylı şekilde de öğrenciye zorbalık uygulanmasının mümkün olduğunu
belirtmiştir. Kılıç (2009) zorbalığı; bir veya birden fazla öğrencinin, daha
savunmasız olan öğrenciyi veya öğrenci grubunu sürekli ve kasıtlı rahatsız
etmesi olarak tanımlamıştır. Ayrıca zorbalık uygulanan öğrencide veya
öğrenci grubunda sosyal, psikolojik veya fiziksel zarar vermeyle sonuçlanan
saldırganlık çeşidi olarak tanımışlardır. Olweus (1999) zorbalık anlamına
gelen davranış türlerinin ortak noktalarını şöylece özetlemiştir (Pişkin, 2002):
■Kurban kendini savunamayacak ve korunaksız bir haldedir.
■Zorbalık bilinçli ve kasıtlı şekilde yapılır. Bu duruma maruz kalan
kurban öğrenciye ruhsal ve fiziksel zarar veren fiiller içermektedir.
■Zorbalık süreklilik gösterir ve belirli aralıklarla tekrarlanır.
■Zorbalar yaptıkları bu kasıtlı fiillerden dolaylı çıkar elde edebilirler.
■Zorbalık yapan bireyler fiillerini bireysel veya grup olarak
yapabilecekleri gibi zorbalığa maruz kalan kurban ise bireysel veya grup
olarak zarara uğrayabilirler.
■Zorba olanlar bu çeşit zorbaca davranışlardan haz duyabilirler.
■Zorbaca davranışların önemi fark edilip bu noktada tedbirler
alınmalıdır.
Zorbalık şekilleri doğrudan ve dolaylı zorbalık olarak kategorize
edilmiştir. Doğrudan zorbalık fiziksel ve sözel saldırgan eylemler olarak
görülür. Dolaylı zorbalık ise sosyal ortamlara almama ya da bilinçli olarak
yalnız bırakma gibi davranışları kapsamaktadır (Olweus, 2005). Ural ve
Özteke (2007), zorbalığı doğrudan ve dolaylı olarak iki sınıfa ayrılabileceğini
ifade etmektedir. Doğrudan zorbalık içeren eylemler vurma, itme, dürtme,
ısırma, yumruklama, çimdikleme, tükürme, hakaret etme, bağırma, cinsel
anlamda dokunma, çete kurma gibi davranış şekillerinde olabilir. Dolaylı
zorbalık eylemleri ise, doğrudan zorbalık içeren davranışlardan daha pasif ve
duygusal saldırgan davranışlardır. Bu davranışlar; nefret dolu bakma,
arkadaşları kendi çıkarı için kullanma, şantaj yapma, el kol hareketleri yapma
olarak gösterilebilir. Akran zorbalığını Pekel (2004), açık ve ilişkisel olarak
8
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ayırmıştır. Açık akran zorbalığı fiziksel zarar verme veya bununla ilgili
tehditte bulunma, hedef alınan birey isteğini yapmazsa şiddet uygulayacağını
söyleme olarak ifade etmektedir. İlişkisel akran zorbalığı ise hedef olan
kurbanın arkadaşlıklarına ve akran ilişkilerine zarar verme olarak
tanımlamıştır. Pişkin (2002) araştırmasında akran zorbalığını vurma, tokat
atma, çekme gibi fiziksel davranışlar olarak görmektedir. Ayrıca kızdırma,
alay etme, hoşa gitmeyen lakaplar takma, utandıracak sözler sarf etme gibi
sözel davranışlar içerdiğini belirtmiştir. Buna ek olarak hakkında dedikodu
yapma, grup içinde dışlama ve sosyal etkinliklere kabul etmeme gibi dolaylı
davranışlar veya eşyalarına zarar verme, değerli eşyalarını zorla alma gibi
eylemler olarak görülebilmektedir. Zorbalık çeşitleri, fiziksel ve sözel
zorbalık halinde sınıflanabilir.
Teknolojinin hızla gelişmesi ve her yere girmesi çocuklar için de
teknoloji kullanımını çekici hale getirmiştir. Çocuklar tarafından teknolojinin
fazla kullanılmaya başlanması yeni bir zorbalık şeklinin ortaya çıkmasına
sebep olmuştur (Ayas, 2008). Sanal zorbalık veya siber zorbalık olarak ifade
edilen bu yeni zorbalık türü; bilgi ve iletişim teknoloji cihazları aracılığıyla
cep telefonu veya internet yoluyla zorbalık yapılmasıdır. Sanal zorbalık,
bireye zarar vermek üzere birey veya bireyler tarafından yapılan iletişim
teknolojik cihazlarının kullanımını içeren (elektronik posta, kısa mesaj, web
siteleri, mobil telefonu, çağrı cihazı) kasten ve tekrarlayıcı şekilde yapılan
zorbaca eylemler şeklinde tanımlanmıştır (Arıcak, 2009). Yapılan araştırma
sonuçlarına göre zorbalığa uğrayan çocuklar eğer davranış doğrudan değil de
dolaylı ise zorbalığa maruz kaldıklarının farkında bile olamayabiliyorlar. Bazı
zorbaca davranışlar gizli veya örtük olarak gerçekleşebilmektedir ve bu çeşit
davranışlarda dolaylı zorbalık sınıfına girebilmektedir (Harris & Petrie, 2003).

Akran Zorbalığını Azaltma
Akran zorbalığının engellenmesinde seyircilerin yani zorbalığa tanık
olanların büyük rolü bulunmaktadır. Bu noktada seyircilerin tepki koymaları
halinde kurbanın zorbaca davranışlara maruz kalmasının önlenebileceği ifade
edilmektedir. Okul ortamında zorbalığın veya akran zorbalığının
engellenmesinde eğitimcilere ve öğretmenlere önemli görevler düşmektedir.
Çünkü kurbanlar zorbalığa uğradıkları zaman arkadaşlarından ziyade kendi
öğretmenlerine güvenebilmektedirler. Bu durumun sebebi olarak
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öğretmenlerin okulda yaptırım güçlerinin olması ve öğrencilere yakın olması
görülebilir. Bu sebeple öğretmenlerin bu konu hakkında düşünce ve tutumları
son derece önemlidir. Ama bu noktada önemli bir sorun bulunmaktadır
(Yeşilyaprak ve Balanuye, 2012). Öğretmenler açısından akran zorbalığının
fark edilmesi veya emin olunabilmesi zor görülmektedir. Örnek olarak,
öğretmenlerin fiziksel zorbalığı fark etmeleri kolay olabilir. Çünkü fiziksel
zorbalıkta doğrudan bir temas vardır. Bu fiziksel müdahale öğretmenler
tarafından görülebilir. Diğer tarafta, dolaylı veya sözel zorba davranışları
öğretmenlerin fark etmeleri daha zordur. Buna ek olarak ispiyonda
bulunmaktan ve daha fazla zorbalığa maruz kalmamak adına öğretmene veya
bir yetkiliye gitme davranışı azalabilmektedir. Ayrıca şikâyet edilmesi
durumunda bir öğretmen herhangi bir öğrencisinin zorbalık yaptığını
reddetmesi durumunda, öğrenci zorbalığı ispat edemeyebilir. Bu öğrenciye
iftira atılması olasılığı öğretmenin vaziyeti kontrol altına almasını
güçleştirebilmektedir (Yeşilyaprak ve Balanuye, 2012).
Okullarda akran zorbalığının fark edilmesi ve önlenmesi konusunda
önemli bir etkiye sahip bir olgu da okul hemşireliğidir. Bilinçli bir biçimde
uygulandığında okul hemşireliği okuldaki akran zorbalığının ortaya
çıkmasında ve engellenmesinde önemli bir yardımcı konumunda olabilir.
Okul hemşireliği konusunda geniş ve kapsamlı bir araştırma yapan Arslan ve
Savaşer (2009) okul hemşireleri ile öğrenciler arasında diğer çalışanlarla
kıyaslandığında daha iyi ilişkiler bulunduğunu ifade etmektedir. Aynı
araştırmaya göre okullarda hemşirelerin akran zorbalığına karşı rolleri şöylece
sıralanabilir:
•Okulda zorbalık konusunda araştırmalara öncülük eder,
•Öğrencilerin okuldaki davranışlarını, aile noktasından riskli
pozisyondakilerini ve öğrencilere ait zorba davranışlar ortaya çıkmasına
neden olacak etmenleri göz önüne alarak riskli öğrenci gruplarını ortaya
çıkarır,
•Okul çalışanları, öğrencilere yönelik zorba davranışlar ve zorbalığa
ilişkin eğitimler vererek zorbalığa maruz kalma nedenleri ile zorbalığın
olumsuz etkilerini açıklar,
•Zorbalığa maruz kalan bireyleri bilir, onlara destek sağlar, onların
fiziksel yaralanmalarda müdahale eder, tedaviyi yönetir ve gerektiğinde
yardımda bulunur,
10
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•Zorba davranışlara hedef olan öğrencilerin duygularını aileleri ile
paylaşmaları noktasında onlara yol gösterir ve onları cesaretlendirir,
•Zorbalık olayı ortaya çıktığında raporla ifade edilen veya
şüphelenilen bütün bilgi ve belgeleri değerlendirir,
•Zorbalığa maruz kalan bireylerin sağlığını kontrol eder ve sorun
alanlarını belirler. Bu sorunlar, görünen fiziksel yaralanmalar olabildiği gibi,
görünmeyen sosyal ve duygusal sıkıntılar da olabilir. Zorbalığa maruz
kalanlarda uyku bozuklukları, baş ve karın ağrısı gibi sosyal problemler
görülebilir. Ayrıca vurma, yaralanma, çarpma gibi fiziksel şikâyetler nedeni
ile okul revirine sık başvuran öğrencilerin sağlık problemlerinin çözümünde
bulunur,
•Öğrencilerin öz kişilik benliğini yükseltici eğitim programları
hazırlayarak sosyal olarak destek verir. Ayrıca kurbanlara etkili problem
çözme becerileri geliştirmelerini sağlayarak o bireylerin itaatkâr olma yerine
kendini ifade edebilen, yeri geldiğinde hayır diyebilen bireyler olmasına
yardım eder,
•Zorba davranışlara maruz kalan öğrenciler arkadaş grupları içinde
daha az bulundukları için onların yeni dostluk kurmalarına ya da var olan
arkadaşları ile ilişkilerini korumaları yönünde destekte bulunur. Öğrencilerin
daha fazla sosyalleşmesini sağlayarak sosyal yeteneklerini geliştirmelerine,
kişilik saygılarını yükseltmelerine ve yeni arkadaşlar edinmelerine olanak
sağlar,
•Okulda çalışanlar ve öğrenciler için güvenli bir çevrenin oluşmasını
destekler,
•Öğrencilerden zorba davranışlara ilişkin dönütler alınmasını sağlar,
•Zorba davranışlarda bulunmayan ve zorbalığa karışmayan, itimat
edebileceği öğrencilerle iş birliği yaparak o öğrencilerin zorba davranışlara
uygun tepkiler vermelerini sağlar,
•Zorba davranışlar sergilendiğinde okulda suçsuzluk yaklaşımını
benimseyerek akran zorbalığının azaltılmasına çalışarak bu konu hakkında
politikalar geliştirilmesine ve olumsuz davranışların azaltılmasına katkı sağlar
(Arslan ve Savaşer, 2009).
Akran zorbalığının engellenmesi ve azaltılması konusunda dikkat
edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da zorba davranışlar hakkında ilgili
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bireylerin ve öğretmenlerin eğitim almasıdır. İlk olarak akran zorbalığı
döngüsünün anlaşılması, okul çevresince ve ailelerce bilinmesi önem taşır.

2. ĠLKOKULDA AKRAN ZORBALIĞI
Zorbalık yalnızca yetişkinler tarafından değil, her yaştan bireyin olası
bir yerde gerçekleştirebileceği bir eylem olarak düşünülebilir (Smith ve Sharp,
1994). Zorbalık okul, ev, işyeri gibi ortamlarda aile içi veya topluluklar
arasında meydana gelebilir. Ancak genelde çocukları gözlemleyen kimselerin
olmadığı, çocuk oyun alanları gibi çocukların tek başlarına kaldığı yerlerde
ortaya çıkmaktadır. Zorbalığın ortaya çıkışının genellikle okul öncesi
kurumlarında, okullarda, günlük bakımevlerinde, ev bakım gruplarında, oyun
alanlarında ve erken çocukluk ortamlarında görüldüğü ifade edilmektedir.
Kartal (2009) araştırmasında çocukların zorbalığa en fazla sınıfta sonra sıra ile
oyun bahçesinde, okula gidiş ve dönüş yolunda, koridorlarda, tuvaletlerde ve
kantinlerde uğradıklarını belirtmişlerdir. Özcebe ve diğ. (2006) tarafından
yapılan araştırmada öğrencilerin şiddeti en fazla okulda (%42,0) uyguladıkları
bulgusu ortaya çıkmıştır. Evler (%24,1) ve sokaklar da (%20,4) öğrencilerin
fazlaca şiddet uyguladıkları veya şiddete maruz kaldıkları yerlerdir.
Yapılan çalışmalarda öğretmenlerden alınan bilgi ve düşüncelere göre
zorbalığın yapıldığı yerler ve yapılma şekli farklılıklar gösterebilmektedir.
Buna göre; gruptan dışlama şeklindeki zorbalığın dışında kalan bütün zorbalık
şekilleri en çok sınıflarda ortaya çıkmaktadır. Sınıftan sonra zorbalığın en
fazla görüldüğü yerler okul bahçesi ve koridorları olduğu belirtilmektedir.
Fiziksel zorbalığın meydana geldiği ortamlar ise sınıflar, okul bahçeleri ve
koridorlar olarak görülmektedir. Grupta istememe türündeki zorbalık en çok
okul bahçelerinde meydana gelmektedir. Zorbalığın en az görüldüğü yerler ise
tuvaletler ve kantinler olarak ifade edilmiştir (Kartal, 2009).

2.1. Akran Zorbalığının Okullarda Görülme Sıklığı
Bauman ve Del Rio (2005) zorbalığın okullarda sıklıkla karşılaşılan
ve öğrenciler üzerinde akademik, psikolojik, sosyal, duygusal ve kişisel
açılardan olumsuz sonuçlar doğuran temel faktörlerden biri olduğunu
belirtmektedir. Okullarda zorbalığın yaygınlığını belirlemeye yönelik mevcut
araştırmalarda bu konuyla ilgili pek çok çalışma olduğu görülmektedir. Ancak
ilgili literatür incelendiğinde bu çalışmaların sonuçları arasında farklı
bulguların olduğu görülmektedir.
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Norveç'te yaptığı bir araştırmada öğrencilerin %15'inin herhangi bir
zorbalık olayına karıştığı sonucuna varan Olweus (1993), bu çalışmada
öğrencilerin %9'unun mağdur, %7'sinin zorba olduğunu ortaya koymuştur. Bu
bulgulara ek olarak, araştırmacı bu öğrencilerin %2'sinin haftada en az bir
kez, %3'ünün ise haftada en az bir kez zorbalığa maruz kaldığını belirlemiştir.
Pişkin (2002) tarafından Türkiye'de ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında
zorbalığın yaygınlığını belirlemek amacıyla yapılan bir araştırmada, söz
konusu öğrencilerin yaklaşık %33'ünün sistematik olarak zorbalığa maruz
kaldıkları ve zorbalık yaptıkları sonucuna varılmıştır. Bu grupta sayısal olarak
erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla zorbalık yaptığını
belirtmiştir. Bu bulgulara ek olarak, bu araştırmada zorbalık olaylarının
genellikle teneffüslerde ve sınıfta meydana geldiği, mağdur öğrencilerin bu
durumu daha çok yakın arkadaşlarıyla paylaştığı ve onlardan destek almaya
çalıştıkları belirlenmiştir.
Zorbalıkla ilgili literatür taraması sonucunda Amerika'da zorbalığın
yaygınlığı ve boyutu hakkında önemli bilgileri şu şekilde ifade etmek
mümkündür:
•İlkokul sınıflarında her üç öğrenciden ikisi günü korku içinde
geçiriyor. Bu öğrencilerin bir kısmı zorbalığa uğrama korkusuyla tuvalet,
kantin, koridor gibi ortak alanlardan uzak durmaktadır.
• Her gün yaklaşık 200.000 çocuk zorbalığa uğrama korkusuyla okula
gitmiyor.
• Her gün yaklaşık 100.000 çocuk okula silah getiriyor. Bu çocukların
bazılarının amacı basitçe korku aşılamak.
•Liseye devam eden öğrencilerin %80'i ve ilkokul ve ortaokula devam
eden öğrencilerin %90'ı okulda akran zorbalığına maruz kaldıklarını
belirtmektedir.
•Dördüncü ile sekizinci sınıf arasındaki çocukların yüzde 15'inin
zorbalık davranışları nedeniyle ciddi stres yaşadığı belirtilmiştir.
•Zorbalar aynı zamanda kurban olabilirler. Zorbalığa maruz kalan
erkek çocukların yüzde 62'si tekme, vurma, yumruk atma gibi fiziksel
zorbalığa maruz kaldıklarını belirtmişlerdir.
•Zorbalık ve zorbalık davranışları sonucunda öğrenme güçleşir.
Özellikle dördüncü ve sekizinci sınıf arasındaki bireylerin yüzde 22'si akran
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zorbalığına maruz kaldıkları için akademik başarısızlık yaşadıklarını
belirtmişlerdir (Colvin ve diğ, 1998).

2.2. Akran Zorbalığında Yaş Faktörü
Zorbalığı etkileyen önemli faktörlerden biri de yaş faktörüdür.
Özellikle yaş ilerledikçe fiziksel zorbalık türünde bir artış olduğu
gözlemlenmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar, zorbalığın ilkokul ve
ortaokul düzeyindeki öğrencilerin yaş grubunda daha yaygın olduğunu
göstermiştir (Kartal, 2009). Olweus (1995) araştırmasında öğrencilerin en çok
zorbalığa maruz kaldıkları dönemin okula ilk giriş dönemi olduğunu
belirtmiştir. Bu dönemde öğrenciler okula yeni başladıkları için henüz
arkadaşları yoktur ve diğer sınıflardaki öğrenciler tarafından zorbalığa maruz
kalabilirler. Öğrencilerin en çok zorbalık davranışlarını sergiledikleri dönem,
okullarının son yılına geldikleri dönemdir. Bu dönemde okulun en büyükleri
oldukları için zayıf ve genç öğrencilere zorbalık yaparlar. Ayrıca yaş
ilerledikçe kızlarda zorbalık eğilimi azalmakta, erkeklerde ise zorbalık
artabilmektedir. Öğrenciler zorbalığa maruz kaldıklarında en çok 10-14
yaşları arasında bu durumdan okuldaki ilgili kişilere şikayet ettikleri
görülmektedir. Bu sıralamada ikinci sırada 5-9 yaş grubu ve sonda 15-19 yaş
grubu yer almaktadır (Rigby, 2002). Dölek (2002), araştırmasında zorbalığa
maruz kalan öğrencilerin %30'unun akran grupları tarafından, %7'sinin ise
daha büyük öğrencileri tarafından zorbalığa maruz kaldığını belirtmiştir.
Zorbalık ilköğretim okullarında da 1. düzey ile 2. düzey arasında farklılık
gösterebilmektedir. İlköğretimin ikinci kademesinde görülen zorbalık oranı,
ilköğretimin birinci kademesine göre daha yüksektir (Pişkin, 2002).

2.3. Akran Zorbalığı ve Cinsiyet
Erkekler, kızlara göre daha fazla zorba davranışlarda bulunmakta ve
daha fazla kurban pozisyonunda olduğu görülmektedir (Smith ve Sharp,
1994). Erkeklerin genel olarak diğer erkeklerden, kızların ise her iki
cinsiyetten de zorbalığa maruz kaldığı belirlenmiştir. Kepenekçi ve Çınkır
(2006) yaptıkları çalışmada erkeklerin genellikle fiziksel zorbalığa, kızların
ise sözlü olarak zorbalığa maruz kaldığını belirtmişlerdir. Kızların erkeklere
göre dolaylı zorbalık yapma olasılıklarının daha yüksek olduğu ve sosyal
statüsü düşük bireylerin, statüleri yüksek bireylere göre daha fazla mağdur
oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca erkeklerin daha çok fiziksel zorbalığa,
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kızların ise daha çok sözlü zorbalığa maruz kaldıkları belirtilmiştir (Craig ve
diğ., 2007).
Akran zorbalığı çocukluk çağında ve özellikle okullarda yaygın
olmakla birlikte önemli bir sorun haline geldiği kabul edilmektedir. Ancak,
zorbalıkla ilgili raporlar büyük değişiklikleri ortaya koyuyor. İsveç'te 11-15
yaşındaki öğrencilerin yüzde 1 ila 7'sinin son birkaç ayda en az iki kez
zorbalığa uğradığı belirtilmiştir (Beckman ve Svensson, 2015). Zorbalık ve
zorbalık oranları Kanada'da birçok ülkeye göre daha yüksektir (Craig ve diğ.,
2007). Ayas (2008) araştırmasında bu çalışmalarda olduğu gibi Türkiye'de de
sorunun yaygın olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmaya göre öğrenci
zorbalığı oranı %3.3-33 arasında değişirken, öğrenci zorba-mağdur oranı
%6.4-30,2 arasında değişmektedir.
Block (1983), erkeklerin fiziksel zorbalığını baskın olma arzusuna,
kızların duygusal ve sosyal zorbalığını diğer kızların sosyal ilişkilerine zarar
verme arzusuna bağlamaktadır. Erkek öğrencilerin hem erkek hem de kız
öğrencilere yoğun bir şekilde zorbalık yaptığını, kız öğrencilerin ise erkek
öğrencilere az da olsa zorbalık yaptığını ancak daha çok kız öğrencilere
zorbalık yaptığını belirtmiştir (Dölek, 2002). Başka bir çalışmada psikolojik
sağlamlık düzeyi ile cinsiyet arasında erkek öğrenciler lehine anlamlı farklılık
bulunmuştur (Saruhan, Saruhan ve Arslan, 2021).
Elliot (2002), bilinenin aksine, erkek öğrencilerde yaşanan fiziksel
zorbalık ve saldırgan davranışların son yıllarda kız öğrencilerle aynı düzeyde
olduğunu belirtmiş ve bu durumun nedenlerini aşağıda özetlemiştir. Bunlar;
Ailenin sorumluluk bilincinin yetersiz olması ve kız çocuklarına
yeterince ilgi gösterilmemesi,
Kızların saldırgan davranışlarının kendilerine bir statü
kazandıracağına dair beklentileri,
Kız çocuklarında zorbalık davranışlarının neden olduğu kafa
karışıklığı daha saldırgan davranışlara yol açmaktadır.
Elliot (2002), kız öğrencilerde zorbalık ve şiddet eğiliminin artmasını
yukarıda belirtilen faktörlere ve bu faktörleri etkileyebilecek diğer
değişkenlere bağlamaktadır. Ma (2002), erkek öğrencilerin bu davranışlarının
aksine, erkek öğrencilerin hem erkek hem de kız öğrencilere zorbalık
yaptığını, kız öğrencilerin ise kız öğrencilere zorbalık yapma eğiliminde
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olduğunu belirtmektedir. Newman, Murray ve Lussier (2001) zorbalığa
uğrama durumunda yardım isteme davranışında cinsiyetler arasında anlamlı
farklılıklar olduğunu, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla
yardım istediğini, erkek öğrencilerin ise boyun eğici ve duygulu
davrandıklarını belirtmektedirler.

2.4. Akran Zorbalığında Okul Başarı Düzeyi
Öğrencilerin okullardaki başarı düzeyleri zorbalık olarak
nitelendirilen bireylerin davranışlarını etkilemektedir. Genel olarak, düşük ve
orta düzeyde başarıya sahip bireylerin, başarılı bireylere göre zorbalık yapma
olasılığı daha yüksektir (Genç, 2007). Kılıç'ın (2009) araştırmasında zorbalık;
bir veya daha fazla öğrencinin, daha savunmasız olan öğrenciyi veya öğrenci
grubunu sürekli ve kasıtlı olarak rahatsız etmesi olarak tanımlanır. Ayrıca
zorbalığa maruz kalan öğrenci veya öğrenci grubunda sosyal, fiziksel veya
psikolojik zararla sonuçlanan saldırganlık türü olarak tanımlamışlardır.
Zorbalık ve akademik başarı arasındaki ilişkiyi araştıran bir
çalışmada, Rigby (2002) zorbalığa karışmayan çocukların akademik başarı
yönünden zorba olan, mağdur olan veya zorbalığa tanık olan grubunda
bulunan çocuklardan başarı düzeylerinin daha iyi olduğunu tespit etmiştir.

3. AKRAN ZORBALIĞININ ETKĠLERĠ
Akran zorbalığına maruz kalan çocuklar anksiyete atakları, karın
ağrısı ve baş ağrısı yaşarlar. Yine zorbalığa uğrayanlar, zorbalık sonucunda
uyku problemleri, altını ıslatma, baş ağrısı ve karın ağrısı gibi semptomlar
yaşayabilirler. Dikkat sorunları, korku, öfke, çaresizlik ve depresyon da sık
görülen belirtilerdir. Rigby (2002) zorbalığın hem zorba hem de kurban
üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalarda, sürekli zorbalığa maruz kalan
öğrencilerin aşırı depresyon belirtileri gösterdiklerini ve ayrıca intihara
meyilli olduklarını belirtmiştir. Garrett (2003) zorbaların hem şiddet hem de
madde kullanımı açısından riskli bir grup olduğunu ve zorbalık yapan
öğrenciler ile hiçbir ilişkisi olmayan öğrencilerle karşılaştırıldığında antisosyal eğilimler sergilediklerini belirtmiştir.

3.1. Zorbaya Etkileri
Doğan (2010) zorbalığın fiziksel, duygusal, davranışsal ve akademik
olarak sadece zorbalığa uğrayanlar üzerinde değil, aynı zamanda zorbalık
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yapanlar üzerinde de önemli olumsuz ve kalıcı etkileri olabileceğini
belirtmektedir.

3.2. Zorbalığa Tanık Olanlara Etkileri
Zorbalık davranışına tanık olan bireyler de bu durumdan olumsuz
etkilenebilmektedir. Zorbalığa tanık olan çocuklar kaygı, korku, okulda
güvende hissetmeme, okulu sevmeme gibi olumsuz durumlar
geliştirebilmektedir. Bu olaylara tanık olanlarda zorbalık davranışına maruz
kalacakları düşüncesi onların tedirgin olmasına neden olabilir (Doğan, 2010).
Okullardaki akran zorbalığında çocukların aileleri de rol oynayabilir. Zorbalık
davranışlarının ortaya çıkmasında çocukların yetiştirilme biçimlerinin, kişisel
bakımlarının yetersizliğinin, ailede yaşanan sorunların ve ailede görülen
şiddetin de etkili olduğu belirtilmektedir. Zorbalık davranışlarının yaygın
olduğu okullardaki öğrencilerin çoğunun aileleriyle tatmin edici bir ilişkisinin
olmadığı ve ailevi sorunlar yaşadıkları belirtilmiştir. Bu durumda büyüyen
çocuklar daha az ilgi, sevgi, bakım, rehberlik ve kontrol görmekte, bu da
çocuğun davranışlarının sınırlı kalmasına ve zorbalık davranışlarına yol
açmaktadır (Olweus, 1993).
Zorbalık davranışı sergileyen öğrencilerin aileleri çocuklarına karşı
reddedici, düşmanca ve ilgisizdir (Schwartz ve diğ., 1998). Bu ailelerin evde
kullandıkları disiplin yöntemleri istikrarsız ve tutarsızdır. Çocuğun
davranışlarıyla baş edebilmek için çocuklarına karşı şiddet kullanabilirler.
Yine bu tip ailelerde çocuğuna karşı öfke, fiziksel ceza ve öfke vardır.
Çocuğun istek ve duyguları görmezden gelinir veya önemsenmez (Olweus,
1993). Zorbalık davranışı sergileyen bireylerin aileleri, otoriter ve katı
disiplinci ebeveyn özelliklerine sahiptir. Genellikle zorbalığa maruz kalan
bireylerin aileleri koruyucu ve koruyucu aile özelliklerine sahiptir. Bu nedenle
bu ailede yetişen bireyler bağımsız olamazlar ve öz güvenleri gelişmez
(Smith, 2004).

3.3. Akran Zorbalığının Sonuçları
Okul öncesi dönem zorbalık için önemli yılların başında gelir. Bu
yıllarda zorba olan öğrenci, çevresindeki tüm mağdur ve destekleyici bireyleri
etkiler. Zorbalık, her yaşta ve her yaşta ciddi sosyal, akademik, yasal, fiziksel
ve duygusal sorunlara neden olabilir (Lyznicki ve diğ., 2004).
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Pişkin (2002) ilkokul öğrencileri üzerinde yaptığı bir araştırmada
öğrencilerin üçte birinin hem zorbalığa uğradığını hem de düzenli olarak
zorbalığa maruz kaldığını belirtmiştir. Ayrıca zorbalığa uğrayan erkek
öğrencilerin kız öğrencilere göre sayısal olarak anlamlı düzeyde daha yüksek
olduğunu, sözlü zorbalığın öğrenciler arasında daha yaygın olduğunu, teneffüs
aralarında ve sınıf ortamında zorbalığın gerçekleştiğini belirtmişlerdir.
Zorbalık davranışı ve akran zorbalığı olgusu, fiziksel, zihinsel, sağlık ve
psikoloji üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle özellikle Amerikan okulları
için yadsınamaz bir sorun olmaya devam etmektedir. Bazı araştırmalar
Amerika Birleşik Devletleri'nde 200.000'den fazla öğrencinin akran zorbalığı
nedeniyle okula gitmek istemediğini ortaya koymuştur (Olweus, 1993).
Zorbalık davranışlarına maruz kalan bireyler genellikle yalnız oynamayı
tercih etmektedirler. Bu nedenle, bu bireyler bir sosyal gruba katılmanın ve ait
olmanın faydalarını henüz anlamamışlardır (Storey ve Slaby, 2013). Zorbalığa
uğrayan çocukların işbirlikçi olma gibi özel sosyal yetenekleri vardır, ancak
genellikle lider olma ve arkadaş edinme gibi becerilerden yoksundurlar. Ve
çoğu zaman sahip oldukları bu yeteneklerin farkına varmazlar (Storey ve
Slaby, 2013). Zorbalık davranışları devam ettiğinde güç farkının kalıcı hale
geldiği ve mağdurların zihinsel ve fiziksel gelişim sürecinin bozulduğu
belirtilmektedir (Craig ve diğ., 2007). Öğrenciler arasında zorbalık
davranışları öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz etkilemekle kalmaz,
aynı zamanda fiziksel yaralanmalara ve ruh sağlığı sorunlarına da neden olur
(Jan ve Husain, 2015). Bir çocuk zorbalığa uğradığında, diğer kişiler
genellikle onunla arkadaş olmaktan kaçınırlar ve onun arkadaşı olmasını
istemezler. Çocuklar zorbalık davranışının kurbanından kaçınır veya dışlar.
Çünkü zorbanın zorbalık davranışına maruz kalmaktan endişe duyarlar ve
sosyal ortamdaki statülerini korumak isterler. Mağduriyeti tekrarlayan
öğrenciler genellikle sosyal gruplardan çekinirler ve kendilerini izole ederler
(Storey ve Slaby, 2013). Zorbalığın bir sonucu olarak zorbalığa uğrama
korkusu, depresyona ve düşük benlik saygısına neden olabilir (Smith ve
Brain, 2000).
Akran zorbalığına maruz kalma sonucunda; geceleri altını ıslatma,
kekemelik, uyku sorunları gibi psikolojik sorunlar, okulu reddetme gibi
akademik sorunlar, akademik başarının düşmesi, sınıf içi uyumsuzluk gibi
sorunlar görülebilir. Ayrıca kişi olumsuz kimlik algısı, güvensizlik, düşük
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benlik saygısı, güvensizlik ve içe dönüklük, utangaçlık, arkadaşlar arasında
ihmal duygusu gibi sosyal sorunlar yaşayabilir (Güvenir, 2005).
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1. GİRİŞ
Yirmi birinci yüzyılda teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye
erişmek oldukça kolaylaşmıştır. İnsanlar, öğrenme süreçlerinde artık tekil
kaynaklarla yetinmemekte, en sıradan konularda bile birden fazla kaynağa
ulaşma ihtiyacı hissetmektedir. Bilgilerini derinleştirmek, farklı yazarların
bakış açılarını karşılaştırmak, araştırma yapmak, sınavlara hazırlanmak vb.
amaçlarla çoklu kaynaklara yönelmektedir. Günümüzde çoklu kaynaklardan
anlam çıkarmak ve okunanları eleştirel bir şekilde bütünleştirmek yirmi
birinci yüzyıl okuryazarlık becerileri arasında gösterilmektedir. Okuyucuların
güvenilir bilgi kaynaklarına erişme, metin içi ve metinler arası bilgileri analiz
etme, karşılaştırma, değerlendirme, bütünleştirme vb. becerilere sahip olması
beklenmektedir.
Eskiden çoklu metinleri okuma konusunda akademisyen ve uzman
kişilerin yaptığı iş ve işlemlerin, günümüzde öğrenciler tarafından yapılması
artık zorunlu bir hale gelmiştir (Braasch, Bråten, McCrudden, 2018).
Herhangi bir konuda araştırma yapmak isteyen bir öğrenci, bir tarihçi gibi
farklı kaynaklara ulaşmak, bir avukat gibi kaynakların güvenirliğine karar
vermek, bir eleştirmen gibi okuduklarının doğruluğunu değerlendirmek ve bir
akademisyen gibi ulaştığı bütün kaynaklardaki bilgileri bütüncül bir hale
getirmek zorundadır.
Çoklu metinleri anlama ile ilgili yaklaşık 30 yıldır akademik
çalışmalar yapılmaktadır. Tarih alanında yapılan ilk çalışmadan (Wineburg,
1991) günümüze kadar bu alanda pek çok çalışma yapılmıştır. Araştırmacılar;
çoklu metinleri anlama sürecini açıklayan kuramsal çerçeveler ortaya koymuş,
çoklu metinleri anlamlandırma sürecini etkileyen değişkenleri ve bu süreçte
kullanılan strateji ve becerileri sınıflandırmaya çalışmıştır. Çoklu metinleri
okuma alanında yurt dışında birçok araştırma yapılmasına rağmen ülkemizde
oldukça az çalışma yapılmıştır. Bu alanda son yıllarda bazı çalışmalar yapılsa
da henüz araştırmaların yoğunluk kazandığı söylenemez. Çoklu metinleri
okuma süreci ile ilgili literatürün tanıtılması ve araştırmacıların bu alanda
çalışma yapmaya yönlendirilmesi son derece önemli görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı, çoklu metinleri okuma sürecinde kullanılan
stratejileri kuramsal ve uygulamalı araştırmalar çerçevesinde ele almaktır.
Araştırmada öncelikle çoklu metin kavramı ve çoklu metinleri anlamlandırma
süreci tanıtılacaktır. İkinci olarak strateji ve okuma ilişkisi ele alınacak, son
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olarak da çoklu metinleri anlamlandırma stratejileri; işlevleri, çeşitleri, odak
noktaları ve örnekleri bakımından ele alınacaktır.

2. ÇOKLU METİN KAVRAMI
Göstergebilim alanında yaşanan değişiklikler metin kavramının
anlamını genişletmiştir. Metin, kendisinden anlam elde edilebilen her şey
olarak görülmektedir. Geleneksel yaklaşımda metin, başı ve sonu belli olan
iletişimsel bir amaç taşıyan yazılı ürün olarak değerlendirilmektedir.
Semiyotik yaklaşıma göre grafikten işarete videodan şarkı sözüne her şey
metin olabilir (Akyol, 2011).
Çoklu metin (multiple text) kavramı, aynı konu veya durumu ele alan
iki veya daha fazla kaynaktan alınan metin topluluğunu ifade etmektedir
(Kurnaz, 2020, s. 216). Dilsel ve semiyotik metin türlerinin hepsi çoklu metin
kapsamına girebilir. Aynı konuda olmak şartıyla bir tweet, ders kitabındaki bir
parça, internette bir sayfadan alınan yazı hepsi birlikte incelenecek ve
okunacak olursa okuyucu açısından çoklu metin, diğer bir deyişle çok
kaynaklı metin olmaktadır. Bu çalışmada yapılan açıklamalarda çoklu metin
olarak dijital veya basılı olan dilsel metinler düşünülmüştür. Video, fotoğraf
ve grafik gibi semiyotik metinler bu kitap bölümünün kapsamı dışındadır.
Çoklu metinler ve tekil metinler arasında önemli farklar
bulunmaktadır. Tekil metin (tek kaynaklı metin), herhangi bir konuda bir
yazarın kendi bakış açısıyla oluşturduğu basılı veya dijital formattaki
metindir. Çoklu metin ise aynı konu ile ilgili farklı kaynaklardan alınan birden
çok sayıdaki metni ifade etmektedir. Tek kaynaklı metinler, bir yazarın bakış
açısıyla yazılırken çok kaynaklı metinler, farklı yazarların bakış açılarını
barındırır (Kurnaz, 2020). Örneğin koronavirüs ile ilgili akademik bir makale
okuyan kişi, tekil bir metin okumuş olur. Aynı konuda haber metni, sosyal
medya yazısı ve popüler bilim makalesi okuyan kişi ise çoklu metin okumuş
sayılır.
Çoklu metinler, okuyuculara farklı perspektiflerden zengin bilgiler
sunabilir. Bu metinler, okuyucuya tek kaynaktan okuma sürecinde elde
edilecek bilgilerden daha fazlasını sunma imkânına sahiptir. Metinler, aynı
konuyu işlemelerine rağmen; bağlı oldukları disiplin, yazarın görüşü, metin
türü, oluşturulma zamanı gibi değişkenlere bağlı olarak farklı bilgiler veya
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iddialar sunabilir (Kurnaz, 2020, s. 213). Bütün bu bakış açılarını okumak
okuyucuya derinlemesine bir öğrenme fırsatı sağlar.
Okuyucuya olabildiğince farklı perspektifler sunabilen çoklu metinler,
beraberinde bazı zorluklar da getirmektedir. Aynı konuyu ele alan çoklu
metinler; içerdikleri bilgilerin güvenilirliği, doğruluğu ve eksiksiz oluşu
yönüyle birbirinden farklı özellikler gösterebilir. Bu tür metinler, birbiriyle
tutarlı ve örtüşen bilgiler içerebilecekleri gibi bazı tutarsız ve çelişkili bilgiler
de içerebilir. Okuyucuların, bu tür metinler karşısında nasıl bir muhakeme
yapacağı okuma eğitimcileri açısından merak konusudur (Kurnaz, 2020, s.
214).

3. ÇOKLU METİNLERİ ANLAMLANDIRMA
Çoklu metinleri okuma, bireylerin amaçlarına ulaşmak için iki
veya daha fazla metne yönelmesi ve bunları anlamlandırmasıyla ilgili
psikolojik ve zihinsel süreçleri ifade etmektedir (Rouet, Britt &
Potocki, 2019). Literatürde oldukça kabul gören bir tanımda, çoklu
metinleri okuma; “aynı konu veya durumla ilgili farklı metin tabanlı
kaynakların okunması ve anlaşılması” (Strømsø & Bråten, 2013) olarak
açıklanmaktadır. Çoklu metinleri okuma, birden çok bilgi kaynağının
yan yana getirildiği, değerlendirildiği, sentezlendiği bir metinler arası
anlam kurma sürecidir (Rouet, 2006).
Çoklu metinleri okuma süreci, tekli metinleri okuma sürecine
benzemesine rağmen aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır.
Okuyucular için çoklu metinler, daha fazla bilgi hacmi ile karşılaşma
ve daha fazla zihinsel işlem anlamına gelmektedir (Britt & Aglinskas,
2002). Çoklu metinler, birbirini destekleyici ve tamamlayıcı bilgiler
içerdikleri gibi birbiriyle çelişen ve tutarsız olan bilgiler de içerebilir
(Bråten, Anmarkrud, Brandmo & Strømsø, 2014). Farklı retorik
ilişkiler barındıran bu tarz metinleri okumak; bilgiyi bulma, seçme,
anlamlandırma, analiz etme, yorumlama, değerlendirme ve
dönüştürmenin yanı sıra bilgi ve düşünceleri metin içinde ve metinler
arasında bütünleştirme ve anlamı yapılandırma gibi üst düzey beceriler
de gerektirmektedir (Gil vd. 2010; Rouet & Britt, 2011). Çoklu
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metinlerden anlam oluşturma; kaynakları izleme ve değerlendirme,
metinler arası bağlantı kurma, anlamayı düzenleme, hangi iddialara
inanılacağına karar verme gibi çoklu bilişsel süreçler içermektedir
(Barzilai & Strømsø, 2018).
Araştırmacılar, okuduğunu anlama sürecinin zihinde nasıl temsil
edildiğini belirlemek için çeşitli modeller ortaya koymuştur. Kintsch
(1988, 1998) tarafından geliştirilen Yapılandırma-Bütünleştirme
Modeli (YBM), tekil metinlerin zihinde nasıl anlamlandırıldığını
açıklayan ve yaygın olarak kabul gören bir modeldir. Bu modele göre
metinden alınan bilgiler, zihinde üç farklı seviyede temsil edilir.
Bunlar; yüzey yapı, metin tabanı ve durum modelidir. Yüzey yapı
aşaması, okuyucunun metni oluşturan kelimeleri tanıması ve
okuyabilmesini gerektirir. Metin tabanı aşaması, metindeki
önermelerin fark edilmesi ile ilgilidir (Bruning, Schraw & Norby,
2014). Durum modeli aşamasında okuyucular metin tabanından elde
ettiği önermeleri, uzun süreli bellekten getirdikleri önermelerle
birleştirir. Bu aşama, metinden elde edilen bilgilerin ve bunlarla ilgili
olan çağrışımların anlamlı ve uyumlu bir yapıya dönüştürülmesini,
karmaşık bilgilerin zihinde bir bütün haline getirilerek anlaşılmasını
sağlar (Sanır, 2017). Anlama süreci, her üç seviyede de, birbiriyle
etkileşim halinde olan yapılandırma ve bütünleştirme yoluyla
gerçekleşir.
Araştırmacılar YB modelinden yola çıkarak çoklu metinleri
anlama sürecinin zihinde nasıl gerçekleştiğini açıklayan çeşitli modeller
ortaya konmuştur. Bu modeller arasında Perfetti ve arkadaşlarının
(Perfetti, Rouet & Britt, 1999) geliştirdiği Doküman Modeli (DM) ön
plana çıkmakta ve alanda yaygın olarak kabul görmektedir. DM
okuyucunun birbiriyle çelişen iddialara sahip birden fazla metni nasıl
anlamlandırdığını açıklamak için YBM’de belirtilen süreçlere, iki
zihinsel temsil (metinler arası model ve bütünleştirici zihinsel model)
ekler (Rouet, 2006; Rouet ve Britt, 2011). Bu eklemeler, çoklu

30

Eğitim Bilimlerinde Araştırmalar ve Değerlendirmeler

metinlerdeki bilgilerin seçimi, değerlendirilmesi, bütünleştirilmesi ve
zihinsel temsil süreçlerine açıklama getirmektedir (Goldman vd. 2012).
Bireyler, çoklu metinleri okurken her bir metin için YBM’de
belirtilen aşamaları takip ederek durum modeli oluşturur. Ardından
çoklu metinleri birbiri ile ilişkilendirmek ve birleşik bir anlam elde
etmek için metinler arası model ve bütünleştirici zihinsel modeli
oluşturur. Bu aşamaların oluşturulma süreci Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1. Doküman Modeli (Kaynak: Rouet & Britt, 2014’ten Akt. Kurnaz, 2020)

Metinler arası model aşamasında, okuyucuların metinlerin
kaynak özelliklerini dikkate alması, metinler arası karşılaştırmalar
yapması, uyum ve çelişkileri belirlemesi beklenir. Metinler arası model,
her doküman (metin) için hem bir kaynak düğümü hem de metin
içerikleri ve kaynak düğümleri arasında kurulan bağlantıları içerir. Britt
vd. (1999) okuma sürecinde metinlerin; yazar, tür, yayımlanma tarihi
gibi özelliklerini dikkate almayı Wineburg’un (1991) çalışmasından
hareketle “kaynak kullanma” olarak adlandırmaktadır. Okuyucuların
metinlerin kaynak özelliklerini kullanarak etiketlediği bilgiler, kaynak
düğümlerini oluşturur. Bilgi birimlerinin kaynaklarla etiketlenmesi,
okuyucunun dokümanlar arasında ayrım yapmasını kolaylaştırır (Rouet,
2006). Her bir metinden elde edilen kaynak düğümlerinin
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karşılaştırılması ile metinler arası model elde edilir. Metinler arasında
kurulan bağlar; kaynak düğümlerini karşılaştırmaya, destekleme, zıtlık
ve tamamlama gibi retorik ilişkilerin belirlenmesine katkı sağlar (Britt
& Rouet, 2012). Örneğin metinler arasında “A yazarının nükleer enerji
ile ilgili iddiası, B yazarının iddiası ile çelişiyor” şeklinde retorik bir
ilişki kurulabilir. Böylece okuyucular metinler arası model aşamasında
farklı bilgi birimlerinin nereden geldiğini ve bunların birbiriyle nasıl
ilişkili olduğunun zihinsel temsilini oluşturur (Andreassen & Strømsø,
2012; Bråten, Braasch & Salmeron, 2018).
Bütünleştirici zihinsel model aşamasında, okuyucular farklı
metin tabanlarından elde ettikleri durum modellerini, ön bilgilerini
kullanarak değerlendirmeye, yorumlamaya ve bütünleştirmeye çalışır.
Metinler arası model aşamasında, aralarında ilişki kurulan kaynak
düğümleri bu aşamada yorumlanır. Böylece metinler arası model ile
bütünleştirici zihinsel model birbirine bağlanır ve bütün süreci ifade
eden bir doküman modeli oluşturulmuş olur. Bütünleşik bir zihinsel
model geliştirmek, yalnızca tekil metinlerdeki bakış açılarını anlamak
değil aynı zamanda metinler arası ilişkileri değerlendirmeyi ve bunları
birleştirmeyi de gerektirir (List, Du ve Lee, 2021, s. 134).
4. STRATEJİ VE OKUMA İLİŞKİSİ
Okuma, stratejik davranmayı gerektiren karmaşık bir süreçtir (Akyol,
2001; Özbay, 2009). Bu süreçte okuyucuların metnin anlamını çözmesi için
çeşitli beceri ve stratejiler kullanması gerekir. Okuma stratejileri, metni
anlamayı kolaylaştıran ve okuma sürecinde karşılaşılan problemlerin
çözümüne katkı sağlayan bilinçli eylemlerdir (Kurnaz ve Sis, 2020).
Okuyucunun metnin kodunu çözme, kelimeleri anlama ve metnin anlamını
yapılandırma çabalarını güçlendirmeye ve bunları kontrol etmeye yarayan
hedefe yönelik kasıtlı girişimlerdir (Afflerbach, Pearson ve Paris, 2008, s.
368). Bu girişimler, bazı bilişsel ve davranışsal eylemlerden oluşmaktadır
(Graesser, 2007, s. 7).
Okuma literatüründe sıkılıkla kullanılan strateji ve beceri kavramları
birbirine benzemekle birlikte aralarında önemli farklılıklar (bkz. Tablo 1)
bulunmaktadır. Strateji, organizmanın bilinçli olarak yapmayı tercih ettiği
32

Eğitim Bilimlerinde Araştırmalar ve Değerlendirmeler

eylemleri ifade etmektedir. Beceriler ise otomatik davranışlardır (Afflerbach,
Pearson ve Paris, 2008). Bir strateji ilk kez uygulandığında bireyler bütün
dikkatlerini yoğunlaştırır, sonraki uygulamalarda ise stratejiyi uygulama
konusunda ustalaştıkları için gittikçe daha az dikkat ve çaba göstermeye
başlarlar, böylece strateji beceriye dönüşür (Paris, Lipson ve Wixson, 1983
Akt. Afflerbach & Cho, 2009, s. 70).
Tablo 1: Strateji ve Beceri Arasındaki Farklar
Strateji
Beceri
Kasıtlı
Otomatik
Bilinçli
Bilinçaltı
Dikkat ve zahmet gerektirir
Dikkat ve zahmet gerektirmez
Hedef/sorun odaklı
Hedef/sorun odaklı değil
Okuyucu odaklı
Metin odaklı
(Kaynak: Manoli ve Papadopoulou, 2012, s. 819)

Okuma esnasında gerçekleştirilen bir eylem, kasıtlı ve otomatik
oluşuna göre strateji veya beceri olabilmektedir. Örneğin bağlama dayalı
tahmin, okuyucu tarafından bir anlama problemini çözme ve bilinmeyen bir
kelimenin anlamını bulma sürecinde bilinçli olarak seçildiğinde ve üzerinde
çaba harcandığında strateji olarak kabul edilmektedir. Aynı işlem nispeten
kolay bir metinde neredeyse otomatik ve zahmetsizce kullanıldığında beceri
olarak değerlendirilmektedir (Manoli ve Papadopoulou, 2012).
Okuma sürecinde; okuyucunun amacı (özetlemek, paylaşmak vb.),
bilgi ve yeteneği (metin içeriğine yönelik ön bilgisi, okuma yeterliği,
üstbilişsel bilgi düzeyi vb.), okunan metnin türü, yapısı ve yazılış amacı
kullanılan strateji ve becerileri etkilemektedir (Cho, Afflerbach ve Han, 2018,
s. 136). Öğrenciler; bilgilerinin fazla olduğu alanlarda veya kendilerine kolay
gelen metin ve okuma görevlerinde otomatikleşen becerilerini kullanırken ön
bilgilerinin az, metinlerin zor ve okuma görevlerinin karmaşık olduğu
durumlarda daha stratejik eylemlerde bulunur (Afflerbach, Pearson ve Paris,
2008, s. 371).
Okuma stratejileri, anlamlandırma sürecinde kritik öneme sahiptir.
Bireyleri okumaya hazırlama; metin tabanında yer alan kelimeleri, cümleleri,
fikirleri kavrama; metin tabanından elde edilen bilgileri ön bilgiler ile
birleştirmeyi sağlama; bilgilerin düzenlenmesi, sentezlenmesi ve anlamanın
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izlenmesi süreçlerinde okuma stratejileri etkin role sahiptir (Mcnamara vd.
2007, s. 466). Bu süreçlerde bireylerin, aktif ve bilinçli bir şekilde çeşitli
bilişsel ve davranışsal eylemlerde bulunması gerekmektedir. Bu tarz eylemler,
okuma stratejileri olarak adlandırılmakta ve bunların kişiye özel olduğu
düşünülmektedir. Kişilerin amaçları ve okuma sürecinde yaşayacakları
sorunlar birbirinden farklı olacağı için kullanacakları stratejiler de farklılık
gösterecektir.
Okuma stratejileri bireysel eylemler oldukları için literatürde birçok
strateji örneği bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; amaç belirleme, özetleme,
çıkarım yapma, tahmin etme, görselleştirme, bağlantı kurma, sorgulama,
değerlendirmedir. Pressley ve Afflerbach (1995) okuma stratejilerini,
işlevlerine göre üç ana grupta ele almaktadır: (a) önemli bilgileri belirleme ve
öğrenmeye yönelik stratejiler, (b) anlamayı izlemeye yönelik stratejiler ve (c)
anlamı değerlendirmeye yönelik stratejiler. Örneğin, metnin ana fikrini
belirlemek veya metni özetlemek, önemli bilgileri belirlemeye yönelik bir
stratejidir. Bilinmeyen bir terimi fark etmek ve tanımını belirlemek için
bağlam ipuçlarını kullanmaya çalışmak, anlamı izleme ile ilişkili bir
stratejidir. Son olarak metindeki iddiaların kalitesini yargılamak, anlamı
değerlendirmeye yönelik bir stratejidir (List, 2018, s. 35).
5. ÇOKLU METİNLERİ ANLAMLANDIRMA STRATEJİLERİ
Çoklu metinleri anlama/okuma stratejileri; çoklu bilgi kaynaklarını
anlamlandırmayı kolaylaştıran ve bunları okurken karşılaşılan problemlerin
çözümüne katkı sağlayan kasıtlı eylemlerdir. Çeşitli bilişsel ve davranışsal
eylemlerden oluşan çoklu metinleri anlama stratejileri, okuyucunun aktif
çabasını gerektirmektedir. Bu eylemler; bireylerin metin içi ve metinler arası
anlamı yapılandırmasına, metinleri bütünleşik olarak anlamalarına ve kendi
anlama süreçlerini izlemelerine katkı sağlar (Afflerbach ve Cho, 2009, s. 79).
Doküman Modeline (Perfetti, Rouet ve Britt, 1999) göre çoklu
metinleri okuma sürecinde bireyler, tekil metinlerden elde edilen durum
modellerine ilave olarak metinler arası model ve bütünleştirici zihinsel model
oluşturmakta, bunun için de çeşitli stratejiler kullanmaktadır. Bu stratejilerden
bazıları, tekil metinleri anlamlandırma sürecinde kullanılan strateji
örneklerine benzemesine (not alma, çıkarım yapma, özetleme, metin yapısını
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analiz etme vb.) rağmen bazıları (metinler arası karşılaştırma, metinler arası
değerlendirme, metinler arası teyit vb.) oldukça farklıdır.
Çoklu metinleri anlamlandırma stratejileri, metin içi ve metinler arası
anlam kurma süreçlerinde önemli role sahiptir. Tekil metinlerden anlam
çıkarma, metinler arası ilişkileri karşılaştırma, bilgi kaynaklarını ve
içeriklerini değerlendirme, sentez oluşturma, çatışmaları uzlaştırma, anlamayı
izleme vb. süreçlerde çoklu metinleri okuma stratejileri kullanılmaktadır. Bu
süreçlerde bireyin gerçekleştirdiği eylemlerin strateji olarak değerlendirilmesi,
daha çok eylemin otomatik ve ezber olmamasına; çaba, emek ve bilinç
gerektirmesine bağlıdır. Bilinçli bir şekilde kullanılmayan eylemler daha önce
de belirtildiği gibi strateji olarak değerlendirilmemektedir.
Literatürde uzunca bir süre öğrencilerin tekil metinleri anlama
becerilerini geliştirecek stratejiler (Afflerbach vd. 2008; McNamara, 2004)
üzerinde durulmuştur. İlk defa 1970’li yıllarda, psikoloji alanında özellikle
bilgiyi işleme kuramı alanında yapılan çalışmalarla literatüre giren okuma
stratejileri, araştırmacıların dikkatini yoğun bir şekilde çekmiştir.
Araştırmacılar özellikle iyi ve zayıf okuyucuların tekil bir metni
anlamlandırma sürecinde, okuma stratejilerini nasıl kullandıklarıyla
ilgilenmiştir.
Çoklu metinleri okuma stratejilerine ilk kez 1991 yılında
Wineburg’un çalışmasında rastlanmaktadır. Tekli metinleri anlama stratejileri
ile ilgili yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında bu alanındaki çalışmaların
oldukça yeni olduğu söylenebilir. Literatürde son 30 yılda bu alanda çeşitli
kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ortaya konulmuştur. Bu çalışmalardan
hareketle çoklu metinleri anlamlandırma sürecinde kullanılan stratejilerin;
işlevi, çeşidi, odak noktası ve örnekleri aşağıda sunulmuştur (bkz. Tablo 2).
Ayrıca bu konular alt başlıklar şeklinde detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
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Tablo 2: Çoklu Metinleri Okuma Sürecinde Kullanılan Stratejiler
Stratejinin
işlevi

Strateji
çeşidi

Stratejinin odak
noktası
Metin içi

Kaynaklara erişim, metin içi
gezinme, not alma

Metinler arası

Metinler arası gezinme, not
alma

Metin içi

Metin yapısını analiz etme,
önemli fikirleri belirleme,
çıkarım yapma, açıklama,
özetleme

Metin(ler)-ön
bilgiler arası

Ön bilgiler ile detaylandırma,
çağrışımları ekleme

Metinler arası

Metinler
arası
ilişkileri
belirleme, metinler arası
ilişkileri
detaylandırma,
sentez, çatışmaları uzlaştırma

Metin içi

Metin değerlendirme, kaynak
özelliklerini kullanma

Metinler arası

Metinler arası karşılaştırma,
metinler arası teyit, kaynak
özelliklerini karşılaştırma

Davranışsal

Yapılandırma
bütünleştirme
Bilişsel

Eleştirelanalitik

Bilişsel

Metin(ler)-ön
bilgiler arası

Üstbilişselyansıtıcı

Üstbilişsel

Örnek stratejiler

Bağlama yerleştirme

Metin içi

Anlamayı izleme, anlamayı
değerlendirme

Metinler arası

Metinler
arası
anlamayı
izleme,
metinler
arası
anlamayı değerlendirme

Epistemik izleme, anlama
sorunlarını çözmek için ön
bilgileri kullanma
(Kaynak: Cho vd. 2018, List ve Alexander 2019 ve List, 2020’den uyarlanmıştır)
Metin(ler)-ön
bilgiler arası
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5.1. Stratejilerin İşlevi
Çoklu metinleri anlamlandırma sürecinde kullanılan stratejiler,
değişik amaçlara yönelik oldukları için işlevleri farklılaşmaktadır. List (2020),
Cho ve arkadaşlarının (2018) çalışmasına dayandırarak çoklu metinleri okuma
sürecinde kullanılan stratejileri işlevleri açısından üç başlıkta ele almaktadır:
(a) yapılandırma-bütünleştirme işlevi, (b) eleştirel-analitik işlev ve (c)
üstbilişsel-yansıtıcı işlev (bkz. Tablo 2).
Çoklu metinleri okuma sürecinin merkezinde yapılandırmabütünleştirme işlemi yer alsa da üstbilişsel-yansıtıcı işlem ve eleştirel-analitik
işlemin de eş zamanlı kullanıldığı söylenebilir. Okur, bir taraftan metnin
önemli fikirlerini belirlemeye çalışırken diğer taraftan metin kaynağını
değerlendirme ve kendi anlama sürecini izleme işlemlerini de eş zamanlı
olarak yapmaktadır. Dolayısıyla çoklu metinleri okuma sürecinde kullanılan
stratejiler arasında öncelik sonralık gibi aşamalı bir yaklaşımdan söz etmek
uygun olmaz.

5.1.1. Yapılandırma-bütünleştirme işlevi
Yapılandırma-bütünleştirme işlevindeki stratejiler, okuyucuların tekil
metinlerden anlam çıkarmasına, metinler arası karşılaştırma yapmasına ve
çoklu kaynaklardaki bilgileri birleştirmesine katkı sağlamaktadır. Bu işlevdeki
stratejiler; okuyucuların metin içi ve metinler arası gezinme, önemli fikirleri
belirleme, metin-metin ve metin-ön bilgiler arası karşılaştırma yapma,
çatışmaları uzlaştırma ve sentez oluşturma süreçlerine yöneliktir (List, 2020,
s. 123).
Stratejik okuyucular, çoklu metinleri anlama sürecine gezinme ve
önemli fikirleri belirleme işlemleri ile başlamaktadır. Tekil metinlerden elde
ettikleri bilgileri, metin-ön bilgi ve metin-metin bağlantılarını kullanarak
karşılaştırmaktadır. Okuyucular, bu bağlantılar aracılığıyla metinler arasındaki
destekleme, zıtlık ve tamamlama gibi ilişkileri belirleyebilir (Britt & Rouet,
2012). Bu karşılaştırmalar, okuyucunun anlamı yapılandırmasını
sağlamaktadır (Cho vd. 2018, s. 141). Başarılı okuyucular, metinler arası
bağlantı ve ilişkileri zihinlerinde ortaya çıkaracak ve detaylandıracak çeşitli
stratejiler kullanmaktadır.
Aralarında çelişki barındırmayan, birbirini tamamlayıcı ve
destekleyici bilgiler sunan çoklu metinleri anlamlandırmak için metinler arası
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bilgileri birleştirmeye odaklanan sentez stratejilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Öte yandan birbiri ile çelişen metinleri anlamlandırırken çatışma ve çelişkileri
giderecek uzlaştırıcı stratejilere gereksinim duyulmaktadır (List, 2020, s. 124).
Sentez ve uzlaşma stratejileri kullanılarak elde edilen zihinsel temsillerin
birleştirilmesi, doküman modelinde belirtilen bütünleştirici zihinsel modelin
elde edilmesini sağlamaktadır (Perfetti vd., 1999). Özetle yapılandırmabütünleştirme işlevindeki stratejiler, tekil
metinlerdeki anlamın
yapılandırılması ve metinler arasındaki anlamın bütünleştirilmesine katkı
sağlayan bilinçli eylemlerdir.

5.1.2. Eleştirel-analitik işlev
Eleştirel-analitik işlevdeki stratejiler, okuyucuların metinlerdeki
bilgilerin değerini, kalitesini, doğruluğunu belirleme ve metin kaynaklarının
güvenirliğini değerlendirme çabalarına katkı sağlamaktadır (Cho vd. 2018, s.
142). Bireyler, okudukları metinlerdeki iddiaları ve metin kaynaklarını
değerlendirmek amacıyla eleştirel-analitik işlevdeki stratejileri kullanırlar. Bu
stratejilerin başında metin değerlendirme ve kaynak özelliklerini dikkate alma
gelmektedir.
Metni değerlendirmenin amacı, yazarın iddialarının geçerliliğini
eleştirel açıdan incelemektir (Stadtler, Bromme ve Rouet, 2017, s. 50).
Okuyucular bir metindeki iddiaları, diğer metinlerdeki iddialar ve kişisel
bilgileri ile tutarlılıkları açısından karşılaştırabilir. Metinlerde sunulan
argümanların kalitesini ve iddiaların geçerliliğini sorgulayabilir. Okuyucular
metinleri değerlendirirken kaynakların bazı özelliklerini kullanabilir.
Wineburg’a (1991, s. 77) göre kaynak özelliklerini kullanma, metnin içeriğini
okumadan önce belgenin kaynak özelliklerine bakma eylemidir. Wineburg
(1991) yaptığı araştırmada, tarih alanındaki uzmanların öğrencilere göre
kaynak özelliğini kullanma stratejilerine daha çok başvurduklarını ve yetkin
okuyucuların metinlerdeki iddiaları daha çok kaynak özelliklerine göre
değerlendirdiğini belirlemiştir.
Başarılı okuyucular, metinlerdeki iddiaları değerlendirirken
metinlerin; yazarı, basım yılı, yayın evi, web adresi vb. kaynak özelliklerini
dikkate alırlar. Daha güvenilir buldukları bir sitede okudukları habere veya
basım yılı açısından daha güncel olan bir kaynakta okudukları bilgiye daha
fazla itibar ederler (Kurnaz, 2020, s. 224). Kaynak özelliklerini stratejik bir
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şekilde kullanma, okuyucuların çoklu metinlerdeki iddiaların hangisine
güvenip hangisine güvenmeyeceğine karar vermelerine yardımcı olur.

5.1.3. Üstbilişsel-yansıtıcı işlev
Üstbiliş terimi genellikle bilişin bilgisi ve düzenlenmesi olarak
adlandırılır. Planlama, izleme, değerlendirme ve düzenleme gibi süreçleri
içerir (Baker ve Brown 1984; Schraw ve Moshman 1995 akt. Stadtler &
Bromme, 2007, s. 195). Üstbilişsel-yansıtıcı işlevdeki okuma stratejileri,
öğrencilerin kendi anlama süreçlerini izlemesi, değerlendirmesi ve
düzenlemesi ile ilgilidir. List’e (2020, s. 126) göre bu gruptaki stratejiler,
diğerlerine göre oldukça az araştırılmıştır.
Stratejik okuyucular, okuma sırasında kendi anlama süreçleri üzerine
derinlemesine düşünür (Cho vd. 2018, s. 144). Bu düşünme şekli, onların
çoklu metinleri anlamlandırma sürecinde yaşayacakları sorunları tespit
etmelerine ve alternatif çözümler üretmelerine yardımcı olur. Daha önce de
belirtildiği gibi çoklu metinleri okumak tekil metinlere göre oldukça zordur.
Okuyucuların bu zorluğun üstesinden gelmesi için metin içi ve metinler arası
anlam kurma süreçlerini izlemesi, okuma başarılarını değerlendirmesi ve
anlama sorunlarına yönelik önlemler alması gerekir.
5.2. Strateji Çeşitleri
Okuduğunu anlamlandırma sürecinde kullanılan stratejiler,
araştırmacılar tarafından farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Mcnamarra
(2004) okuma stratejilerini; bilişsel ve üstbilişsel stratejiler olarak iki grupta
ele almaktadır.
Bråten vd. (Anmarkrud ve Bråten, 2009; Bråten ve Strømsø, 2011)
okuma stratejilerini, derin ve yüzey yapı stratejiler olarak ele almaktadır.
Yüzey yapı stratejiler, yalnızca bilginin kodlanması ve temel olarak
kavranmasına; derin yapı stratejiler, bilgiyi değiştirmeye ve dönüştürmeye
yöneliktir. Derin yapı stratejiler, bilgilerin sınıflandırılması, detaylandırılması
ve anlamanın izlenmesine yönelik üst düzey stratejilerdir (Anmarkrud ve
Bråten, 2009). Metnin bazı bölümlerini yeniden okuma, gözden geçirme,
altını çizme vb. yüzeysel stratejilere; sorgulama, tartışma, metindeki içeriği ön
bilgilerle ilişkilendirme vb. derin yapı stratejilere örnek gösterilebilir
(Dinsmore & Alexander, 2016). Bråten vd. (2014) derin yapı stratejilerinin
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çoklu metinleri anlama becerisi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye
sahip olduğunu bulmuştur.
Afflerbach ve Cho (2009, s. 79), çoklu metinleri okuma sürecinde; (a)
önemli bilgileri belirleme ve öğrenme, (b) izleme ve (c) değerlendirme olmak
üzere üç tür stratejinin kullanıldığını belirtmektedir. Birinci kategorideki
stratejiler, metinler arasındaki bilgileri yapılandırmaya ve bütüncül bir
zihinsel temsil oluşturmaya yöneliktir. Bu grupta metinler arası ilişkileri
belirleme, metinler arası karşılaştırma, metinler arasındaki ilgili bilgileri
organize etme vb. stratejiler bulunmaktadır. İkinci kategori olan izleme, metin
içi ve metinler arası okuma süreçlerinin anlama ile sonuçlanıp
sonuçlanmadığını izlemeye yöneliktir. Bu grupta bir anlama sorununu tespit
etme ve mevcut diğer metinlerde açıklayıcı bilgiler arayarak sorunu çözme,
anlamayı izleme ve anlamanın kalitesini değerlendirme gibi stratejiler yer
almaktadır. Üçüncü kategori olan değerlendirme ise her bir metnin kaynak ve
içerik bilgilerini değerlendirme ve yorumlamaya yöneliktir.
Bu çalışmada List ve Alexander’in (2019) ortak çalışmasından
hareketle çoklu metinleri okuma stratejileri; davranışsal, bilişsel ve üstbilişsel
olmak üzere üç grupta ele alınmıştır (bkz. Tablo 2). Davranışsal stratejiler,
metinlere erişim ve metinlerde gezinme gibi gözlemlenebilir etkileşimleri
ifade etmektedir (List ve Alexander, 2020, s. 2). Bu stratejiler, bilişsel veya
üstbilişsel olanların aksine doğrudan gözlemlenebilir şekildedir. Örneğin not
alma, metin içi ve metinler arası gezinme, göz gezdirme, çevrimiçi
kaynağa/metne erişim vb. eylemler gözlemlenebilen davranışsal stratejilerdir.
Davranışsal stratejiler, diğer stratejilerden bağımsız değildir, bilişsel ve
üstbilişsel süreçler tarafından desteklenmektedir (List ve Alexander, 2019, s.
27).
Bilişsel stratejiler, öğrencilerin okuma sırasında gerçekleştirdiği içsel
işlemlere veya zihinsel süreçlere odaklanmaktadır (List ve Alexander, 2020, s.
2). Bu stratejiler, okuyucuların metinlerden elde ettiği bilgileri
yapılandırmalarını ve bütüncül bir zihinsel temsil oluşturmalarını
sağlamaktadır. List ve Alaxandre (2019, s. 28) bilişsel stratejileri, tekil
metinlerin anlaşılmasını destekleyen metin içi stratejiler ve çoklu metinlerin
bütünleştirilmesini amaçlayan metinler arası stratejiler olarak iki grupta ele
almaktadır.
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Üstbilişsel stratejiler,
okuma sürecinde okuyucuların kendi
anlamalarını izleme, değerlendirme ve öğrenmelerinin yeterliğini yargılama
çabalarını temsil eder (List ve Alexander, 2020, s. 2). Anlamayı izleme,
değerlendirme, epistik izleme vb. üstbilişsel stratejiler arasında gösterilebilir
(bkz. Tablo 2) Çoklu metinleri okuma sürecinde bireyler; anlamanın
gerçekleşme düzeyini izleme, anlamanın yeterliği ile ilgili yargıda bulunma ve
metinlerden öğrenilen bilgilerin epistemik standartlara uygunluğunu
sorgulamak amacıyla çeşitli stratejiler kullanır.

5.3. Stratejilerin Odak Noktaları
Çoklu metinleri okuma sürecinde kullanılan stratejiler, bilgi
odaklarına göre farklılık göstermektedir. List (2020) çoklu metinleri okuma
sürecinde öğrencilerin kullandıkları stratejileri, bilgi odakları ve yöneldikleri
içeriklere göre: (a) metin içi, (b) metinler arası ve (c) metin(ler) ile ön bilgi ve
inançlar arası olmak üzere üç grupta ele almaktadır (bkz. Tablo 2).
Okuyucular, herhangi bir metinde sunulan bir bilgiyi; aynı metinde yer alan
diğer bilgilere (metin içi odak), başka bir metinde açıklanan bilgilere
(metinler arası odak) veya kendi deneyimlerine (ön bilgi ve inanç odağı)
dayandırarak detaylandırabilir (List ve Alexander, 2020, s. 3).
Metin içi anlam kurmaya odaklanan stratejiler, okuyucuların herhangi
bir metindeki (tekil metin) anlamı yapılandırması için aynı metinde verilen
bilgileri kullanmasına yöneliktir. Metin yapısını analiz etme, önemli fikirleri
belirleme, özetleme, açıklama, metin içi değerlendirme, metin kaynağının
özelliklerini dikkate alma vb. stratejilerin odak noktası metin içindeki
bilgilerdir (bkz. Tablo 2). Okuma eğitimi alanında metin içi anlam kurmaya
odaklanan stratejiler ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda,
metin içi anlam kurmaya odaklanan stratejilerin (özetleme, açıklama, çıkarım
yapma, ana fikri belirleme vb.) okuduğunu anlama üzerinde etkili olduğu
vurgulanmaktadır.
Metinler arası anlam kurmaya odaklanan stratejiler, okuyucuların
metinler arası ilişkilerden elde edeceği bilgileri yapılandırmasına yöneliktir.
Metinler arası ilişkileri belirleme, metinler arası ayrıntıları detaylandırma,
metinler arası karşılaştırma, kaynak özelliklerini karşılaştırma, sentez,
çatışmaları uzlaştırma vb. stratejilerin odak noktası metinler arası bilgilerdir
(bkz. Tablo 2).
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Metin(ler) ve ön bilgiler arasında bağ kurmaya odaklanan stratejiler,
okuyucuların metin içi veya metinler arası ilişkilerden elde edeceği bilgileri
kişisel bilgilerle ilişkilendirmesini sağlar. Ön bilgiler ile detaylandırma, belli
bir bağlama yerleştirme, epistemik izleme gibi stratejilerin odak noktası ön
bilgiler ve inançlardır (bkz. Tablo 2).

5.4. Strateji Örnekleri
Çoklu metinlerin içeriğini karşılaştırmak, metinlerdeki bilgilerin
tutarlı veya çelişkili olup olmadığını incelemek ve çoklu metinlerde bulunan
bilgileri bütünleştirmek amacıyla anlamlandırma sürecinde çeşitli stratejiler
kullanılmaktadır. Çoklu metinleri okuma literatüründe; not alma, metinler
arası karşılaştırma, detaylandırma, kaynak özelliklerini dikkate alma, belli bir
bağlama yerleştirme, metinler arası teyit vb. stratejiler yoğun olarak
geçmektedir (bkz. Tablo 2). Bu stratejiler ile ilgili detaylı bilgilere ve bazı
araştırma sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir.

5.4.1. Kaynaklara erişim
Çoklu metinleri okuma ile ilgili verilen görevlerde, öğrencilerin çeşitli
basılı ve çevrimiçi kaynaklara ulaşması gerekir. Çalışma hedeflerine en uygun
olan kaynakları seçmek, bunları okumak ve değerlendirmek görev açısından
oldukça önemlidir. Öğrencilerin çevrimiçi kaynak taraması yaparken
çoğunlukla arama motorunda ilk sayfada çıkan kaynakları tercih ettiği
görülmektedir. Öğrencilerin hedeflerine uygun güvenilir kaynakları araştırma
ve bulma konusunda yetkinlik kazanmaları gerekir.

5.4.2. Metin içi ve metinler arası gezinme
Okuyucular çoklu metinleri okuma sürecinde, metin içi ve metinler
arasında gezinirler. Araştırmalar, okuyucuların sonraki metinleri okuyunca
çelişkili veya ilginç bilgiler ile karşılaştıklarında, ilk okudukları metinlere
dönme ihtiyacı hissettiklerini göstermektedir (List ve Alexander, 2019). Metin
içi ve metinler arası gezinmeler, okuyucunun okuma sürecinde aktif
olduğunun göstergesidir.

5.4.3. Not alma
Okuma sürecinde aktif olmanın bir diğer göstergesi not almadır. Not
alan okuyucular metin içi ve metinler arası anlamı daha kolay inşa eder.
Kobayashi (2009) yazarlar arasındaki farklılık ve benzerlikleri not eden veya
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okuduklarının altını çizen öğrencilerin metinler arası ilişki testinde daha
yüksek puan aldıklarını bulmuştur. Okuma sürecinde, yetkin okuyucuların
çoğunlukla önemli noktaları, zayıf okuyucuların ise daha az önemli bilgileri
not aldığı bilinmektedir. Not alma stratejisinin başarısı, önemli ve önemsiz
bilgileri ayırt etme, metinler arasındaki benzerlik ve farklılıkları
belirleyebilmeye bağlıdır.

5.4.4. Kaynak özelliklerini kullanma
Kaynak özelliklerini kullanma (sourcing), bir metnin güvenilirliğini
ve orijinalliğini belirlemek için metne ilişkin üst bilgilere (yazar, yayınevi vb.)
bakma eylemi anlamında kullanılmaktadır (List, 2020, s. 120). Okuma
sürecinde yazar ve yayıncı gibi metin kaynağı ile ilgili erişilebilir bilgileri
dikkate alma, bunları kullanma ve değerlendirme olarak tanımlanmaktadır
(Bråten, Stadtler ve Salmerón, 2018). Metinlere ilişkin yazar (yazarın kimlik
bilgileri, sosyal ve siyasi görüşleri), tür (ders kitabı, blog vb.), yayınevi,
yayım tarihi gibi bilgiler kaynak özelliklerini oluşturmaktadır (Britt &
Aglinskas, 2002). Tekil ve çoklu metin okuma davranışları
karşılaştırıldığında, öğrencilerin çoklu metin okuma sürecinde kaynak
özelliklerini daha fazla dikkate aldıkları görülmektedir (Britt vd. 2013).
Wineburg (1991) tarih alanında yaptığı araştırmalarla kaynak
özelliklerini kullanma, metinler arası teyit (corroboration) ve bağlama
yerleştirme (contextualization) stratejilerini literatüre kazandırmıştır.
Wineburg çalışmasında, sekiz tarihçiye ve sekiz lise son sınıf öğrencisine
Lexington Savaşı ile ilgili bir dizi tarihî metin ve üç görsel vermiş, onlardan
okuma sürecinde yüksek sesle düşünme, verilen metinlerin güvenilirliğini
derecelendirme ve görsellerin tarihsel doğruluğunu değerlendirme
etkinliklerini yapmalarını istemiştir. Süreç sonucunda uzman tarihçilerin
yalnızca belgelerin içeriğini incelemekle kalmayıp aynı zamanda belgelerin
delil değerini değerlendirmek için yazar, belge türü, basım yeri ve basım tarihi
gibi kaynak bilgilerine de dikkat ettiklerini ve bunları belge içeriklerini
yorumlarken kullandıklarını gözlemlemiştir. Buna karşılık, lise öğrencilerinin
genellikle kaynak bilgilerini görmezden geldiklerini ve ders kitabını, belirtilen
tarihî olayı yaşayan kişilerin yazdığı birincil kaynaklara ve olay hakkında
yorum yapan kişiler tarafından yazılan ikincil kaynaklara göre daha güvenilir
bulduklarını belirlemiştir. Tarihçilere göre, okuyucunun karşılaştığı kaynaklar
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geçmişin çarpıtılmış görüntülerini sunar. Tarihçiler birincil kaynak belgeleri,
olayların duygusal, önyargılı, kusurlu tanıklar aracılığıyla yorumlanması
olarak görürler. İkincil kaynak belgelerin, onları üreten tarihçi veya
gazetelerden önyargılar getirdiğini düşünürler. Tarihî belge ve metinler ancak
kaynak özellikleri dikkate alınıp kullanıldığında tam olarak anlaşılabilir ve
değerlendirilebilir (Nokes, Brigham Dole ve Hacke, 2007, s. 493). Ortaokul
ve lise öğrencileri ile yapılan pek çok araştırmada, öğrencilerin çoklu
metinleri okuma sürecinde kaynak özelliklerini yeterince kullanmadıkları
görülmektedir (Bråten, Stadtler & Salmeron, 2018).
Uzmanların kaynak özelliklerini öğrencilerden daha iyi
kullanmalarında, tarihî olayla ilgili daha bilgili olmalarının yanı sıra disiplin
bilgisine sahip olmaları da etkilidir (Stahl vd. 1996, s. 433). Disiplin bilgisi
adı verilen bilgi çeşidi aslında belli bir alandaki metinleri okuma,
değerlendirme ve bütünleştirme sürecinde başvurulan çeşitli stratejilere atıfta
bulunmaktadır. Doküman Modeline (Perfetti vd. 1999) göre disiplin
bilgisindeki bireysel farklılıklar, okuyucuların kaynak-içerik ve kaynakkaynak bağlantılarını oluşturmalarında etkilidir. Kaynak özelliklerini
kullanma, disiplin uzmanlığının yanında konu alanında yeterli ön bilgilere
sahip olmayı gerektirir (Anmarkrud vd. 2021).
Çelişki barındıran çoklu metinleri okumak, öğrenciler için oldukça
zor ve karmaşık bir eylemdir. Öğrenciler bu tarz okuma görevlerinde,
metinlerdeki iddiaları değerlendirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip
olmadıkları zaman zorlanmaktadır (Stadtler ve Bromme, 2014). Öğrencilerin
de uzmanlar gibi birbiriyle çelişen çok sayıda bilgi kaynağından anlam
oluşturma sürecinde, kaynak özelliklerini kullanma stratejisine başvurması
gerekir. Kaynak özelliklerini kullanma stratejisi; metinlerin kaynak bilgilerine
dikkat etmeyi, metinlerin içeriğini yorumlamak ve güvenilirliğini
değerlendirmek için kaynak bilgilerini kullanmayı ve okunan metinlerden
yazılı veya sözlü sentezler oluştururken kaynak bilgilerinden alıntı yapmayı
gerektirir (Strømsø ve Bråten, 2014). Öğrencilerin kaynak özelliklerine dayalı
olarak çelişen iddiaları değerlendirmesi, metinlerin orijinallik ve
güvenilirliğine karar vermesi, bütüncül anlamı oluştururken ilgili kaynaklara
atıf yapması beklenir.
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5.4.5. Metinler arası ilişkileri belirleme ve detaylandırma
Çoklu metinleri anlamlandırma sürecinde okuyucular, kaynaklar
arasında destek, tamamlama veya zıtlık bildiren ilişkiler tespit edebilir (Britt
& Rouet, 2012). Metinler arasındaki olası ilişkiler belirlendikten sonra
detaylandırma (elaborating) stratejilerine geçilir. Metinler arası tespit edilen
ilişkilerin detaylandırılması okuyucunun bütüncül anlamı elde etmesine ve
değerlendirme yapmasına katkı sunmaktadır.
Okuyucular, tespit ettikleri metinler arası ilişkileri iki şekilde
detaylandırabilir. Birincisi genellikle metinler arası çapraz bağlantılar (metinmetin) olarak da adlandırılan, bir metindeki iddiaların diğer metinlerdeki
bilgilerle detaylandırılması işlemidir. İkincisi metin(ler) ve ön bilgiler
arasında (metin-ön bilgi) bağlantı kurarak daha geniş bir çerçevede
detaylandırmadır. Cote ve arkadaşları (1998) yaptıkları araştırmada,
katılımcıların çoklu metinleri okurken metin-ön bilgilere dayalı
detaylandırmayı, metin-metin ilişkisine dayalı detaylandırmadan daha sık
kullandıklarını belirlemiştir (Akt. Strømsø, Bråten ve Samulstuen, 2003, s.
116).
List ve Alexander (2018, s. 29) okuyucuların metinler arası
bağlantıları (cross-textual linking) kurarken dört aşamalı bütünleştirici bir
muhakeme gerçekleştirdiklerini belirtmektedir. Bunlar: (a) tanımlama, (b) ayrı
temsil, (c) eşzamanlı ilişki ve (d) ilişkisel detaylandırmadır. Tanımlama
aşamasında, okuyucular metinler aralarındaki olası ilişkileri araştırır ve
potansiyel bir ilişki belirler. Ayrı temsil aşamasında, öğrencilerin her bir
metinde sunulan bilgileri ayrı ayrı anlamlandırması gerekir. Üçüncü aşamada,
öğrenciler karşılaştırma bildiren bağlaçlar (her ikisi de, hem…hem, ancak vb.)
kullanarak bileşik bir ifade içerisinde metinleri birbirine bağlar. Her iki
metinde aşının faydalı olduğu belirtiliyor, birinci metinde aşının faydasından
bahsedilirken ikincisinde zararından bahsediliyor vb. ifadeler buna örnek
gösterilebilir. Dördüncü aşamada, öğrenciler metinler arası ilişkileri
detaylandırma ve açıklama girişimlerinde bulunur. Metinler arasında tespit
edilen tamamlayıcı, destekleyici veya çelişkili ilişkiler detaylandırılır (List,
Du & Lee, 2021, s. 602).
List ve Alexander (2019) okuyucunun belirlediği metinler arası
bağlantıları, düşük seviyeli ve yüksek seviyeli olarak iki şekilde ele
almaktadır. Düşük seviyeli bağlantılar, okuyucuların metinlerde açıkça ifade
45

edilen bilgileri birbiriyle karşılaştırması sonucu elde edilir. Örneğin iki yer
arasındaki uzaklığın birinci metinde 500 km, ikinci metinde 450 km olarak
geçtiğini düşünelim. Okuyucunun bu çelişkiyi belirlemesi, metinlerde açıkça
geçen bilgilere dayalı olduğu için düşük seviyeli bağlantı olmaktadır. Yüksek
seviyeli bağlantılar, metinlerde açıkça belirtilmeyen tematik unsurların
birbirine bağlanması ile elde edilmektedir.

5.4.6. Metinler arası teyit
Wineburg (1991) tarihçilerin belge içeriklerini karşılaştırmak ve
belgeler arasındaki olası tutarsızlıkları incelemek için yaptığı eylemleri
metinler arası teyit (corroborating) olarak adlandırmaktadır. Tarihçilerin bir
metinde bulunan önemli bir ayrıntıyı, makul olarak kabul etmeden önce bu
bilgiyi, diğer metinlerde bulunan bilgilerle karşılaştırdığını ifade etmektedir.
Bir metindeki bilgiler, diğer metinlerde bulunan bilgilerle çeliştiğinde
uzmanlar genellikle çelişkili bölümlere yeniden dönmekte ve metinleri
birbirine teyit ettirmektedir (Nokes, Brigham Dole ve Hacke, 2007, s. 493).
Metinler arası teyit; metinler arasındaki çelişki ve tutarsızlıkları
incelemek için yapılan sistematik incelemeyi ifade etmektedir (Bråten ve
Strømsø, 2011, s. 113). Teyit stratejisi, öğrencilerin metinler arası bilgileri
yan yana getirip karşılaştırmasını ve bilgileri birleştirmek için çeşitli bağlayıcı
terimler kullanmasını sağlar (List ve Du, 2021, s. 1005).
Metinler arası teyit, uyum ve tutarsızlık açısından metinleri veya
pasajları karşılaştırmak için yapılmaktadır. Doküman Modeli çerçevesinde
metinler arası teyit kaynak-kaynak bağlantıları olarak açıklanmaktadır.
Okuyucular, metinlerin perspektiflerini karşılaştırmak ve metinler arası
tutarsızlıkları belirlemek için metinleri birbirine teyit eder (Bråten vd. 2011, s.
51).

5.4.7. Belli bir bağlama yerleştirme
Bağlama yerleştirme (contextualization) diğer bir ifade ile
bağlamsallaştırma, bir olayı veya bilgiyi uygun bir bağlama yerleştirme
eylemidir (Reisman & Wineburg, 2008, s. 202). Wineburg (1991)
bağlamsallaştırmayı, bir olayın belirli coğrafi, politik, tarihî ve kültürel
bağlamını hayal ederek metinleri ve olayları bu bağlam içerisinde anlama
çabası olarak tanımlamaktadır. Okunanları belli bir bağlama yerleştirme,
metinlerin yazıldığı zaman ve yerin yazarın bakış açısını ve metin içeriğini
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nasıl etkilemiş olabileceğini düşünme sürecidir. Okuyucu, metinden elde ettiği
bilgilerle yetinmeyip bunları ön bilgileri ile detaylandırıp bağlamsallaştırır.
Kişiler, okuduklarını belli bir bağlama yerleştirmek için konu alanı ön
bilgilerini, stratejik disiplin bilgilerini ve genel kültür bilgilerini kullanır. Ön
bilgiler ile detaylandırma sürecinde okuyucu, bütün bu bilgileri harekete
geçirmeli ve çeşitli sorgulamalar yaparak metin(ler)deki bilgileri belli bir
bağlama oturtmaya çalışmalıdır.

5.4.8. Değerlendirme
Metin değerlendirme, metin veya metinlerin bazı yönlerine ilişkin
olumlu veya olumsuz yargıda bulunma işlemidir (Wolfe ve Goldman 2005).
Metin değerlendirme sürecinin amacı okuyucuya tutarsız ve çelişkili bilgiler
arasında neye güven duyacağına rehberlik etmektir. Çoklu metinleri okuma
sürecinde bilgi kaynakları uygunluk, güvenilirlik ve tutarlılık açısından; metin
içi ve metinler arası bilgiler inandırıcılık, doğruluk ve eksiksiz olma yönünden
eleştirel bir şekilde değerlendirilmelidir.
Metin içi değerlendirme işlemi, metin ve ön bilgiler arasında
karşılaştırma yapılarak gerçekleştirilir. Metinler arası değerlendirmede ise
hem metin-metin hem de metin-ön bilgiler arası karşılaştırma ve
değerlendirmeler yapılır. Okuyucular değerlendirme sürecinde metinlerin
kaynak özelliklerinden metinler arası uyuma birçok noktaya dikkat eder.
Goldman vd. (2012, s. 368) öğrencilerin çevrimiçi okuma süreçlerine yönelik
gerçekleştirdiği sesli düşünme protokolünde altı tür değerlendirme
belirlemiştir: bilginin konu ile alaka düzeyi (bilginin görev konusuna
uygunluğu), bilginin güvenilirliği (bilginin bilimsel olarak sağlamlığı),
kaynak güvenilirliği (bilginin güvenilir bir yazar veya kaynaktan gelip
gelmediği), bilgi veya metin kalitesi (bilginin özü, metnin özellikleri vb.
yönden uygunluğu), duygusal tepkiler (metne verilen duygusal tepkiler
örneğin sıkıcı) ve arama sonuçları (öğrencilerin ihtiyaçlarının metinlerdeki
bilgilerle karşılanıp karşılanmadığı). Belirtilen bu değerlendirme türlerini
gerçekleştirmek okuma sürecinde eleştirel ve analitik bir tavır takınmaya
bağlıdır.
Yapılan araştırmalar, alanında uzman kişilerin okuma sürecinde
kaynak değerlendirmeye son derece önem verdiklerini göstermektedir
(Anmarkrud vd. 2014, Goldman vd. 2012, Wineburg, 1991). Fox ve Mayer
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araştırmalarında, öğrencilerin okudukları metinlerin kaynak özelliklerini
önemsemedikleri, kaynakların güvenilirliğini ve metinlerin içeriğini kaynaklar
ışığında değerlendirmediklerini belirlemiştir (Akt. Anmarkrud vd. 2014).
Benzer bir şekilde çoklu metinlerden daha fazla öğrenen öğrencilerin
diğerlerine göre güvenilir web sitelerinde daha fazla zaman harcadıkları
görülmektedir (Wiley vd. 2009).
Kaynak güvenilirliği değerlendirilirken özellikle yazarların bazı
özellikleri dikkate alınır. Yazarlar; konu uzmanlığı, doğru bilgi sağlama
yetkinliği, saygınlık, yazım amacı, niyet vb. yönlerden değerlendirilir
(Stadtler ve Bromme, 2014). Benzer şekilde metnin yer aldığı basılı kaynağın
bilinirliği, basım tarihi, basım yeri vb. özellikler okuyucuların metne
güvenirliğini etkilemektedir.
Okuyucular, epistemik normları ile uyumsuz bilgilerle veya metinler
arası çelişkili ifadelerle karşılaştıklarında değerlendirme stratejilerini daha çok
kullanır. Kammerer vd. (2016) sağlıkla ilgili bir konuda çelişkili bilgiler
sunan iki web sayfasını okuyan lisans öğrencilerinin, tutarlı bilgiler içeren
web sayfalarını okuyan arkadaşlarına göre kaynak bilgilere daha fazla dikkat
ettiklerini ve daha fazla değerlendirici yargıda bulunduklarını belirlemiştir
(Akt. Stang Lund vd. 2019, s. 338). Okuyucular, tutarsızlık veya çelişki
yaratan durumları detaylandırma, bağlama yerleştirme, kaynak özelliklerini
karşılaştırma vb. stratejiler yardımıyla değerlendirmelidir. Aksi takdirde
önyargılı değerlendirmelerde bulunabilirler.

5.4.9. Sentez
Çoklu metinlerde destekleyici ve tamamlayıcı ilişkiler bulunduğunda
sentez yapmak okuyucuya detaylı bir öğrenme fırsatı sağlar. Örneğin aynı
konuda yazılan A, B ve C metinleri, konu ile ilgili farklı bilgiler sunuyor ve
birbiri ile çelişmiyorsa aralarındaki bağın tamamlayıcı ve destekleyici olduğu
söylenebilir. Bu tarz ilişkilere sahip metinlerde, okuyucu parçalı bilgileri
toplamaya ve bunları birleştirmeye çalışır. Okuyucunun metinlerdeki parçalı
bilgileri bir bütün halinde kavrayabilmesi, sentez yapmasına diğer bir ifade ile
bütünleştirici stratejiler kullanmasına bağlıdır. Çoklu metinlerden sentez bir
anlam elde etmek için bilgiyi seçme, detaylandırma, organize etme,
yorumlama ve bütünleştirme işlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
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List ve Alexander’a (2019) göre öğrenciler, çoklu metinleri okurken
tamamlayıcı ve destekleyici ilişkiler tespit ettiklerinde bilgileri sentezleme
sürecine geçmektedir. Spivey’a göre (1990) sentez stratejisi; seçme, organize
etme ve birleştirme olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmektedir (Akt.
Geçici, 2019, s. 50). Seçme aşamasında, okuyucular çoklu metinlerdeki
önemli bilgileri belirlemeye ve metinler arası tekrar eden bilgileri fark etmeye
çalışır. Organize etme aşamasında okuyucular, tekil metinlerden elde ettikleri
bilgileri kendi ön bilgileri ile birleştirir. Son aşamada farklı metinlerden elde
edilen durum modelleri, metinler arası karşılaştırma ve ilişkilendirmeler
yardımıyla birleştirilerek bütüncül bir anlam elde edilir.

5.4.10. Çatışmaları uzlaştırma
Okuyucular, çoklu metinleri okuma sürecinde metinler arası çelişkiler
ve çatışmalarla karşılaşabilir. Bireylerin metinler arası çatışmaları fark etmesi,
anlama sürecinde etkin olmalarına ve metinler arası karşılaştırmalar
yapmalarına bağlıdır. Çelişkilerle karşılaştığında okuyucular, kimin ne
söylediğine ve hangi kaynağın daha güvenilir olduğuna daha çok dikkat eder.
Örneğin kolesterol ile ilgili internetten araştırma yapan bir kişi, okuduğu iki
metin arasında çelişki olduğunu fark ederse metinlerin yazarlarına, bilgilerin
kaynağına vb. bakarak hangi metnin daha güvenilir olduğuna karar verebilir.
Çoklu metinleri anlamlandırmak için okuyucular, metinler arası
çatışmaları uzlaştırmak zorunda kalabilir. Uzlaştırma için bazen bir metindeki
bilgiyi diğer metinlerdeki bilgilere, bazen de ön bilgileri metinlerdeki bilgilere
tercih etmek gerekebilir. Bu süreçte kaynak özelliklerini dikkate alma,
metinler arası karşılaştırma yapma, bağlama yerleştirme ve epistemik izleme
gibi stratejilerden destek alınır.
Okuyucular metin içi ve metinler arası anlam kurma süreçlerinde,
tutarsız bilgilerle karşılaştıklarında uyumun bozulması nedeniyle çeşitli
sorunlar yaşamaya başlar. Öğrenciler, metinler arasında çatışma tespit
ettiklerinde genellikle şu üç davranışı gösterir: (a) çatışmayı görmezden
gelmek, (b) metinlerdeki bilgilere veya ön bilgilere dayanarak çatışmaya bir
çözüm aramak ve (c) metinler arasında hangi bilgilerin ayrıcalıklı olacağına
karar vererek çatışmayı çözmek (Stadtler ve Bromme, 2014).
Öğrenciler, metin içi bilgileri veya metinler arası ilişkileri çelişkili ya
da karşıt olarak kodladıklarında bir uzlaşı sürecine ihtiyaç duyar. Stadtler ve
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Bromme (2014, s. 379) çoklu metinleri okuma sürecinde karşılaşılan çelişkili
bilgileri uzlaştırmak için üç aşamadan bahsetmektedir: (a) çatışma ve
çelişkileri algılama, (b) çatışmaları düzenleme ve (c) çatışmaları çözme.
Çatışmaların tespiti sırasında, okuyucular metinler arası çelişkili bilgileri fark
eder. İkinci aşama olan çatışmaları düzenlemede, tutarsızlıklara bir açıklama
bulmaya ve uyumu yeniden sağlamaya çalışır. Detaylandırma ve bağlama
yerleştirme gibi düzenleyici davranışlar sergileyerek çelişkili bilgilerin farklı
zihinsel temsillerini oluşturabilir. Çelişkilerin, yazarların bakış açılarının
farklılığından kaynaklandığını düşünüp ayrım yapmadan bilgilerin tamamını
bütüncül zihinsel modele dâhil etmeye çalışabilir. Okuyucular çelişkilere,
diğer metinlerden veya ön bilgilerden açıklama bularak zihinsel düzenleme
yapmayı tercih edebilir. Herhangi bir nedenle çelişkileri detaylandırmaya
motive olmayan okuyucular, çatışmayı tamamen görmezden gelebilir ve onu
zihinsel temsillerine dâhil etmekten kaçınabilir. Üçüncü aşama olan çatışma
çözümünde, çatışmanın zihinsel temsilini oluşturan okuyucular konuya karşı
kişisel bir duruş geliştirmeye çalışabilir. Kendi içerik bilgilerine dayanarak
kaynakların güvenilirliğini ve iddiaların geçerliliğini değerlendirerek bir
uzlaşı oluşturabilir (Stadtler, Scharrer ve Bromme, 2019, s. 627).
5.4.11. Anlamayı izleme
Üstbilişsel okuma stratejileri, kişinin kendi biliş süreci ile ilgili
farkındalığı, okuma süreçlerini izleme ve düzenlemesi anlamında
kullanılmaktadır. Okuma sürecini takip etme, okuma amaçlarına uygun
anlamanın gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirme, anlama sorunlarını
saptama, problemlere yönelik okuma süreçlerini düzenleme vb. eylemler
üstbilişseldir (Çöğmen ve Saracaloğlu, 2010, s. 92). Başarılı okuyucular,
okuma sırasında nasıl okuduklarını, metinden ne anladıklarını sürekli gözden
geçirir, okuma sonrasında konu ile ilgili önceden belirlediği amaçlarına ulaşıp
ulaşmadığını değerlendirir (Karatay, 2009, s. 61).
Tekil metinleri okuma sürecinde, üstbilişsel strateji kullanımının
okuduğunu anlama üzerinde etkili olduğu araştırma sonuçlarında
görülmektedir. Çoklu metinleri okuma süreci tekli metinleri okumaya göre
daha zor ve karmaşıktır. Okuyucuların metin içi anlamı izlemenin yanında
metinler arası anlamı da izlemeleri gerekir. Bu kapsamda çoklu metinleri
okuma sürecinde metinsel tutarsızlıkları izleme önemli bir strateji olarak
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görülmektedir (Maier & Richter, 2014, s. 55). Okuyucular, metin içi ve
metinler arası tutarsızlıklara yönelik farkındalıklarını izlemeli ve anlama
problemlerine yönelik gerekli önlemleri almalıdır.

5.4.12. Epistemik izleme
Okuma sürecinde metinlerdeki iddiaların geçerliliğini izlemek için
epistemik inançlar kullanılır. Okuyucuların epistemik inançları; metinlerdeki
iddiaların geçerliliği, kanıtların uygunluğu, delillerin bilgilendiriciliği,
kaynakların güvenilirliği vb. değerlendirmek için dayanak olur (Bråten,
Braasch, & Salmerón, 2018).
Anlama sürecinde bilginin epistemik olarak izlenmesi anlamında
kullanılan epistemik izleme, okuduğunu anlama etkinliğinin rutin bir parçası
olarak görülmektedir (Richter ve Maier, 2017, s. 149). Öğrenciler, okudukları
kaynakların kalitesini ve içerdikleri bilgilerin doğruluğunu epistemik
standartlarına göre değerlendirir. Okuyucular, epistemik standartları ile
uyumlu iddiaları hızlıca kabul ederken kişisel ölçüleri ile çelişen bilgilerle
karşılaştıklarında duraksamakta ve bunları reddetmektedir.
Çoklu metinleri okuma sürecinde, bir taraftan anlama izlenirken diğer
taraftan bilgilerin epistemik uygunluğu da takip edilir. İnançların anlamadaki
rolüne dair üstbilişsel farkındalık, kişileri önyargıların etkisinden kurtarmaya
katkı sağlar (Maier & Richter, 2014, s. 55). İnançlar anlama sürecinde yanlı
davranmamıza neden olabilir. Okuyucular epistemik izleme sürecinde
inançlarının etkisinde kalıp kalmadıklarını değerlendirir.
Epistemik izlemenin başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi için
okuyucular sahip oldukları epistemik normları açıkça belirlemeli, okuma
sürecinde bilginin bu standartlara uygunluğu sürekli bir şekilde izlenmeli ve
ihlal durumunda nasıl davranılacağı önceden belirlenmelidir (List ve
Alexander, 2019, s. 34).

6. SONUÇ
Yirmi birinci yüzyılda teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye
erişmek oldukça kolaylaşmıştır. İnsanlar, öğrenme süreçlerinde artık tekil
kaynaklarla yetinmemekte, en sıradan konularda bile birden fazla kaynağa
ulaşma ihtiyacı hissetmektedir. Okuyucuya olabildiğince farklı perspektifler
sunan çoklu kaynaklar, daha fazla bilgi hacmi ile karşılaşma ve daha fazla
zihinsel işlem anlamına gelmektedir (Britt & Aglinskas, 2002). Bireyler çoklu
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kaynakları anlamlandırma süreçlerini kolaylaştırmak ve anlama problemlerini
çözümlemek için çeşitli stratejik davranışlara ihtiyaç duymaktadır.
Çoklu metinleri okuma stratejileri; çoklu bilgi kaynaklarını
anlamlandırmayı kolaylaştıran ve bunları okurken karşılaşılan problemlerin
çözümüne katkı sağlayan kasıtlı eylemlerdir. Bireylerin gerçekleştirdiği
eylemlerin strateji olarak değerlendirilmesi, daha çok eylemin otomatik ve
ezber olmamasına; çaba, emek ve bilinç gerektirmesine bağlıdır. Bilinçli bir
şekilde kullanılmayan eylemler strateji olarak değerlendirilmemektedir. Çoklu
metinleri okuma sürecinde bilinçli bir şekilde kullanılan stratejiler, bireyleri
okumaya hazırlama, metin içi ve metinler arası anlamı yapılandırma, metin
içeriklerini ve kaynaklarını değerlendirme ve anlamayı izleme işlevlerine
sahiptir.
Çoklu metinleri okuma sürecinin merkezinde yapılandırmabütünleştirme işlemi yer alsa da üstbilişsel-yansıtıcı işlem ve eleştirel-analitik
işlemin de eş zamanlı olarak kullanıldığı söylenebilir. Okur bir taraftan
metnin önemli fikirlerini belirlemeye çalışırken diğer taraftan metin kaynağını
değerlendirme ve kendi anlama sürecini izleme işlemlerini de eş zamanlı
yapmaktadır. Çoklu metinleri okuma sürecinde her üç işleve yönelik strateji
kullanılmalıdır.
Bu çalışmada, çoklu metinleri anlamlandırma sürecinde kullanılan
stratejiler, teorik ve uygulamalı çalışmalar çerçevesinde ele alınmıştır. Çoklu
metinleri anlama ile ilgili dünyada yaklaşık 30 yıldır akademik çalışmalar
yapılmaktadır. Tarih alanında yapılan ilk çalışmadan (Wineburg, 1991)
günümüze kadar bu alanda pek çok çalışma yapılmıştır. Çoklu metinleri
okuma alanında yurt dışında birçok araştırma yapılmasına rağmen ülkemizde
oldukça az çalışmaya rastlanmaktadır. Bu alanda ülkemizde daha çok
araştırma yapılmasına ve öğrencilerin çoklu metinleri anlamlandırma
süreçlerini geliştirecek eğitim programlarının tasarlanmasına ihtiyaç olduğu
söylenebilir.
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GİRİŞ
YaĢamın ilk yıllarını kapsayan 0-6 yaĢ dönemi, çocuğun geliĢiminde
en hızlı ve kritik süreçleri içerisinde barındırmaktadır. Bu dönemde çocuğun
beslenmesi, sağlığı yani biyolojik geliĢimi kadar ona verilen eğitimsel
uyaranların ya da desteğinde öne çıktığı bir dönemdir. Erken çocukluk
eğitimine verilen önem bütün dünyada her geçen gün arterken bu eğitimin
içeriğinin de nasıl olması gerektiği sürekli tartıĢılan bir konu olmuĢtur. Sanayi
devrimi ile birlikte kadının toplumsal yaĢama ve iĢ gücüne olan katılımı,
çocuklar açısından bakım konusunda beraberinde getirmiĢtir. Bu bakımın aynı
zamanda eğitimsel süreçleri içermesi ve sonrasında niteliği sürekli değiĢen
biçimde bir eğitim anlayıĢının da ortaya çıkmasına neden olmuĢtur
(Oktay,1983; Symons ve Clark, 2000; Albrecht ve Miller:27-30; 2004; Çelik
ve Gündoğdu, 2007; Balat, 2012).
Türkiye’de okul öncesi eğitimde neler yapılması gerektiği ve bu
eğitimin nasıl verileceğine iliĢkin çalıĢmaların Osmanlı Ġmparatorluğunun son
döneminde tartıĢılmaya baĢlanmıĢ ancak Daruleytamlar ve ıslahhaneler de
yapılan çalıĢmaların daha eskiye dayandığı bilinmektedir. Bu alandaki asıl
çalıĢmaların II.MeĢrutiyet ile birlikte hız kazandığı, Satı Bey’in bu dönemde
yaptığı çalıĢmalar ile Avrupa’da Frobel, Pastolazzi, Montessori gibi bilim
insanlarının yaklaĢımlarını kullanarak bir eğitim anlayıĢı ile özel okulöncesi
eğitim kurumu oluĢturmuĢtur. Kazım Nami Duru Bey’in açtığı okulöncesi
eğitim kurumu ve Fransızcadan tercüme ettiği “Çocuk Bahçesi Rehberi” adlı
çalıĢma bu okullardaki eğitimin içeriği açısından belirleyici olmuĢtur. 1913
yılında çıkarılan Geçici Ġlköğretim Kanunu’nda anaokulları ve sıbyan
mektebleri ile ilgili düzenlemelere yer verilmiĢ, 1915 yılında ise anaokulları
ile ilgili 15 maddelik bir düzenleme yayınlanarak okul öncesi eğitimin
iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar sürdürülmüĢtür (Akyüz, 1996; Gül 2008;
Balat, 2012). Cumhuriyetin kurulmasından sonraki süreçte eğitim ile ilgili
genel konularda olduğu gibi okul öncesi eğitim ile ilgili kararlarda MEB ġûra
kararları belirleyici olmuĢ ve ġûra kararlarında alınan kararların sonraki
yıllarda eğitim politikalarına yön vermiĢtir. Okul öncesi eğitim ile ilgili
sürecinde ġûra kararlarından doğrudan etkilendiği ve zaman içerisinde
Ģekillendiği görülmüĢtür.
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Milli Eğitim ġûraları bakanlık temsilcilerinin alanda çalıĢan
akademisyenler ve eğitimciler ile birlikte ilgili diğer kiĢilerin bir araya gelerek
ülkenin eğitim politikalarının, sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartıĢıldığı
geniĢ kapsamlı ve bilimsel bir nitelik taĢıyan toplantılardır. Toplantılara
eğitimin farklı paydaĢlarının katılım göstermesi, hem güncel sorunların
tartıĢılması hem de geleceğe yönelik planlamaların yapılmasına imkan
tanımaktadır. ġûra toplantılarının bu olumlu ve etkili yönlerinin yanında
alınan kararların zaman zaman hayata geçirilmesinde sorunlar olduğu da
bilinmektedir. Ancak bu gecikmelere rağmen Milli Eğitim ġûra toplantıları
eğitim politikaları açısından temel belirleyicilerden biridir. ġûra
toplantılarının bu özelliklerine rağmen alan yazında MEB ġûra toplantıları ile
ilgili çalıĢmaların sınırlı olduğu da bildirilmektedir (Aydın, 2009; Eroğlu ve
ark., 2016).
MEB ġûra toplantılarının Milli Eğitim sistemi içerisindeki en üst
danıĢma kurulu olması, orta ve uzun vadedeki eğitim politikalarını derinden
etkilemesi Ģûra toplantılarının önemini ortaya koymaktadır. ġûra kararlarının
genelde eğitim sistemi özelde ise okul öncesi eğitim politikası üzerindeki
etkisi dikkate alarak bu çalıĢmada; bu güne kadar yapılan ġûra toplantılarında
alınan kararlarda okul öncesi eğitim konusunun nasıl ele alındığının
incelenmesi amaçlanmıĢtır.
Tablo 1. Cumhuriyet döneminde yapılan MEB ġûra Toplantıları
1

Telif ve Tercüme Heyeti

1921-1926

2

I.Milli Eğitim ġûrası

1936

3

II.Milli Eğitim ġûrası

1943

4

III.Milli Eğitim ġûrası

1946

5

IV.Milli Eğitim ġûrası

1949

6

V.Milli Eğitim ġûrası

1953

7

VI.Milli Eğitim ġûrası

1957

8

VII.Milli Eğitim ġûrası

1962

9

VIII.Milli Eğitim ġûrası

1970

10

IX.Milli Eğitim ġûrası

1974

11

X.Milli Eğitim ġûrası

1981

12

XI.Milli Eğitim ġûrası

1982
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13

XII.Milli Eğitim ġûrası

1988

14

XIII.Milli Eğitim ġûrası

1990

15

XIV.Milli Eğitim ġûrası

1993

16

XV.Milli Eğitim ġûrası

1996

17

XVI.Milli Eğitim ġûrası

1999

18

XVII.Milli Eğitim ġûrası

2006

19

XVIII.Milli Eğitim ġûrası

2010

20

XIX.Milli Eğitim ġûrası

2014

21

XX.Milli Eğitim ġûrası

2021

1.TELİF VE TERCÜME HEYETİ KARARLARI ve I, II,
III, IV VE V. ŞÛRA KARARLARI
KurtuluĢ SavaĢı döneminde 1921 yılında Ankara’da toplanan 1.Maarif
Kongresi’nde genel anlamda istatistiksel verilerin ele alındığı bu bağlamda
Sıbyan Mektebleri ile ilgili verilerinde tartıĢılmıĢtır. 1923, 1924 ve 1925
toplanan Heyeti Ġlmiyelerde ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın teĢkilatlanma
yapısı ve genel olarak eğitim meselelerinin ele alındığı, okul öncesi eğitim
konusuna yer verilmemiĢtir. Daha sonra Milli Eğitim ġûrası olarak yapılan
toplantıların 1936, 1943, 1946 ve 1949 yıllarında yapılan ilk dördünde okul
öncesi eğitime dair herhangi bir ifadeye yer verilmemiĢ ve karar alınmamıĢtır
(URL1; URL2; URL3; URL4;URL5).
04-14 ġubat 1953 tarihlerinde yapılan V. Milli Eğitim ġûrası’nın ilk
gündem maddesinin “ Okul öncesi öğretim ve eğitimin anaokulları için
hazırlanmış olan program ve yönetmeliğin incelenmesi” Ģeklinde
oluĢturulmuĢ ilk kez okul öncesi eğitime yer verilmiĢtir. Dönemin Milli
Eğitim Bakanı Tevfik Ġleri’nin ġûra açıĢ konuĢmasında da “…Okul öncesi
eğitim ve öğretim teşkilatıyla tamamlayıcı kurslar, ihtiyarî müesseseler
mahiyetinde kurulacaktır.” ifadesi ile okul öncesi eğitimde teĢkilatlanmaya
gidileceği bildirilmiĢtir (URL6).
Telif ve Tercüme Heyeti Kararları ve ilk beĢ Milli Eğitim ġûra
kararları genel olarak incelendiğinde okul öncesi eğitimin ancak 1953 yılında
yapılan V. Milli Eğitim ġûra’sında gündeme alındığı anlaĢılmıĢtır.
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2.VI, VII, VIII, IX VE X. ŞÛRA KARARLARI
1957 yılında yapılan VI. Milli Eğitim ġûrası’nda okul öncesi eğitim
ile ilgili herhangi bir karara yer verilmezken 1962 yılında yapılan VII. Milli
Eğitim ġûrası; 4 Ocak 1961 tarih ve 222 Sayılı Ġlköğretim Kanunu'nun
yürürlüğe girmesinden sonra oluĢturulacak 13 yönetmelikten biri olarak Ana
Okulları ve Ana Sınıfları Yönetmeliği’ne yer verilmiĢtir. 1970 yılında yapılan
VIII. Milli Eğitim ġûrası’nda yine okul öncesi eğitim ile ilgili doğrudan bir
karar alınmamıĢtır (URL7; URL8; URL9). Okul öncesi eğitime iliĢkin ilk
mevzuatın oluĢturulması açısından VII. ġûra toplantısı kritik bir öneme
sahiptir.
1974 yılında yapılan IX. Milli Eğitim ġûrası’nda ise örgün eğitim
içerisinde tanımlanan okul öncesi eğitime iliĢkin Milli Eğitim Temel Kanunu
Madde 19’da “Okul öncesi eğitimi, mecburi ilköğrenim çağına gelmemiş
çocukların eğitimini kapsar. Bu eğitim isteğe bağlıdır” ifadesi ile okul öncesi
eğitimin kapsamı belirlenmiĢtir. Madde 20’de Türk Milli Eğitiminin amaçları
ile uyumlu olacak Ģekilde okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerine, Madde
21’de ise; “Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak
kurulabileceği gibi gerekli görülen yerlerdeki … gösterilir” ifadeleri ise okul
öncesi eğitim kurumlarının kuruluĢu ile ilgili esaslara yer verilmiĢtir
(URL10).
1981 yılında yapılan X. Milli Eğitim ġûrası’nda ise okul öncesi eğitim
ile ilgili birçok maddeye yer verilmiĢtir. X. Milli Eğitim ġûrası’nda alınan
toplam 40 maddeden oluĢan kararlardan 15 tanesinin doğrudan okul öncesi
eğitim ile ilgili olduğu belirlenmiĢtir. X. Milli Eğitim ġûrası’nda okul öncesi
eğitim ile ilgili olarak Ģu kararlar alınmıĢtır (URL11).
“1- Okul öncesi eğitimi 0–5 yaş (0–60 ay) çocuklarının eğitimi
2- Ana sınıflarının başlangıçta zorunlu olmayan ancak zamanla
zorunlu kılınacak bir düzey olarak alınması
3- Okul öncesi eğitimin amaç ve görevleri
…
14- Öncelikli yörelerden başlanılarak temel eğitim okullarında birer
yıllık anasınıfları ve kız meslek liselerinde uygulama ana sınıfları açılması
38- Okul öncesi ve temel eğitim 1. kademe kurumlarına öğretmen
yetiştirilmesi” Alınan kararlarda okul öncesi eğitim için öğretmen
yetiĢtirmeden personelin durumuna, hangi yaĢ grubunu kapsadığından
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çocukların nasıl belirlenmesi gerektiğine kadar birçok konuya yer verilmiĢtir.
IX. ve X. Milli Eğitim ġûra toplantıları okul öncesi eğitimin amaç ve
ilkelerinin ortaya konulması açısından belirleyici bir rol taĢımıĢtır.

3. XI, XII, XIII, XIV VE XV. ŞÛRA KARARLARI
1982 yılında yapılan XI. Milli Eğitim ġûrası’nda genel olarak
öğretmen eğitimi konusuna odaklanıldığı ve bu kapsamda diğer alanlarda
olduğu gibi okul öncesi öğretmenliğinin çerçevesi de oluĢturulmuĢtur.
Üniversitelerde uygulama alanı olarak okul öncesi eğitim kurumlarının
oluĢturulabileceği ifade edilen Ģûrada okul öncesi öğretmen eğitiminin esasları
da ortaya konulmuĢtur. Bu bağlamda okul öncesi öğretmen eğitiminin esasları
aĢağıdaki baĢlıklar altında verilmiĢtir (URL12).
“1- Okul Öncesi Öğretmenin Eğitimi
Okul Öncesi Eğitime Öğretmen Yetiştirecek Kurum Programları
a- Amaçları
b- Fonksiyonları
c- İlkeleri
d- İçerik ve Etkinlik Kategorileri
1988 yılına gelindiğinde XII. Milli Eğitim ġûrası gerçekleĢtirilmiĢ,
Ģûrada “Yükseköğretime Geçiş” baĢlığı altında “Karar 2. Gerekli hukuki
düzenlemeler yapılmak suretiyle okul öncesi eğitiminden lisansüstü eğitime
kadar, Millî Eğitim Sisteminde tam bir bütünlük sağlanması.
Karar 3. Ülkemizin ekonomik ve sosyal şartlarına uygun olarak
eğitim ve öğretimdeki millî hedeflere biran önce ulaşmak amacıyla yapılacak
çok yönlü planlamalara göre, öğrencilerimize okul öncesinden itibaren iyi bir
rehberlik hizmetinin verilmesi.” ġeklinde genel ifadelere yer verilmiĢtir.
“Öğretmen Yetiştirme” baĢlığı altında; Karar 2 ve Karar 7 ile okul öncesi
öğretmenlerin yetiĢtirilmesi sürecine, “Öğretim Programları” baĢlığı altında;
Karar 23’te ise okul öncesi eğitimin temel eğitime hazırlama iĢlevi ve farklı
özelliklere sahip çocuklara ülkenin sosyal ve kültürel yapısına uygun olarak
çocukları yetiĢtirmesi rolüne dikkat çekilen kararlar alınmıĢtır. Kararlarda
farklı alanlarla birlikte okul öncesi eğitim ile ilgili öğretim programlarından
öğretmen yetiĢtirmeye kadar değiĢik konulara değinilmiĢtir (URL13).
1990 yılında yapılan XIII. Milli Eğitim ġûrası genel anlamda yaygın
eğitim tanımlanmıĢ ve okul öncesi eğitime özel karar alınmamıĢtır (URL14).
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1993 yılında yapılan XIV. Milli Eğitim ġûrası, okul öncesi eğitimin
gündem yapıldığı Ģûralardan biri olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Alınan kararlarda;
“14- Okul Öncesi Eğitimi’nin geliştirilerek yaygınlaştırılması,
Kalkınma Planlarındaki hedeflere ulaşılması sağlanacaktır.
…
36- Okul Öncesi Eğitimi kurumlarında görev alacak personelin görev
analizleri yapılacak, Yurt dışında görevlendirilecek Okul Öncesi Eğitimi
öğretmenleri başarılı öğretmenler arasından seçilecektir. Bu öğretmenler
yabancı dili de içine alan bir hazırlık eğitiminden geçirilecektir.” Maddeleri
ile okul öncesi eğitimin yaygınlaĢtırılmasından okul öncesi eğitim
kurumlarının yapısına kadar birçok konu ile ilgili kararlar alınmıĢtır (URL15).
1996 yılında yapılan XV. Milli Eğitim ġûrası’nda okul öncesi eğitim
ile ilgili olarak “okul binalarının fiziki olarak okul öncesi dönem çocuklarına
uygunluğu, aile katılımı ve aile eğitimi çalışmalarının okul öncesi eğitim ile
birlikte başlatılması, İllerde diğer Bakanlık ve kuruluşlara bağlı olarak
faaliyet gösteren Okul öncesi Özel ve Resmî Eğitim Kurumları (Kreş,
Anaokulu) belirlenerek denetimleri Millî Eğitim Bakanlığınca yapılmalıdır.”
Ġfadelerine yer verilmiĢtir (URL16).
XI, ve XII. ġûra toplantıları okul öncesi öğretmeni yetiĢtirme sürecine
odaklanırken, XIV. Milli Eğitim ġûra’sında ise okul öncesi eğitimin
yaygınlaĢtırılmasına yönelik çalıĢmalara yoğunlaĢıldığı görülmektedir.

4. XVI, XVII, XVIII, XIX VE XX. ŞÛRA KARARLARI
1999 yılında yapılan XVI. Milli Eğitim ġûrası okul öncesi eğitimin
doğrudan ele alınmadı bir Ģûra olarak gerçekleĢmiĢtir (URL17). 2006 yılında
gerçekleĢen XVII. Milli Eğitim ġûrası’nda alınan karalarda okul öncesi eğitim
baĢlığı altında;
“36. 60-72 aylık çocukluk çağını kapsayan okul öncesi eğitim
döneminin zorunlu hale getirilmesi için çalışmalara başlanmalıdır.
…
46. Genel bütçeden okul öncesi eğitime ayrılan pay artırılmalıdır.”
alınan kararlar ile okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi, okul öncesi
eğitime özel bir kanun çıkarılması, özel gereksinimli çocuklar için okul öncesi
eğitimin zorunlu hale getirilmesi ve özel kurumların desteklenmesine yönelik
hedefler oluĢturulmuĢtur (URL18).
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2010 yılında yapılan XVIII. Milli Eğitim ġûrası; okul öncesi
öğretmenlerinin açık öğretim yolu ile yetiĢtirilmemesi yönündeki kararı ile
öne çıkmıĢtır. Bunun yanında okul öncesi öğretmeni açığının kapatılabilmesi
için üniversitelerdeki akademisyen ihtiyacının karĢılanması, okul öncesi
eğitimin 1 yılının zorunlu eğitim kapsamına alınması, değerler eğitimine okul
öncesi eğitimden itibaren baĢlanması ve okul öncesinde rehber öğretmen
bulundurulması yönünde çeĢitli kararlar alınmıĢtır (URL19).
2014 yılında yapılan XIX. Milli Eğitim ġûrası öğretim programları ele
alınmıĢ ve bu kapsamda okul öncesi eğitim ile ilgili Ģu tavsiye kararları
alınmıĢtır (URL20).
“1.1.Okul Öncesi Eğitim
1.1.1. Öğretim programının oyun temelli olması
…
1.1.10. Okul öncesi eğitimde tekli öğretime geçilmesi”
Son olarak 2021 yılında gerçekleĢtirilen XX. Milli Eğitim ġûrası okul
öncesi eğitimin yeniden gündeme alındığı bir Ģûra olarak gerçekleĢtirilmiĢtir.
Okul öncesi eğitimin yaygınlaĢtırılması baĢlığının öne çıkarıldığı Ģûrada;
“1. Beş yaş okullaşma oranının kısa vadede %100’e ulaştırılması için
gerekli fiziki, beşerî ve mali imkânlar sağlanmalıdır. Ayrıca 3-4 yaş için de
eğitime erişim imkânları artırılmalıdır. Daha erken yaşlarda (0-3 yaş)
bütüncül, kapsayıcı ve entegre bir yaklaşımla erken çocukluk eğitimine ve
bakım hizmetlerine erişim sağlanması için çalışmalar yapılmalıdır.
...
11. Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate
alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalıdır.” kararları alınmıĢtır
(URL21).

SONUÇ
Okul öncesi eğitimin tarihsel geliĢim süreci içerisinde eğitim
politikalarına yön veren Milli Eğitim ġûra toplantılarında nasıl ele alındığına
bakıldığında, Cumhuriyetin kurulmasından 1953 yılında yapılan V. Milli
Eğitim ġûrası toplantısına kadar doğrudan gündem yapılmadığı
görülmektedir. Özellikle cumhuriyetin ilk yıllarında ülkenin yeniden
yapılanma sürecine girmiĢ olması, sonrasında dünyada yaĢanan ekonomik
bunalım ve ikinci dünya savaĢı ülkenin öncelikleri üzerinde etkili olmuĢ ve o
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süreçte daha çok temel eğitim ve sonraki eğitim süreçlerine yoğunlaĢılmasına
neden olmuĢtur. Okul öncesi eğitimin 1953 yılına kadar politika belgelerinde
yer almaması yeni kurulan cumhuriyetin öncelikleri ile iliĢkilendirilmiĢtir.
Avrupa ve Amerika’da okul öncesi eğitimde yaĢanan olumlu geliĢmeler ve
okul öncesi eğitimin yaygınlaĢması bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
karĢılık bulmuĢ ve V. Milli Eğitim ġûrası “…anaokulları için hazırlanmış
olan program ve yönetmeliğin incelenmesi…” gündemi ile okul öncesi eğitim
açısından dönüm noktası olmuĢtur.
V. Milli Eğitim ġûrası’nda anaokulu yönetmeliği ve programına
yönelik hazırlık çalıĢmaları 1962 yılında yapılan VII. Milli Eğitim ġûrası ile
zirve noktalarından birine ulaĢarak “Ana Okulları ve Ana Sınıfları
Yönetmeliği’nin” oluĢturulmuĢtur. Milli Eğitim Temel Kanunu içerisinde okul
öncesi eğitime yönelik yönetmeliğin oluĢturulması, okul öncesi eğitimin
kurumsallaĢması ve süreklilik kazanması açısından belirleyici olmuĢtur.
Yönetmeliğin oluĢturulması sonrasında okul öncesi eğitim çalıĢmalarının hız
kazandığı, buna bağlı olarak 1974 yılında yapılan IX. ġûra toplantısında okul
öncesi eğitimin temel amaçları ve kurumların kuruluĢ süreçlerinin
belirlenmesine zemin hazırlamıĢtır. 1981 yılında yapılan X. Milli Eğitim
ġûrası yine okul öncesi eğitim açısından olumlu geçmiĢ ve Ģûrada alınan 40
karardan 15’inin doğrudan okul öncesi eğitim ile ilgili olduğu ve okul öncesi
eğitim ile ilgili farklı konulara yer verilerek süreçlerin daha net tanımlandığı
görülmektedir.
1982 yılında yapılan XI. Milli Eğitim ġûrası genel olarak öğretmen
eğitimine odaklanılması ve bu kapsamda okul öncesi öğretmen eğitiminin
ölçütlerinin oluĢturulması ve eğitim içeriğine yönelik standartlar verilmiĢ
olması açısından önemlidir. Türkiye’de okul öncesi eğitimin geliĢimi ve
yaygınlaĢtırılması açısından önemli toplantılardan biri olan XIV. ġûra
toplantısı okul öncesi eğitimin yaygınlaĢtırılmasının bir ülke politikasına
dönüĢmesine zemin oluĢturmuĢtur. Dünyada okul öncesi eğitimin geliĢiminin
de etkisi ile Türkiye’de okul öncesi eğitimin yaygınlaĢtırılmasının teĢvik
edilmesi temelinde 2006 yılında yapılan XVII. ġûra toplantısı yine önemli
toplantılardan bir olarak gerçekleĢmiĢtir. Okul öncesi eğitime özel bir kanun
çıkarılması, özel gereksinimli çocuklar için okul öncesi eğitimin zorunlu hale
getirilmesi ve özel kurumların desteklenmesine yönelik hedefler bu Ģûra
toplantısını okul öncesi eğitim açısından önemli hale getirmiĢtir. 2010
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yılındaki XVIII. Milli Eğitim ġûrası okul öncesi eğitim açısından açık
öğretimden okul öncesi öğretmen yetiĢtirilmesinin engellenmesi ve okul
öncesinin 1 yıl olacak Ģekilde zorunlu eğitim kapsamına alınması çabası ile 2
önemli soruna çözüm üreterek tamamlanmıĢtır. XIX. ġûra toplantısı büyük
oranda ĢekillenmiĢ olan okul öncesi eğitimde programlara yönelik tavsiye
kararlarına odaklanırken 2021 yılında yapılan XX: ve son ġûra toplantısında
okul öncesi eğitimin toplumun tamamını kapsayacak Ģekilde
yaygınlaĢtırılması ve okul öncesinde din, değer ve ahlak eğitimini gündeme
alması açısından öne çıkmıĢtır.
1923 ve 1925 yılında çıkarılan tamimler ile okul öncesi eğitim için
ayrılan bütçenin ilköğretime aktarılmıĢ olması, o dönemde okul öncesi
eğitimin öncelikli olmadığının göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu durum
Ģûra toplantılarında da kendisini göstermiĢ ve 1953 yılında yapılan V.
ġûra’dan önce sadece IV. ġûra’da okul öncesi dönem çocukların ailelerin
desteklenmesi konusunda aile eğitimine değinilmiĢtir.
Ġlk dört Ģûra
toplantısını içine alan dönemlerde örneğin 1932 yılında resmi anaokullarında
12 öğretmen varken, 1938 yılında anaokulu sayısının 47 bu okullardaki
toplam okul öncesi öğrenci sayısının ise 1555 olduğu ifade edilmiĢtir (Oktay,
1983; Çelik ve Gündoğdu, 2007; Altay, 2011). V. Milli Eğitim ġûrası okul
öncesi eğitimi yönetmeliğinin son Ģekli verilmiĢ, özel anaokullarına teĢvik
kararı ve anaokullarında çocuk sağlığı ve hijyene dikkat edilmesi ile
anaokullarında günlük eğitim akıĢı konusunda kararlar alınmıĢ olması
önemlidir (Büyükkarcı, 2012). Türkiye’de okul öncesi eğitim açısından ilk
kritik Ģûra toplantısı VII. ġûra toplantısı olarak gerçekleĢtiği belirtilmiĢtir. Bu
toplantıdan sonra ülke genelinde okul öncesi eğitim faaliyetlerinin
yoğunlaĢtığı belirtilmiĢtir. VII. ve VIII. ġûra toplantıları üçüncü beĢ yıllık
kalkınma planına yansıyarak anaokulu ve ana sınıflarının yaygınlaĢtırılmasına
yol açmıĢtır. ġûra toplantılarında alınan kararların ülke politikaları ile uyumlu
bir Ģekilde dördüncü, beĢinci ve sekizinci beĢ yıllık kalkınma planlarına
yansıyarak okul öncesi eğitimin yaygınlaĢtırılmasına çalıĢıldığı
belirtilmektedir (Çelik ve Gündoğdu, 2007). IX. ġûra’ da okul öncesi eğitim
ile ilgili atılan küçük adımların sonraki süreçte yapılacaklar için önemli
olduğu ifade edilir (Büyükkarcı, 2012).
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Okul öncesi eğitimin Ģûra kararlarında öne çıkarılması ve ülke
politikası haline dönüĢmesi 1999 yılında %6 olan okul öncesi okullaĢma
oranının 2007 yılına geldiğinde % 16 olmuĢ ancak aynı dönemde Merkez ve
Doğu Avrupa ülkelerindeki artıĢın çok gerisinde kaldığı belirtilmektedir
(Altay ve ark., 2011). 4-5 yaĢta okullaĢma oranı 1985 yılında % 4,1, 1990’da
4,9, 1995 yılında % 7,6, 2005 yılında 19,9, 2015 yılında % 45,9 ve 2021
yılında 3-5 yaĢ için okullaĢma oranı % 45 olarak gerçekleĢmiĢtir (Kazu ve
Yılmaz, 2018; URL22). 2017 yılında 4-6 yaĢ okulöncesi okullaĢma oranlarına
bakıldığında AB ortalaması % 94,4 iken Türkiye’de bu oranın %54,7 olduğu,
2019 yılına gelindiğinde 3-5 yaĢ için okullaĢma oranı Türkiye için % 39 iken
OECD ortalaması % 83 olarak gerçekleĢmiĢtir (URL23; URL24). Okul
öncesinde okullaĢma ile ilgili rakamlar incelendiğinde özellikle XIV. ġûra
toplantısında okul öncesi eğitimin yaygınlaĢtırılması yönünde alınan karaların
okullaĢma rakamlarına yansıdığı görülmektedir.
ġûra toplantılarında alınan kararların okul öncesi eğitim ile ilgili
hemen her boyutu etkilediği, Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde okul öncesi
eğitim ile ilgili idari yapılanmayı Ģekillendirdiği gibi mevzuatın oluĢmasına da
doğrudan etki etmiĢtir. Devletin ilgili kurumlarının bu alanda veri toplaması
ve çalıĢmalar yapması da yine ġûra kararlarının etkisi ile ortaya çıkmıĢtır. Bu
kapsamda VII. ġûra’da Ana Okulları ve Ana Sınıfları Yönetmeliği’nin ortaya
çıkması, IX. ġûra toplantısında okul öncesi eğitimin temel amaçlarının
belirlenmiĢ olması bunun örneklerindendir. X. ġûra toplantısının okul öncesi
eğitim açısından önemli toplantılardan biri olarak gerçekleĢmiĢ ve okul öncesi
eğitim temel eğitimin baĢlangıcı olarak ifade edilirken diğer taraftan okul
öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesine yönelik bir zemin oluĢturmuĢtur.
XVII. ġûra toplantısı sonrası Okul Öncesi Eğitim Kanunu çıkarılması, 60-72
ayda okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi ve TÜĠK, Sağlık
Müdürlükleri, Nüfus Müdürlükleri ve Milli Eğitim Müdürlükleri arasında
koordinasyonun oluĢturulmasının yolunu açarak ve okul öncesi öğretmen
eğitiminin standartlarının oluĢturulmasına yön vererek yine okul öncesi
eğitimi doğrudan etkilemiĢtir. ġûra karalarının beĢ yıllık kalkınma planlarını
da etkiledi; üçüncü beĢ yıllık kalkınma planında yaygınlaĢma, beĢinci beĢ
yıllık kalkınma planında okul öncesi okullaĢma oranı için %10 hedefi
koyulduğu, altıncı, yedinci ve sekizinci beĢ yıllık kalkınma planlarında ise
okul öncesi eğitimin yaygınlaĢtırılması ve standart hale getirilmesi yönünde
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kararlar alındığı görülmektedir (Gül, 2008; Büyükkarcı, 2012). XIV. ġûra
toplantısı okul öncesi eğitim açısından önemli bir aĢama olarak gerçekleĢmiĢ
ve 2002 yılında okul öncesi eğitim programı genelleĢtirilerek yürürlüğe
sokulmuĢtur (Büyükkarcı, 20212)
Bu sonuçlar genel olarak ġûra toplantılarının eğitimin her kademesini
olduğu gibi okul öncesi eğitimi de doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediği
görülmektedir. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumdan
dünyadaki genel değiĢime kadar bir çok etkenin ġûra gündemine etki
etmektedir. Dünyada okul öncesi eğitim alanında yaĢanan geliĢmelerin
Türkiye’de eğitim politikalarına biraz gecikmeli olsa da yansıdığı
görülmektedir. Ancak ġûra gündemine okul öncesi eğitimin alınmasının
ülkede okul öncesi eğitimin hem nitelik hem de niceliksel olarak artıĢını
doğrudan sağlamıĢtır. Okul öncesi eğitim programlarının oluĢması, yasal
mevzuat, zorunlu eğitim kapsamına alınması gibi konuların önce ġûra
toplantılarında gündem yapıldığı daha sonra somut olarak hayata geçirildiği
görülmektedir.
Milli Eğitim ġûra toplantılarının Türkiye’de eğitim politikalarının
oluĢumuna doğrudan etki ettiği dikkate alınarak okul öncesi eğitimin
yaygınlaĢtırılması ve niteliğinin arttırılabilmesi için ilgili meslek örgütleri,
STK, bakanlık bürokrasisi ve bilim insanlarının ġûra gündeminde okul öncesi
eğitimin yer alması için organize bir Ģekilde hareket etmesi önemlidir.
Konunun Ģûra gündemine taĢınması kadar konunun nasıl ve hangi kapsamda
taĢındığı da önemlidir. Alınan kararların hayata geçilmesi konusunda STK ve
bakanlık bürokrasisinin birlikte hareket etmesi de kritik bir durumdur. Konu
ile ilgili uluslararası kurumların çalıĢmaları, dünyada okul öncesi eğitim ile
ilgili yaĢananların ülkenin eğitim gündemine alınması ve tartıĢılması da Ģûra
toplantılarının dolayısıyla da okul öncesi eğitimin daha iyi seviyelere
çıkarılmasına katkı sağlayacaktır.
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GİRİŞ
Müzik yeteneğinin en önemli bileşenleri arasında olan müziksel
işitme, özellikle çocukluk çağından itibaren geliştirilmesi mümkün olan bir
kavramdır. Böylelikle, müzik yeteneğinin de gelişmesi mümkün olabilir.
Türkçe’de yetenek kelimesi, birçok anlamı içinde barındırmaktadır. Örneğin
ability, aptitude, talent, gift gibi bazı yabancı kelimenin karşılığı, yetenek
olarak alınabilir.
Yetenek (Ability): Bir işi yapabilmek için fiziksel ya da mental olarak
güçlü olabilme durumudur. Müzik icra etmek, bestelemek, analiz etmek ve
doğaçlama yapmak, müzik becerisini sergilemenin bir yoludur. Diğer bir
deyişle, İngilizcesi “ability” olan yetenek, sonradan kazanılabilen bir olgudur
(Radocy & Boyle, 2013, s. 384).
Yetenek (Aptitude): Bir işi yapabilmek için doğal güçtür. Örgün
müzik eğitimi dışında, müzikle birlikte genetik yapı ve çevre deneyiminin bir
araya gelmesiyle ortaya çıkan yeteneklerin bir kısmını ifade eder (Radocy &
Boyle, 2013, s. 384).
Yetenek (Talent): Müzikal beceri ya da başarı ile ilgili diğer terimler
arasında, yetenek (talent), "müzikal", yani, mevcut ya da potansiyel değişime
karşı hassas olmak anlamına gelen, genellikle performansla ilgili açık bir
kabiliyet göstergesi, bir müzikal tetikleyici olan başka bir kesin olmayan
terimdir. Deneyimsiz bir sanatçı, müzik cümlesi ile alakalı dinamik
seviyelerin değişimine karşı bir hassaslık gösterebilir (Radocy & Boyle, 2013,
s. 384).
Yetenek kavramının yanında, ayrıca yeteneğin oluşmasında sebep
olan etkenleri Radocy ve Boyle (2012, s. 385) tarafından kapasite, başarı ve
gelişim olarak değerlendirmekledir.
Kapasite: Bir kişinin genetik bağış ve olgunlaşma sonucu sahip
olduğu yeteneğinin bir bölümünü ifade eder (Radocy & Boyle, 2013, s. 385).
Başarı: Genellikle belirli bir öğretimin sonucu olan, belirli müzikal
başarıları ifade eder. Her ne kadar müzikal yetenek veya kapasiteyi belirli bir
başarı gerektiren görevlerle değerlendirmek uygun olmasa da yine de geçmiş
başarılar müzikal yeteneklere işaret edebilir ve bu da daha ileri başarılar için
olasılıkları gösterebilir. Nota okuma, bir eserin belli bir bölümünü icra etme,
10 büyük senfoni bestecisini bilme, Bethooven’in senfonilerini ve onlarla
ilişkili yapıları bilme gibi örneklendirilebilir (Radocy & Boyle, 2013, s. 385).
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Gelişim: İnsanların doğum, çocukluk ve ergenliğe, yetişkin bir
aşamaya doğru geçtikleri büyüme ve olgunlaşma sürecini ifade eder. Gelişim
fiziksel, duygusal ve bilişsel olgunluğun sonuçlarını içerir ve kaçınılmaz
olarak öğrenme ile etkileşime girer. Müzikal olan bireyler seslerin bazen de
müzikal okur yazarlığın en erken farkında olanlardır. Birçok insan, basit
müzikal tanıma ve şarkı söyleme aşamasının ötesine asla geçemez (Radocy &
Boyle, 2013, s. 385).
Müzik yeteneğinin kaynağı konusunda yapılan araştırmalar hem çevre
hem de genetik faktörlerin rolünün olduğuna öne sürmektedir. Müzik
yeteneğinin gelişiminin bireyin çevresinde olan şey kadar bireyin bireysel
özelliklerine de bağlıdır. Her ne kadar genetik ve çevre karşılaştırmalı olarak
incelense de ikisinin de önemi büyüktür (Radocy & Boyle, 2013, s. 386).
Araştırmacılar 1900 lü yılların başlarında Carl Seashore tarafından
geliştirilen müziksel işitme testlerini temel almış ve birtakım değişiklikler
yaparak müzik yeteneğinin ölçmeye alışmışlardır.
Carl Seashore’un 1915 de yayınlanan Measure of Musical Talents
(müzikal yeteneğin ölçülmesi) adlı kitabı bu alandaki en önemli
araştırmalardan biridir. Söz konusu test; ses, gürlük, ritim, süre, tını ve tonal
hafıza bölümlerinden oluşmaktadır. Altı bölümün dördünde, iki örnekle
birbirileri arasındaki farkın ayırt edilmesi vasıtasıyla özel duyusal ayrım
becerileri test edilmektedir (Seashore, 1915, s. 129-148).
1941 yılında müzik psikoloğu olan Herbert Wing, genel müzik
becerisi faktörünü ortaya koymuş, 1961 yılında ise, standart müziksel zekâ
testi (standartized tests of musical intelligence) araştırmalarını oluşturmuştur.
Bu test; akor analizi, akor değişimi, ezgisel değişim, ritmik vurgu, armoni
değişimi, melodide gürlük basamaklarının değerlendirilmesi, ifade duyarlılığı
gibi 7 bölümden oluşmaktadır (Radocy & Boyle, 2013, s. 85-86).
1966 da Arnold Bentley tarafından, çocuklarda müzik yeteneği ve
ölçülmesi (musical ability in children and its measurement) isimli kitap
yayımlanmıştır. Kitapta, müzik yeteneğinin doğuştan mı yoksa sonradan
kazanılan bir yetenek mi olduğu üzerine durulmuştur. Sonuçlar müziksel
yeteneğin ölçülmesi isimli bir test ile birlikte yayımlanmıştır. Bu araştırmada
aşağıdaki noktalar ön plana çıkmıştır;
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Bentley müziksel yetenek ölçüm testi (measures of musical abilities),
7-12 yaş arası çocuklar için hazırlanmış olup ses ayrımı, tonal hafıza, akor
analizi ve ritim hafızası bölümlerini içinde bulundurur. Bu test 7-12 yaş grubu
küçük çocuklara uygun olduğu için yaş bakımından diğer testlerden
ayrılmaktadır (Young, 1973, s. 71-79).
Müzik eğitimi alanında, dünya çapında önde gelen bir araştırmacı ve
öğretmen olan Edwin Gordon, bir dizi müziksel işitme testi geliştirmiştir.
Müziksel yetenek testi, ilk düzey müziksel duyumsama testi, orta düzey
müziksel duyumsama testi adlarıyla bilinen bu araştırmalar, alanında önde
gelen çalışmalardır.
1965 yılında Edwin Gordon tarafından yapılan müziksel yetenek
profili (musical aptitude profile –MAP) aşağıdaki bölümlerden oluşur;
Tonal canlandırma (melodi ve armoni),
Ritimsel canlandırma (tempo ve ölçü),
Müziksel duyarlılık (ifade, denge, stil).
1979 da Gordon tarafından yapılan araştırmada ilk düzey müziksel
duyumsama testi (primary mesures of music audation- PMMA), 4-6 yaş
gurubundan başlayarak 3. sınıfa kadar olan çocuklar için geliştirilmiştir. Söz
konusu test her birinde 40 soru olan tonal ve ritimsel bölümden oluşmaktadır.
Gordon 1982 yılında önceki yaptığı araştırmaları geliştirerek bir
önceki testin yeni bir versiyonu olan orta düzey müzik duyumsama testi
(intermediate measures of music audation- IMMA) ni yayımlamıştır. 1 ve 4.
sınıf öğrenci gruplarının hedeflendiği araştırmada, müzik yeteneğinin
belirlenmesi için toplam skorlara yer verilmiştir (Gordon, 2001, s. 7-16).
Kai Karma tarafından geliştirilen müzikal yetenek testi (musical
aptitude test), müziksel dinlemeye dayalıdır. Testte temel müzikal yetenek
ölçülmektedir (Kolehman, 2009, s. 7). Art arda çalınan ses kaydı örneklerinin
önceki ile aynı olup olmadığı sorulmaktadır. Böylece müziksel farkındalığı
dinleme yoluyla ölçme hedeflenmiştir.
Danimarkalı müzik eğitim araştırmacısı Mikkel Wallentin, Gordon’a
benzer bir test geliştirmiştir. Müzik kulağı testi (the musical ear test) olarak
bilinen ölçekte iki ayrı melodi ve ritim sorularak aynı veya farklı olduğu
üzerine değerlendirmeler yapılır. Test 18 dakika sürmektedir (Wallentin,
Nielsen, Friis-Olivarus, Vuust, & Vuust, 2010, s. 9).
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Araştırma, çocuklarda müziksel işitme algısını oluşturan faktörlerin
incelenmesine ilişkin, müziksel çevre tarama verileri ile oluşturulan
bulguların müziksel işitme testi ile karşılıklı incelenmesine dayalı bir
çalışmadır. Bu bağlamda, aşağıdaki başlıkar altında incelemelere yer
verilmiştir:
 Müziksel İşitme Testi Bulguları
 Müziksel çevre tarama ile müziksel işitme testi ilişkisi
Müziksel işitme testinde, daha önce güvenirlik ve geçerliği sağlanan
müziksel işitme testinin araştırma için yeniden yapıldığında ortaya çıkan
genel duruma ilişkin verileri göstermektedir.
Müziksel çevre tarama ile müziksel işitme testi ilişkisi bölümünde ise,
ailelerden alınan bilgilere göre, çocukların müzikleri ezberlemesi, müzik
hafızası, sesleri taklit etmesi, taklit yeteneği, şarkı söyleme durumları, ailenin
müziksel etkinliklere katılma durumları, aile içinde müziksel etkinlik yapma
ve çalgı çalma durumları ve çocukların aldığı müzik eğitiminin müziksel
işitme ile karşılıklı analizi yer almaktadır.

1. YÖNTEM
Araştırmada tarama ve deneme modelleri birlikte kullanılmıştır.
Araştırma için geliştirilen müziksel işitmenin ölçülmesi için geliştirilen başarı
testinde toplanan başarı puanları, aileler ile yapılan müziksel çevre tarama
bulguları ile birlikte incelenmiştir.

1.1. Araştırmada Kullanılan Araçlar
1.1.1. Müziksel Çevre Tarama Formu
Öncelikle “müziksel çevre tarama formu” aileler ile birebir iletişim
kurularak bilgisayar destekli uzaktan erişim ile yapılabilecek şekilde hem açık
uçlu hem de çoktan seçmeli olarak tasarlanmıştır (Ek-2). Hem tasarım
aşamasında hem de formun genel görünümü ile ilgili uzman görüşü alınarak
hem nitel hem de nicel verilerin toplanılması amaçlanmıştır.

1.1.2. Müziksel İşitme Algısı Testi
Müziksel işitme testleri, 1900 lü yılların başlarında beri
uygulanmaktadır. Carl Seashore ve sonrasında yapılan araştırmalarda, en çok
odaklanılan nokta müziksel işitme algılamasıdır. Literatür taraması sonrasında
müziksel işitme testlerinde ilk defa kullanılan renkler yardımıyla müziksel
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işitme testi oluşturulmuştur. Öncelikle ülke eğitim sisteminde kullanılan akıllı
tahtaya göre oluşturulan bu test, pandemi öncesinde pilot uygulama ile
denenmiş hem testin uzunluğu hem de güvenirlik geçerlik konuları dikkate
alınarak son şeklini almıştır. Pandemi koşulları gereği uzaktan erişim ile
yapılabilecek şekilde yeniden tasarlanan “renklerle işitme algısı testi”
özellikle müziksel algının, nota bilip bilmeme değişkeni devre dışı bırakılacak
oluşturulmuştur (Karaelma & Demirel, 2021). Testte renklerle aralık testi,
melodi ve ritim olmak üzere 3 bölüm bulunmaktadır.

1.2. Araştırmanın süreci
Önce ailelere yapılan müziksel tarama sonrasında, çocuklara müziksel
işitme algısı testi uzaktan erişim yöntemiyle interaktif olarak uygulanmıştır.
100 çocuğa uygulanan pilot uygulama sonrasında 160 çocuğa başarı testi
uygulanmış güvenirlik ve geçerlik testleri sonrasında araştırmanın asıl konusu
olan “çocuklarda müziksel işitme algısını oluşturan faktörlerin” belirlenmesi
için öncelikle aileleri olmak üzere 45 çocuğa söz konusu testler online olarak
uygulanmıştır. Araştırma sırasında aileler ile birebir irtibatta olunup, herhangi
yanlış bir verinin oluşmaması konusuna dikkat edilmiştir.

1.3. Araştırmanın Amacı ve önemi
Müzik yeteneği, her çocukta mutlaka belli bir derecede bulunan bir
yetenektir. Okul öncesi dönemden başlayarak verilen müzik eğitimi,
çocukların müziksel geleceği açısından önem arz etmektedir. Buna rağmen
Türkiye’de devlet okullarında müzik eğitimi, branş öğretmeni ile ortaokuldan
başlayarak verilmektedir. Ortaokul çağına kadar geçecek süre, eğitim için
değerli bir süredir. Bu sürenin iyi değerlendirilememesi ve müzik eğitiminin
etkili kullanılamaması ile, müzik eğitiminden en üst düzey fayda sağlamak
zorlaşacaktır.
Bu sebeple araştırmanın ana amacı 9-12 yaş grubu çocukların
müziksel işitme algısını belirleyen faktörleri incelemek, söz konusu
faktörlerin önemine vurgu yaparak erken dönemde geliştirilmesi için
yapılacak yeni çalışmalara zemin hazırlamaktır.
Araştırmanın diğer bir amacı, 9-12 yaş grubu çocuklar için müzik
uzmanı olmayan kişilerin de kolaylıkla uygulayabileceği bir test geliştirmek
ve bundan sonraki geliştirilecek müziksel işitme testlerinin üretilmesi için
katkı sunmaktır.
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Araştırmada ortaya konulan değerlendirmeler ile müziksel bireylerin
daha erken ortaya çıkması sağlanacaktır. Ayrıca ilk defa yapılan renklerle
müziksel işitme algısı testi alandaki araştırmalara katkı sağlayacaktır. Bu
sebeplerle araştırma önem arz etmektedir.

2. BULGULAR
2.1. Müziksel İşitme Testi Bulguları
Tablo 1Müziksel işitme algısı testi güvenirlik analizi tablosu

KR 20
0,84

madde sayısı
44

Araştırmada, müziksel işitme algısı testinin güvenirlik analizi KR20
güvenirlik katsayısı ile 0,84 olarak ölçülmüş olup, yüksek güvenirlik derecesi
olduğu gözlemlenmiştir.
Tablo 2 Renklerle Aralık Testi Bulguları

Yukarıdaki tabloda, renklerle aralık testinin sonuçları görülmektedir.
Testin ilk 6 sorusu 2 notadan, geri kalan 13 sorusu 3 notalı ses aralıklarından
oluşmaktadır. 2 notadan oluşan soruların başarı ortalaması 0,69 iken 3
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notadan oluşan soruların başarı ortalaması 0,63 tür. İki nota ses aralığı
bölümünde en düşük başarı 0,57 ortalama ile 4. Soru olmuştur. Söz konusu
soru, 0,69 madde ayırıcılık indeksi puanı ile yüksek ayırıcılık puanına sahip
ince do ve mi seslerini içeren 6 lı inici aralıklardan oluşmaktadır. 2. Soru ise
11. Soru ile birlikte 0,91 ortalama sonrasında testin en yüksek başarı
yüzdesine sahip olmuştur. 2. Soru sol do notalarından oluşan 5 li inici aralık
olup 1. sorunun tersi şeklinde bir sorudur. 11. Soru ise la do do seslerinden
oluşan bir aralık sorusudur. Üç notadan oluşan bir aralık sorusu olmasına
rağmen iki tane aynı ses bulunan soru, 2. Soru ile birlikte diğerlerinden daha
yüksek doğru ortalamasına sahiptir.
3’lü aralıklarda en düşük ortalama 0,44 ile 0,30 madde ayırıcılık
indeksi puanına sahip 15. soru olmuştur. 15. Soruyu sırasıyla 19 ve 16. Soru
izlemektedir. 15. Soru la do sol notalarından oluşmaktadır. La do arası çıkıcı,
do sol arası inici olmak üzere iki bölümlü 3 ses ten oluşan soruda önemli olan
nokta, birinci nota ve üçüncü nota arasındaki farkı yakalayabilmektir. La ve
sol notasının inici aralığını yakalayabilenler bu soruyu doğru yapmışlardır. 19
ve 16. soruda da benzer bir durum söz konusudur. Mi do re seslerinden oluşan
19. soruda, mi ve re inici aralığının yakalanması bu sorunun doğru
yapılmasını sağlamıştır. 16. soruda ise fa la re seslerinden oluşan aralığın fa
ve re inici aralığının fark edilmesi, sorunun doğru yapılmasını sağlamıştır.
Renklerle aralık testinin geneline bakıldığında, 1,3,7 ve 10, sorular
çıkıcı aralıklardan, 2,4,5,6, 14 inici aralıklardan oluşmaktadır. Çıkıcı
aralıkların toplam puanları 131, inici aralıkların ise 151 dir. Buna göre çıkıcı
aralıkların soru sayısına göre ortalaması 32,75 iken inici soruların 30,2 olarak
ölçülmüştür. Elde edilen bulgulara göre, çocuklar daha çok inici aralıklarda
yanlış yapma eğilimindedir.
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Tablo 3 Melodi Testi Sonuçları

Yukarıdaki tabloya göre 6. soru 0.46 ile melodi testindeki en düşük
ortalamaya sahiptir. Sorunun madde ayırıcılık indeksi 0,58 tür. İki melodinin
artarda çalınması ve aradaki farkın bulunması şeklinde uygulanan melodi
testinde, 6. Soruda dinletilen melodinin ilk bölümünde yapılan değişiklikler,
sorunun cevaplanabilme ortalamasını düşürerek bu bölümde en düşük
ortalamanın ölçülmesine yol açmıştır. 6. sorudan sonra 7. ve 12. Sorular
sırasıyla 0,71 ve 0,73 sayı ile bu bölümün diğerlerine göre düşük ortalamasına
sahip soruları olmuştur. 7. soruda dinletilen iki melodi arasında fark yoktur.
12. soruda ise dinletilen iki melodi arasındaki fark son bölümdedir. Böylece
her üç şıkta da zor soru olduğu gözlemlenmiştir. 0,91 ortalama ile en yüksek
başarıya sahip 1. sorunun madde ayırıcılık indeksi 0,35 tir. Dinletilen iki
melodiden son bölümdeki değişikliğin fark edilmesi ile yanıtlanabilen bu
soru, renklerle müziksel işitme testinde uygulanan 3 bölümden en fazla doğru
yapılan soru olmuştur.
Melodi testinde 1, 3, 6, 10, 12 sorularının dinleten melodilerinde ilk
bölümleri, 2, 5, 8, 11 sorularının son bölümleri farklılık göstermektedir. 4, 7,
9 sorularının ise dinletilen iki melodisi de aynıdır. Elde edilen bulgulara göre
ilk bölümlerinde farklılık olan soruların ortalama başarı puanları 38,25, son
bölümlerinde farklılık olan soruların ise 59,2, iki melodinin de aynı olduğu
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sorularda ise 48, 5 olarak ölçülmüştür. Dolayısıyla çocuklar ilk bölümü farklı
olan soruları daha zor, son bölümünde fark olanları orta düzeyde, iki melodi
arasında herhangi bir fark olmayan soruları ise daha kolay yapmışlardır.
Tablo 4 Ritim Testi Sonuçları
Soru

Yanlış

Doğru

Numarası

Sayısı

Sayısı

Ortalama

Sayı

1

9

36

0,80

45

2

12

33

0,73

45

3

11

34

0,75

45

4

15

30

0,66

45

5

12

33

0,73

45

6

31

14

0,33

45

7

16

29

0,64

45

8

17

28

0,62

45

9

15

30

0,66

45

10

7

38

0,84

45

11

22

23

0,51

45

12

9

36

0,80

45

Toplam

Yukarıdaki tabloya göre, 0,33 ortalama başarı puanına, 0,47 ayırıcılık
indeksine sahip olan 6. Ritim sorusu, renklerle müziksel işitme testinin en az
başarı oranına sahip sorusu olmuştur. Senkopların çoğunlukta olduğu bu
soruda, 2 ritim kalıbı art arda çalınarak 2. bölümdeki değişikliğin fark
edilmesi istenmektedir. Altıncı soruya benzer şekilde son bölümdeki
farklılığın sorulduğu on birinci soru, 0,51 ortalama başarı puanı ile bu soruyu
takip etmektedir. 0,84 ortalama başarı puanı ile ritim bölümünün en başarılı
cevaplara sahip sorusu onuncu sorudur. İlk bölümdeki farklılaşmanın ayırt
edilmesi ile çözülebilen bu soruyu 0,80 ile birinci ve on ikinci sorular takip
etmektedir. Birinci soruda dinletilen iki ritim kalıbı da aynıdır. On ikinci
sorunun ise ritim kalıpları arasındaki birinci bölümdeki değişimin fark
edilmesi sorunun doğru yapılmasına yol açmaktır.
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Ritim testinde 3, 5, 10, 12. sorularının dinletilen ritim kalıbının ilk
bölümleri, 2, 6, 8, 11 sorularının son bölümleri farklıdır. 1, 4, 7, 9 sorularında
ise dinletilen iki ritim kalıbı aynıdır. İlk bölümü farklı olan ritim kalıbı
sorularının ortalama başarı puanı 35,25, son bölümü farklı olanların 39,2
olarak ölçülmüştür. İki ritim kalıbının aynı olduğu sorularda ise bu rakam 50
dir. Dolayısıyla çocuklar ilk bölümleri farklı olan soruları daha zor
cevaplarken iki ritim kalıbının aynı olduğu sorularda daha kolay yapma
eğilimindedir.
Tablo 5 esRenklerle Müziksel İşitme Algısı Testinin “Renklerle Aralık, Melodi ve
Ritim Testi Bölümleri Arası Korelasyonu

** korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır (2 tailed)

Yukarıdaki tabloya göre araştırmaya katılan çocuklara uygulanan
müziksel işitme algısı testinin kendi içindeki dinamikleri arasında korelasyon
istatistik programıyla analiz edilmiştir. Korelasyon analiz yöntemi olarak
Spearman rho testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre renklerle aralık
testi ve melodi arasında pozitif yönde yüksek düzeyde korelasyon
bulunmuştur. (r(44) = 0,737, p = .00).
Tabloya göre renklerle aralık testi ve ritim testi arasında da pozitif
yönlü orta düzeyde korelasyon ilişkisi bulunmuştur. (r(44) = 0,542, p = .00).
Araştırmada elde edilen bulgulara göre, melodi testi ve ritim testi
arasında pozitif yönlü orta düzeyde korelasyon ölçülmüştür. (r(44) = 0,524, p
= .00).
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Elde edilen analizler neticesinde renklerle aralık ve melodi arasında
yüksek bir ilişki varken ritim testi ve diğer testler arasında orta seviyede bir
ilişki saptanmıştır. Müziksel işitme algısı testi bir bütün olarak
düşünüldüğünde, kendi içinde birbiriyle uyumlu bölümlerden oluşmaktadır.
Araştırmada kullanılan renklerle müziksel işitme algısının, uzaktan
erişimle uygulanabilirliği kanıtlanmıştır. Geliştirme sürecinde hem iç
tutarlılığı hem de güvenirlik katsayılarının araştırmada kullanılmaya değer
rakamlara ulaştığı görülmüştür. Araştırmanın uygulama bölümünde ise
pandemi koşulları ile uzaktan erişime dönüştürülen renklerle müziksel işitme
algısı testinin güvenirlik katsayısı geliştirme sürecinden daha yüksek bir sayı
ölçülmüştür.
Tablo 6 Müziksel Çevre Tarama Formu ve Müziksel İşitme Algısı Testi Başarı
Puanları Korelasyon Tablosu

Aile Müziksel Çevre Tarama Alanları

sig

Müziksel İşitme
Algısı İle
Korelasyon Puanı

Müzikleri Ezberleme

0,00

-0,418**

45

Müzik Hafızası

0,01

-0,363*

45

Sesleri Taklit

0,04

-0,431**

45

Taklit Yeteneği

0,00

-0,418**

45

Şarkı Söyleme

0,00

-0,562**

45

Anne Baba Müziksel Faaliyetlere
Katılma Puanı

0,02

-0,343*

45

Aile İçi Etkinlik Paunı

0,01

-0,372*

45

2. Derece Akraba Çalgı Çalma Puanı

0,04

0.306*

45

2. Derece Akraba Müzik Faaliyet
Puanı

0,01

-0,470**

45

-0,505**

45

Çocukların Müzik Eğitimi Puanı
0,00
** korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır (2 tailed)
* korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır (2-tailed)

Çocuk
Sayısı

Araştırmada, ailelere müziksel çevrelerini taramaya yönelik sorular
sorulmuş elde edilen bulgular çocukların müziksel işitme testi başarı
puanlarıyla birlikte incelenmiştir.
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Ailelere göre, çocukları müzikleri ezberleme konusunda daha iyi olan
çocuklar, araştırmada uygulanan müziksel işitme testinden daha yüksek
puanlar almıştır. İstatistiksel olarak yapılan korelasyon testinde müzikleri
ezberleme ve müziksel işitme testi değişkenleri arasında orta seviyede, negatif
ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r(43) = -.418, p = .00).
Elde edilen verilere göre, müzik hafızası daha yüksek olan çocuklar,
müziksel işitme testinden daha yüksek sonuçlar almıştır. Araştırmada
uygulanan korelasyon testinde müzik hafızası ve müziksel işitme algısı
arasında orta seviyede, negatif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (r(43) = .363, p = .01).
Çocukların Sesleri taklit etme durumları ve taklit yeteneğine ilişkin
ailelerden alınan verilere göre, her iki durumunda müziksel işitme yeteneği ile
doğrudan ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Sesleri daha fazla taklit eden
çocuklar, müziksel işitme testinden daha yüksek puanlar almıştır. Diğer
yönden ailelere göre taklit yeteneği daha iyi olan çocuklar, araştırmada
yapılan müziksel işitme algısı testinden daha yüksek sonuçlar almıştır.
İstatistiksel olarak yapılan test sonuçlarına göre, taklit etme ve müziksel
işitme algısı değişkenleri arasında orta seviyede, negatif ve anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (r(43) = -.431, p = .00). Diğer yandan, taklit yeteneği ve
müziksel işitme algısı değişkenleri arasında orta seviyede, negatif ve anlamlı
bir ilişki bulunmuştur (r(43) = -.418, p = .00).
Ailelerden elde edilen veriler ile, çocukların şarkı söyleme durumları
incelenmiş şarkı söyleme durumu ve müziksel işitme algısı arasında bir ilişki
bulunmuştur. Diğer bir ifade hem aileye göre hem de çevreye göre daha iyi
şarkı söyleyen çocuklar, müziksel işitme algısı testinden daha yüksek puanlar
almıştır. İstatistiksel olarak yapılan incelemede şarkı söyleme ve müziksel algı
değişkeni arasında orta seviyede, negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur
(r(43) = -.562, p = .00).
Araştırmaya katılan ailelere, müziksel faaliyetlere katılma sıklıkları
sorulmuştur. Elde edilen bulgulara göre hem anne babası hem de 2. Derece
akrabaları müzikse faaliyete daha fazla katılan çocuklar, müziksel işitme
algısı testinden daha yüksek sonuçlar almıştır. İstatiksel olarak yapılan
incelemede anne baba müziksel faaliyete katılma ve müziksel işitme algısı
değişkeni arasında orta seviyede, negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur
(r(43) = -.343, p = .02). Anne baba dışında kalan 2. Derece akraba ve
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müziksel işitme algısı değişkeni arasında orta seviyede, negatif ve anlamlı bir
ilişki bulunmuştur (r(43) = -.562, p = .01).
Aile içinde etkinlik ve müziksel işitme algısı puanları arasında da bir
ilişki olduğu elde edilen bulgular ile gözlemlenmiştir. Diğer bir ifade ile aile
içi etkinlik ne kadar fazla olursa müziksel işitme algısının o denli yüksek
olduğu araştırmanın verileriyle gözlemlenmektedir. İstatistiksel olarak yapılan
değerlendirme sonucunda aile içi etkinlik ve müziksel işitme algısı
değişkenleri arasında orta seviyede, negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur
(r(43) = -.372, p = .01).
Aile içindeki bir akrabanın çalgı çalmasına yönelik soruda, anne
babanın çalgı çalan sayısının yeterli olmaması sebebiyle 2. Derece akrabaların
çalgı çalma durumları değerlendirilmiştir. Elde edilen verilere göre, daha fazla
2. Derece akrabası çalgı çalan çocuklar müziksel işitme algısı testinden daha
yüksek sonuçları almıştır. Bu değişkenler arasında orta seviyede, pozitif ve
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r(43) = .363, p = .04).
Araştırmaya katılan ailelere, çocukların müzik eğitim durumlarının
süreleri sorulmuştur. Elde edilen verilere göre, daha fazla müzik eğitimi alan
çocuklar, müziksel işitme algısı testinden daha yüksek sonuçlar almıştır.
İstatistiksel değerlendirmede müzik eğitimi ile müziksel işitme algısı
değişkenleri arasında orta seviyede, negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur
(r(43) = -.562, p = .00).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Müziğin dili olan nota, çocukların müziksel işitme algısını ölçerken
bilen çocuğun bilmeyen üzerine avantaj sağladığı bir konudur. Diğer bir ifade
ile, müziksel işitme algısını nota bilip bilmeme değişkenini devre dışı
bırakmaksızın ölçmek, doğal müziksel işitme algısı olan çocukların tespit
edilmesi adına yanlış bir girişim olabilir. Bu sebeple, renklerle oluşturulan
müziksel işitme algısı testi araştırmanın amaçlarına uygun sonuçlar vermiştir.
Bu şekilde yapılacak uygulamalarda araştırmanın izlediği yöntemin yararlı
olacağı öngörülmekte olup söz konusu ölçeğin yaş gruplarına göre
yapılandırılması önerilmektedir.
Araştırmada elde edilen bulgulara göre, ölçek geliştirme sırasında
uygulanan güvenirlik testinden daha yükse bir güvenirlik katsayısına
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ulaşılmıştır. KR20 testi sonucunda 0,84 olarak ölçülen değer, araştırmanın
güvenirliğinin yeterli olduğunu göstermektedir.
Araştırmanın genel sonuçlarına bakıldığında, çocuklar daha çok inici
aralıklarda yanlış yapma eğilimine sahiptirler. En çok doğru yapılan sorular
ise, madde güçlük endeksleri ile doğru orantılı olarak aralık testinde 2 sesli
aralıklar, ritim ve melodi testinde de madde güçlüğü daha düşük olan sorular
olmuştur. Müziksel işitme algısı testinin kendi arasındaki 3 bölümün
korelasyonuna yönelik değerlendirmede, her bölümün birbiriyle yüksek
ilişkisi olmasına rağmen, aralık ve melodi bölümlerinin kendi aralında daha
yüksek ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir.
Ailelerde elde veriler ile müziksel işitme algısı testi verileri arasında
yapılan karşılaştırma sonrası ortaya çıkan bulgulara göre, en yüksek ilişkinin
çocuğun şarkı söylemesi ile müziksel işitme algısı korelasyonu olduğu
gözlemlenmiştir. Şarkı söyleme, kendi başına işitme olmadan düşünülemez.
Kulak, şarkı söylerken doğal bir salama aracı işlemi görür. Şarkı söylerken
sesleri duyuşa göre düzeltir ve daha iyi şarkı söylemeyi sağlar. Her ne kadar
fizyolojik nedenler, bu konuda çok önemli olsa da aslında şarkı söyleme
geliştirilebilecek bir kavramdır. Daha iyi müziksel işitme algısı, daha iyi
duymayı, daha iyi duyma da daha iyi müziksel işitme algısını sağlar.
Araştırmaya göre, ikinci yüksek ilişkiye sahip değişken olan müzik
eğitimi süresi artıkça müziksel işitme algısı puanları artmıştır. Dolayısıyla,
müziksel işitme yeteneği geliştirilebilen bir kavramdır. Burada en önemli olan
şey, zamanında müzik eğitimine başlanılabilmesidir. Araştırmada kullanılan
müziksel işitme algısı testi, okul öncesi yaş grubuna özel yapılandırılmalı
böylece okul öncesi dönemde çocukların müziksel işitme algısı ölçülerek
müzik eğitimi planlamalarında bu konu dikkate alınmalıdır.
Günümüzde müzik eğitim programları sadece okul çerçevesinde
yapılmakta olup aile konusu es geçilmektedir. Fakat Müzik eğitiminin amacı,
çocuğun müziksel çevresini düzenleyerek gerekli faydayı ve kazanımları
sadece okulda değil, okul dışında da verebilmektir. Araştırmaya göre, ailenin
müziksel etkinliklere katılımı, çocuğun müziksel işitme algısı üzerinde etki
etmiştir. Dolayısıyla ailelerin çocukları için oluşturduğu ortam, çocuğun
gelişiminde büyük önem arz etmektedir. Müzik eğitimi özelinde bu konu
ailelerin daha iyi bilinçlenmesi ile gerçekleşebilir. Bu sebeple çocukların daha
fazla müzik eğitimi alabilmesi için okul dışındaki çalgı öğretim kursları gibi
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birtakım konularda ailelere destek sağlanmalıdır. Aile içinde gerçekleştirilen
müzik faaliyetlerinin de etkisinin görüldüğü araştırmada, bu konuda
bilinçlendirmeler yapılmalı ve çocuklara oluşturulan rol modellere önem
verilmelidir. Araştırmada görüldüğü üzere, aile bireylerinin çalgı çalması
çocuğun müziksel işitme algısının yükselmesine neden olmuştur.
Müziksel hafıza, sesleri taklit etme, müzikleri ezberleme ve taklit
yeteneği gibi kavramlar, doğuştan gelen yeteneklerdir. Müziksel işitme algısı
ile doğrudan ilişkisi görülen bu kavramlar, erken önemde müzik yeteneğinin
tespitinde ayırıcı özellikler olabilir. Araştırmaya göre de söz konusu bu
faktörlerin yüksek olduğu çocuklar, müziksel işitme puanlarında diğer
çocuklardan yüksek sonuçlara sahiptir. Her ne kadar kalıtsal olarak
değerlendirilecek birtakım özelikler olsa da bu yetenekleri olan çocuklar tespit
edilmediği takdirde hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Yeni müzik dâhilerinin
ortaya çıkması için, bu dâhilerin bir şekilde tespit edilmesi ve gerekli eğitim
verilmesi gerekmektedir.
Araştırmanın sonucunda, çocukların müziksel işitme algısı için ailenin
ve çevrenin çok önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sebeple müzik eğitiminin
erken dönemde gerekli planlamalar dahilinde, ailenin de içinde olacağı bir
şekilde planlanması gerekmektedir.
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GİRİŞ
Eğitim programı kuramları programlara ilişkin analizlerden,
yorumlardan ve anlayışlardan oluşan entegre bir kümedir. Eğitim programı
kuramlarında analizlerin, yorumların ve anlayışların nasıl bir araya getirildiği
ve düzenlendiği sorgulanmaya açık olmalıdır. Başka bir deyişle,
araştırmacıların herhangi bir eğitim kuramını araştırmaları yoluyla
çürütebilme veya destekleyebilme imkânları olmalıdır. Aksi takdirde üzerinde
tartışılan şey artık kuram olmaktan çıkmaktadır.
Bu genel içerik çerçevesinde kitabın bu bölümünde müzakereden
kastın ne olduğu, program anlayışının analizi, Müzakere Eğitim Programı
kuramına katkıda bulunanlar ve Müzakereci Eğitim Program anlayışının
Türkiye'deki program geliştirme süreçlerine yansıması konuları ele
alınacaktır.

1. EĞİTİM PROGRAMI ÇALIŞMALARINDA FARKLI
BİR BAKIŞ AÇISI: MÜZAKERECİ SÜREÇ
Çatışma içindeki iki tarafın çatışmayı çözmek ve birlikte çalışmak
amacıyla yan yana geldikleri, sorunların konuşulduğu yönteme müzakere
denilmektedir (Schrumpf, Crawford ve Bodine, 2007). Karip (2003) ise
müzakereyi çatışmaların bir çözüme ulaştırılabilmesi amacıyla yapılan
karşılıklı iletişim ve etkileşimler olarak tanımlamaktadır. Bir başka bakış
acısına göre müzakere insanların etkileşim içinde çalıştıkları ve çıkarlarına
ulaşmak veya gereksinimlerini karşılamak için katıldıkları bir süreçtir
(Johnson ve Johnson, 1995). McCutcheon (1995) müzakereyi pratik hakkında
akıl yürütme süreci olarak tanımlamaktadır.
Müzakere süreci çözüm odaklı bir süreç olmakla birlikte insanların
bireysel olarak ya da grup içinde yer aldığı bir karar verme sürecidir.
Müzakere sürecinde taraflar arasında çift yönlü bir iletişim ve etkileşimin
ortaya çıkması kaçınılmazdır. Ortak bir karara varılabilmesi için müzakere
sürecine katılan taraflardan birinin bazı taleplerinden vazgeçmeleri ve diğer
tarafın görüşlerini kabul etmeleri gerekebilir. Bu süreçte katılımcılar kendi
duygu ve düşüncelerini ifade ederek isteklerine ulaşmaya çalışır, birbirlerini
anlamak için çaba gösterir ve ortak bir karar vererek çözüme ulaşırlar.
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Müzakereci süreçlerin en önemli odak noktalarından biri gündelik
hayatta karşılaşılan sorunlar üzerinde konuşulabilmesine olanak sağlamasıdır
(Hannay, 1989). Yaşam boyunca birçok sorunla karşı karşıya gelen
insanoğlunun bu sorunlara çözüm bulabilmesi için karar vermeleri
gerekmektedir. Bu karar verme süreçlerinde katılımcı bir yaklaşımın işe
koşulması makul bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim sürecinde
karşılaşılan sorunlar da katılımcı bir yaklaşımla çözülmesi gereken sorunlar
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Okul sistemini ve programlarını ilgilendiren konularda öğretim
kadrosunun, yöneticilerin, ailelerin, öğrencilerin bütünsel bir anlayışla karar
alma süreçlerinde sorumluluğu ve hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle eğitim
kurumlarında birçok farklı gruptan gelen kişiler farklı hedefler için müzakere
süreci içinde aktif rol alabilir. Eğitim sürecinde müzakere süreçleri yakın ve
uzak hedefler üzerinde etkili olabilir ve gelecekteki planlamalar için temel
oluşturabilir. Demirel (2007) günümüzde yaşanan gelişmeler neticesinde
eğitim programı geliştirme çalışmalarının devamlılık gerektirdiğini
vurgulayarak eğitim programlarına ilişkin çalışmaların canlı tutulmasının
büyük önem taşıdığını belirtmektedir. Eğitim programı geliştirme süreçlerinde
birçok soruya cevap aranması gerekirken, bu sorunlara cevap aranması
süreçlerinde işbirlikçi çalışmanın rolü gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır.
Müzakere süreci program politikaları ve program geliştirme süreci
hakkında resmi bir sorgulama sürecidir ve bu süreçte temel amaç eğitim
programları ile ilgili yapılacak eylemlerde haklı, mantıklı kararlara
varabilmektir. Müzakereci eğitim programı süreci, planlamayı ve tasarlamayı
doğrusal bir sistematik yoldan ziyade bir sosyal girişim olarak ele alır. Tatmin
edici bir çözüm bulmak için farklı bakış açılarına ve değer sistemlerine sahip
olan kişiler arasında bir müzakere sürecinin vazgeçilmez olduğu anlayışı
baskındır (Banathy, 1987).
Her yıl öğretmenler belirli programlar çerçevesinde öğretme işini
yapmaktadırlar. Dolayısıyla öğretmenler her gün program sorunları ile karşı
karşıya kalmaktadırlar. Çoğu zaman bu program problemleri pratikle ilgili
problemlerdir. Kararların açık, tek bir çözümün olduğu durumlarda müzakere
gerekli değildir. Eğitimde yer alan paydaşların inançları ve uygulamaları
arasındaki farktan ortaya çıkan program sorunlarına müzakere süreçlerinde
çözüm veya çözümler bulunabilir. Burada önemli olan programın öğretilip
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öğretilmeyeceği değil bir programda nelerin yer alıp nelerin yer almayacağıdır
(Null, 2011). Bu süreç müzakere süreciyle kolaylaştırılabilir.
Fullan (1991) program hedefleri hakkındaki kafa karışıklığının
program alanında süregelen en önemli sorunlardan biri olduğunu
düşünmektedir. Önceden belirlenmiş hedeflere ve sürece bağlı kalmayı
amaçlayan “sadakat yaklaşımı (fidelity approach)” ve uygulama sürecinde
bireyler veya gruplar tarafından daha fazla revizyon veya geliştirmenin
yapılabileceği “adaptif yaklaşım (adaptive approach)” olmak üzere iki farklı
program geliştirme yaklaşımı bulunmaktadır. Özellikle adaptif yaklaşımda
katılım, iletişim ve fikir birliği oluşturmayı vurgulayan bir tür program
geliştirme modeli son derecede önemlidir. Buna karşın sadakat yaklaşımında
çerçevesi net çizgilerle belirlenmiş bir program anlayışı benimsenmekte ve
program geliştirme sürecine katılan kişiler belirlenen çerçevede program
geliştirme sürecine katkıda bulunmaya çalışmaktadırlar.

2. MÜZAKERECİ EĞİTİM PROGRAMI KURAMINA
KATKIDA BULUNANLAR
Pedagojinin 1860 ve 1890 yılları arasında bir disiplin olarak kabul
edilmesinden bu yana teori ve pratik arasındaki ilişki sürekli olarak çatışmaya
başlamıştır. O zamanlardan beri deneysel eğitim bilimcileri ve okul
uygulayıcıları tarafından düzenlenen uygulamalar farklılık göstermiştir
(Depaepe, 2002). Bu farklılaşmalar sonucu ortaya çıkan boşluğu kapatmak
için çeşitli yaklaşımlar olsa da Schwab’ın fikirleri bu alanda temel
oluşturmuştur. Schwab 1969'da, Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği'nin
“Pratik” başlıklı yıllık toplantısında yaptığı konuşmada teorilerin doğrudan
uygulanmasına duyduğu güvensizlik nedeniyle program geliştirme alanını
eleştirmiştir.
1960’lı yıllarda program alanının can çekiştiğini dile getiren Schwab
program geliştirme kuramcılarının program teorisine odaklandığını ve
okullarda uygulanan programı ihmal ettiğini ileri sürmüştür. Program
geliştirme alanındaki herhangi bir teorinin problemi yansıtma potansiyeli
açısından eksikleri olduğunu ve pratik durumların karmaşıklıklarının aşırı
derecede basitleştirildiğini iddia ederek öğretmenlerin veya çocukların gerçek
durumlarda her zaman teorik temsillerinden farklı olduklarını dile getirmiştir
(Schwab, 1978). Müzakere süreçlerinde gündelik yaşamda karşılaşılan
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problemlere farklı çözüm yolları bulabilmek esastır. Bu bakış açısı
doğrultusunda eğitim programı geliştirme aşamalarında gündelik yaşamda
karşılaşılan problemlere yanıtlar bulmak gerekmektedir.
Eğitim programı ve eğitim programına ilişkin tartışmalar sadece
kuramsal boyutta kalmamalı, bu süreçlerde görev alan kişi veya kurumların
seçimler yapması ve bu seçimleri pratiğe dökmesi gerekmektedir (Schwab,
1983). Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey ise tek bir doğrunun olmadığı
ve müzakere süreçlerinde tek bir doğrunun bulunmasının hedeflenmediğidir.
Program sadece teorik tartışmalar değil, seçimler ve eylemlerle ilgili olmak
zorundadır. Programlarda seçimler yapma ve pratikte gerekli olan eylemleri
yerine getirmek amacıyla program kuramcılarını müzakere sürecine girmeye
yönlendirmek amaçlanması gereken aşamalardan biridir. Bu çağrıya
müzakereci program araştırmacıları müzakere ile ilgili çok sayıda kavramsal
çalışma yaparak yanıt vermiş ancak bu çalışmalar genellikle teorik olarak
kalmış ve okulların program çalışmalarında yaygın olarak kullanılmamıştır
(Hannay, 1989).
Schwab (1983) müzakere sürecinin aslında karmaşık ve zor bir süreç
olduğundan bahsederken bu süreçte alternatif çözümlerin üretilmesi
gerektiğini belirtmektedir. Sonraki süreçlerde ise bu alternatif çözümlerin
maliyet-sonuç açısından birbirleri ile karşılaştırmaları yapılarak en iyi çözüm
yolu ortaya konmalıdır. Schwab (1983) teorik ve pratik arasındaki ayrımının
yapılmasından ziyade her iki ucun birbirini etkilediğini ve kesişim noktasının
müzakereyi oluşturduğunu ileri sürmektedir. Böylece Schwab program
geliştirme süreçlerine katılan kişilerin pratik sanatları somutlaştırmasını
istemektedir. Schwab’a göre, müzakere kusursuz bir dünya içinde program
oluşturma sürecinin gerçekleştiğini kabul eden derin bir insan faaliyetidir
(Null, 2011).
William Reid müzakere sürecini program problemleri hakkında net
düşünmeye istekli oldukları sürece tüm vatandaşların katkıda
bulunabilecekleri bir süreç olarak nitelendirmektedir (Englund, 2015). Reid'e
(1978) göre program geliştirme, teknik bir plandan ziyade ahlaki bir girişim
haline gelmiştir. Müzakere geleneğinde Reid’in çalışmalarını önemli kılan
çeşitli yönler vardır. Bunlardan birincisi, Reid “evrensel liberal eğitim”
kavramını, çaba gösterilmesi gereken genel hedef olarak kabul etmektedir.
İkincisi Aslında programın bu şekilde algılanması, programı geliştirecek
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herkesin dikkatini çeken sonuçlar doğurmaktadır. Üçüncü olarak Reid ahlaki
felsefeyi, yirmi birinci yüzyıl programcıları ile özellikle ilgisi olan bir
yaklaşım olarak kendi görüşlerine dâhil etmiştir (Null, 2011).
1982'de müzakereci sorgulama terimini yazan William Reid,
müzakereyi pratik akıl yürütme açısından inceleyerek program problemlerini
ahlaki ve etik hususlar içeren problemler olarak ele almıştır. Bu sorunlar
bireysel veya toplu olarak sorunların tanımlandığı cevapların belirlenmesinde
temeller oluşturulduğu ve mevcut çözümler arasında bir seçim yapılarak
çözülebildiği müzakere süreçleriyle ortadan kaldırılabilir (Kridel, 2010).
Teori ve pratiği birleştirmeye yönelik sorgulamaya dayalı yöntem,
McKeon'un savunduğu ve arzu ettiği yöntemdir. Bu yöntem fırsatlar
sağlayarak bilgi ve eylemi birleştirmek için en zengin temelin
oluşturulmasında eğitimcilere yardımcı olur. McKeon’a (2016) göre
sorgulama yöntemi aslında “problemleri çözme yöntemidir.” Tüm
problemlerin aynı olmadığı, bazı problemlerin teorik ve bazılarının pratik
olduğunun belirlenmesi önem taşımaktadır. McKeon problemlerin hangi
nitelikte olursa olsun müzakere ve anlaşma yolu ile çözüleceğine dikkat
inanmaktadır. Müzakere sürecinin sorunların çözülmesinde kilit rol
oynayacağının düşünen McKeon bu süreçlerde uzlaşmanın önemine vurgu
yapmaktadır (Null, 2011). McKeon’ın retoriğe önem verdiği belirgindir.
İnsanlar “retorik” ifadesini, birinin söylediği ile yaptıkları arasında bir ayrım
yapmak için kullanırlar. Ancak McKeon'a göre retorik, özgürleştirici bir
programın kalbinde yer almaktadır (Null, 2011). Retorik, bu nedenle
McKeon'un zihnindeki en yüksek sanatlardan biridir. Retorik, “üretkendir”.
Bilim, akıl, etik, felsefe ve retoriğin hepsi, müzakere sürecine katkıda bulunan
pratik ve üretken sanatlar olarak bir arada kullanılabilir.
Program geliştirme süreçlerinin hedeflere ulaşabilmesi için
programdan etkilenen tüm paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli vb.) ve eğitim
alanındaki uzmanların görüş ve düşüncelerinin ortaya çıkarılması ve bu
süreçlerde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Eğitim programı
çalışmalarında çağdaş bir sürecin işe koşulabilmesi için ilgili çalışmalara
katılan tüm kişilerin demokratik bir ortamda görüş ve deneyimlerini
paylaşabilmesi son derece önemlidir. Bu tür süreçlerde deneyim paylaşımının
üst düzeyde olması gerekirken herhangi bir sınırlama olmaması sürece katılan
paydaşlar açısından avantaj sağlamaktadır (Taba, 1962; Frymier ve Hawn,
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1970). Başka bir deyişle eğitim programı çalışmaları binlerce kişinin rol
almasını kapsayan bir süreçtir (Saylor, Alexander and Lewis, 1981).
Müzakereci program çalışmaları sayesinde eğitim programlarıyla
doğrudan veya dolaylı karşılaşan kişi veya kurumların eğitim programları
çerçevesinde karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri ortaya
çıkarılabilir. Bu çözüm önerileri sayesinde program geliştirme
komisyonlarının çalışmalarına destek sağlanabilecek ve daha katılımcı bir
süreç sağlanmış olacaktır (Yüksel, 2000).
Program geliştirme sürecine katılması gereken en önemli
paydaşlardan biri olan öğretmenlerin görüş, düşünce ve tecrübelerinin göz
önünde bulundurulması daha gerçekçi çalışmaların yapılabilmesi için son
derece önemlidir. Doll (1970) eğitim programlarının planlı bir şekilde
geliştirilmiş olsa bile öğretmenlerin bilgi ve becerileri yardımıyla öğrencileri
için en uygun olan öğrenme yaşantılarını seçme konusunda daha avantajlı
olduğunu belirtmektedir. Hazırlanan eğitim programlarının sahada
uygulayıcısı olan öğretmenler program geliştirme süreçlerinde yeni çözüm
önerilerini dile getirerek alınacak program kararlarında denge rolü
üstlenebilirler (Leese, Frasure and Johnson, 1961).
Özellikle ulusal boyutta hazırlanan ve geliştirilen eğitim
programlarının öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması
program geliştirme sürecinde büyük önem taşımaktadır. Eğitim programları
öğrencilerin ve bölgenin ilgi ve ihtiyaçlarını görmezden gelirse öğrenme
öğretme sürecinde bazı sorun ve çatışmaların ortaya çıkacağı açıktır. Bu
çatışmaları ortadan kaldırabilmenin en önemli çözümlerinden biri de program
geliştirme süreçlerinde eğitimdeki tüm paydaşların yer almasıdır. Bu nedenle
Clark, Klein ve Burks (1972) öğretmenleri program geliştirmenin can damarı
olarak nitelendirmekte ve programların amaçlarına ulaşılabilmesinde
programların uygulayıcısı olarak öğretmenlerin göz ardı edilmemesi
gerektiğini dile getirmektedir. Buna karşın Brooker ve MacDonald (1999),
program geliştirmede müzakere sürecinin göz ardı edilerek merkezi yapıların
eğitim süreçlerinde bulunan paydaşların varlıklarını sistematik olarak
bastırdığını öne sürmektedir.
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3. MÜZAKERECİ ANLAYIŞIN TÜRKİYE’DEKİ PROGRAM
ÇALIŞMALARINA YANSIMALARI
Günümüzde, merkeziyetçi eğitimden uzaklaşma düşüncesi yaygın
hale geldikçe okul temelli program geliştirme anlayışı gibi farklı uygulamalar
önem kazanmaktadır. Tüm düzeylerdeki eğitim kurumlarında söz konusu
farklı uygulamalar yaygınlaştıkça, eğitim sürecinde yer alan kişilerin de
program geliştirmeye yönelik ilgilerinin artacağı söylenebilir. Buna karşın
Türkiye’de programlar ulusal düzeyde ve merkeziyetçi bir düşünce
çerçevesinde geliştirilmektedir. Program hazırlama, geliştirme ve iyileştirme
süreçleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı genel müdürlükler ve Talim Terbiye
Kurulu Başkanlığı’nca yürütülmektedir. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı
tarafından onaylanan programlar tüm ülke çapında örgün eğitim kurumlarında
uygulamaya konulmaktadır. Merkeziyetçi bir yapı ile programların
geliştirilmesi sürecinde öğretmen, öğrenci veli, yönetici vb. paydaşların
sürece katlımı geniş ölçekli bir şekilde sağlanamamış ve ilgili grupların bu
programları benimsemeleri umulmuştur (Yüksel, 2000).
Türkiye’nin sahip olduğu demografik özellikler, coğrafi ve kültürel
farklılıklara karşın eğitim programları çalışmalarında ilgili özelliklerin veya
farklılıkların tam olarak programlara yansıtılamadığı söylenebilir
(Kahramanoğlu, 2017). Türkiye’de eğitim programı geliştirme çalışmalarında
yer alması gereken paydaşlara yeterince aktif bir rol verilmediği söylenebilir
(Akpınar, 2012). Başka bir deyişle Türkiye’de gerek okul düzeyinde, gerekse
bireysel düzeyde program geliştirme çalışmalarına bakıldığında okul
yetkililerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin bu konuda yetkilerinin
az olduğu söylenebilir. Türkiye’de gerçekleştirilen program geliştirme
süreçlerinin program teorisine odaklandığını ve okullarda uygulanan programı
ihmal ettiği söylenebilir.
Öğretmenlerin veya çocukların gerçek durumlarda her zaman teorik
temsillerinden farklı oldukları düşünüldüğünde program geliştirmenin bu
temeller üzerine inşa edilmesi pratik durumların karmaşıklıklarının aşırı
derecede basitleştirilmesi anlamına gelmektedir. Oysaki Ulusal Eğitim Birliği
Eğitim Programları Birimi (CSCENPA, 2007) eğitim programı geliştirme
süreçlerinde yeni anlayışların ön plana alınması ve eğitim sürecinde var olan
tüm paydaşlara yeni fırsatlar sunulması gerektiğinden bahsetmektedir. Bu
nedenlerle eğitim programları geliştirme ve iyileştirme çalışmalarında
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merkeziyetçilikten uzaklaşma çabasının büyük önem taşıdığı söylenebilir
(IBE, 1998). Program geliştirme çalışmalarında müzakere süreçlerinin ön
plana çıkarıldığı katılımcı bir yaklaşım sayesinde daha geniş toplumsal
paydaşların sürece katkı sağlamasına olanak verilebilir (Tutkun ve Aksoyalp,
2010). Program geliştirme süreçlerinde bu tür bir yaklaşımın benimsenmesi
ilgili süreçlerin farklı aşamalarında geniş kitlelerin yer alması açısından son
derece önemlidir (IBE, 1998).
Ertürk’e (1993) göre program geliştirme sürecinde program
komisyonları oluşturulmalı ve bu komisyonlarda program geliştirme, ölçme
değerlendirme, konu alanı uzmanı ile konu alanına ilişkin öğretmenler
devamlı olarak görev yapmalı; ihtiyaç duyulan zamanlarda ise eğitim
felsefecisi, eğitim psikoloğu, eğitim sosyoloğu, eğitim planlamacısı ve
ekonomistinden destek alınmalıdır. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bahsi
geçen komisyonlarda program geliştirme, ölçme-değerlendirme ve konu alanı
uzmanı ile konu alanı öğretmeninin görev almasını şart koşmaktadır. Program
geliştirme komisyonu ilk defa program hazırlayacaksa komisyonlarda ilgili
kişilerin yanı sıra rehber öğretmen, eğitim felsefecisi, akademik uzman,
bakanlık müfettişi, okul-aile birliği ve öğrenci temsilcisinin görev almasına
önem verilmektedir (MEB, 1996). Fakat Türkiye’de yapılan program
geliştirme çalışmalarında oluşturulacak komisyonlarda görev alacak kişilerin
geniş bir yelpazeden seçilmesine önem gösterilmesi taahhüdü müzakereci
program geliştirme sürecinin bütünüyle izlendiği anlamına gelmemektedir.
Program geliştirme sürecinin Türkiye’deki tarihsel sürecine
bakıldığında şekil olarak müzakereci bir sistemin işletilmeye çalışıldığı göze
çarpsa da uygulama boyutunda müzakere boyutunun göz ardı edildiği
söylenebilir. Program geliştirme komisyonları ilgili tüm kişilerin katılımını
sağlamak amacıyla farklı nitelikler, beceriler, yetenekler ve fikirleri
bünyesinde barındırmalıdır (Verduin, 1967). Böylece eğitim programı
geliştirmesi sürecinde komisyonda görev alan kişilerden çok çeşitli fikir ve
beceriler ortaya çıkarılıp müzakere sürecinde bu bilgi ve becerilerden
faydalanılabilir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında adaptif yaklaşıma uygun yani katılım,
iletişim ve fikir birliği oluşturmayı vurgulayan bir tür program geliştirme
modelinin temel alındığı söylenebilir. Söz konusu dönemlerde John Dewey'in
raporu dikkate alınarak Talim ve Terbiye Dairesi’nin yönetmeliği çıkarılmış
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ve bakanların değişmesiyle değişmeyecek bir eğitim programını müzakere
süreçlerinden sonra bir kurulun geliştireceği kararına varılmıştır (Ergün,
1997). 1936 yılında köy okullarında çalışan öğretmenlerden oluşan bir
komisyon kurulmuş ve köy çocuklarının ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda bir
program geliştirmeye çalışılmıştır. (Taşpolatoğlu, 1993). Bu çalışmada köy
okullarında görev yapan öğretmenlerden bir komisyon kurulması
öğretmenlerin program geliştirme sürecinde aktif rol alması açısından
önemlidir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında bakıldığında ilköğretim programlarının
geliştirilmesinin ön planda tutulduğu söylenebilir. İlerleyen süreçlerde ise
ortaöğretim
programlarının
geliştirilmesine
yönelik
çalışmalara
rastlanmaktadır. 1968 ilkokul programı geliştirilirken 108 kişilik bir komisyon
kurulmuş ve bu komisyonda köy ve şehirde görev yapan öğretmenlere, okul
müdürlerine ve ve velilere görevler verilerek program taslağının
oluşturulmasına çalışılmıştır (Arslan, 2000). Bu süreçlerde hazırlanan
program taslağı il temsilcilerinden oluşan 120 kişilik bir grup tarafından
incelenerek inceleme sonuçları sonunda ortaya çıkan öneriler Talim Terbiye
Kurulu Başkanlığı'na ulaştırılmıştır (Yüksel, 2003). 1968 İlkokul programı
geliştirilirken izlenen süreçlere bakıldığında müzakerenin ön plana çıktığı,
katılımcı ve işbirlikçi bir yaklaşımın işe koşulduğu söylenebilir. Tam bu
noktada özellikle öğretmenlerden bahsetmekte fayda vardır. Öğretmenlere
klasik anlamda eğitim programlarının uygulayıcıları olarak bakılmaktadır.
Buna karşın eğitim programlarının etkili olabilmesi için eğitimin son derece
önemli bir paydaşı olan öğretmenlerin program geliştirme çalışmalarına etkin
bir şekilde katılımının sağlanması gerekmektedir (IBE, 1999). Öğretmenler
program problemleri hakkında net düşünmeye istekli oldukları sürece
program geliştirme süreçlerinin hedeflerine ulaşabilmesinde önemli bir rol
oynayacaklardır. Cumhuriyetin ilk yarısında program geliştirme çalışmaları
incelendiğinde bireysel veya toplu olarak sorunların tanımlandığı, cevapların
belirlenmesinde temeller oluşturulduğu ve mevcut çözümler arasında bir
seçim yapılarak çözülebildiği müzakere süreçlerinden yararlanılmaya
çalışıldığı görülmektedir.
1980'li yıllara bakıldığında, program geliştirme çalışmalarında yeni
bir arayışın başladığı söylenebilir. MEB çok çeşitli fikir ve beceriler ortaya
çıkarılıp müzakere sürecinde bu bilgi ve becerilerden faydalanılabileceği
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düşüncesiyle yeni arayışlara girmiş ve 1982 yılında yükseköğretim
kurumlarıyla işbirliği yaparak yeni bir program modelinin oluşturulabilmesi
amacıyla çalışmalar yürütmüştür (Demirel, 1997). 1990'lı yıllarda program
geliştirme sürecinde Ölçme ve Değerlendirme ve Program Geliştirme İhtisas
Komisyonları’nda Fen Bilgisi, Felsefe Grubu, Güzel Sanatlar, Matematik,
Sanat Tarihi, Psikoloji, Sosyal Bilgiler, Tarih ve Türkçe alanında program
geliştirme komisyonu oluşturulmuş ve paydaşların inançları ve uygulamaları
arasındaki farktan ortaya çıkan program sorunlarına müzakere süreçlerinde
çözüm bulmaları hedeflenmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu açıklama ile hazırlanmış olan
53 derse ilişkin taslak programların bakanlığın sitesinde duyurulduğunu ve
yeni programların 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile birlikte uygulamaya
konacağını belirtmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı taslak programların
duyurulmasının ardından programları kullanacak tüm örgün eğitim
kurumlarına resmi yazı göndererek iki gün içinde programlara ilişkin görüş,
düşünce ve önerilerin bakanlığa ulaştırılmasını istemiştir. Taslak eğitim
programlarının bütün açılardan incelenip değerlendirilebilmesi, programların
içeriğine ilişkin görüş, düşünce ve önerilerin bakanlığa ulaştırılabilmesi için
bu sürenin yeterli olmadığı ve müzakere süreçlerinde çok da sağlıklı bir yol
izlenmediği söylenebilir.
1980’li yıllardan itibaren yapılan program geliştirme çalışmalarına
bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim programı geliştirme
süreçlerinden sorumlu birimlerin çalışmalarında tam bir bütünlüğün
sağlanamadığı ve iletişim eksikliğinin olduğu göze çarpmaktadır.
Geliştirilmesi planlanan programların ihtiyaçlarının belirlenmesi, içeriklerinin
oluşturulması, öğrenim durumlarının açıklığa kavuşturulması ve izlenecek
değerlendirme süreçlerinin ortaya konması süreçlerinde programla ilgili kişi
veya grupların görüşlerinin sistematik bir şekilde alınamadığı söylenebilir.
Türkiye’de program geliştirme çalışmalarına verilen örneklere
bakıldığında program geliştirme komisyonlarında görev alan kişilerin tam
anlamıyla müzakerenin ön planda tutulduğu bir çalışma ortamına sahip
olmadığından bahsedilebilir. Bu sistemle çalışan program geliştirme
komisyonlarının ilgili tüm kişilerin katılımını sağlamak amacıyla farklı
nitelikleri, becerileri, yetenekleri ve fikirleri bünyesinde barındıramayacağı
sonucuna varılabilir. Bunun hayata geçirebilmesi için başta politika üreticileri
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olmak üzere, üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, meslek örgütleri, sivil
toplum örgütleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler gibi eğitim paydaşlarının
tüm süreçlerde aktif rol alması gerekmektedir.
Ulusal veya uluslararası bağlamda başarılı ve hesap verilebilir bir
eğitim sistemi kurmak, ülkenin gelişebilmesinde aktif rol alacak nitelikli
bireyleri yetiştirmek, toplumsal ve kültürel mirası korumak ve geliştirmek için
(Özdemir, 2009) okullarda uygulanan eğitim programlarının eğitim
paydaşlarının talep ve beklentilerini karşılaması gerekmektedir. Ancak
programların merkez birimlerde tek bir düzeyde geliştirilmesi ve bu sürece
eğitim paydaşlarının demokratik bir şekilde katılamaması bu talep ve
beklentilerin tümüyle karşılanmasını mümkün kılmamaktadır.
Türkiye’de geliştirilen programlar çoğunlukla bakanlıkta görevli
birkaç kişi ve okullardan çağrılan bazı öğretmenlerin mevcut programı masa
başında incelemesi, bazı konuların çıkartılması ya da ilave edilmesi şeklinde
yürütülüp katılımcı bir süreçten bahsedilemeyecek bir süreç haline gelmiştir.
Gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayabilecek bireylerin ihtiyaç duyulan
becerilerle donatılması, araştırarak sorgulaması, yaratıcı düşünmesi, bütün
iletişim yöntemlerini etkili bir şekilde kullanması sadece tüm eğitim
paydaşlarının aktif bir şekilde rol alacağı müzakereci program geliştirme
süreciyle mümkün olacaktır.
2023 Eğitim Vizyon Belgesinden de yeni gelişmeler ışığında
bahsedilmesinde önem bulunmaktadır. Vizyon Belgesi’nde Okul Gelişim
Modeli’ne, velilere, öğretmenlere, sivil toplum kuruluşlarına, yükseköğretim
kurumlarına ve diğer tüm paydaşlara atıfta bulunulması, kurumsal teftiş ve
rehberlik hizmeti başlığı altında tüm paydaşların görüşlerine başvurulacak
olması müzakere sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinde dikkatle
izlenmesi gereken süreçler olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de
programların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sürecinden çıkarmamız gereken
en önemli derslerden biri de belgelerde yazılanların, komisyonlarda alınan
kararların ve bunlar gibi çok önemli sayılabilecek süreçlerin dikkatle
izlenmesi gerektiğidir. Aksi takdirde yazılan tüm vaatler süslü cümlelerin
ötesine maalesef geçemeyecektir.
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SONUÇ
Türkiye’de program geliştirme sürecini geliştirmeye yönelik yoğun
çabaların varlığından söz edilebilir. Ancak program geliştirme çalışmalarında
yer alan tüm eğitim paydaşlarının faaliyetleri arasında bir bütünlük
bulunmamakta, program geliştirme sürecine katılan paydaşlar program
geliştirme çalışmalarını farklı biçimlerde yürütmektedirler. Program
geliştirme komisyonlarında demokratik ortam oluşturma sorunu da
Türkiye’de program geliştirme sürecinde karşılaşılan bir diğer sorundur.
Program geliştirme komisyonlarında müzakereci bir ortamın sağlanması
hususunda problemler olduğu ve kararların tüm üyelerin katılımıyla tam
olarak alınamadığı söylenebilir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı ve
yükseköğretim kurumları arasında giderek artan işbirliği süreçlerinde ve
özellikle program geliştirme çalışmalarında iletişim sürecinin tekrar gözden
geçirilmesi ve katılımcı bir program geliştirme sürecinin işe koşulması katma
değer olarak karşımıza çıkacaktır. Program geliştirme komisyonlarının ilgili
tüm kişilerin katılımını sağlamak amacıyla farklı nitelikleri, becerileri,
yetenekleri ve fikirleri bünyesinde barındıran bir yapıya dönüştürülmesinin
bilimsel anlamda eğitim-öğretim süreçlerine son derece önemli katkılar
sağlayacağı söylenebilir.
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GĠRĠġ
Beden eğitimi, bireylerin ruh ve beden sağlıklarını geliştirmek için
yaptıkları aktivite ve hareketlerin tamamı olarak adlandırılabilir. Bireyin
kişiliğini tanıyıp kendine özgü, doğru bir yol haritası belirlemesinde, bu
doğrultuda ilerlemesinde ve sosyalleşmesinde büyük bir rol oynamaktadır
(Baumgartner & Jackson, 1975). Beden eğitimi dersleri öğrencilerin hem
günlük yaşamını hem de akademik başarısını olumlu yönde etkiler, onları
topluma hazırlar. Fizyolojik, bedensel ve psikolojik olarak kendini iyi
hisseden bir çocuğun, derslerine daha fazla zaman ayırması, ödevlerini
yapmaya daha istekli olması ve akademik başarısının artması muhtemeldir.
Çocukların etkinlikler yoluyla hareket kabiliyetlerini arttırmak, beden
eğitiminin temel amaçlarından biridir (Arslan, 2008). Çocuğun gelişimindeki
en önemli dönemlerden biri olan ilkokul döneminde de çocukların hareket
becerilerini ve kabiliyetlerini geliştirmek için beden eğitimi ve oyun dersinin
büyük bir fırsat olduğu söylenebilir.
Oyun; insan hayatının hemen hemen her döneminde özellikle de
çocukluk döneminde kullanılan öğrenme amaçlı bir etkinliktir. Bilim adamları
tarafından oyunun birçok tanımı yapılmıştır. Oyun, çocuğun bedensel ve
zihinsel yapısını geliştiren, bireysellik ve özgürlük kazanmasını ve nesneler
dünyasıyla ilişki kurmasını sağlayan, aynı zamanda sosyalleşmesine yardımcı
olan son derece önemli bir etkinliktir (Gürün, 1984). Oyun zihinsel ve
bedensel yeteneklerle duygusal olgunluk ve sosyal uyumu geliştirmek
amacıyla yapılan, kendine özgü belli kuralları olan, gerçek hayattan farklı bir
ortamda gerçekleşen, sonunda maddi bir çıkar sağlamayan, gönüllü katılım
yoluyla sosyal grup oluşturan, sınırlı bir zaman ve yerde süren ve katılanları
etkisi altına alan eğlenceli bir etkinliktir (Tamer, 1987). Oyun insanların kafa
ve beden yeteneklerinin geliştirilmesi için hesap, saplantı, dikkat, yetenek ve
beceriye dayanan çoğu kez de oyalanmak için oynanan aynı zamanda zevk
veren bir tür yarışmadır (Seyrek & Sun, 1991). Bacanlı (2006) oyunun çocuk
üzerindeki etkilerini şu şekilde açıklamıştır: Oyun; çocuğun dünyaya uyum
sağlama sürecini kolaylaştırır, gerçek dünyanın ne olduğunu anlamasına
yardımcı olur. İstemediği durumlarla karşılaştığında oyun oynayarak başa
çıkmasını sağlar; dil, kavram, cümle gibi gelişimlerinin temel taşlarını oyun
vasıtasıyla atar. Toplumsal rolleri oyun yoluyla sınar; gerçek dünyada sık sık
hazır bulamadığı uyarıcıları oyun aracılığıyla bulur.
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Beden eğitimi ve oyun dersi, çocuğun oyun hakkının ve özgür
hareketlerinin okuldaki yerini güvenceye alır, ruhsal ve bedensel eğitimi
sağlayarak sportif faaliyetlerden zevk almasını sağlar. Beden Eğitimi ve oyun
dersi içinde her öğrenci yeteneklerini geliştirme imkânına sahip olur. Güç,
beceri, beden eğitimi ve oyun dersi içinde uygulanan planlı etkinlikler,
öğrencilerin gelişimine önemli bir şekilde katkı sunar ve sağlıklı bir yaşama
olanak sağlar (Güneş, 2002). Çocuk spora ve beden eğitimine henüz ilkokulda
iken belli bir program dâhilinde düzenli ve sistemli bir şekilde başlamalı ki,
gelecek yıllarda bedensel ve zihinsel alt yapısının ilk basamaklarını sağlıklı
bir şekilde meydana getirmiş olsun. İlköğretim ve okul öncesi dönemi gibi
erken çocukluk dönemlerinde kazanılan spor alışkanlıkları ve becerilerinin,
ileriki yaşlarda bir yaşam biçimine dönüşmesinin faydalı olduğu
belirtilmektedir (Korucu & Mollaoğulları, 2005).
Beden eğitimi ve oyun dersi gelişim çağındaki öğrencilerin psikomotor ve fiziksel gelişimleri başta olmak üzere öğrencilerin bilişsel, duygusal
ve toplumsal gelişimlerine büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Beden
eğitimi ve oyun dersinde yapılacak etkinlikler öğrencilerin işbirliği,
yaratıcılık, sosyalleşme, deneyim kazanma, liderlik, mücadele, kurallara
uyma, kendini kontrol etme, birbirine saygı duyma, gayret etme, kazananı
tebrik ve kaybedeni takdir etme gibi kişilik özelliklerini geliştirmektedir (Filiz
& Küçükkaya, 2008). Söz konusu kişilik özelliklerine sahip olan gençlerin ise
derslerde daha başarılı oldukları görülmektedir. Bu nedenledir ki beden
eğitimi ve oyun dersi öğrencinin hem eğitim-öğretim sürecinde hem de
hayatının geri kalan kısımlarında büyük bir öneme sahiptir.
Alanyazın incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersi
yeterliliklerini ölçen çeşitli araştırmaların olduğu görülmektedir (Brumbaugh,
1987; Kara, 2007; Çiçek, 2008; Şirin, Çağlayan ve İnce, 2009; Gülüm ve
Bilir, 2011). Öğretmenler, üniversite eğitimleri sırasında aldıkları beden
eğitimi tecrübelerinin yeterli olmadığını ve alınan eğitimin okullardaki gerçek
durumla herhangi bir ilgisinin olmadığını belirtmişlerdir (Brumbaugh, 1987).
Sınıf öğretmenleri beden eğitimi dersinde kendilerini yeterli gördükleri, teorik
ve uygulamalı ders alan öğretmenlerin almayanlara göre kendilerini daha
yeterli hissettiklerini ifade etmişlerdir (Kara, 2007). Yeni ilköğretim beden
eğitimi programı ölçme değerlendirme konusunda öğretmenler kendilerini
“yeterli” veya “kısmen yeterli” görmektedir (Şirin, Çağlayan ve İnce, 2009).
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İlköğretim birinci kademede sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi derslerini
uygulamada yetersiz oldukları ve cinsiyet, yaş, lisans türü ve hizmet süresi
kategorilerine göre aralarında farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Çiçek,
2008).
İlkokullarda beden eğitimi ve oyun derslerine sınıf öğretmenleri
girmektedir. Ancak beden eğitimi ve oyun dersi; çoğu kez sınıf
öğretmenlerinin kendilerini iyi hissetmedikleri zamanlarda öğrencileri
bahçeye çıkararak serbest bıraktıkları ya da öğrencilerin yoğun bilgi
yüklemesine maruz kaldıkları zamanlarda biraz dinlenip enerjilerini
boşaltmaları amacıyla sınıf öğretmenleri tarafından bir top ya da ip verilerek
dışarı çıkarıldıkları veyahut öğretmenlerin Türkçe, matematik gibi derslerde
müfredatı yetiştiremedikleri durumlarda eksikliklerini tamamlama amaçlı
kullandıkları dersler olarak görülmektedir. Bu durum sınıf öğretmenlerinin
beden eğitimi ve oyun dersinde ne ölçüde yeterli oldukları sorusunu gündeme
getirmektedir. Bu sebeple sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun
dersinde ne ölçüde yeterli oldukları konusu gerek sınıf öğretmenleri gerekse
akademik çevre tarafından sürekli tartışılan bir konu olmuştur. Bu nedenle bu
araştırma ilkokullarda beden eğitimi ve oyun derslerine giren sınıf
öğretmenlerinin kendilerini değerlendirmeleri noktasında, beden eğitimi ve
oyun derslerindeki yeterlilik düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır.
Bu çalışmayla sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun
derslerindeki yeterlilik düzeylerini incelemek temel amaç olarak
benimsenmiştir. Bu temel amaca bağlı kalınarak aşağıdaki alt amaçlardan
oluşan sorulara yanıt aranmıştır:
Sınıf öğretmenlerinin,
 Beden eğitimi ve oyun dersi planlama ve ders hazırlığı alt boyutu
yeterlilik düzeylerine ilişkin görüşleri nelerdir?
 Beden eğitimi ve oyun dersi öğretim, strateji, yöntem ve teknik alt
boyutu yeterlilik düzeylerine ilişkin görüşleri nelerdir?
 Beden eğitimi ve oyun dersi materyal kullanma alt boyutu yeterlilik
düzeylerine ilişkin görüşleri nelerdir?
 Beden eğitimi ve oyun dersi uygulama alt boyutu yeterlilik
düzeylerine ilişkin görüşleri nelerdir?
 Beden eğitimi ve oyun dersi sınıf yönetimi alt boyutu yeterlilik
düzeylerine ilişkin görüşleri nelerdir?
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 Beden eğitimi ve oyun dersi ölçme ve değerlendirme alt boyutu
yeterlilik düzeylerine ilişkin görüşleri nelerdir?
 Beden eğitimi ve oyun dersi yeterlilik düzeylerinde cinsiyet, yaş,
mesleki kıdem, mezun olduğu bölüm, teorik ve uygulamalı ders
alma durumlarına göre herhangi bir farklılaşma var mıdır?

YÖNTEM
AraĢtırma Modeli
Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersi
yeterliliklerine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan tarama
türünde betimsel bir çalışmadır. Tarama, geniş gruplar üzerinde yürütülen,
gruptaki bireylerin bir olgu ve olay ile ilgili görüşlerinin, tutumlarının
alındığı, olgu ve olayların betimlenmeye çalışıldığı araştırmalardır (Karakaya,
2009). Tarama modeli ile evren hakkında bir yargıya varmak için evrenin
tamamı ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinde çalışma
yapılır (Karasar, 2007).

Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Malatya ilinin Akçadağ, Arguvan, Arapgir,
Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Pütürge,
Yazıhan, Yeşilyurt ilçelerinde bulunan 285 ilkokulda görev yapan 2616 sınıf
öğretmeni oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklem büyüklüğünü saptamak için oransız küme
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Karasar’a (2007) göre, küme örneklemede,
evrende ya da alt evrende eşit seçilme sansı, elemanlar yerine, içindeki tüm
elemanları ile birlikte kümelerindir. Buna göre, Malatya ilindeki her ilkokul
bir küme olarak kabul edilmiştir. Bu ilkokulların topluca listesi çıkarılarak, bu
listeden yansızlık kuralına göre yeterli sayıda ilkokul örnekleme alınmıştır. Bu
doğrultuda, α=.05 anlamlılık ve %5 hoşgörü düzeyinde 650 kişiden oluşacak
bir örneklemin temsil edeceği anlaşılmış ve araştırma evreninden 36 ilkokul
örnekleme alınmıştır. Örnekleme alınan 36 ilkokulda görev yapan 650
öğretmene ölçek dağıtılmış, geri dönen ölçeklerden uygun şekilde doldurulan
423 ölçek değerlendirmeye alınmıştır. Ancak demografik özelliklerinden
bazılarını belirtmeyen katılımcılardan dolayı grupların toplam değerleri
farklılık göstermektedir. Aşağıda Tablo 1’de katılımcıların demografik
özellikleri ayrıntılı olarak verilmiştir.
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Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Nitelikleri
Demografik Nitelik
Cinsiyet

YaĢ

Mesleki Kıdem

Teorik Ders
Durumu

Alma

Uygulamalı Ders Alma
Durumu
Mezun Olduğu Bölüm

Gruplar
A. Kadın
B. Erkek
Toplam
A. 30 yaş ve daha az
B. 31-40 yaş arası
C. 41 yaş ve üzeri
Toplam
A. 1-5 yıl
B. 6-15 yıl
C. 16-25 yıl
D. 25 yıl ve üzeri
Toplam
A. Evet
B. Hayır
Toplam
A. Evet
B. Hayır
Toplam
A. Eğitim Fakültesi
B. Eğitim Enstitüleri
C. Diğer Fakülteler
Toplam

N

%
41,6
58,4
100,0
7,5
23,2
69,3
100,0
3,6
19,4
41,6
35,4
100,0
52,,0
48,0
100,0
45,3
54,7
100,0
57,3
19,6
23,01
100,0

173
243
416
30
93
278
401
15
81
174
148
418
218
201
419
189
227
416
239
82
96
417

Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerinin verildiği
Tablo 1 incelendiğinde, katılımcılar cinsiyet değişkenine göre ele alındığında
katılımcıların % 41,6’sı kadın öğretmenlerden oluşurken, % 58,4’ü ise erkek
öğretmenlerden oluşmaktadır. Yaş değişkenine göre, öğretmenlerin % 7,5’ini
30 yaş ve daha az yaştakiler, % 23,2’sini 31-40 yaş arasındakiler, % 69,3’ünü
41 yaş ve üzeri kişiler oluşturmaktadır. Öğretmenlerin mesleki kıdem
değişkenine göre dağılımına bakıldığında, öğretmenlerin % 3,6’sı 1-5 yıl
arası, % 19,4’ü 6-15 yıl arası, % 41,’sı 16-25 yıl arası ve % 35,4’ünün 25 yıl
ve üzeri mesleki kıdeme sahip olduğu görülmektedir. Teorik ders alma
durumu değişkenine göre öğretmenlerin dağılımı incelendiğinde, %52’sinin
beden eğitimi ve oyun dersi ile ilgili teorik ders aldığı, %48’inin ise teorik
ders almadığı görülmektedir. Uygulamalı ders alma değişkenine göre
öğretmenlerin dağılımı incelendiğinde, %45,3’ünün beden eğitimi ve oyun
dersi ile ilgili uygulamalı ders aldığı, %54,7’sinin uygulamalı ders almadığı
ortaya çıkmıştır. Mezun olduğu bölüm ve branş değişkenine göre,
katılımcıların % 57,3’ü Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği, % 19,6’sı 2 yıllık
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Eğitim Enstitüleri, % 23,01’inin ise başka branşlardan sınıf öğretmenliğine
geçen diğer fakülte mezunlarından oluştuğu görülmektedir.

Veri Toplama Araçları
Kara (2007) tarafından beden eğitimi dersine giren öğretmenlerin
yeterlik düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirdiği “Beden Eğitimi Dersi
Öğretmen Yeterlik Ölçeği” 6 boyut ve 39 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte; 114 arası maddeler ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin beden
eğitimi ve oyun dersi planlama ve ders hazırlığı yeterlilik düzeylerine ilişkin
görüşlerini, 15-18 arası maddeler öğretim, strateji, yöntem ve teknik yeterlilik
düzeylerine ilişkin görüşlerini, 19-22 arası maddeler materyal kullanma
yeterlilik düzeylerine ilişkin görüşlerini, 23-26 arası maddeler uygulama
yeterlilik düzeylerine ilişkin görüşlerini 27-31 arası maddeler sınıf yönetimi
yeterlilik düzeylerine ilişkin görüşlerini ve 32-39 arası maddeler ölçme ve
değerlendirme yeterlilik düzeylerine ilişkin görüşlerini ölçmektedir. Kara
(2007) geliştirdiği ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerini yapmıştır.
Ölçekte madde ve alt boyutları itibariyle Cronbach’s  değerlerini planlama
ve ders hazırlığı alt boyutunda 0,94; öğretim, strateji, yöntem ve teknik alt
boyutunda 0,89; materyal kullanma alt boyutunda 0,87; uygulama alt
boyutunda 0,88; sınıf yönetimi alt boyutunda 0,90; ölçme ve değerlendirme
alt boyutunda 0,94 olarak bulmuştur. Yaptığı güvenilirlik analizleri sonucunda
ise, test tekrar test katsayılarını (0,88 ile 0,96 arası) olarak hesaplamış ve
ölçeğin güvenilir olduğunu test etmiştir. Ölçeğin araştırmada kullanılmadan
önce yeniden Cronbach’s  değeri hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda
Cronbach’s  değeri 0,87 çıkmıştır. Bu değere göre ölçeğin iç tutarlılığa
sahip olduğu görülmektedir (>0,60).
Bu araştırmada kullanılan “Beden Eğitimi Dersi Öğretmen Yeterlik
Ölçeği” Cronbach-Alpha katsayıları iç tutarlılık için hesaplanmış genel
güvenilirliği α=0,87 olup oldukça güvenilir olduğu görülmektedir. Ölçeğin alt
boyutlarının güvenilirlikleri incelendiğinde, “Planlama ve Ders Hazırlığına
İlişkin Yeterlik Düzeyleri” alt boyutunun güvenilirliği α=0,87, “Öğretim,
Strateji, Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Yeterlik Düzeyleri” alt boyutunun
güvenilirliği α=0,85, “Materyal Kullanmaya İlişkin Yeterlilik Düzeyleri” alt
boyutunun güvenilirliği α=0,86 “Uygulamaya İlişkin Yeterlik Düzeyleri” alt
boyutunun güvenilirliği ise α=0,84, “Sınıf Yönetimine İlişkin Yeterlik
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Düzeyleri” alt boyutunun güvenilirliği α=0,84 ve “Ölçme ve Değerlendirmeye
İlişkin Yeterlik Düzeyleri” alt boyutunun güvenilirliği α=0,82 bulunmuştur.

Verilerin Analizi
Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
paket programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılanların demografik yapılarını
betimlemek için frekans analizi ve yüzde (%) gibi betimsel istatistikler
kullanılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersi
yeterliliklerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet, teorik ders alma durumu ve
uygulamalı ders alma durumu değişkenlerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek için bağımsız örneklemler t-Test (Independent
Samples t-Test); yaş, kıdem, mezun olduğu bölüm ve branşlarına göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Tek Yönlü Varyans Analizi (OneWay ANOVA) yapılmıştır. ANOVA’da farklılığın hangi kategoriler arasında
ortaya çıktığını belirlemek için Post Hoc testlerinde Tukey HSD testinden
faydalanılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun derslerindeki
genel ve alt boyutlardaki yeterliliklerinin tespiti için ise tek örneklemli OneSample Testi kullanılmıştır. Tüm bu istatistiksel çalışmalarda anlamlılık
düzeyi p = 0.05 varsayımı kabul edilmiştir.

BULGULAR
Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi
Yeterliliklerine ĠliĢkin Boyutlar Temelinde Genel GörüĢlerine Ait
Bulgular
Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersi yeterliliklerine
ilişkin
görüşlerinin
boyutlar
temelinde
genel
değerlendirmeleri
incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin kendilerini en çok yeterli gördükleri
boyut “sınıf yönetimi” (

=3.98) iken, en düşük düzeyde yeterli gördükleri

boyutun ise “materyal kullanma” ( =3.76) boyutu olduğu görülmektedir.
Diğer boyutlarda ise kendilerini sırasıyla; planlama ve derse hazırlık
boyutunda (

=3.93), ölçme ve değerlendirme boyutunda (

uygulama boyutunda (

=3.90),

=3.90) ve öğretim, strateji, yöntem ve teknik

boyutunda (
=3.78) yeterli gördükleri şeklinde görüş belirttikleri
görülmektedir (Tablo 2).
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Tablo 2: Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Yeterliliklerine İlişkin
Boyutlar Temelinde Genel Görüşlerine Ait Betimsel İstatistikler
Y
Y

N
Boyutlar
Planlama ve Ders Hazırlığına İlişkin Yeterlik
Düzeyleri
Öğretim, Strateji, Yöntem ve Tekniklerine İlişkin
Yeterlik Düzeyleri
Materyal Kullanmaya İlişkin Yeterlik Düzeyleri

N
423
423
423

Uygulamaya İlişkin Yeterlik Düzeyleri
423
Sınıf Yönetimine İlişkin Yeterlik Düzeyleri
423
Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Yeterlik Düzeyleri
423
Toplam değerlendirme
423

4
3,93
4
3,78
4
3,76
4
3,90
4
3,98
4
3,90
4
3,88

Ss
3
0,81
3
0,84
3
0,87
3
0,86
3
0,83
3
0,84
3
0,84

Yorum

Y
Yeterli
Y
Yeterli
Y
Yeterli
Y
Yeterli
Y
Yeterli
Y
Yeterli
Y
Yeterli

Cinsiyet DeğiĢkenine Göre Bulgular
Sınıf öğretmenlerinin, beden eğitimi ve oyun dersi yeterliliklerine
ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek için yapılan ilişkisiz örneklemler için t testine göre, planlama ve
ders hazırlığı [t(416)= - ,529, p>0], öğretim, strateji, yöntem ve teknik
[t(416)= -1,162, p>0], materyal kullanma [t(416)= -1,428, p>0], uygulama
[t(416)= -,985 p>0], sınıf yönetimi [t(416)= -1,278, p>0], ölçme ve
değerlendirme [t(416)= -1,467, p>0] boyutlarında kadın öğretmenlerin test
puan ortalamaları ile erkek öğretmenlerin test puan ortalamaları arasında
anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Bu bulgu, sınıf öğretmenlerinin beden
eğitimi ve oyun dersi yeterliliklerine ilişkin görüşleri ile cinsiyetleri arasında
anlamlı bir ilişkinin olmadığını göstermektedir. Erkek ve kadın sınıf
öğretmenlerinin görüşleri birbirine yakın olmakla birlikte, erkek
öğretmenlerin kadın öğretmenlere nazaran, tüm boyutlarda az da olsa daha
yüksek düzeyde görüş belirttikleri anlaşılmaktadır (Tablo 3).
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Tablo 3: Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Yeterliliklerine İlişkin
Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırması
N
Boyutlar

Gruplar

N

A) Kadın

173

3,90

Planlama ve Ders Hazırlığı

Öğretim, Strateji,
Yöntem ve Teknik

Materyal Kullanma

Uygulama

Sınıf Yönetimi

Ölçme ve Değerlendirme

P
Ss
3
0,76
3
0,68

B) Erkek
Toplam

243
416

3,94

A) Kadın

173

3,73

B) Erkek
Toplam

243
416

3,86

3
0,76
3
1,18

A) Kadın

173

B) Erkek
Toplam

243
416

1
3,77
2
3,86

2
0,63
2
0,59

A) Kadın

173

B) Erkek
Toplam

243
416

1
3,85
2
3,93

3
0,80
3
0,81

A) Kadın

173

B) Erkek
Toplam

243
416

A) Kadın

173

B) Erkek
Toplam

243
416

1
3,95
2
4,08
1
3,84
2
3,96

Sd

T

p

-,559

,,577

-1,162

,246

-1,428

,154

-,985

,325

-1,278

,202

-1,467

,143

0
4
4130

0
1
413

4

,

0
0
413

4

,

0
0
413

4

0

4

1

4

,

0,78
1,15

13
0

4

0

4

,

0,76
0,89

13

,

YaĢ DeğiĢkenine Göre Bulgular
Farklı üç yaş kategorisine göre gruplandırılmış sınıf öğretmenlerinin
yaşlarına göre beden eğitimi ve oyun dersi alt boyut yeterliklerine dair
aralarında anlamlı bir farkın olup olmadığına bakmak için ANOVA Testi
yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre planlama ve ders hazırlığı, öğretim,
strateji yöntem ve teknik, materyal kullanma, uygulama ile ölçme ve
değerlendirme boyutlarında gruplar arasında anlamlı bir farkın olmadığı, sınıf
yönetimi boyutunda ise anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür [F(2- 399) =
3.51 p<0]. Bu anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için
Post Hoc testlerinden Tukey testi ile analize devam edildi. Tukey testi
analizine göre anlamlı farkın 30 yaş ve daha az ile 41 yaş ve üzeri gruptaki
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öğretmenler arasında olduğu görüldü. Buna göre 30 yaş ve daha az gruptaki
öğretmenlerin, beden eğitimi ve oyun dersi sınıf yönetimi yeterliliklerinin 41
yaş ve üzeri gruptaki öğretmenlere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu
söylenebilir.
Tablo 4: Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Yeterliliklerine İlişkin
Görüşlerinin Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırması
N
N
Boyutlar
Planlama
ve
Ders
Hazırlığı

Gruplar
A) 30 yaş ve daha az
B) 31-40 yaş arası

N
30
93

4,15
4,05

Ss
0,54
0,77

C) 41 yaş ve üzeri

278

3,88

0,68

Toplam
Öğretim,
Strateji,
Yöntem ve
Teknik

Materyal
Kullanma

30

3,97

0,58

B) 31-40 yaş arası

93

3,76

0,73

C) 41 yaş ve üzeri

278

3,83

1,14

Uygulama

30

3,07

0,55

B) 31-40 yaş arası

93

2,83

0,59

C) 41 yaş ve üzeri

278

2,82

0,59

30

4,21

0,68

B) 31-40 yaş arası
C) 41 yaş ve üzeri

93
278

3,97
3,87

0,82
0,77

Ölçme ve
Değerlendi
rme

30

4,50

2,00

B) 31-40 yaş arası

93

4,05

0,76

C) 41 yaş ve üzeri

278

3,99

0,90

,31

2-399

,43

,33

2-399

2,21

,99

2-399

2,72

,60

2-399

3,51

,36*

2-399

,58

,56

A-C

401

A) 30 yaş ve daha az

30

4,09

0,61

B) 31-40 yaş arası

93

3,92

0,79

C) 41 yaş ve üzeri

278

3,92

0,85

Toplam

3,45

401

A) 30 yaş ve daha az

Toplam

2-399

401

A) 30 yaş ve daha az

Toplam
Sınıf
Yönetimi

F AnlamlıP Fark
P (Tukey)

401

A) 30 yaş ve daha az

Toplam

F

401

A) 30 yaş ve daha az

Toplam

Sd

401

Grupların ortalamaları dikkate alındığında, 30 ve daha az yaş
grubundaki öğretmenlerin beden eğitimi ve oyun dersine dair tüm boyutlarda
diğer yaş gruplarındaki öğretmenlere nazaran kendilerini daha yeterli düzeyde
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gördükleri ortaya çıkmıştır. 41 yaş ve üzeri yaş grubundaki öğretmenlerin ise
öğretim, strateji, yöntem ve teknik boyutu hariç diğer tüm boyutlarda
kendilerini diğer yaş grubundaki öğretmenlere göre daha az yeterli gördükleri
sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 4).

Mesleki Kıdem DeğiĢkenine Göre Bulgular
Farklı 4 mesleki kıdeme göre gruplandırılan öğretmenlerin, Beden
Eğitimi ve oyun dersi yeterliliklerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı fark
olup olmadığını sınamak için, mesleki kıdemlerine göre oluşturulan grupların
görüşlerinin ortalamaları ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi
(One-Way ANOVA) ile karşılaştırılmıştır. Yapılan ANOVA testi sonuçlarına
göre p değeri ,05 ten büyük çıkmıştır. P değeri .05’ ten büyük çıktığı için
Tukey testine gerek duyulmamıştır. Anova testi sonuçlarına göre sınıf
öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersi yeterliliklerinde bütün boyutlarda
kıdemlerine göre anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür (p>0.05).
Tablo 5: Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Yeterliliklerine İlişkin
Görüşlerinin Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Karşılaştırması
Anlamlı
Boyutlar
Gruplar
N
S
Sd
F
P
Fark
(Tuk
ey)
A) 1-5 yıl 15
4,03 0,97
B) 6-15 81
4,11 0,81
Planlama ve yıl
,062
Ders Hazırlığı C)16174
3,85 0,69 3-417
2,46
25yıl
D) 25 yıl
ve üzeri
148
3,93 0,65
418
Toplam
A) 1-5 yıl 15
3,86 0,99
B) 6-15 81
3,85 0,72
Öğretim,
,928
yıl
Strateji,
C) 16-25 174
3,78 1,30 3-417
,152
Yöntem
ve yıl
Teknik
D) 25 yıl
ve üzeri
148
3,85 0,82
418
Toplam
A) 1-5 yıl 15
3,06 0,78
B) 6-15 81
2,89 0,58
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yıl
C) 16-25
yıl
D) 25 yıl
ve üzeri

Materyal
Kullanma

Uygulama

Sınıf Yönetimi

Ölçme
ve
Değerlendirme

Toplam
A) 1-5 yıl
B) 6-15
yıl
C) 16-25
yıl
D) 25 yıl
ve üzeri
Toplam
A) 1-5 yıl
B) 6-15
yıl
C) 16-25
yıl
D) 25 yıl
ve üzeri
Toplam
A) 1-5 yıl
B) 6-15
yıl
C) 16-25
yıl
D) 25 yıl
ve üzeri
Toplam

,206
174

2,77

0,63

148
418

2,84

0,58

15
81

4,23
4,02

1,12
0,76

174

3,87

0,79

148
418

3,91

0,81

15
81

4,20
4,25

1,08
1,33

174

3,91

0,77

3-417

1,53

3-417

1,57

3-417

2,20

,195

,087
148
418

4,02

1,05

15
81

3,99
4,03

1,04
0,71

3,83

0,78

3,96

0,96

174

148
418

3-417

1,16

,324

Teorik Ders Alma Durumu DeğiĢkenine Göre Bulgular
Sınıf öğretmenlerinin, beden eğitimi ve oyun dersi yeterliliklerine
ilişkin görüşlerinin teorik ders alma durumuna göre farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek için yapılan ilişkisiz örneklemler için T testine
göre, planlama ve ders hazırlığı [t(418)= 3.50, p<0], materyal kullanma [t(418)=
2.92, p<0], uygulama [t(418)= 4.15, p<0] sınıf yönetimi [t(418)= 4.22, p<0] ve
ölçme ve değerlendirme[t(418)= 4.08, p<0] boyutlarında teorik ders alan
öğretmenler ile teorik ders almayan öğretmenlerin test puan ortalamaları
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arasında, dikkat çekici bir şekilde teorik ders alan öğretmenlerin lehine
anlamlı bir farklılık görülmüştür. Öğretim, strateji, yöntem ve teknik
boyutunda ise [t(418)= 1.82, p>0], teorik ders alan öğretmenler ile teorik ders
almayan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı ortaya çıkmıştır
(Tablo 6).
Tablo 6: Sınıf öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Yeterliliklerine İlişkin
Görüşlerinin Teorik Ders Alma Değişkenine Göre Karşılaştırması
Boyutlar

Planlama ve Ders Hazırlığı

Gruplar

N

A) Teorik ders aldım

218

B) Teorik ders almadım

201

Toplam
A) Teorik ders aldım
Öğretim, Strateji, Yöntem ve Teknik B) Teorik ders almadım
Toplam

Materyal Kullanma

0,67

417 3,50 ,001*

3,80

0,74

218

3,91

0,75

201

3,72

1,27

P

417 1,82 ,069

419
0,60

B) Teorik ders almadım

201

2,73

0,61

417 2,92 ,004*

419

A) Teorik ders aldım

218

4,06

0,75

B) Teorik ders almadım

201

3,74

0,83

417 4,15 ,000*

419

A) Teorik ders aldım

218

4,23

1,15

B) Teorik ders almadım

201

3,81

0,79

417 4,22 ,000*

419

A) Teorik ders aldım

218

4,08

0,85

B) Teorik ders almadım

201

3,75

0,80

Toplam

t

419

2,91

Toplam

Ölçme ve Değerlendirme

4,05

218

Toplam

Sınıf Yönetimi

sd

A) Teorik ders aldım

Toplam

Uygulama

SS

417 4,08 ,000*

419

*p<.05

Yapılan t testi sonucunda teorik ders alan sınıf öğretmenlerinin sınıf
yönetimi alt boyutunda kendilerini “çok yeterli” (4,23), almayanların
kendilerini “yeterli” (3,81); materyal kullanma alt boyutunda hem teorik ders
alan (2,91) hem almayan (2,73) öğretmenlerin kendilerini “kısmen yeterli”;
planlama ve ders hazırlığı, öğretim, strateji, yöntem ve teknik, uygulama ve
ölçme ve değerlendirme alt boyutlarında ise kendilerini “yeterli” gördükleri
sonucuna ulaşılmıştır.
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Uygulamalı Ders Alma Durumu DeğiĢkenine Göre Bulgular
Sınıf öğretmenlerinin, beden eğitimi ve oyun dersi
yeterliliklerine ilişkin görüşlerinin uygulamalı ders alma durumuna
göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan ilişkisiz
örneklemler için T testine göre, planlama ve ders hazırlığı [t(416)= 3.54,
p<0], öğretim, strateji, yöntem ve teknik boyutunda [t(416)= 2.31, p>0],
materyal kullanma [t(416)= 4.19, p<0], uygulama [t(416)= 4.85, p<0] sınıf
yönetimi [t(416)= 3.75, p<0] ve ölçme ve değerlendirme[t(416)= 4.52,
p<0] boyutlarında uygulamalı ders alan öğretmenler ile uygulamalı ders
almayan öğretmenlerin test puan ortalamaları arasında, dikkat çekici bir
şekilde uygulamalı ders alan öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık
görülmüştür. (Tablo 7).
Tablo 7: Sınıf öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Yeterliliklerine İlişkin
Görüşlerinin Uygulamalı Ders Alma Değişkenine Göre Karşılaştırması
Boyutlar

Gruplar

N

SS

Sd

t

A) Uygulamalı ders aldım

189

4,07

0,64

414

3,54

,000*

227

3,82

0,76

189

3,95

0,74

414

2,31

,021*

227

3,71

1,22

414

4,19

,00*

414

4,85

,000*

414

3,75

,000*

414

4,52

,000*

Planlama ve Ders
B) Uygulamalı ders almadım
Hazırlığı
Toplam
A) Uygulamalı ders aldım
Öğretim,
Strateji,
B) Uygulamalı ders almadım
Yöntem ve Teknik
Toplam
Materyal Kullanma

Uygulama

2,96

0,55

B) Uygulamalı ders almadım

227

2,71

0,63

ve

416

A) Uygulamalı ders aldım

189

4,11

0,73

B) Uygulamalı ders almadım

227

3,73

0,82

416

A) Uygulamalı ders aldım

189

4,23

1,02

B) Uygulamalı ders almadım

227

3,86

0,98

Toplam
Ölçme
Değerlendirme

416
189

Toplam
Sınıf Yönetimi

416

A) Uygulamalı ders aldım

Toplam

416

A) Uygulamalı ders aldım

189

4,12

0,86

B) Uygulamalı ders almadım

227

3,75

0,79

Toplam

416

*p<.05
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Yapılan t testi sonucunda uygulamalı ders alan sınıf öğretmenlerinin
sınıf yönetimi alt boyutunda kendilerini “çok yeterli” (4,23), almayanların
kendilerini “yeterli” (3,86); materyal kullanma alt boyutunda hem uygulamalı
ders alan (2,96) hem almayan (2,71) öğretmenlerin kendilerini “kısmen
yeterli”; planlama ve ders hazırlığı, öğretim, strateji, yöntem ve teknik,
uygulama ve ölçme ve değerlendirme alt boyutlarında ise kendilerini “yeterli”
gördükleri sonucuna ulaşılmıştır.

Mezun Olduğu Bölüm ve BranĢ DeğiĢkenine Göre Bulgular
Sınıf öğretmenlerinin mezun oldukları bölüm ve branşa göre beden
eğitimi ve oyun dersine dair yeterlikleri arasında anlamlı bir farkın olup
olmadığına bakmak için Anova testi yapılmıştır. Yapılan Anova testi
sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. Bu anlamlı
farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Post Hoc testlerinden
Tukey testi ile analize devam edilmiştir. Tukey testi analizine göre planlama
ve ders hazırlığı [F(2-416) = 6,24 p<0] ve sınıf yönetimi [F(2-416) = 5,58
p<0] boyutlarında 4 yıllık Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü
mezunları ile 2 yıllık Eğitim Enstitüleri mezunları ve başka branşlardan sınıf
öğretmenliğine geçen diğer fakülte mezunları arasında anlamlı bir farkın
olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre 4 yıllık Eğitim Fakültesi Sınıf
Öğretmenliği Bölümü mezunlarının, beden eğitimi ve oyun dersi planlama ve
ders hazırlığı boyutu ile sınıf yönetimi boyutlarında 2 yıllık Eğitim Enstitüleri
mezunları ve başka branşlardan sınıf öğretmenliğine geçen diğer fakülte
mezunlarına göre kendilerini daha yeterli gördükleri söylenebilir (Tablo 8).
Tablo 8: Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Yeterliliklerine İlişkin
Görüşlerinin Mezun Oldukları Bölüm ve Branş Değişkenine Göre Karşılaştırması
Boyutlar

Gruplar

N

Ss

Planlama ve
Ders Hazırlığı

A)
4
Yıllık
Eğitim Fakültesi
Sınıf
Öğretmenliği

239

4,04

1,28

B)
2
Yıllık
Eğitim Enstitüleri

82

3,78

1,08

C)
Diğer
Branşlardan

96

3,78

1,25

Sd

F

p

Anlamlı Fark
(Tukey)
A-B

2-416

6,24

,002*

A-C
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Geçen
Diğer
Fakülte
Mezunları

Öğretim,
Strateji,
Yöntem
Teknik

Materyal
Kullanma

Uygulama

128

ve

Toplam

417

A)
4
Yıllık
Eğitim Fakültesi
Sınıf
Öğretmenliği

239

3,84

0,75

B)
2
Yıllık
Eğitim Enstitüleri

82

3,69

0,84

C)
Diğer
Branşlardan
Geçen
Diğer
Fakülte
Mezunları

96

3,84

1,63

Toplam

417

A)
4
Yıllık
Eğitim Fakültesi
Sınıf
Öğretmenliği

239

2,89

0,59

B)
2
Yıllık
Eğitim Enstitüleri

82

2,68

0,62

C)
Diğer
Branşlardan
Geçen
Diğer
Fakülte
Mezunları

96

2,75

0,62

Toplam

417

A)
4
Yıllık
Eğitim Fakültesi
Sınıf
Öğretmenliği

239

4,02

0,77

B)
2
Yıllık
Eğitim Enstitüleri

82

3,67

0,85

C)
Diğer
Branşlardan
Geçen
Diğer
Fakülte
Mezunları

96

3,81

0,81

2-416

,71

,492

2-416

4,42

,013*

A-B

2-416

6,67

,001*

A-B
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Sınıf Yönetimi

Ölçme
ve
Değerlendirme

Toplam

417

A)
4
Yıllık
Eğitim Fakültesi
Sınıf
Öğretmenliği

239

4,17

1,13

B)
2
Yıllık
Eğitim Enstitüleri

82

3,81

0,81

C)
Diğer
Branşlardan
Geçen
Diğer
Fakülte
Mezunları

96

3,85

0,81

Toplam

417

A)
4
Yıllık
Eğitim Fakültesi
Sınıf
Öğretmenliği

239

4,01

0,87

B)
2
Yıllık
Eğitim Enstitüleri

82

3,75

0,77

C)
Diğer
Branşlardan
Geçen
Diğer
Fakülte
Mezunları

96

3,82

0,80

Toplam

417

A-B

2-416

5,58

,004*

A-C

2-416

3,73

,025*

A-B

*p<.05

Elde edilen bulgulara göre sınıf öğretmenlerinin mezun oldukları
bölüme göre öğretim, strateji yöntem ve teknik boyutunda aralarında anlamlı
bir farkın olmadığı görülmüştür. Bunun yanında materyal kullanma [F(2-416)
= 4,42 p<0], uygulama [F(2-416) = 6,67 p<0] ve ölçme değerlendirme [F(2416) = 3,73 p<0] boyutlarında 4 yıllık Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği
mezunları ile 2 yıllık Eğitim Enstitüleri mezunları arasında anlamlı bir farkın
olduğu, bu anlamlı farkın da 4 yıllık Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği
mezunları lehine olduğu görülmüştür (Tablo 8). Ayrıca puan ortalamalarına
bakıldığında tüm boyutlarda 4 yıllık Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği
mezunlarının 2 yıllık Eğitim Enstitüleri mezunları ile başka branşlardan sınıf
öğretmenliğine geçen diğer fakülte mezunlarına göre kendilerini beden
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eğitimi ve oyun dersinde daha yeterli gördükleri söylenebilir. 2 yıllık Eğitim
Enstitüleri mezunlarının ise tüm boyutlarda kendilerini en az yeterli gören
grup oldukları söylenebilir.
TARTIġMA SONUÇ VE ÖNERĠLER
Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersi yeterliliklerine
ilişkin görüşlerinin incelendiği bu araştırmada, öğretmenlerin cinsiyet, yaş,
mesleki kıdem, beden eğitimi ve oyun dersi öğretimine ilişkin teorik ve
uygulamalı ders alma durumları ile mezun oldukları öğretim düzeyi ve branş
gibi bağımsız değişkenler temelinde görüşleri arasında anlamlı farklıklar
belirlenmeye çalışılmıştır.
Kara (2007) sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersi yeterlilik
düzeylerini belirlemek amaçlı bir çalışma yapmıştır. Sınıf öğretmenlerinin
beden eğitimi dersi öğretim düzeylerinde demografik özelliklerine göre
herhangi bir farklılık olup olmadığını incelediğinde, cinsiyet ve kıdemleri
açısından anlamlı bir farklılık olmadığını, ancak Eğitim Fakültesi
mezunlarının diğer fakülte ve Eğitim Enstitüleri mezunlarına göre kendilerini
daha yeterli gördükleri sonucuna ulaşmıştır. Araştırma sonuçlarına göre teorik
ve uygulamalı ders alan öğretmenlerin, almayan öğretmenlere göre kendilerini
daha fazla yeterli gördükleri sonucuna ulaşmıştır. Elde ettiği bulgularda sınıf
öğretmenlerinin beden eğitimi dersi öğretiminde kendilerini sırasıyla sınıf
yönetimi, planlama-ders hazırlığı, uygulama ve ölçme değerlendirme alt
boyutlarında yeterli gördükleri sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuçların ise
araştırmamız sonucunda ortaya çıkan bulguları destekler nitelikte olduğu
görülmüştür. Materyal kullanma alt boyutunda ise kendilerini kısmen yeterli
gördükleri sonucuna ulaşmıştır. Bu durum elde ettiğimiz bulgularla
örtüşmemektedir.
Araştırmamızda sınıf öğretmenlerinin planlama ve ders hazırlığı,
uygulama ve ölçme değerlendirme boyutlarında kendilerini yeterli
hissetmektedir sonucuna ulaşılmıştır. Benzer durum Morgan & Hansen (2007)
tarafından yapılan araştırmada da ortaya çıktığı görülmektedir. Yapılan
araştırmada, sınıf öğretmenlerinin Beden Eğitimi derslerinin planlamasını,
uygulamasını ve değerlendirmesini istenilen düzeyde yapamadıkları ortaya
çıkmıştır. Bu durum yapılan araştırmamızı destelemekte ve benzer sonuçlar
verdiği görülmektedir.
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Dalaman (2010) ilköğretim birinci kademede görev yapan
öğretmenlerin beden eğitimi dersi öğretim programı kazanımlarının
gerçekleşme durumunu tespit etme amaçlı yaptığı çalışmada sınıf
öğretmenlerinin beden eğitimi dersini işlerken zorlanmadıklarını; beden
eğitimi dersine ait kazanımların çoğunun öğretmenler tarafından
gerçekleştirildiği sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuç çalışmamız sonucunda elde
ettiğimiz bulgularla örtüşmektedir.
Cinsiyet değişkeni bağlamında araştırmamızda, cinsiyetin herhangi
bir farklılaşmayı etkilemediği görülmüştür. Ancak eğitim türü değişkeni
bağlamında farklılaşma olduğu ortaya çıkmıştır. Mamak (2012) tarafından
yapılan araştırmada ilköğretim okullarında beden eğitimi derslerinin
amaçlarına ulaşma düzeyini etkileyen faktörleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırma sonucunda ilköğretim okullarında beden eğitimi derslerinin
amaçlarına ulaşma düzeyinde katılımcıların cinsiyet ve eğitim türü
değişkenlerinde herhangi bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Cinsiyet
değişkeninde herhangi bir farklılaşmanın olmaması çalışmamız sonucunda
elde ettiğimiz bulgularla örtüşen bir sonuçken, eğitim türü değişkeninde
farklılaşmanın olmaması bulgularımızla örtüşmemektedir.
Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun derslerinde kendilerini
yeterli hissettikleri, branş öğretmenlerinin daha başarılı olacakları görüşüne
katılmadıkları araştırmamızda ortaya çıkan sonuçlar arasında yer almaktadır.
Ceylan (2006) ve Kangalgil (1999) tarafından yapılan araştırmada sınıf
öğretmenlerinin beden eğitimi dersi hakkındaki görüşleri, beklentileri ve bu
beklentilerinin gerçekleşme düzeyini belirlemek istemiştir. Araştırma
sonucunda sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersi öğretimi için yeterli
olmadıkları ve beden eğitimi dersleri için branş öğretmenlerine ihtiyaç
duydukları sonucuna ulaşmıştır. Benzer biçimde Çiçek (2008) tarafından
yapılan araştırmada ilköğretim birinci kademede işlenen beden eğitimi
derslerinin sınıf öğretmenlerince değerlendirilmesi istenmiştir. Araştırma
sonucunda, sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersini uygulamada yetersiz
olduğu ve sınıf öğretmenlerinin görüşleri arasında cinsiyet, yaş, lisans türü ve
hizmet süresi değişkenlerine göre farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Bu
sonuçlar araştırmamız sonucunda elde ettiğimiz sınıf öğretmenlerinin beden
eğitimi ve oyun derslerinde kendilerini yeterli hissetmektedir bulgusuyla
örtüşen bir sonuç değil ancak sınıf öğretmenlerinin görüşleri arasında yaş ve
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lisans türü değişkenlerine göre farklılaşmanın olması sonucu ise çalışmamız
bulgularıyla örtüşmektedir. Sınıf öğretmenlerinin bu araştırmada kendilerini
yeterli hissetmelerinin gerekçesi olarak öğretmen yetiştirmede yapılan
program yenileme çalışmaları, öğretmenleri hizmet içi eğitim yoluyla
kendilerini yetiştirmeleri, bilgi ve teknolojiye erişimin daha ulaşılabilir olması
söylenebilir.
Arslan (2008) sınıf öğretmenlerinin ilköğretim 1. kademede beden
eğitimi derslerine ve beden eğitimi programlarına ilişkin görüşlerini incelemiş
ve bu görüşler arasında hizmet yılına, cinsiyete ve mezun oldukları bölüme
göre anlamlı bir fark olup olmadığını araştırmıştır. Araştırma sonucuna göre,
beden eğitimi dersi işlemek için kendini yeterli gören sınıf öğretmenlerinin
oranını %23.8 olarak bulmuş ve sınıf öğretmenlerinin görüşleri arasında
cinsiyete, hizmet yılına ve mezun oldukları bölüme göre anlamlı farklar
olduğunu tespit etmiştir. Sınıf öğretmenlerinin görüşleri arasında cinsiyete ve
hizmet yılına göre anlamlı farklılaşmanın olması araştırmamız bulgularıyla
örtüşen bir sonuç değilken, mezun oldukları bölüme göre aralarında anlamlı
farklılaşmanın olması araştırmamız bulgularıyla örtüşen bir sonuçtur. Yine
beden eğitimi dersi işlemek için kendilerini yeterli gören sınıf öğretmenlerinin
oranını %23.8 olarak bulması araştırmamız bulgularıyla örtüşen bir sonuç
değildir.
ÖNERĠLER
Araştırmada ortaya çıkan, teorik ders alan öğretmenlerin teorik ders
almayan öğretmenlerden ve uygulamalı ders alan öğretmenlerin uygulamalı
ders almayan öğretmenlerden beden eğitimi ve oyun derslerinde daha yeterli
oldukları sonucundan hareketle, Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği
bölümünde okuyan öğrencilerin kendilerini daha yeterli hissetmeleri için
Eğitim Fakültelerinde beden eğitimi ve oyun ders saatlerinin arttırılması
gerekmektedir. Özellikle mevcut durumda sadece teorik olarak okutulan oyun
ve fiziki etkinlikler dersi ile birlikte fakültelere uygulama dersleri de
konulabilir.
Kendilerini özellikle materyal kullanma alt boyutunda eksik hisseden
öğretmenlerin, beden eğitimi ve oyun dersi için ihtiyaç duydukları malzeme,
materyal, teknolojik donanım, saha, alan ve her türlü araç-gereç ihtiyaçları
gerekli birimler tarafından temin edilebilir.
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Beden eğitimi ve oyun derslerinin bireyi tüm yönleriyle bir bütün
olarak geliştirdiği gerçeğinden hareketle beden eğitimi ve oyun derslerine
daha fazla önem verilebilir.
Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersi öğretmen klavuz
kitabı ile oyun ve fiziki etkinlikler kartlarından daha fazla yararlanmaları
tavsiye edilebilir.
Sınıf öğretmenlerinin diğer derslerde olduğu gibi beden eğitimi ve
oyun derslerine de planlama ve hazırlık yaparak girmeleri önerilebilir.
Kendilerini beden eğitimi ve oyun derslerinde yetersiz gören ve
üniversitede bu dersle ilgili eğitim almayan öğretmenlerin hizmet içi
faaliyetlerle eksikliklerini kapatma yoluna gidilebilir.
Beden eğitimi, oyun ve sporla ilgili güncel yayınların sınıf
öğretmenleri tarafından takip edilmeleri önerilebilir.
Sağlıklı yaşam ile spor arasındaki önemin öğretmenler, veliler ve
öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılarak beden eğitimi ve oyun derslerine
daha fazla önem verilmesi sağlanabilir.
Beden eğitimi ve oyun dersi çocuğun bir bütün halinde tüm yönleriyle
gelişmesine etki eden bir derstir. İlkokullarda sınıf öğretmenleri bu derse
girmektedir. Bu nedenle sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun
derslerinde kendilerini ne ölçüde yeterli hissettikleri, hangi sıkıntıları
yaşadıkları konusundaki düşüncelerini belirlemeye yönelik çalışmalar
yapılabilir.
Öğrencilerin en çok sevdiği dersten biri olan beden eğitimi ve oyun
dersinde öğretmenlerinden ve dersten ne beklediklerini tespit etmeye yönelik
çalışmalar yapılabilir.
Türkçe, matematik, fen bilimleri gibi dersleri önemseyip beden
eğitimi, resim, müzik gibi dersleri önemsiz gören velilerin beden eğitimi ve
oyun dersinin önemine ilişkin görüşlerini tespit etme amaçlı çalışmalar
yapılabilir.
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GĠRĠġ
Eğitim, il iyi araĢt ran, öğrenen ve il iyi kullanan sosyal
sorumluluk ilin ine sa ip ireyler yetiĢtirmeyi ama lamakta r. Topluma
Hizmet Uy ulamalar na temel oluĢturan üĢün e, sosyal sorumluluk
kavram r. Sosyal sorumluluk, kiĢilerin
avran Ģlar n
avran Ģlar n
sonu lar n özönüne alarak üzenlemeleri olarak tan mlana ilir Saran v .,
2011). Topluma izmet uy ulamalar , öğren ilerin emokratik ayat n ir
ereği olarak sosyal sorumluluk, akti kat l m ve emokrasi ilin i ile
yetiĢmesini sağlayan ir öğrenme yaklaĢ m olarak örülmekte ir Uğurlu ve
K ral, 2013). Jo n Dewey 1996) ise eğitimin ayatta yaparak öğrenilen,
öğrenilenlerin e toplum i in ay al ir i im e kullan lmas süre i ol uğunu
a klam Ģt r. Dewey‟in uy ulama ve pra matik yaklaĢ m asl n a topluma
izmet uy ulamalar n n teorik temelini oluĢturmakta r. Tari sel süre
i erisin e THU‟nun tan mlanmas
oyutun a
eĢitli ikirler ortaya
konulmuĢtur. lanyaz n in elen iğin e, THU‟nun öğretmen yetiĢtirme e
önemli ir konu ol uğu örülür Ja o y, 1996; n erson, Swi k ve Y ,
2001; Boyle-Baise, 2002). “THU” ise; “Toplumun er ireyin umutlar na,
ereksinimlerine ve kay lar na itap etmenin yan s ra; u pro rama kat lan
er ir kat l m i in en kuĢaklar n a eğitimin e etkin rol alma rsat n
el e ettikleri ir süre ” olarak tan mlanmakta r NSLC, 2009, s. 12). “THU”
öğren ilere yeni e in ikleri e eri ve il ileri toplum i in eki “ er ek yaĢam
urumlar ”n a kullana ilmeleri i in olanaklar sağlamak ve ayn zaman a
ireylerin kazan klar e erileri ele ekteki kariyerlerine ve yaĢamlar na
aktara ilme süre i olarak tan mlanmakta r Queza a ve C ristop erson,
2005).
Topluma izmet uy ulamalar n n öğretmen yetiĢtirme pro ram n a
ers olarak yer almas 2006 y l n a yap lan pro ram eğiĢikliği ile olmuĢtur.
Üniversitelerin en önemli örevlerin en iri olan topluma izmet örevinin
eğitim akültelerinin e ilimsel eğitimin evaml l ğ n sağlama yolun a
üstlenmesi ereken önemli örevler en iri olmas u ersin öğretmen
yetiĢtirme pro ram n a yer almas na se ep olmuĢtur. Öztürk ve Kaymak
(2009).2006–2007 aka emik y l n an iti aren uy ulanan yeni öğretmen
yetiĢtirme pro ram n a teorik erslerin yan s ra uy ulamaya yönelik erslere
ağ rl k verilmesi ikri enimsenmiĢ ve u kapsam a pro ramlara THU ersi
konulmas karar al nm Ģt r. THU ersi eğitim akültelerine ağl ana ilim
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allar n n eğitim-öğretim planlar n n niteliklerine öre ü ün ü veya ör ün ü
s n ta üz ya a a ar önemin e ir saati teorik, iki saati uy ulamal olmak
üzere a tal k ü saat ola ak Ģekil e yürütülmekte ir. Bu ers ile öğretmen
a aylar n n toplum aki ün el sorunlar n elirleyip özüm üretmeye yönelik
pro eler az rlamas , panel, kon erans, kon re, sempozyum i i ilimsel
etkinliklere izleyi i, konuĢma veya üzenleyi i olarak kat lmas , sosyal
sorumluluk kapsam n a irtak m pro eler e önüllü olarak yer almas
ama lanmakta r. Bununla irlikte öğretmen a aylar n n topluma izmet
al Ģmalar n n okullar a uy ulanmas na iliĢkin temel il i ve e erileri
kazanmalar e e lenmekte ir. Yüksek Öğretim Kurulu, 2019). THU ersi
öğretmen a aylar na özyeterlilik, öz ark n al k özsay
ak m n an katk a
ulunmakta, öğretmenliğe karĢ
örüĢlerini olumlu etkileyerek topluma
izmet etme ve insanlarla il ili il ilerinin artmas n sağlamakta ve
iletiĢimlerini kuvvetlen irmekte ir Wa e, 1997). THU kapsam n a; teorik ve
pratik olarak toplumsal ilin kazan rmak ve uy ulama s ras n a iĢ irliği,
ayan Ģma, iletiĢim ve öz
eğerlen irme
e erilerini
eliĢtirmek
e e lenmekte ir C ivaBartoll, Capella-Peris Pallar s-Piquer, 2018).
Ġl ili alan yaz n a Topluma Hizmet Uy ulamalar ile il ili eĢitli
al Ģmalar er ekleĢtirilmiĢtir (Akcanca ve Girgin, 2020; etin ve Sönmez,
2009; Deliveli, 2021;Elma ve iğerleri, 2010; Öz emir ve Tok an, 2010;
Öz emir, 2011; Kara ve iğerleri,2017; Y lmaz ve rslan, 2016); Yelken ve
Tanr sever, 2011; etinkaya, 2018; EkĢi ve Cinoğlu, 2012; Kü ükoğlu, 2012;
Kesten ve iğerleri 2014; Kartal, 2020; Permaul, 2009; Uğurlu ve K ral, 2013;
Bel ağ ve iğerleri 2015; Boran ve KarakuĢ, 2017;Ayk r , 2017; Tiet en,
2016) ulunmakta r. Eğitim sistemi sorunlara özüm üretme konusun a
yetkin ireyler yetiĢtirmeyi ama lamakta r. Bu ne enle eğitim sistemlerin e
erekli
üzenlemeler
i tiya lar
oğrultusun a
yap lm Ģt r.
Bu
üzenlemeler en ir tanesi ise Topluma Hizmet Uy ulamalar ersinin eğitim
akültelerin e yer almaya aĢlamas r. Bu ers enel anlam a öğretmen
a aylar na özsay , ark n al k, yeterlilik i i insani ve kiĢisel yetkinlikleri
kazan rmakta ve öğretmenlik mesleğine ak Ģ a lar n olumlu yön e
eliĢtirmekte ir. THU ersi ütün öğretmen a aylar i in önemli ir ers
olmakla era er, sosyal il iler eğitimin eki ileĢenler üĢünül üğün e
sosyal il iler öğretmen a aylar a na a a önemli ir ers olarak yer
almakta r. NCSS 2000) „e öre topluma izmet uy ulamalar 21. yy sosyal
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il iler eğitimin e önemli ileĢenler en iri olarak örülmekte ir. Sosyal
Bil iler öğretmenlerinin kazan rmay ama la ğ eğerler ve Sosyal Bil iler
ersinin kapsam üĢünül üğün e; topluma izmet uy ulamalar n n Sosyal
Bil iler öğretim süre lerin e öneminin üyük ol uğu örülmekte ir. Bu
se eple ersin eliĢtirilmesi söz konusu ol uğun a Sosyal Bil iler öğretmen
a aylar n n ers akk n aki örüĢlerinin in elenmesinin elzem ol uğu
üĢünülmekte ir. Bu ağlam a al Ģman n ersin eliĢtirilmesine katk
sağlamas eklenmekte ir.
Bu al Ģma a sosyal sorumluluk ilin inin eliĢtirilmesine yönelik
Topluma Hizmet Uy ulamalar ersi kapsam n a sosyal il iler öğretmen
a aylar n n örüĢlerinin elirlenmesi ama lanmakta r.
Bu ama kapsam n a aĢağ aki sorulara yan t aranm Ģt r:
1. Sosyal Bil iler öğretmen a aylar na
öre topluma
izmet
uy ulamalar ersinin ama lar neler ir?
2. Sosyal Bil iler öğretmen a aylar n n topluma izmet uy ulamalar
ersi kapsam n a er ekleĢtir iği pro eler neler ir?
3. Sosyal Bil iler öğretmen a aylar n n topluma izmet uy ulamalar
ersi kapsam n a er ekleĢtir iği pro eleri uy ularken karĢ laĢt ğ
problemler nelerdir?
4. Topluma izmet uy ulamalar ersinin Sosyal Bil iler öğretmen
a aylar na kazan r klar neler ir?
5. Sosyal Bil iler öğretmen a aylar n n topluma izmet uy ulamalar
ersinin ama na ulaĢ p ulaĢma ğ konusun aki örüĢleri ve u
konu aki örüĢlerinin ne enleri neler ir?
6. Sosyal Bil iler öğretmen a aylar n n ersten eklentileri ve dersin
eliĢtirilmesine yönelik özüm önerileri neler ir?

1. YÖNTEM
al Ģman n u ölümün e araĢt rman n mo eli, al Ģma
verilerin toplanmas ve analizine air il iler verile ektir.

ru u ile

1.1. AraĢtırma Modeli
Bu al Ģma nitel araĢt rma yöntemiyle yap lm Ģ ir urum
al Ģmas r. Creswell‟e 2016) öre urum al Ģmas urumlara iliĢkin il i
kaynaklar ile ayr nt l il i toplan p, urum analizinin yap lmas r. Bu
141

al Ģma a sosyal sorumluluk ilin inin eliĢtirilmesine yönelik Topluma
Hizmet Uygulamalar ersi kapsam n a sosyal il iler öğretmen a aylar n n
GörüĢlerinin elirlenmesi ama lanmakta r.

1.2. AraĢtırmanın ÇalıĢma Grubu
Bu araĢt rman n al Ģma ru unu 2020-2021 eğitim öğretim y l n an
ön e Topluma Hizmet Uy ulamalar ersini alm Ģ olan 30 Sosyal Bilgiler
öğretmen a ay oluĢturmakta r. raĢt rmaya kat lan öğretmen a aylar n an
15‟i 3.s n , 15‟i 4.s n ta öğrenim örmekte ir. Her iki s n üzeyin en eĢit
say a se ilmiĢtir.
raĢt rman n konusunu Sosyal Bil iler öğretmen
a aylar n n topluma izmet ersi konusun aki örüĢleri oluĢtur uğun an;
araĢt rman n al Ģma ru u u kriterlere uy un olarak Sosyal Bil iler
öğretmen a aylar i erisin en se ilmiĢtir.

1.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Bu al Ģma a veri toplama ara olarak a k u lu sorular n yer al ğ
ir orm kullan lm Ģt r. Form a kullan la ak sorular n az rlanma aĢamas n a
literatür en yararlan lm Ģt r. Kapsam e erliğinin sağlanmas i in e iki ayr
öğretim üyesi tara n an kontrol e ilmiĢtir. Uzmanlar n az i a elerin
eğiĢtirilmesi yönün eki önerilerine öre üzeltmeler yap lm Ģt r Veri
toplama ara n n son alin e 6 a k u lu yap lan r lm Ģ soru yer almakta r.
Kat l m
örüĢleri pan emi ne eniyle yüz yüze örüĢme yap lama ğ i in)
evrimi i ortam a Goo le orms ara l ğ yla toplanm Ģt r. Kat l m lar n
örüĢlerin en el e e ilen veriler, kat l m lar n izliliğini korumak ama yla
Ö1, Ö2, Ö3... Ģeklin e ko lanm Ģt r. Da a sonras n a ise u veriler etimsel
analiz alt n a in elenmiĢtir. Bu yöntemle ön e en toplanan veriler elirli
kate oriler alt n a toplan r ve yorumlan r. Bu veriler araĢt rma a kullan lan
sorular kullan larak s n lan r l r. Betimsel analiz e kat l m lar n örüĢleri
a a iyi yans t lmak ama yla s k s k al nt lana ilir. UlaĢ lan veriler a k ve
sistemli ola ak Ģekil e etimlenir. Da a sonras n a ise u etimlemeler
yorumlan r ve sonu lara ulaĢ l r Y l r m ve ġimĢek, 2013). raĢt rman n
üvenirliği, verilerin nitel araĢt rma alan n a eneyimli ir aĢka araĢt rma
tara n an yeni en ko lanmas ve ortaya kan ko lamalar n karĢ laĢt r larak
tutarl l ğ n kontrol e ilmesi ile sağlanmaya al Ģ lm Ģt r. Farkl ko lar
üzerin e tart Ģ larak ni ai ko lar a uzlaĢ lm Ģt r. Yaz l okümanlar iki arkl
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araĢt rma tara n an ayr ayr ko lanm Ģt r. Ġki araĢt rma aras n aki
uzlaĢma korelasyon katsay s [GörüĢ Birliği/ GörüĢ Birliği GörüĢ yr l ğ )
x100] kullan larak üvenirlik %93 olarak esaplanm Ģt r Miles Hu erman,
1994).

2. BULGULAR
2.1. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Amacına
Yönelik Bulgular
Sosyal Bil iler öğretmen a aylar n n topluma izmet uy ulamalar
ersinin ama n n ne ol uğuna yönelik örüĢlerin en el e e ilen veriler Ta lo
1‟ e österilmiĢtir.
Tablo 1. Topluma Hizmet Uygulamalar Dersinin ma na Yönelik Bul ular
Kategoriler
Frekans
Topluma ay al iĢler yapmak
12
Toplumun i tiya lar n karĢ lamaya yönelik izmet 10
vermek
Toplumsal er eklik ve sorunlara yönelik ark n al k 10
oluĢturmak
Duyarl , özüm o akl , sorunlar analiz e e ilen insanlar 5
yetiĢtirmek
Toplumun ayat n eliĢtirmek ve kolaylaĢt rmak
4
Sorumluluk ilin i kazan rmak
4
Bireylerin toplum i in e akti rol oynamas n sağlamak
4
Toplam
49

Topluma izmet uy ulamalar
ersinin ama na yönelik Sosyal
Bil iler öğretmen a aylar n an el e e ilen veriler Ta lo 1‟ e österilmiĢtir.
Topluma izmet uy ulamalar ersinin ama ile il ili örüĢler en el e e ilen
kate oriler; „Topluma ay al iĢler yapmak, toplumun i tiya lar n
karĢ lamaya yönelik izmet vermek, sorumluluk ilin i kazan rmak,
toplumsal er eklik ve sorunlara yönelik ark n al k oluĢturmak, uyarl ,
özüm o akl , sorunlar analiz e e ilen insanlar yetiĢtirmek, toplumun
ayat n eliĢtirmek ve kolaylaĢt rmak ve ireylerin toplum i in e akti rol
oynamas n sağlamak‟ olarak elirlenmiĢtir. Bu kate oriler en en azla
vur ulanan n ve öne kan n ise „Topluma ay al iĢler yapmak‟ ol uğu
örülmekte ir. Sosyal Bil iler öğretmen a aylar örüĢlerini Ģu Ģekil e
a klam Ģlar r:
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Ö23. ‘Topluma faydalı bireyler olarak yaşadığımız toplum için
faydalı neler yapılabileceğini bize hatırlatmaya çalışan bir uygulama
olduğunu düşünüyorum.’
Ö5. ‘Dersin amacı, topluma faydalı işler yapmak, insanlara yardım
etmek, öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirmektir.’

2.2. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kapsamında
GerçekleĢtirilen Projelere ĠliĢkin Bulgular
Sosyal Bil iler öğretmenlerinin topluma izmet uy ulamalar ersi
kapsam n a er ekleĢtir iği pro elerin ne ol uğuna yönelik el e e ilen veriler
Ta lo 2‟ e österilmiĢtir.
Tablo 2. Topluma Hizmet Uy ulamalar Dersi Kapsam n a Ger ekleĢtirilen Pro elere
ĠliĢkin Bul ular
Kategoriler
Frekans
Bil ilen iri i i erik üretmek ve sunu az rlamak
13
En ellilere ve yar ma mu ta lara yönelik pro e az rlamak
13
YaĢl lara yar m
6
Kültürel ve aka emik eliĢim sağlayan kurumlara yar m a 6
bulunmak
Sivil Toplum KuruluĢlar n a önüllü al Ģmak
5
evre sorunlar na ikkat ekme ve özüm üretme
5
Tra ik üzenlemesi ve sorunlar na iliĢkin il ilen irme/ özüm 2
üretimi
Bak m evi ve astane ziyaretleri
2
Hayvan ar nağ yap m
1
Toplam
53

Topluma izmet uy ulamalar
ersi kapsam n a er ekleĢtirilen
pro elere iliĢkin Sosyal Bil iler öğretmen a aylar n an el e e ilen ul ular
Ta lo 2‟ e österilmiĢtir. Topluma izmet uy ulamalar ersi kapsam n a
er ekleĢtirilen pro elere yönelik örüĢler en elde edilen kategoriler;
„Bil ilen iri i i erik üretmek ve sunu az rlamak, sivil toplum kuruluĢlar n a
önüllü al Ģmak, en ellilere ve yar ma mu ta lara yönelik pro e
az rlamak, tra ik üzenlemesi ve sorunlar na iliĢkin il ilen irme/ özüm
üretimi, evre sorunlar na ikkat ekme ve özüm üretme, ak m evi ve
astane ziyaretleri, kültürel ve aka emik eliĢim sağlayan kurumlara
yar m a ulunmak‟ olarak elirlenmiĢtir. Bu kate oriler en en azla
vur ulanan ve öne kan n ise „Bil ilen iri i i erik üretmek ve sunu
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az rlamak ve en ellilere ve yar ma mu ta lara yönelik pro e az rlamak‟
ol uğu örülmekte ir. Sosyal Bil iler öğretmen a aylar örüĢlerini Ģu
Ģekil e a klam Ģlar r:
Ö26. ‘Uzaktan eğitime denk geldiği için virüs hakkında afiş
hazırlamıştım.’
Ö15. ‘Yaşlı ve geçim sıkıntısı içerisinde torunlarına bakmakta olan
bir teyzemize esnaf ve çevredeki bireylerden destek sağlamaya çalıştık.’

2.3. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kapsamında
GerçekleĢtirilen Projeleri Uygularken KarĢılaĢılan Problemlere
ĠliĢkin Bulgular
Sosyal Bil iler öğretmenlerinin topluma izmet uy ulamalar ersi
kapsam n a er ekleĢtir iği pro eleri uy ularken karĢ laĢt ğ pro lemlerin
neler ol uğuna iliĢkin örüĢlerin en el e e ilen veriler Ta lo 3‟ e
österilmiĢtir.
Tablo 3. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kapsamında GerçekleĢtirilen
Projeleri Uygularken KarĢılaĢılan Problemlere ĠliĢkin Bulgular
Kategoriler
Frekans
Pan emi süre i ve uzaktan eğitim ne eniyle karĢ laĢ lan pro lemler
13
evrenin ve kuruluĢlar n yar m n e inme e karĢ laĢ lan pro lemler
9
Maliyet ne eniyle karĢ laĢ lan pro lemler
7
Fikir ulma ve il iye eriĢme k sm n a karĢ laĢ lan pro lemler
6
Pro e e yer alan kiĢilerin tutumlar yla il ili pro lemler
5
Herhangi bir problem ile karĢ laĢma m.
5
Toplam
45

Sosyal Bil iler öğretmenlerinin topluma izmet ersi kapsam n a
er ekleĢtir iği pro eleri uy ularken karĢ laĢt ğ pro lemlere iliĢkin el e
e ilen veriler ta lo 3‟ e österilmiĢtir. Sosyal Bil iler öğretmen a aylar n n
topluma izmet ersi kapsam n a er ekleĢtir iği pro eleri uy ularken
karĢ laĢt ğ pro lemlere yönelik örüĢlerin en el e e ilen kate oriler;
Pan emi süre i ve uzaktan eğitim ne eniyle karĢ laĢ lan pro lemler, maliyet
ne eniyle yaĢan lan pro lemler, pro e e yer alan kiĢilerin ortak areket etmesi
yönün e karĢ lan pro lemler, evrenin ve kuruluĢlar n yar m n ve
örüĢlerini e inme e karĢ laĢ lan pro lemler, ikir ulma ve il iye eriĢme
k sm n a karĢ laĢ lan pro lemler, er an i ir pro lem ile karĢ laĢma m
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olarak elirlenmiĢtir. Bu kate oriler en en s k vur ulanan ve öne kan
kate orilerin ise „Her an i ir pro lem ile karĢ laĢma m ve pan emi süre i
ve uzaktan eğitim ne eniyle karĢ laĢ lan pro lemler‟ ol uğu örülmekte ir.
Sosyal Bil iler öğretmen a aylar örüĢlerini Ģu Ģekil e a klam Ģlar r:
Ö9. „Tek problem bizim için pandemi koşullarıydı. Onun dışında biz
çok hevesliydik.’
Ö12. ‘Yardımsever insan azlığı ve yardımın nereye gideceğinden emin
olmamaktan kaynaklı güven problemleri yaşanması maddi destek konusunda
sıkıntı yaşamamıza neden oldu.’

2.4. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında
yürütülen projelerin amacına ulaĢıp ulaĢmadığı ve nedenlerine
yönelik bulgular
Topluma Hizmet Uy ulamalar ersi kapsam n a yürütülen pro elerin
ama na ulaĢ p ulaĢma ğ na yönelik ul ular Ta lo 4‟ e elirtilmiĢtir.
Tablo 4. Topluma Hizmet Uy ulamalar ersi kapsam n a yürütülen pro elerin
ama na ulaĢ p ulaĢma ğ ve ne enlerine yönelik ul ular
Kategoriler
Frekans
Projelerin amacına ulaĢıp ulaĢmadığı
Evet
21
K smen
5
Hay r
4
Toplam
30
Projelerin amacına ulaĢma nedenleri
Ġnsanlar a ark n al k yarat lmas
14
Toplumun pro elere yönelik olumlu tavr
5
Dersin sorumluluğunun yerine etirilmesin en kaynakl
4
Uy ulamalar n aĢar l ir Ģekil e er ekleĢmiĢ olmas
4
Sosyal medya
3
Projelerin amacına ulaĢmama nedenleri
Uzaktan eğitim
3
Pandemi
3
Sermaye yetersizliği
1
Öğren ilerin olumsuz tutumlar
1
Toplam
38

Topluma Hizmet Uy ulamalar ersi kapsam n a yürütülen pro elerin
ama na ulaĢ p ulaĢma ğ na yönelik ul ular Ta lo 4‟ e elirtilmiĢtir. Sosyal
il iler Öğretmen a aylar n n Topluma Hizmet Uy ulamalar
ersi
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kapsam n a yürütülen pro elerin ama na ulaĢ p ulaĢma ğ na yönelik
örüĢlerin en el e e ilen veriler oğrultusun a ulaĢt ğ n üĢünenlerin say s
21, ulaĢma ğ n 4 veya k smen ulaĢt ğ n üĢünen öğretmen a aylar n n
say s n n 5 ol uğu örülmekte ir.
Sosyal il iler Öğretmen a aylar n n Topluma Hizmet Uy ulamalar
ersi kapsam n a yürütülen pro elerin ama na ulaĢma ne enlerine yönelik
örüĢlerin en el e e ilen kate oriler; insanlar a ark n al k yarat lmas ,
toplumun pro elere yönelik olumlu tavr , sosyal me ya,
ersin
sorumluluğunun yerine etirilmesin en kaynakl , uy ulamalar n aĢar l ir
Ģekil e er ekleĢmiĢ olmas iken; pro elerin ama na ulaĢmama ne enlerine
yönelik örüĢlerin en el e e ilen kate oriler; uzaktan eğitim, pan emi,
sermaye yetersizliği, öğren ilerin olumsuz tutumlar olarak elirlenmiĢtir. Bu
kate oriler en en ok vur ulanan ve öne kanlar „‟Ġnsanlar a ark n al k
yarat lmas örüĢler ve Uzaktan eğitim‟‟ ol uğu örülmekte ir. Sosyal
Bil iler öğretmen a aylar örüĢlerini Ģu Ģekil e a klam Ģlar r:
Ö5. ‘Ulaştı. Çünkü gittiğimizde insanlarda bir farkındalık ve mutluluk
hissi oluştu.’
Ö10. ‘Evet, çünkü eksik olan bir şeyi tamamlıyorsunuz. Bu da size
mutluluk veriyor.’

2.5. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen
Adaylarına Neler Kazandırdığına Yönelik Bulgular
Topluma Hizmet Uygulamalar ersi kapsam n a, ersin öğretmen
a aylar na neler kazan r ğ ta lo 5‟te elirtilmiĢtir
Tablo 5. Topluma Hizmet Uy ulamalar Dersinin Öğretmen
Kazan r ğ na Yönelik Bul ular
Kategoriler
Toplumsal ve sosyal ilin kazan r
Manevi ve uy usal a an olumlu eliĢmeler kazan r
Toplumun sorunlar n ve i tiya lar n elirleyip tespit etmemi sağla
Her an i ir kazan m sağlama
SosyalleĢme konusun a ken imi eliĢtirmemi sağla
Tak m al Ģmalar n a irlikte areket etme e erisi kazan r
Toplam

aylar na Neler
Frekans
18
11
7
6
5
4
51
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Ta lo 5 in elen iğin e Sosyal Bil iler Öğretmen a aylar n n
Topluma Hizmet Uy ulamalar
ersinin neler kazan r ğ na yönelik
örüĢler en el e e ilen kate oriler; toplumun sorunlar n ve i tiya lar n
elirleyip tespit etmemi sağla , spesi ik olmayan se epler en er an i ir
kazan m sağlama , toplumsal ve sosyal ilin kazan r , manevi ve
uy usal a an eliĢmemi sağla , tak m al Ģmalar n a irlikte areket etme
e erisi kazan r , sosyalleĢme konusun a ken imi eliĢtirmemi sağla
olarak elirlenmiĢtir. Bu kate oriler en en ok vur ulananlar „‟Toplumsal ve
sosyal ilin kazan r ve manevi ve uy usal a an olumlu eliĢmeler
kazan r ‟‟ ol uğu örülmekte ir. Sosyal Bil iler öğretmen a aylar
örüĢlerini Ģu Ģekil e a klam Ģlar r:
Ö14. ‘Daha bilinçli bir vatandaş olmak ve daha önceden
görmediğimiz ya da dikkat etmediğimiz konuların farkına varmamı sağladı.’
Ö6. ‘Bana insanlara yardım etmenin mutluluğunu ve ben de
sorumluluk bilincinin oluşmasını sağlamıştır.’

2.6. Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin geliĢtirilmesine
iliĢkin çözüm önerilerine yönelik bulgular
Topluma Hizmet Uy ulamalar
ersinin eliĢtirilmesine yönelik
özüm, öneri ve eklentilerin neler ol uğuna yönelik örüĢler ta lo 6‟ a
elirtilmiĢtir.
Tablo 6. Topluma Hizmet Uy ulamalar Dersinin GeliĢtirilmesine ĠliĢkin özüm
Önerilerine Yönelik Bul ular
Kategori
Frekans
Uy ulama alanlar n n a a azla artt r lmas
14
Ma i estek al nmas ve erekli kurum, kuruluĢlara ulaĢ la ilirliğin 10
artt r lmas
Topluma iliĢkin olarak il inin artmas ve i tiya lar n oğru tespit 6
edilmesi
Da a etkili ve kala al k ruplar ile yap lmal
6
Ders i eriğinin ve ersi alan ölüm say s n n artmas
6
Ders tamamlan ktan sonra a pro elerin evaml l ğ n n sağlanmas
2
Mevcut durum yeterli
1
Toplam
45

Ta lo 6 in elen iğin e, Sosyal Bil iler Öğretmen a aylar n n
Topluma Hizmet Uy ulamalar ersinin eliĢtirilmesine yönelik özüm, öneri
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ve eklentilerinin neler ol uğuna yönelik örüĢler en el e e ilen kate oriler;
topluma iliĢkin olarak il inin artmas ve i tiya lar n oğru tespit e ilmesi,
a a etkili ve kala al k ruplar ile yap lmal , mev ut urumun yeterli
ol uğunu elirtenler, ers i eriğinin ve ersi alan ölüm say s n n artmas
erektiğini elirten örüĢler, ma i ve manevi a an a a azla estek
al nmas ve erekli kurum, kuruluĢlara ulaĢ la ilirliğin artt r lmas erektiğini
elirten örüĢler, Uy ulama alanlar n n elirli olanlar n yan s ra a a azla
artt r lmas
erektiğine yönelik
örüĢler olarak
elirlenmiĢtir. Bu
kate oriler en en ok vur ulananlar „‟Uy ulama alanlar n n elirli olanlar n
yan s ra a a azla artt r lmas erektiğine yönelik örüĢler ile Ma i ve
manevi a an a a azla estek al nmas ve erekli kurum, kuruluĢlara
ulaĢ la ilirliğin artt r lmas
erektiğini
elirten
örüĢler‟‟ ol uğu
örülmekte ir. Sosyal Bil iler öğretmen a aylar örüĢlerini Ģu Ģekil e
a klam Ģlar r:
Ö28. ‘Bence tüm toplum bu uygulama için anlayışlı ve esnek olmalı.
Bir uygulama yaparken bazen kurumlar vs. izin vermiyor.’
Ö30. ‘Öğrencilere bu ders kapsamı için belirli bir bütçe ayrılması
araştırma ve hizmetin amacına ulaşmasını kolaylaştırır diye düşünüyorum.’
SONUÇ
Sosyal sorumluluk ilin inin eliĢtirilmesine yönelik Topluma
Hizmet Uy ulamalar ersi kapsam n a sosyal il iler öğretmen a aylar n n
örüĢlerinin elirlenmesini ama layan u araĢt rman n sonu un a el e e ilen
verileri in elen iğin e topluma izmet uy ulamalar ersinin ama öğretmen
a aylar tara n an; toplumun i tiya lar n karĢ lamaya yönelik izmet
vermek, topluma ay al iĢler yapmak, sorumluluk ilin i kazan rmak,
toplumsal er eklik ve sorunlara yönelik ark n al k oluĢturmak, uyarl ,
özüm o akl , sorunlar analiz e e ilen insanlar yetiĢtirmek, toplumun
ayat n eliĢtirmek ve kolaylaĢt rmak ile ireylerin toplum i in e akti rol
oynamas n sağlamak olarak tan mlanm Ģt r. raĢt rman n u ul usu alan
yaz n aki al Ģmalarla enzerlik östermekte ir. Sönmez 2010) tara n an
yap lan araĢt rma a öğretmen a aylar n n u tan mlara oğunlukla kat l ğ n
östermekte ir. Bu ağlam a Sönmez 2010), Gök e 2011) ve Kü ükoğlu
2012) tara n an yap lan araĢt rmalar a topluma izmet uy ulamalar
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ersinin öğretmen a aylar n n sorumluluk ilin ini ve uyuĢsal özelliklerini
eliĢtir iğini ortaya koymakta r.
Diğer tara tan, araĢt rma
ul ular na
öre Topluma
izmet
uy ulamalar
ersi kapsam na er ekleĢtirilen pro elerin neler ol uğu
in elen iğin e pro elerin enel anlam a en ellilere ve yar ma mu ta lara
yönelik pro e az rlamak, sivil toplum kuruluĢlar n a önüllü al Ģmak,
yaĢl lar , asta ak m evlerini ve ayvan ar naklar n ziyaret etmek i i
sosyal sorumluluk pro eleri ol uğu örülmekle era er, tra ik üzenlemesi ve
sorunlar na iliĢkin il ilen irme yapmak ve u sorunlara özüm üretmek ile
toplumu ilgilen iren konular a veya pan emi kapsam n a il ilen iri i
i erikler üretmek i i toplumu il ilen iri i ve toplum yarar na olan
pro elerin e ers kapsam n a er ekleĢtiril iği örülmekte ir. Ko a ere ve
Se eroğlu 2013) tara n an yap lan araĢt rma a u pro elerin neler ol uğuna
eğinilmiĢtir.
raĢt rma in elen iğin e sonu lar n
enzer ol uğu
örülmekte ir. Bu ağlam a topluma izmet uy ulamalar ersinin toplum
yarar na iĢler yapmay teĢvik ettiği ve toplumsal konular n özümün e rol
oyna ğ örülmekte ir.
raĢt rman n iğer ir ul usu in elen iğin e ise, Topluma Hizmet
Uy ulamalar ersi kapsam n a pro eler er ekleĢtiren öğretmen a aylar n an
az lar n n; pro eleri er ekleĢtirirken eĢitli pro lemlerle karĢ laĢt klar n
i a e ettiği örülürken, az lar ise er an i ir pro lemle karĢ laĢma klar n
i a e etmiĢtir. raĢt rma an el e e ilen verilere ak l ğ n a a topluma
izmet uy ulamalar ersi kapsam n a, pro eleri er ekleĢtirirken karĢ laĢ lan
pro lemler sosyal il iler öğretmen a aylar n n örüĢleri oğrultusun a
elirlenerek u pro lemlerin; pan emi süre i ve uzaktan eğitim ne eniyle
karĢ laĢ lan pro lemler, ma i konular a karĢ laĢ lan pro lemler, evrenin
örüĢlerini almakta karĢ laĢ lan pro lemler, il ili kurum ve kuruluĢlara
ulaĢmakta yaĢan lan s k nt lar ile erekli izinleri almak konusun a karĢ laĢ lan
pro lemler er evesin e Ģekillen iği örülmekte ir. Pan emi koĢullar
Ģ n a öğretmen a aylar n n en s kl kla vur ula ğ pro lemler ma i
konular a karĢ laĢt klar pro lemler olarak öne kmakta r. Tanr seven ve
Yelken 2011) tara n an yap lan araĢt rman n sonu un a a enzer Ģekil e
veriler el e e ilmiĢtir. Buna karĢ n Öz emir ve Tok an 2010) tara n an
yap lm Ģ olan araĢt rman n ul usun a a a arkl sonu lar ortaya km Ģ
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olup, öğretmen a aylar ma i konular a ok önemli sorunlar yaĢama klar n
i a e etmiĢler ir.
raĢt rman n sosyal il iler öğretmen a aylar üzerin e yap lan iğer
ul ular na ak l ğ zaman topluma izmet uy ulamalar ersi kapsam n a
yap lan pro elerin enellikle ama na ulaĢt ğ
örülmekte ir. Öğretmen
a aylar yap lan pro eler sayesin e “toplumsal ve sosyal ilin ”, “Manevi ve
uy usal a an olumlu eliĢmeler kazan rma” ve “toplumun sorunlar n n ve
i tiya lar n n tespiti” i i konular a eliĢim sağla klar n elirtmiĢler ir.
Öz emir ve Tok an 2010) ve Elma ve iğerleri 2010)‟nin yapm Ģ ol uğu
al Ģmalar a öster iği enzerlikle u urumu estekler nitelikte ir.
Öğretmen a aylar n n topluma izmet uy ulamalar
ersi kapsam n a
er ekleĢtir ikleri pro elerin ama na ulaĢt ğ na yönelik örüĢler ka ar
ulaĢama ğ na yönelik örüĢler e mev uttur. Bunlar n aras n a en yoğun
olanlar an irisi yukar a a a si e en Covi -19 sal n r. Öğretmen
a aylar sal n an olay pro elerinin yar m kalm Ģ ve tamamlanamam Ģ
olmas n an olay ama na ulaĢama ğ n
elirtmekte irler. Pro elerin
ama na ulaĢamamas konusun a elirtilen ikirler en ir aĢkas ise yetersiz
sermaye en kaynaklanan örüĢler ir. Covi -19‟un THU üzerin eki etkisine
yönelik ali az r a yeterli al Ģma ulunmamakta r. n ak yetersiz sermaye
konusun a kan sonu lar yap lan al Ģmalar an yk r 2017) ile enzerlik
östermekte ir.
Bu al Ģman n ul ular na öre araĢt rma tara n an Ģu ikirler
önerilmekte ir:
 Dersin uy ulama alanlar n n artt r larak, toplumun arkl sorunlar na
yönelik al Ģmalar yap lmal r.
 Ġl ili kurum ve kuruluĢlarla iletiĢime e ile ilmesi i in ersin an Ģman
öğretmeni ve üniversitenin il ili ölümleri öğren ilere yar m
olmal r.
 Öğren ilerin pro eleri er ekleĢtirme aĢamalar n a yaĢaya ile ekleri
ma i pro lemlerin önüne e ilmesi i in mü re at üzenlenirken THU
ersi i in ek i e esteğinin sunulmal r.
 Pro eleri er ekleĢtire ek öğretmen a aylar n n toplumla kura ağ
iliĢkiler e a a etkin ve akti ola ilmeleri i in ersin teorik
ölümlerin e u uruma yönelik olarak ir iletiĢim ersi verilmeli ir.
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 Günümüz e
yaĢam Ģ
ol uğumuz
COVĠD-19
sal n n an
kaynaklana ak olan sorunlar n önlenmesi i in THU
ersinin
pro elerin e evrimi i uy ulamalara ağ rl k verilmeli ir.
 Yap la ak pro elerin kapsam n n a a azla olmas i in a a kala al k
öğren i ruplar n n koor ineli ir iĢ ölümü ile al Ģmal r.
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GĠRĠġ
Sürekli değişim içinde olan nüfus, teknoloji ve çevre birbiriyle
etkileşim halindedir. Bu değişim toplumlardaki bireylerde farklı beklenti ve
ihtiyaçlara neden olmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanması bilinçsiz bireylerde
çevrenin ve doğal kaynakların yanlış kullanılmasına ve bunun neticesinde
çevre kirliliğinin artmasına neden olmaktadır(Özer, 1991; Yılmaz, Morgil).
Doğadaki çevre kirliliği ve iklim değişikliği dünyanın en önemli
sorunu haline gelmiştir. Bu sorunun giderilmesi için devletler çalışmaya
başlamışlardır (Ayinç, 1997). Bunun için devletler bireylere doğa eğitimi veya
çevre eğitimi gibi eğitimler ile sorumluluk aşılamaya başlamıştır (Altın,
Bacanlı ve Yıldız, 2002).
21. yüzyılda gelişmekte olan ülkelerin endüstri sanayileri insanlara iş
imkanı, rahat yaşam ve gelir gibi imkanlar sunmasının yanısıra çevre üzerinde
de olumsuz etkileri artırmıştır.(Bozyiğit ve Karaaslan, 1998). Endüsrti
sanayilerindeki hammadde tüketiminin artması ile çevreye atılan zararlı
atıklarda artmıştır. Sanayi bölgelerinin artması doğal olarak o bölgenin nüfus
atışına da neden olmuştur. Bu yüzden bilinçsizce yapılan binalar çarpık
kentleşmeye ve verimli olabilecek alanların yok olmasına da neden
olmaktadır. Bunun sonucunda çevre sorunları da ekstra artmaya neden
olacaktır.
Çevre eğitmi, bireylerde çevreye yönelik kalıcı ve istendik yöndeki
davranış değişikliği olarak tanımlanabilir (DPT,1994; Çabuk ve Karacaoğlu,
2003). Çevre eğitiminde istenenden düzeyde farkındalık sağlandığı zaman
çevre üzerinde olumlu etkilerde artma eğilimi gösterecektir. Bu da kaliteli bir
yaşamın ve çevre sorunlarının daha az olumsuz etkisi olacağını gösterecektir.
Literatür incelendiğinde, çevre etiği, çevre etiği algısı ve
farkındalığını yönlendirebilecek değişkenler üzerine yapılan çalışmalar az
sayıdadır. Ülkemizde son yıllarda genellikle üniversitenin bir bölümünde
bulunan öğrenciler üzerinden cinsiyet, sınıf düzeyi, bölüm gibi değişkenler
üzerinden çevre etiği farkındalık düzeylerini incelenmeye yönelik araştırmalar
yapılmaya başlanmıştır. Çalışmaların ortak noktaları bir diğeri ise araştırma
grubunun öğretmen adayları olmasıdır. Araştırmaların genel olarak amacı
öğretmen adaylarının mesleklerine geçmeden önce çevre etiği farkındalığı
kazandıktan sonra mesleklerine geçmesi önemlidir.
Etik bilgilerin
aktarılmasında önemli bir rolü olan öğretmenlerin genç nesillere bu bilgileri
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aşılaması ve çevre bilinci kazanmasında birincil faktör olması
beklenmektedir(Mahmutoğlu, 2009).
Çevre eğitiminin amaçları, bireyler üzerinde temel bilgi edinmiş
olması, belli bir düzeyde çevre bilincine sahip olması, çevreye karşı
sorumluluk sahibi ve çevreyi koruma ve geliştirme isteğinin kazandırılması
olarak belirtilebilir. İnsanlar sürekli çevre ile etkileşimde olduğundan
kendinin bu bağlamda çevreye karşı sorumlu hissetmelidir. Bunun içinde
çevre eğitiminin nasıl ve ne şekilde verildiği önemlidir. Güven ve
Aydoğdu(2012) çalışmasında çevreye yönelik ön bilgilerinin ne ölçüde
olduğu, çevreye yönelik farkındalıklarına ve tutumlarına önemli olduğunu
vurgulamıştır.
Çevre sorunlarının en aza indirgenmesi için bireylerin çevreye yönelik
eğitim almış olması gereklidir. Çevreye karşı sorumlu bireylerin yetişmesinde
görevi üstlenen devlet ya da özel okullara bu bağlamda önemli bir görev
düşmektedir. Bu görevin en başında öğretmenler gelir. Öğretmenler
öğrencileri için her zaman rol model olmalıdır(Çabuk ve Karacaoğlu,2003).
Aydede, Yalçın ve Çaycı(2018) çalışmasında bireylerde çevre
farkındalığının sağlanması için öğretmenin aktif rol model olması gerektiğini
söylemiştir. Çünkü öğretmenlerin inanaçları ve değerlerinin her zaman
öğrenciler üzerinden etkisi olduğunu ve bunun öğrencilere yansıdığını
belirtmiştir.
Madsen(1996) da üniversitelerin toplumdaki çevre bilincini ve
sorumluluğu kazanmasında önemli bir kurum olduğunu belirtmiştir. Ayrıca
üniversitelerin gerekli bilinç ve sorumluluk aşılamak için en uygun yer
olduğunu söylemiştir. Yönlendirilmeye açık bir topluluk üniversite
öğrencilerinin çevreye ait etik bilgiler kalıcı bir şekilde kazandırılması
durumunda
çevreye
karşı
duyarlı
vatandaşlar
topluma
kazandırılır(Culen,2001).
Gelecek kuşaklara çevre eğitiminde rol model olacak öğretmen veya
öğretmen adaylarının çevre konusunda bilinçli, sorumlu ve çevre eğitimi
hakkında donanımlı olması gereklidir. Gelecek nesilleri yönlendirecek
durumda olan öğretmenlerin, gelecek nesillere bu bilinci, sorumluluğu ne
düzeyde kazandıracakları üzerinde etkilidir(Omaç, 2019).
İlgili alan incelendiğinde bireylerin çevre eğitimi bireylerin
yaşamlarının çevre bilincine, tutumlarına ve farkındalıklarına etki ettiği
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bulunmuştur. Gelecek nesile rol model ve onların bakış açılarını değiştirecek
olan öğretmenlerin çevreye karşı farkındalık ve tutumları tespi edilmeye
çalışılmaktadır.

1.PROBLEM DURUMU
Yeryüzünde yaşayan canlılar birbiriyle doğrudan veya dolaylı olarak
etkileşim içindedir. Ekolojik denge devam etmesi bütün canlılar birbirine
muhtaçtır. Sanayileşme ve nüfus artışı ister istemez bu dengenin bozulmasına
neden olmaktadırlar. Ekolojik dengenin bozulmasıyla çeşitli çevre sorunları
ortaya çıkmaktadır. Çevre sorunlarının nedenler başında insanoğlunun
bilinçsiz, sorumluluk sahibi olmaması ve duyarsızlık gelmektedir. Kendi
yaşam seviyelerini üst düzeye çıkarmak için çevreyi kötü kullanmaktadırlar.
Doğal yaşamdaki dengelerin bozulmasıyla kendi yaşam seviyelerini
yükselttiklerini düşünürken ileri ki zamanlarda bundan olumsuz
etkileneceklerini düşünmezler. Kaliteli yaşam için doğal dengenin sağlanması
ve bozulmaması için ellerinden geleni yapmalıdırlar (Omaç, 2019).
Omaç(2019), Yücel ve Morgil(1998)Üniversite öğrencilerinin çevre
konusunda hazırbulunuşluk düzeyleri düşük düzeyde olduğunu belirtilirken,
üniversite öğrencilerinin küresel ısınmaya sebep olan ve küresel ısınmanın
sonuçlarını tam açıklayamadıklarını tespit ederek vurgulamışlardır. Alan
yazın incelendiğinde çevre konusunda hazırbulunuşluk düzeyler al
seviyelerdedir.
Çabuk ve Karacaoğlu (2003: 197)‟de öğretmen adayları son sınıf
öğrencilerinin çevre eğitimi konusunda daha duyarlı oldukları tespit etmiştir.
Bu bağlamda bilgileri seviyeleri yüksek olan öğrencilerin daha duyarlı
oldukları söylenebilir. Çevre dersi eğitimi gören ve görmeyen öğrencileri
karşılaştırdıklarında çevre dersi eğitimi gören öğrencilerin farkındalığı ve
duyarlılığı daha fazla bulmuşken tutum ve davranış açısından anlamlı farklılık
görülmediğni tespit etmiştir. Bu durumda çevre eğitiminde verilen bilgilerin
ezberden öteye geçemediği görülmektedir. Doğal denge üzerinde ne kadar
bilinçli olursak tutum ve davranışlarımızda olumlu yönde ilerleme
kaydedilecektir. Edinile bilgiler genellikle ezberden öteye gitmediğinden
tutum ve davranışa dönüşememektedir. Sosyo- demografik özellikler kişilerin
çevre sorunları farkındalıklarına göre değişip değişmediğini belirtmek
gerekmektedir.
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1.1.AraĢtırmanın Amacı ve Önemi
Çevre sorunlarının giderilmesi için gerekli ortamın oluşturulmasında
çevre eğitimi büyük bir önem arzetmektedir. Bu nedenle çevre eğitimi,
bireylere çevre konusunda bilgi, beceri, sorumluluk ile birlikte çevre
sorunlarını çözüme ulaştırmak amacıyla harekete geçirmek için bir süreci
içinde barındırır(Erol ve Gezer, 2006). Çevre eğitiminin temel amacı, bireyin
çevreye yönelik konularda duyarlılık edinmesi, bilinçli bir davranış
sergileyerek çevreyle etkileşiminde olumlu davranış sergilemesi, olumlu
tutum kazanılması gibi kalıcı davranışlar sağlanmasıdır (Doğan, 1997). Çevre
eğitimi, insanların ekolojik dengeyi korumak, içinde bulunduğumuz dünya
içinde nasıl uyumlu bir şekilde yaşayabileceklerine dair görüşler, etkin ve
sorumlu katılım beceriler kazanma amaçlanmaktadır (Geray, 1995).
Eğitim fakültesi programlarında çevre eğitiminin amaçları (Özdemir,
2003); Öğretmen adaylarının çevre bütünlüğü ile sürdürülebilir kalkınma
arasındaki karmaşık olan ilişkileri anlamalarını sağlamak, öğretmen
adaylarının ulusal ve uluslararası seviyede çevre sorunlarını tanımalarına
olanak sağlamak, çevrenin muhafaza edilmesi ve iyileştirilmesi için aktif rol
almak, sorumluluk duygusunu ve değer yargılarını aşılamak, çevre eğitimini
almak ve sonrasında verebilmek için, çevre ve sosyo-kültürel kalkınma
sonucu meydana gelebilecek problemler ve çözümleri hakkında yeterli
bilgiyle donatılmış olmak, öğretmenlere yeni içerik ve yöntemleri uygulamak
için özgüven ve yetki vermek, her eğitim düzeyindeki bireyler için formal ve
informal çevre eğitiminin gereğini kavratmaktır.
Uzun zamandır birçok çevresel problemin temelinnde sorumsuz ve
bilinçsiz çevresel davranışlar oluşturmaktadır. Şüphesiz davranışların
temelinde yatan etkenlerden en önemlisi tutumdur (Bradley ve diğerleri,
1999). Bireyin tutumlarının farklılaşmasında değişik etmenler yatabilir.
Bu çalışmada, öğretmen adaylarının çevreye karşı tutum ve
farkındalıklarını farklı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla
yapılmıştır.
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2. ÇEVRENĠN TANIMI
Etimolojik olarak çevre; kişi ya da kişileri çevreleyen kavramları
belirtmekte, yani, diğer bireyleri ve nesneleri kapsamaktadır (Morval, 1985).
Doğa olaylarının farklılaşması, kaynakların tükenmesi gibi durumlar
“çevre” kelimesinin kapsam alanının genişlemesine sebebiyet verir. Farklı
kapsam alanlarına sahip olsa da temelde aynı beyanları işaret eder.

2.1. Ekoloji
Ekoloji, organizmaların çevre ile etkileşimini inceleyen bir bilim dalı
olarak tanımlanabilir. 1800‟lü yılların sonuna doğru bilim dünyasına bilim
dalı olarak giriş yapmıştır. 1700‟lere kadar ekoloji kapsamına insanlar dahil
değilken, insanların çevre üzerine etkisinin artması sonucu dahil
olmuştur(Keleş ve Hamamcı, 1998).

2.2. YaĢam Alanı
Yaşam alanı genel bir ifade ile söylenecek olursa, bir canlının doğada
yaşadığı yer denebilir. Ek olarak insanların doğal ve yapay olan tüm çevreyi
algılama ve yorumlama biçimlerini de içinde barındırır( Keleş ve Hamamcı,
1998).

2.3. YaĢam Kalitesi
İnsanoğlu biyolojik bir varlık olmasının yanı sıra bilinçli bir varlık
olarakda kabul edilir. Platon‟un Kriton‟da değindiği gibi “önemli olan
yaşamak değil, iyi yaşamaktır” burada söylenmek istenen maddesel ve ruhsal
olarak insan hayatının iyileşmesi yani yaşam kalitesinin iyileşmesidir. Yaşam
kalitesi, yaşam düzeyinin nicel yerine nitelik olarak artması
amaçlanmalıdır(Keleş ve Hamamcı, 1998).

3. DOĞAL ÇEVRE
Doğal çevre; oluşmasından insanların katkısının olmadığı, hazır
olarak bulduğu ortamdır(Keleş ve Hamamcı, 1998). Çepel(1992)e göre çevre,
canlılarının içinde doğup büyüdüğü ve ölmesiyle sonuçlandığı fiziksel,
kimyasal ve biyolojik etmenlerin bütünü olarak tanımlamıştır.
Boostrap teorisi doğanın, maddenin temel yapıtaşlarını oluşturan
atom, elektron, proton gibi küçük temel birimlere kadar indirgenemeyeceğini
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fakat bunu bir bütün olarak dengesinde kavranması gerektiğini
belirtmiştir(Capra,1992).
Genel olarak çevre bir bütün olarak ele alınsa da daha sonradan canlı
ve cansız olarak ayrılmıştır. Canlı çevre aynı ortamda bulunan tüm calı
türlerini kapsarken, cansız çevre kara, su, toprak gibi canlıların içinde yaşam
sürdüğü ortamı kapsar(Kışlalıoğlu ve Berkes,1990) .
Özetle, yaşantımızın içinde olan kimyasal ve biyolojik durumların
meydana getirmiş olduğu olumsuzlukları çevreye yansımasına sorunlu çevre
diyebiliriz. Dışarıdaki etmenler bulunmadığı sürece doğal ortam dengesini
koruyabilir, doğal çevre insan elinin değmesiyle yavaş yavaş bozulmaya
başlar. Özellikle sanayileşme ve kentleşme doğal çevrenin bozulmasında en
hızlı etkiye sahip etmenler arasındadır. Bunun gibi büyük ve tahribat etkisi
büyük olan olayların çevre sorunlarının giderilmesini zor kılmaktadır.

3.1. Çevrenin Kapsamı
1970‟li yıllardan günümüze kadar çevre kelimesi daha geniş bir içerik
yelpazesine sahip olmuştur. Bunlardan önemli olanlarını ve yaygın olarak
bilinenlerine denelim.
Çevre sorunu; doğa da bulunan kaynakların çok fazla ve yanlış
kullanımı ile doğal ortamın kirlenmesine neden olan durumlardır(Güler ve
Çobanoğlu, 1997). Doğal ortamda ki dengesizliklerin artması neticesin de
kirlenme dediğimiz olay meydana gelir. Doğada bulunan yenilemeyen
kaynakların tüketilmesi ve yenilenebilir kaynakların da tahribatı sonucunda
çevre kirliliğinin artışına ve doğal dengenin daha fazla bozulmasına neden
olmaktadır (DPÖ,2006).
Yel ve Diğerleri (2004)‟te Çevre sorununun, ormanların, denizlerin ve
kıyı kesimlerinin kirliliği, doğal kaynakların kötü kullanımı, biyoçeşitlilik
dengesinin bozulması gibi birçok çevre sorunları olarak karşılaşmaktayız.
Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ve gürültü kirliliği olarak 4 genel
başlık altında incelenebilir.
Çevre sorunlarında gerçekleşen olaylara kesin bir tanı koymak ve bu
tanının çözüme ulaşması için en uygun önlemleri faaliyete geçirmek
gereklidir. Bireyler doğa içindeki yerinin neresi olduğunun bilincine varırsa
nelerin olabileceği konusunda farkında olur. Doğa da çok şeyi bildiğimiz
sanıyoruz fakat aslında hiçbir şey bilmediğimizi farkına varmalıyız. Çünkü
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doğa içinde barındıran basit gibi görünen karmaşık bir sistemdir. Bu sisteme
müdahale ederken çok dikkatli olmamız gerekir. Dikkatli olunmazsa çevre
problemleriyle yüz yüze kalırız. Çevre problemlerinin başından doğal
kaynakların hızı tüketilmesi, dikkatsiz ve fazla kullanımı gelmektedir.
Dünyanın uzun ve kaliteli bir yaşam imkânı sunması için ona karşı hassas,
bilinçli, sorumlu ve farkında olarak kullanmamız gerekir. Var olan kaynakları
ihtiyacımız olduğu kadarıyla kullanmak doğal kaynakların ömrünü
uzatacaktır(Çepel,1998, TEMA, 2004, Öznacar,2005) . Postel (1994) „e göre
yaşamın devam edebilmesi için doğal kaynakların korunmasıdır. Uslu (1995)‟
in değindiği gibi sınırlı kaynakların insanlar tarafından sınırsızmış gibi
tüketmesi çevre sorunlarını etkiler. İnsanlarda ki sınırsız tüketim arzusu doğal
kaynakların sömürülmesiyle birlikte gelen çevre kirliliği anlamına
gelir(Erjem, 2005).
Doğada mevcut olan canlıların yaşam biçimleri doğayı doğrudan veya
dolaylı yönden etkileyebilir(Şahin ve diğerleri, 2004).
Çevre eğitimi çok küçük yaşlardan itibaren verilmeye başlanmıştır.
Çevre eğitimi son zamanlarda okul öncesi eğitime kadar gelmiştir. Çocuklar
küçük yaştan çevre karşı bir sorumluluk, bilinç kazanırsa ilerleyen
dönemlerde daha dikkatli olmasına neden olur. Çevre dostu olarak büyüyen
çocuklar sonraki nesilleri için rol model olabilirler. Çevre eğitimi evde,
okulda, toplum için de verilebilir. Çevre eğitimi formal yada informal olarak
da çocuklara aşınalacak bir konu olabilir. Fakat formal anlamda verilen
eğitimin yerini informal eğitim tutamaz.
Bireylerin çevreye karşı olumlu tutuma sahip olmaları için sorun
tabanlı bakmaları gerekmektedir. Böylelikle öğrenciler, çevre sorunlarına bir
problem olarak bakacaklar, sorunun nasıl çözüleceğini düşünecek, çözümler
için alternatif yollar bulmaya çalışacaklar, bu şekilde çevre sorunlarına karşı
tutumlarının
ve
farkındalıklarının
gelişmesine
yardım
olacaktır(Knamiller,1987)). Bunlara ek olarak çevre eğitimine yönelik kitaplar
okumak, araştırmalar yapmak, haberler takip etmek, çeşitlik etkinlikler
yapmak bireyin çevre eğitimi okuryazarlığı kazanmasına yardımcı olacak
farklı etkenlerdir(Dinçer, 1999). İnsanların bilincinin artmasında kitle iletişim
araçları da önemli rol oynamaktadır(Yumlu, 1998; Balkan Kıyıcı ve diğerleri,
2005).
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3.2. Hava Kirliliği
Havada normal şartlar altından bulunması gereken bileşenlerin
yüzdeleri değiştikçe ve zararlı maddelerin havadaki yüzdelik dilimi arttıkça
hava kirliliği meydana gelir(Bozyiğit ve Karaaslan,1998).
Canlıların temel ihtiyaçlarından biri olan hava, nüfusu hızla
artmasıyla birlikte çarpık kentleşme ve sanayileşmenin etkisi ile birlikte
kirliliği daha da artırmaktadır. Özellikle köylerden büyük şehirlere göç
olayının artmasıyla yerleşim merkezlerinin düzensiz olması, yeşil alanların
yok edilmesi, ısınma şekillerinin değişkenlik göstermesi ve artan motorlu
araçlar sayısı hava kirliliğine doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.
Bunlara ek olarak sanayileşmenin artması ile birlikte, sanayi atıklarının
fazlalaşması, yerleşim yerinin kötü olması, kullanılan yakıt türü gibi birçok
neden hava kirliliğini etkileyen en büyük etkenler arasında yer almaktadır.
Hava kirliliğinin fazla olduğu bölgelerde yaşayan bireylerde, cilt hastalıkları,
akciğer hastalıkları ve göz hastalıkları başta olmak üzere çeşitli hastalıklar
daha yaygın bir şekilde ortaya çıkmaktadır(Yapıcı,2009).

3.3. Su Kirliliği
Su 2 hidrojen ve 1 oksijenin birlemesiyle meydana gelen bir bileşiktir.
Canlılığın devam etmesi için su önemli bir temel bileşendir. Doğada bulunan
suyun önemli özelliklerinden bir tanesi enzim reaksiyonlarından tekrar tekrar
kullanılmasıdır(Bozyiğit ve Karaaslan:57)
Sanayi atıkları, su ile bir araya geldiği zaman su da bulunan oksijen
miktarını azaltarak suyun ekolojik dengesinin bozulmasına neden olmaktadır.
Bu sebepten ötürü su içinde yaşamını sürdüren canlıları da doğrudan etkiler.
Sudaki kirlilik oranı arttıkça su içerisindeki herhangi bir canlı yaşamından
bahsedilememektedir.
Ülkemizde su kıtlığı henüz yaşanmasa da su kirliliği yaygın bir
şekilde gözlemlenmektedir. Su kirliliğinin en başta gelen sebepleri bitkisel ve
hayvansal yağların atıkları, dere yakınlarında bulunan sanayi atıkları, petrol
ve türevlerinin atıkları gelmektedir. Bu atıkların suyu kirletme nedenleri suda
bulunan oksijen miktarının azaltması sonucu suyun yapısının bozulmasına
sebep olmasıdır. Bu da su içerisinde bulunan canlıların yaşamlarının
sonlanmasına neden olur.
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Ülkemizde hızlı nüfus artması ile birlikte bilinçsizce kullanılan su
miktarı da paralel olarak artmaktadır. Hızlı nüfus artışı TÜİK‟in verilerine
bakıldığında 2030 yılında ülkemizin su kıtlığına maruz kalacağı tahmin
edilmektedir. Bunun önüne geçilmesi için bireylerin bilinçlendirilmesi
gerekmektedir. Eğer bu bilinç kazandırılmaz ise su kıtlığı çeken bir ülke
olacağımız kaçınılmazdır.

3.4. Toprak Kirliliği
Toprak, yeryüzü ve yeraltından yaşamını devam ettiren canlılar için
önemlidir. Bu canlılarının yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli
besinlerin yetişmesine olanak sağlar. Toprak kirliliğinin oluşmasında en çok
insanlar sebep olur.
Toprağın jeolojik ve biyolojik yapısının bozulması toprak kirliliği
olarak tanımlanabilir. Toprak kirliliğine en fazla zararlı maddelerin toprağa
bırakılması, yanlış tarım uygulamaları, sanayi atıkları neden olmaktadır.
Toprak kirliliğinin artmasına bağlı olarak tarım üretkenliğinin azalması, ürün
kalitesinin düşmesi, toprak altında bulunan canlıların yaşamını yitirmesi ve
toprağın tekrar kullanılamaz hale gelmesine sebep olur. Bu konuda genel bir
sonuca varmak gerekirse ekolojik denge bozulur ve çevresel olumsuzluklar
artar(Yıldız, Sipahioğlu ve Yılmaz, 2008;2009).

3.5. Küresel Isınma
Artan nüfus sayısı, çarpık kentleşme, sanayileşmenin artması, fosil
yakıt kullanımının artması ve ormanların yok edilmesi ile atmosferde bulunan
karbondioksit miktarının yanında zararlı gazların da artmasıyla ozon
tabakasının incelmesine ve küresel ısınma dediğimiz olayın gerçekleşmesine
neden olur. Biraz daha açıklamak gerekirse güneşten atmosferimize giren
güneş ışınlarının bir bölümü tekrar yeryüzüne ulaşırken bir bölümü tekrar
atmosferin dışına geri çıkmaktadır. Sera gazları dediğimiz yani atmosferdeki
zararlı gazlar güneş ışınlarının daha fazlasının yeryüzüne ulaşmasına neden
olur ve yeryüzünün daha fazla ısınmasını sağlar. Sera gazlarının güneş
ışınlarını tekrar yeryüzüne ulaştırması ve yeryüzünün ısınmasına küresel
ısınma olarak tanımlanır. Küresel ısınmanın etkileri özellikle sanayi
devriminden sonra artış göstermiştir. O zamanlar çok fazla olumsuz etkileri
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hissedilmese de günümüzde belirgin bir şekilde küresel ısınmanın olumsuz
etkilerini hissetmekteyiz(www.bbc.com.tr).

3.6. Gürültü Kirliliği
Gürültü Kirliliği, genliği yüksek olan ve canlının yaşamlarını olumsuz
veya rahatsız edecek düzeyde etkileyecek şekilde fazla sese maruz kalması
olarak tanımlanabilir. İnsanlarda psikolojik ve fizyolojik sorunlara neden
olabilir. Bu nedenle çalışan bireylerde iş verimini azaltmasının yanı sıra geçici
veya kalıcı işitme kaybına neden olabilir(Derebaşoğlu, 2013).
Gürültü Kirliliğini önlem için toplu taşıma araçların kullanımının
daha yaygın hale gelmesi, sanayilerin, tren garları ve havaalanlarının şehir
merkezlerinin dışına yapılması gibi önlemler alınabilir(Kabaş, 2004).

4. ÇEVRE EĞĠTĠMĠ
Toplumdaki bireylerin çevreye karşı bilgilendirilip kalıcı ve istendik
yönde davranış değişikliği kazanmasına çevre eğitimi denir(DPT,1994).
Çevre sorunlarının azaltılması için bireylerin bilinçlenmesi ve sorumluluk
sahibi olması gereklidir. Son zamanlarda dünyada ki bir çok ülke çevre
eğitimi konusunda bunun üzerine çalışmalar yapmaktadır. Çevre eğitimi
sonucunda bireylerde çevre ahlakı, çevre sorumluluğu çevre karşı olumlu
tutum oluşur(İnanç ve Kurgun, 2001).
İnsanların ayrıca çevre okuryazarı olması gerekir. Bunun amacı çevre
ile oldukça etkileşim halinde olduğumuz için onun yapısını bilmemiz gerekir.
Çevre okuryazarlığı kazanmış bireyler doğal yaşamda bulunurken çevreyi
nasıl ve ne şekilde kullanması gerektiğini bilir.

4.1.Türkiye’de Çevre Eğitimi
Çevre eğitimi ülkemizde okulöncesine döneme kadar inmiş ve bu
eğitim düzeyinde çevre bilinci ve sorumluluğu öğrencilere kazandırılmaya
başlanmıştır. Bu dönemdeki öğrenciler soyut kavramları tam manasıyla
anlayamadıkları için yaprak yaşayarak öğrenmeleri gereklidir. Gülay ve
Ekici(2010)‟da çevre eğitimi ile ilgili verilen öğretim programlarını incelemiş
ve bunun sonucunda çevre eğitimine yeteri kadar yer verilmediğini tespit
etmiştir.
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4.2. Öğretmenlik Eğitiminde Çevre Eğitimi
Eğitim fakültesinde çevre eğitimi farklı isimlerle de karşımıza
çıkabilir. Çevre bilimleri, çevre eğitiminde yöntem, çevre bilimi gibi isimler
farklılık gösterse de içerikleri hemen hemen aynıdır. Çevre bilimleri dersinde
genel olarak öne çıkan konular oksijen döngüsü, su döngüsü, enerji döngüsü,
küresel ısınma gibi önem çıkan konular ele alınmaktadır.
Çevre eğitimi dersinde, çevreye yönelik bilgi, beceri gibi kazanımlar
geliştirilmek önemlidir. Verilen derslerde kazanımlar ve uygulamaya dönük
bilgiler, içerikler tartışılabilir. Doğal dengenin korunamaması bu derslerde
aşılanması gereken en önemli durumlardan bir tanesidir(Polat, 2012).
Genel olarak durumu detaylıca elimize aldığımızda çevre sorunlarının
önlenebilmesi için, etkili bir çevre eğitimine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda
araştırmacıların çevre bilincini geliştirmeyi amaçlayan, uygulamalı
çalışmalara daha fazla yönelmesi gerektiği düşünülmektedir.
Genel mana da durumu değerlendirdiğimizde çevre sorunlarının
önüne geçilmesinin en önemli faktörü çevre eğitiminin verimli bir şekilde
verilmesidir. Çevre bilincini daha kalıcı bir şekilde sağlamak,
sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirilmesi ve çevreye karşı duyarlı
bireylerin sayısının artması gereklidir.

5. MATERYAL VE YÖNTEM
Yaptığımız bu çalışma mevcut bir durumu ortaya koyduğundan dolayı
nicel araştırma modellerinde tarama modelidir. Araştırmamıza 2019-2020
yılında doğu Anadolu da bulunun bir devlet üniversitesinin eğitim
fakültesinden 165 öğrenci oluşturmaktadır. 165 öğrencinin 90 fen bilgisi
öğretmen adayı, 75 ilköğretim matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Güven(2013) tarafından geliştirilen
“Çevre Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği(ÇSYTÖ)” kullanılmıştır. Ölçek
üçlü likert tipinde olup conbach alpha değeri 0.88 olarak bulunmuştur. Güven
ve Aydoğdu(2012) tarafından geliştirilen “Çevre Sorunlarına Yönelik
Farkındalık(ÇSYFÖ)” ölçeği kullanılmıştır. Ölçek üçlü likert tipi olup
cronbach alpha değeri 0.90 olarak bulunmuştur. Araştırmada veri analizi
bağımsız örneklem t testi kullanılarak analiz edilmiştir.
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6. BULGULAR
Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevreye sorunlarına yönelik
tutumlarını belirlemek için bağımsız örneklem t-testi sonuçları aşağıdaki tablo
1.1 de gösterilmiştir.
Tablo 1.1. Fen Bilgisi Öğretmenliği Birinci Dördüncü Sınıf Arası t-Testi Sonuçları
Sınıf
1.Sınıf

Fen

N

𝐗

s

50

17,8684

12,66229

sd

t

p

10

0,145

,027

Bilgisi
Öğretmenliği
4.Sınıf Fen Bilgisi

20,2439

10,59901

Öğretmenliği

Tablo 1.1 incelendiğinde, fen bilgisi öğretmenliği birinci sınıf
(𝐗=17,86) öğrencilerinin tutum puan ortalamalarının dördüncü sınıf
(𝐗=20,24) öğrencilerinden düşük olduğu görülmektedir. Ortalamalar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek için bağımsız
örneklem t-testi uygulanmıştır. Bağımsız örneklem t-testi sonucunda fen
bilgisi öğretmenliği dördüncü sınıflarla birinci sınıflar arasında anlamlı bir
farklılık olduğu tespit edilmiştir(p ˂ ,05). Bu farklılık dördüncü sınıflar lehine
olduğu tespit edilmiştir.
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının çevreye sorunlarına
yönelik tutumlarını belirlemek için bağımsız örneklem t-testi sonuçları
aşağıdaki tablo 1.2 de gösterilmiştir.
Tablo 1.2. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Birinci Dördüncü Sınıf Arası t-Testi
Sonuçları
Sınıf
N
s
sd
t
p
𝐗
1.Sınıfİlköğretim
Matematik
Öğretmenliği

35

4.Sınıfİlköğretim
Matematik
Öğretmenliği

40
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22,0526

19,2667

9,89578

6,93580

8

0,387

,072

-

-

-
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Tablo 1.2 incelendiğinde, İlköğretim matematik öğretmenliği birinci
sınıf (𝐗=22,05) öğrencilerinin tutum puan ortalamalarının dördüncü sınıf
(𝐗=19,26) öğrencilerinden yüksek olduğu görülmektedir. Ortalamalar
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek için
bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Bağımsız örneklem t-testi sonucunda
İlköğretim matematik öğretmenliği birinci ve dördüncü sınıf öğretmen
adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık
olmadığı ortaya çıkmıştır( p > ,05).
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının çevreye sorunlarına
yönelik farkındalıklarını belirlemek için bağımsız örneklem t-testi sonuçları
aşağıdaki tablo 1.3 de gösterilmiştir.
Tablo 1.3. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Birinci Dördüncü Sınıf Arası t-Testi
Sonuçları
Sınıf
N
s
sd
t
p
𝐗
1.Sınıf
İlköğretim
Matematik
Öğretmenliği
4.Sınıf
İlköğretim
Matematik
Öğretmenliği

35

26,4571

6,90840
8

40

28,7241

-1,211

,073

10,57590

Tablo 1.3 incelendiğinde, İlköğretim matematik öğretmenliği birinci
sınıf (𝐗=26,45) öğrencilerinin farkındalık puan ortalamalarının dördüncü sınıf
(𝐗=28,72) öğrencilerinden düşük olduğu görülmektedir. Ortalamalar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek için bağımsız
örneklemler t-testi uygulanmıştır. Bağımsız örneklem t-testi sonucunda
İlköğretim matematik öğretmenliği birinci ve dördüncü sınıf öğretmen
adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıkları arasında anlamlı bir
farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır( p > ,05).
Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevreye sorunlarına yönelik
farkındalıklarını belirlemek için bağımsız örneklem t-testi sonuçları aşağıdaki
tablo 1.1 de gösterilmiştir.
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Tablo 1.4. Fen Bilgisi Öğretmenliği Birinci Dördüncü Sınıf Arası t-Testi Sonuçları
Sınıf
1.Sınıf
Fen
Bilgisi
Öğretmenliği
4.Sınıf
Fen
Bilgisi
Öğretmenliği

N
50

𝐗
27,5250

s
7,98392

40

31,8947

7,89043

sd

t

p

11

-1,418

,604

Tablo 1.4 incelendiğinde, fen bilgisi öğretmenliği birinci sınıf
(𝐗=27,52) öğrencilerinin farkındalık puan ortalamalarının dördüncü sınıf
(𝐗=31,89) öğrencilerinden düşük olduğu görülmektedir. Ortalamalar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek için bağımsız
örneklemler t-testi uygulanmıştır. Bağımsız örneklem t-testi sonucunda fen
bilgisi öğretmenliği birinci ve dördüncü sınıf öğretmen adaylarının çevre
sorunlarına yönelik farkındalıkları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı
ortaya çıkmıştır( p > ,05).
7.SONUÇLAR, TARTIġMA VE ÖNERĠLER
Çalışmamıza katılan eğitim fakültesi öğrencilerinin çevre sorunlarına
yönelik tutum ve farkındalıklarına ait veriler toplanmış ve analiz edilmiştir.
Eğitim fakültesinde öğrenim gören Fen bilgisi ve Matematik eğitimi
gören öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarını ve tutumlarını 1.
Sınıf ve 4. Sınıf düzeyinde incelenmiştir. Analizlerden elde edilen verilere
göre çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarında hem fen bilgisi eğitimi hem
de matematik eğitimi gören öğrencilerin sınıf düzeyinde anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır. Çevre sorunlarına yönelik tutumlarında matematik eğitimi
öğrencilerinin sınıf düzeyinden anlamlı bir farklılık bulunmazken, fen bilgisi
eğitimi öğrencilerinde 4. Sınıfların 1. Sınıflara göre daha fazla tutuma sahip
oldukları tespit edilmiştir.
Literatür tarandığında bizim çalışmamıza paralel ve paralel olmaya
çalışmalar mevcuttur. Şama(2003)‟te yaptığı çalışmada sınıf düzeyinde
öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının düşük olduğunu tespit etmiştir.
Kahraman ve diğerleri(2008) sınıf öğretmenleri üzerinde yaptığı çalışmada
öğrencileri küresel ısınma farkındalıklarını incelemiştir. Çalışma sonucunda
öğrencileri çok yüksek düzeyde bir farkındalığa sahip olmadıklarını tespit
etmiştir.
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Keser(2008) yaptığı çalışmada çevre bilincine dayalı öğrenim
gördükleri sınıfın anlamlı bir düzeyde etkisinin olduğunu tespit etmiştir.
Alnıaçık ve Koç (2009) çalışmasında, öğretmen adaylarının çevreye yönelik
tutumlarını incelemiş ve ortalamanın üzerinde olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca
Timur (2001) fen bilgisi öğretmen adaylarına yaptığı çalışmada, öğretmen
adaylarının çevre tutumlarını yüksek düzeyde olduğunu tespit etmiştir.
Çevre sorunlarının önüne geçilebilmesi için, etkili b ir çevre eğitimi
verilmesi gereklidir. Bu bağlamda çevre bilincinin gelişmesi için uygulamalı
eğitimlere daha fazla yönelmek gereklidir. Öğretmen adaylarının çevre
eğitimi konusunda daha fazla aktif katılım sağlamak için yöntem ve
tekniklerden yararlanılmalıdır. Ders planlarının bu şekilde düzenlendikten
sonra tekrardan çalışma yapılarak etkileri gözlenebilir. Öğretmen adaylarına
çevre eğitimine yönelik ekstra seminerler, araştırmalar verilerek etkileri
incelenebilir.
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