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1 | Eğitim Alanında Güncel Bilimsel Araştırmalar 

ÖN SÖZ 

Eğitim araştırmaları son dönemde birçok yenilikçi fikre ve 

uygulamaya tanıklık etmektedir. Bu uygulamalardan elde edilen sonuçların 

mevcut teorik/kavramsal çerçevelerin içinde yeniden yorumlanmasıyla 

birlikte, eğitim alanı diğer araştırma alanlarıyla olan ilişki ağını genişletme 

fırsatı bulmuştur. Bu gerçeklikten yola çıkarak, bu kitapta farklı bakış 

açılarından üretilmiş eğitim alanına yönelik çalışmaların bir araya getirilmesi 

amaçlanmıştır. Kitapta yer alan çalışmalar okul öncesi eğitiminden alan 

eğitimine, dil eğitiminden genel eğitim çalışmalarına uzanan bir yapı içinde 

sunulmuştur. Kitabın oluşturulması sürecine özveriyle katkıda bulunan yayın 

ekibine ve çalışmalarda emeği geçen tüm bölüm yazarlarına teşekkür ederiz.    

Prof. Dr. Abuzer AKGÜN

Doç. Dr. Ümit DURUK 
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GĠRĠġ 

İnsan yaşamı doğumla ölüm arasındaki süreçte çeşitli dönemlere 

ayrılmaktadır. Farklı evreleme çalışmaları yapılsa de genel olarak bebeklik, 

çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık dönemi olarak ifade edilmektedir (Yenigün, 

2019). Üzerinde en çok araştırmanın yapıldığı gelişim dönemlerinden biri 

olan ergenlik; çocukluktan yetişkinliğe geçişin ilk adamı olarak 

tanımlanabilir. Tarih boyunca farklı şekillerde tanımlanmaya çalışılmış olan 

ergenlik eğitimcilerin, sosyal bilimcilerin ve felsefecilerin üzerinde 

yoğunlukla çalıştığı bir konu olmuştur. Latince büyümek, yetişkinliğe erişmek 

anlamına gelen “adolescere” sözcüğünden türeyen kavram (Dolgin, 2014), bir 

çok alanda gözlenen hızlı bir değişim ve gelişimi içermektedir. Alanyazında 

ergenlik ile ilgili çeşitli tanımlar yapıldığı görülmektedir. Ergenlikle ilgili 

çalışmaların öncüsü kabul edilen G. Stanley Hall ergenliği “fırtına ve stres” 

kelimeleri ile özdeşleştirmiştir (Santrock, 2020). Yavuzer (2007) ergenliği 

hızlı gelişimlerin gözlendiği evre olarak tanımlamaktadır. Tanımlar farklı 

yönlere vurgu yapsa da üzerinde uzlaşılan hususlar ergenliğin hızlı değişimler 

içermesi ve çocukluktan yetişkinliğe geçişte bir köprü olmasıdır. Ergenlikle 

ilgili yapılan çeşitli tanımlarda yaş aralığı ile ilgili farklılaşmalar olduğu 

görülmektedir. Atkinson vd. (2008) ergenliği 12 ile 18 yaş aralığında ele 

alırken Baymur (1997) bu sınırları 13-20 yaş olarak ifade etmektedir.  Bu 

bilgiden hareketle ergenliğin ortaokulun son yılları ile lise yıllarının 

tamamında devam ettiği söylenebilir. Ergenliğin ilk yıllarında yaşanan 

değişimler daha çok fiziksel ve bilişsel alanda yoğunlaşırken, sonraki süreçte 

bunlara duygusal ve sosyal değişimler eklenmektedir. Bu aşamada kimliğini 

oluşturma, bireyleşme, özerkleşme ve aileden ayrışma çabası ön plana 

çıkmaktadır (Gander ve Gardiner, 2004). Ergenler yaşadığı süreç nedeniyle 

hala ailenin desteğine ihtiyaç duymasına rağmen akranlarla ilişkilerin önem 

kazanması nedeniyle aileyi geri plana atabilmektedir. Başka bir deyişle 

ergenlik döneminde ebevynlerle kurulan ilişkilerde de bir farklılaşma 

yaşanmaktadır. Varlığını ispat etme, kabul görme, onaylanma gibi ihtiyaçları 

yoğunlaşan ergenler bu dönemde aileleri ile yoğun çatışmalar ve iletişim 

problemleri yaşayabilmektedir. Ebeveynlerin göstereceği tutumlar ilişkilerin 

niteliği üzerinde oldukça etkilidir. Aile ile kurulacak olan ilişkiler ergenlerin 

ileri de kuracakları sosyal ilişkileri (Aydın, 2010) ve davranış biçimlerini 

(Atar vd., 2016) etkileyebilmektedir. Bu dönemde ergenlerin çevresinde ve iç 

dünyasında birçok değişiklikler meydana gelmektedir. Sosyal ilişkileri 

karmaşıklaşmakta sorumlulukları artmaktadır.  Yeni sorumluluklar 

beraberinde yeni problemler getirebilmektedir. Yaşanan problemlerin 
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çeşitliliği duygu yoğunluklarına yol açabilmekte ancak ergenler duygularını 

anlamlandırmakta ve ifade etmekte zorlanabilmektedir. Akran gruplarıyla 

uyumlu olma konusunda gereken gayreti gösteren ergenler ailelerle ilişkilerde 

daha az uzlaşmacı bir tavır sergileyebilmektedirler. Bu durum ergenlik 

dönemindeki ebeveyn tutumlarının önemini öne çıkarmaktadır. İnsan 

hayatının en önemli dönemlerinden bir olan bu dönemde ergenlerin bu süreci 

kolay atlatmalarında olumlu aile ilişkileri büyük önem taşımaktadır (Yavuzer, 

2001). Ergenlerin ebeveynleriyle kurdukları ilişkiler çoğunlukla etki tepki 

prensibine göre işlemektedir. Ebeveynlerin göstereceği yaklaşım, 

kullandıkları anne baba tutumları ve çatışma çözme becerileri ergenlerden 

alacakları tepkiler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ergenle ebeveynleri 

arasında kurulacak ilişkinin niteliği anne baba tutumlarından 

etkilenebilmektedir ve bu tutumlar ergenin hem sosyal gelişimi hemde kişilik 

gelişimi üzerinde etkili olmaktadır (Yavuzer, 2001). Anne baba tutumlarına 

ilişkin farklı sınıflandırmalar yapılmakla birlikte genel olarak; demokratik 

anne baba tutumu, aşırı koruyucu tutum, baskıcı-otoriter tutum olmak üzere 

üç başlık altında ele alınmaktadır.  

Demokratik anne baba tutumu: Bu tutumun temelinde hoşgörü, kabul 

ve sevgi duyguları yer almaktadır (Kulaksızoğlu, 2002) ve çocukların sağlıklı 

gelişimleri için ideal olarak kabul edilen tutumdur (Aktaş, 2011). Bu tutumu 

gösteren ebeveynler davranışlarında tutarlı ve güven vericidirler, çocuklarının 

gelişim kapasitelerine inanmaktadırlar (Sümerr, Gündoğdu-Aktürk, Helvacı, 

2010). Çocuğun davranışlarında özgür olmalarına imkan tanırken, denetimsiz 

kalmalarına izin vermemekle birlikte gereksiz müdahalelerden 

kaçınmaktadırlar (Sayar Bolelli, 2019). Bu tutum çocukların sağlıklı bir birey 

olarak yetişmelerine (Aydın, 2017), bağımsız düşünebilen, girişken, 

sorumluluk bilincine sahip, sosyal uyumu yüksek bireyler olmalarına olanak 

sağlamaktadır.  

Aşırı koruyucu anne baba tutumu: Ebeveylerin çocuklarına 

gösterecekleri ilgi ve koruyuculuk istenen bir durum olmakla beraber, bunun 

aşırı düzeyde olması istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir (Özyürek, 

Tezel Şahin, 2005). Bu durum çocukların bağımlı bir kişilik geliştirmelerine, 

özgüven düşüklüğüne ve çekingenliğe yol açabilmektedir (Navaro, 1989).  

Baskıcı otoriter anne baba tutumu: Bu tutumda çocuğun özerkliği 

gözardı edilmekte ve geleneksel yaklaşımlar hüküm sürmektedir. Çocukların 

gelişim düzeylerine, isteklerine ve kişilik özellklerini dikkate almadan 

ebeveyn beklentilerine göre davranmaları beklenmektedir (Sümer, Gündoğdu 

Aktürk Helvacı, 2010). Katı kuralların hüküm sürdüğü bu ilişkide çocuktan 
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beklenen kuralları sorgulamadan itaat etmeleridir. Beklentilere aykırı 

davranan ya da kurallara uyulmaması halince cezaya maruz kalan çocuklarda 

yoğun suçluluk duyguları yaşanabilmektedir. Bu durum ilerde farklı 

davranışsal problemlere yol açmanın yanı sıra saldırgan davranışları da 

tetikleyebilmektedir (Tuzgöl, 2000). 

Lamborn, Mounts, Steinberg & Dornbusch (1991), anne-babaların 

kabul edici ve katılımcı tutumları, olumlu benlik kavramının oluşmasına ve 

dengeli bir kişiliğin gelişmesine yardımcı olduğunu; katı ve denetleyici 

tutumların ise kişilik üzerinde olumsuz etken olabileceğini saptamışlardır. 

Anne-baba tutumları, çocuğun kişiliğinin oluşumunda ve karakterinin 

biçimlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Uyumlu ve özgür bir aile ortamı 

içinde, tutarlı ve sağlıklı ilişkiler içinde yetişen çocuklar, özerk bir birey 

olarak yetişkin yaşamına ulaşabilirler (Yavuzer, 2001). Aile ile kurulacak 

sağlıklı bir iletişimin çalkantılarla dolu bu dönemin daha az hasarla 

atlatılmasına büyük katkı sağlayacağı söylenebilir. Başarılı bir iletişimin 

temel koşulları karşıdaki kişi veya kişilere saygı duymak, onların varlığını 

kabul etmek, onlara önemli ve değerli olduklarını hissettirmek ve onları 

oldukları gibi kabul etmek anlamını taşımaktadır (Gordon, 1998). İletişimin 

temel öğelerinden biri de dinlemedir. İyi bir dinleyici, iletişim kurduğu kişinin 

yalnız söylediklerini değil, yüzü, eli, kolları ve bedeniyle yaptıklarını da 

„duymaktadır‟. İletişim sözlü olabildiği gibi sözsüz olarak da 

gerçekleşebilmekte, yüz ifadeleri, el kol hareketleri, beden duruşu, ses tonu da 

iletişim için yeterli olabilmektedir Kişilerarası iletişimin niteliği kurulacak 

sağlıklı ilişkilere bağlıdır ve kişinin sahip olduğu iletişim becerilerinin 

artmasının kişiler arası ilişkilerin etkililiğinde de artışa neden olduğu ifade 

edilmektedir (Korkut, 2004). Bu düşünceden hareketle ebeveynlerin mevcut 

iletişim becerilerini arttırmaları halinde ergenlik dönemimdeki çocuklarıyla 

daha sağlıklı iletişim kurabilecekleri ve bu zorlu süreçte onlara daha fazla 

destek olabilecekleri söylenebilir. Eylem araştırması olarak gerçekleştirilen bu 

çalışmada ergenlik dönemindeki çocuklarıyla iletişim problemi yaşayan 

ebeveynlerin; düzenlenen eğitim programı sayesinde iletişim becerilerini 

arttırmak, çatışma çözme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak 

amaçlanmış ve aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

 Aile Eğitim Programının ebeveynlerin ergenlik dönemindeki 

çocuklarıyla İlişkilerini geliştirmelerine katkıları nelerdir? 

 Aile eğitim Programının ebeveynlerin empati kurma becerilerine 

katkısı nedir? 
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 Aile Eğitim programının ebeveynlerin İletişim Becerilerine katkısı 

nedir? 

 Aile eğitim programının ebveynlerin Anne –Baba tutumlarına ilişkin 

bilinçlenmelerine katkısı nedir? 

 Aile eğitim programının velilerin öfke kontrolü ve çatışma çözme 

becerilerini geliştirmelerine katkısı nedir?  
 

YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, eylem araştırması süreci, 

katılımcılar, verilerin toplanması ile verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması 

alt başlıklarına yer verilmiştir. Bu arastırma, nitel araştırma teknikleri 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

AraĢtırma Modeli: 

Bu araştırmada araştırmacı tarafından hazırlanan aile eğitim programı 

aracılığıyla ergenlik dönemindeki çocuklarıyla iletişim problemi yaşayan 

ebeveynlerin iletişim becerilerini geliştirmek ve çatışma çözme becerilerini 

geliştirmelerine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına uygun 

olarak nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan eylem araştırması deseni 

kullanılmıştır. Eylem araştırmasının sıklıkla eğitim kurumunda çalışanlar 

tarafından karşı karşıya kalınan eğitimsel problemlere çözüm üretmeye 

yönelik kullanıldığı ifade edilmektedir (Gürgür, 2017; Yıldırım ve Şimşek, 

2016). Eliot (1991) ise eylem araştırmasının, bir sosyal durumu gözleyerek 

kaliteyi geliştirmeyi amaçlayan bir araştırma yöntemi olarak tanımlamaktadır. 

AraĢtırma Konusunun Belirlenmesi 

Eylem araştırması araştırmacıların doğal ortamda doğrudan gözlem 

yapabilmelerine, veri toplayabilmelerine ve duruma bağlı olarak değişiklikler 

yapabilmelerine olanak sağlayan bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir 

(Sagor, 2005; Tomal, 2003). Ergenlik dönemi ebeveynlerle çocukları 

arasındaki ilişkinin sarsıldığı bir dönemdir. Yaşanan iletişim problemlerinin 

ergenlerin akademik başarıları, motivasyonları ve psikolojik iyi olma 

durumları üzerindeki  olumsuz bilinmektedir. Ergenlerin ebeveynleriyle olan 

iletişimlerinin güçlendirilmesinin ergenlerin bu sancılı dönemi daha az hasarla 

atlatmasına katkı sağlayacağı söylenebilir.  

Katılımcıların Belirlenmesi  

Çalışmada uygun durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmacı daha 

önce görev yaptığı okulda, gerçekleşen veli görüşmeleri neticesinde ergenlik 

döneminde olan çocuklarıyla iletişim problemi yaşadığını ifade eden veliler 
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arasından çalışmaya katılımaya gönüllü olan velilerden bir çalışma grubu 

oluşturulmuştur. Katılımcılar 2 erkek, 9 kadın olmak üzere toplam 11 kişiden 

oluşmaktadır. Eğitim programına başlamadan önce katılımcılarla bir 

bilgilendirme toplantısı yapılmış oturum günü ve saati kararlaştırılmıştır. 5 

hafta boyunca aynı gün ve saatte belirlenen program doğrultusunda 

uygulamalar yapılmıştır. Eğitim programında her hafta bir konu başlığı ele 

alınmış ve bu doğrultuda çeşitli etkinlikler, sunumlar yapılmıştır. Konu 

başlıkları araştırmacının öğrenci ve veli görüşmelerinde en sık problem 

bildirilen alanlardan oluşmaktadır. Her hafta ele alınan konu başlıklarından 

yola çıkılarak araştırmanın temaları oluşturulmuştur. Araştırmanın dört teması 

vardır ve analizler bu doğrultuda gerçekleştirilmiştir. 

 Empati   

 İletişim Becerileri 

 Öfke Kontrolü/ Çatışma Çözme Becerileri  

 Anne Baba Tutumları      

 Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması 

Araştırmada, Milli eğitim bakanlığı, aile çalışma ve sosyal hizmetler 

bakanlığı tarafından hazırlanan aile eğitim programları incelenmiş, 

uygulanacak etkinlikler, okunacak hikayeler, uygulanacak teknikler 

kararlaştırılarak eğitim programının taslağı hazırlanmıştır. Farklı okul 

türlerinde görev yapan beş psikolojik danışmandan ve rehberlik araştırma 

merkezinde görev yapan bir psikolojik danışmandan programla ilgili görüş ve 

önerileri istenmiş ve programa son hali verilmiştir. Beş hafta olarak belirlenen 

eğitim program haftada bir gün 75+75 dakikadan oluşan iki bölüm halinde 

okul toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Oturma düzeni U şeklinde 

hazırlanmış ve yüzyüzeliğe dikkat edilmiştir. Küçük grup etkinliklerinde 

etkinliğin özelliğine göre grup rastlantısal olarak 3 veya 4 gruba bölünmüştür. 

Her hafta bir temanın ele alındığı program hafta boyunca yapılacak gözlem ve 

ödev çalışmaları ile desteklenmiştir. Katılımcılarla toplam dört kez yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yapılarak sürecin değerlendirmesi sağlanmıştır. 

Her oturum öncesinde bir önceki oturuma ilişkin hafta içindeki farkındalık ve 

yaşantılarını paylaşmaları istenmiştir.  

Verilerin Toplanması, Analiz Edilmesi ve Ġnandırıcılığın 

Sağlanması 

Bu araştırmada uygulama süreci, verilerin toplanması ve analiz 

edilmesi eşgüdümlü olarak yapılmıştır.  Araştırmanın veri kaynaklarını yarı 
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yapılandırılmış görüşmeler, gözlem ve değerlendirme formları, sınıf içi 

diyaloglar ve araştırmacı günlüğü oluşturmaktadır.  

Yarı Yapılandırışmış Görüşme: Yarı-yapılandırılmış görüşmeler nitel 

araştırma yöntemlerinde sıklıkla kullanılan veri toplama tekniklerinden biridir 

ve görüşme amacı temel alınarak önceden belirlenmiş konu başlıkları ve 

sorular doğrultusunda gerçekleştirilen görüşmelerdir (Gay ve Airasian, 2003, 

s.212). Araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu sorularla katılımcılarla 4 

kez yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşmelerden ilki eğitim 

programına başlamadan önce yaşanan problemler ve beklentileri belirlemek 

amacıyla, ikincisi 3. ve 4. oturum öncesinde ve eğitim programının sonunda 

olacak şekilde meydana gelen değişimi belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Velilerde meydana gelen değişimle ilgili önemli veriler içermesi bakımından 

araştırma süreci açısından büyük önem taşıyan bir veri kaynağı olduğu 

söylenebilir. 

Gözlem / Değerlendirme formları: Katılımcılardan oturumda ele 

alınan konularla ilgili olarak bir sonraki oturuma kadar gözlem yapmaları ve 

verdikleri tepkiler açısından süreci ve davranışlarını değerlendirmeleri 

istenmiştir.  

Araştırmacı Günlüğü: Araştırmaya ilişkin tüm görüş ve gözlemlerin 

kaydedildiği bir ajandadır. Eğitim programı sırasında yaşanan her türlü olayı 

betimlemesi açısından önemli bir veri kaynağıdır, velilerin rol oynama 

tekniklerinin uygulandığı sırada araştırma açısından önem arz edecek 

ifadelerinde kaydedilmiş olması önemini arttırmaktadır. Araştırmacı günlüğü 

eylem araştırmalarında sıklıkla kullanılmaktadır (Johnson, 2005). 

Verilerin Analiz Edilmesi:  

Bu araştırmada betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimleme 

araştırmaya katılan kişilerden alınan görüşlerin özüne dokunmadan alıntıların 

yapılması ile verilerin sunulmasına denir. Betimsel analizde elde dilen veriler 

daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Bu araştırmda 

da yarı yapılandırılmış görüşmeler araştırmanın başında belirlenen temalar 

doğrultusunda analiz edilmiş, kazanımlara yönelik olarak tablolar hazırlanmış 

ve araştırmacı günlüğünden yapılan alıntılarla birlikte yorumlanmıştır. Her 

oturum sonunda araştırmacı oturum değerlendirme formu düzenlemiş, 

katılımcı imzaları alınmış ve etkinlikler esnasında katılımcıların izinleri 

alınarak fotoğraf çekilmiştir. 
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Eylem Planları 

Eylem Planı 1 

Etkinlik  Amaç Yöntem 

Tanışma etkinliği Katılımcıların tanışması Tanışma oyunu 

Eğitim ve grup kurallarını 

belirleme  

Programdan beklentiler ve 

yaşadıkları problemler 

üzerine genel konuşma 

Grup kurallarının oluşturularak 

güven ilişkisinin sağlanması 

 

Kavanozdaki Taşlar adlı 

hikâye ve paylaşımlar 

Katılımcıların öncelikleriyle 

ilgili farkındalık kazanmaları 

Öykü 

Gelişim alanları ve Ergenlik 

döneminin genel özellikleri 

Katılımcıların ergenlik dönemi 

ve özellikleri hakkında bilgi 

sahibi olmaları 

Anlatım 

Soru- Cevap 

Slayt Sunum 

Ergenlikte Bedensel- 

Zihinsel- Duygusal- Sosyal- 

Gelişim 

Katılımcıların gelişim 

özelliklerini bilmesi ve   

çocuklarıyla olan ilişkilerinde 

bu bilgileri göz önünde 

bulundurması 

Anlatım 

Soru- Cevap 

Slayt Sunum 

Çocuğum büyüyor adlı 

etkinlik 

Yaş dönemlerine göre 

çocuklarındaki gelişim, 

değişimlerle ve herkesin benzer 

problemler yaşadığıyla ilgili 

farkındalık kazanmaları 

Küçük grup 

çalışması 

Biz Gençken adlı etkinlik Katılımcıların ergenler için dış 

görünüşün neden önemli 

olduğunu fark etmelerini ve 

empati kurmalarını sağlamak 

İmgeleme 

Aktivite Belirleme Katılımcıların çocuklarıyla 

birlikte nitelikli zaman 

geçirmelerini sağlamak 

 

Oturum sonlandırma    
 

Eylem Planı 2 

Etkinlik Amaç Yöntem 

Bir önceki hafta ele alınan 

konularla ilgili hafta boyu 

yaptıkları gözlemlerin 

paylaşılması 

İşlenen konularla ilgili 

farkındalıklarının pekiştirilmesi 

Soru – Cevap 

İletişim ve ilişki kavramları Kavramlarla ilgili bilgi sahibi 

olmaları 

Anlatım / Soru- 

Cevap 

Slayt Sunum 

Günüm nasıl geçiyor adlı 

etkinlik 

Katılımcıların kendi zamanlarını 

ve 

 çocuklarıyla geçirecekleri 

Büyük grup 

çalışması 

Soru- Cevap 
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zamanlarını 

 daha etkili kullanabileceklerinin 

farkına varması 

Sözlü- Sözsüz İletişim 

Becerileri (Etkin dinleme) 

Katılımcı sözlü-sözsüz iletişim 

modellerini ve ergenlerle 

kullanımını fark eder, etkin 

dinlemeyi yaşamında kullanır 

Anlatım 

Soru- Cevap 

Slayt Sunum 

İmgeleme  

Oyun 

İletişim Engelleri İletişim engellerini konusunda 

bilgi edinmeleri ve farkındalık 

kazanmaları 

Anlatım 

Soru- Cevap 

Slayt Sunum 

Örnek durum 

çalışması 

Sen Dili- Ben Dili Katılımcı kendini uygun şekilde 

ifade etme becerisi kazanır 

Anlatım 

Soru- Cevap 

Slayt Sunum 

İmgeleme 

Deneme Koltuğu adlı 

etkinlik 

Katılımcıların etkin dinleme 

davranışlarının farkına varmaları 

Rol Oynama 

Sen hep böylesin adlı 

etkinlik 

Katılımcıların çocuklarıyla olan 

ilişkilerinde kendilerini ben dili 

ile ifade etmeleri 

Rol Oynama 

Oturum sonlandırma    
 

Eylem Planı 3 

Etkinlik Amaç Yöntem 

Bir önceki hafta ele alınan 

konularla ilgili hafta 

 boyu yaptıkları gözlemlerin 

paylaşılması 

İşlenen konularla ilgili 

farkındalıklarının pekiştirilmesi 

Soru – Cevap 

Olumsuz sonuç veren aile 

Tutumları 

Katılımcılar kullandıkları 

tutumların  

kendileri ve çocukları 

üzerindeki  

duygusal ve davranışsal 

etkilerini  

fark ederler 

Anlatım 

Soru-Cevap 

Slayt Sunum 

Canlandırma  

Rol oynama 

Aile Tutumları adlı etkinlik Katılımcıların olumsuz aile 

tutumlarının  

etki ve sonuçlarını fark 

etmelerini sağlamak 

Küçük grup 

çalışması 

Örnek olay 

çalışması 

Yetkin Tutum Yetkin tutumla ilgili bilgi 

edinmeleri ve 

farkındalık kazanmaları 

Anlatım 

Soru-Cevap 

Slayt Sunum 

Yetkin tutum adlı etkinlik Yetkin tutumun kullanımına 

ilişkin farkındalık kazanmaları 

Örnek olay 

 Rol oynama  

Bizde Gençtik adlı etkinlik Katılımcıların kendi ergenlik  İmgeleme 
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dönemlerini ve kendilerine iyi 

gelen tutumu hatırlamalarını 

sağlamak 

Oturum sonlandırma    
 

Eylem Planı 4 

Etkinlik Kazanım Yöntem 

Bir önceki hafta ele alınan 

konularla ilgili hafta boyu 

yaptıkları gözlemlerin 

paylaşılması 

İşlenen konularla ilgili 

farkındalıklarının  

pekiştirilmesi 

Soru-Cevap 

Kişilk nedir ve nasıl oluşur? Çocuğun kişiliği üzerinde 

anne ve babanın etkilerini 

fark ederler. 

Aile yaşamının kişiliğin 

üzerindeki etkisini fark 

ederler 

Anlatım 

Soru- Cevap 

Slayt Sunum 

Öykü 

İmgeleme  

Alıştırma   

Davranış Kazandırma Katılımcılar olumlu ve 

olumsuz otorite modellerini 

tanırlar, istenmeyen 

davranışı nasıl 

değiştirebileceklerini fark 

ederler. 

Anlatım 

Soru- Cevap 

Slayt Sunum 

Küçük grup 

çalışması  

Alıştırma   

Eleştiri ve takdirin Ergenin 

kişiliğine ve  

davranışlarına etkisi 

Katılımcılar uyugun eleştiri 

ve takdirin nasıl yapıldığını 

söylerler. 

Soru- cevap 

Anlatım 

Alıştırma 

Sandviç tekniği Katılımcılar tekniği etkin 

şekilde kullanır 

Soru- cevap 

Anlatım 

Alıştırma  

Örnek olay 

Oturum sonlandırma   
 

Eylem Planı 5 

Etkinlik Kazanım Yöntem 

Bir önceki hafta ele 

alınan konularla ilgili 

hafta 

 boyu yaptıkları 

gözlemlerin paylaşılması 

İşlenen konularla ilgili 

farkındalıklarının  

pekiştirilmesi 

Soru – Cevap 

Hayata nasıl bakılmalı 

adlı öykü 

  

Çatışmanın tanımı ve 

çatışma türleri 

Katılımcılar çatışmanın 

tanımını yaparlar, değer ve 

ihtiyaç çatışması arasındaki 

farkı söylerler 

Anlatım 

Soru- cevap 

Gelişim Dönemlerine Katılımcılar gelişim İmgeleme 
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göre çatışmanın algılanışı dönemlerine göre 

çatışmaların nasıl 

algılandığını ve nasıl 

yaklaşılması gerektiğini 

ifade ederler 

Küçük grup çalışması 

Anlatım 

Soru- Cevap 

Slayt sunum 

Çatışmanın Akışı Katılımcılar çatışma 

sırasındaki aşamaları 

sayarlar 

Anlatım 

Soru- Cevap 

Slayt sunum 

Çatışma Çözmede 6 

Basamak 

Katılımcılar çatışma çözme 

basamaklarını 

uygulayabilirler 

Rol oynama 

Küçük grup çalışması 

Anlatım 

Slayt sunum 

Öfke Kontrolü Katılımcılar öfkelerini nasıl 

kontrol edeceklerini 

söylerler ve uygularlar 

Anlatım 

Soru- Cevap 

Alıştırma 

Eğitim sonlandırma- Değerlendirme- Veda etkinliği 
 

BULGULAR VE YORUM 

Tablo 1. Empati Temasına İlişkin Bulgular 

1. TEMA: 

EMPATĠ 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 

Onun gibi 

düşünmeyi 

öğrendim  

√           

Onların yaşındaki 

durumumu 

düşündüm 

 √ √  √    √  √ 

Olaylara onun 

duygularından 

bakmamı sağladı  

   √   √     

Onların dünyasını 

hissetmeye 

çalışıyorum. 

 √          

Bakış açım 

değişti, onların 

açısından 

bakmaya 

çalışıyorum 

 √ √     √  √  

Hayata onların 

yaşından, o anki 

duygularımı 

düşünerek 

bakmayı 

öğrendim 

√ √      √ √   
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Empati temasına ilişkin olarak velilerde oluşan farkındalık ve değişim 

açıkça tabloda görülmektedir. Katılımcılar bu eğitimden sonra olaylara 

çocuklarının bakış açsından bakmaya başladıklarını, neler hissettiklerini 

anlamaya çalıştıklarını ifade etmektedirler. Onları değerlendirirken zaman 

zaman kendi gençliklerini hatırlayarak o zamanki duygularını hatırladıklarını 

ifade etmektedirler (Araştırmacı günlüğü sayfa 3). Empati iyi bir iletişimin 

önkoşulu olarak kabul edilmektedir ve empati konusunda oluşacak bir 

farkındalık ve davranış değişikliğinin ebeveynlerle ergenler arasındaki 

ilişkinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı söylenebilir. 
 

Tablo 2. İletişim Temasına İlişkin Bulgular 

 

İletişim temasına ilişkin önemli düzeyde bir değişim olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların hemen hepsinin iletişim becerilerinin olumlu 

anlamda bir değişim gösterdiği söylenebilir. Özellikle dinleme becerisine 

vurgu yapmaları iletişimin temelinin iyi bir dinleyici olmaktan geçtiği 

konusunda farkındalık kazandıklarının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Bir katılımcı bu konunun ele alındığı oturumdan sonraki hafta kızıyla yaptığı 

konuşmalarda söyleyeceği sözlere daha fazla dikkat ettiğini ve bazı şeyleri 

söylemekten vazgeçtiğini ifade etti (Araştırmacı günlüğü sayfa 4). Bir diğer 

2. TEMA: 

ĠLETĠġĠM 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 

Onları daha iyi 

dinlemeyi 

deniyorum 

√ √ √       √ √ 

Birbirimizi daha 

sabırla dinlemeyi 

öğrendik 

√    √       

Sen – Ben dili çok 

faydalı oldu 

  √ √    √    

Daha kolay iletişim 

kurmaya başladım. 

  √  √ √ √     

Birlikte kaliteli 

zaman geçirmeye 

başladık 

 √          

İyi bir iletişimle 

hayır demenin 

kolay olduğunu 

gördüm 

   √        

Farkındalık 

geliştirip daha az 

hata yapmaya 

çalışıyorum 

      √ √  √  
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katılımcı bu oturumlardan sonra çocuğumla ne kadar az şey paylaştığımı fark 

ettim hem üzüldüm hem utandım dedi (Araştırmacı günlüğü sayfa 5). Diğer 

bir katılımcı “geçenlerde ben dili olduğunu bilmeden kızıma bir ifade 

kullandım ve önceki yaklaşımlarımdan daha etkili olduğunu gördüm dedi 

(Araştımacı günlüğü sayfa 8 – 9) Tüm bu ifadeler katılımcılarda bir 

farkındalık ve değişim oluştuğunun önemli bir göstergesidir. Bir katılımcı 2. 

oturumdan sonra kızının kendisine: anne eğitimde her ne yapıyorsanız lütfen 

yapmaya devam et dediğini ifade etti. Katılımcılardan birinin kızı 

araştırmacıya gelerek “hocam anneme ne yaptınız ya süper biri oldu “şeklinde 

bir ifadede bulunmuştur. Bu durum katılımcılarda meydana gelen değişimin 

çocuklarıyla olan ilişkilerine de yansıdığının bir göstergesi olarak kabul 

edilebilir. 

Tablo 3. Öfke Kontrolü ve Çatışma Çözme Temasına İlişkin Bulgular 

 

Tabloya bakıldığında en önemli değişimin olduğu temanın öfke 

kontrolü ve çatışma çözme becerisi olduğu söylenebilir. 11 katılımcının 7 si 

programa katıldıktan sonra daha sakin ve sabırlı davranmaya başladıklarını 

ifade etmiştir. Bu hedeflenen değişimin sağlandığını göstermektedir. Bir 

katılımcı “ben çabuk sinirlenen bir insanım ama bu hafta sinirlenme süremi 

biraz daha uzattım, daha sabırlı olmaya çalıştım konuştuklarımızı düşünüp 

“dedi (Araştırmacı günlüğü sayfa 4). Diğer bir katılımcı “bu oturumdan sonra 

onu ilgilendiren kararlarda ya da koyduğum kurallarda onun söz sahibi olması 

3. TEMA: Öfke 

Kontrolü/ÇatıĢma 

Çözme 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 

Programa katıldıktan 

sonra daha sakin ve 

sabırlı davranmaya 

başladım 

√ √ √  √ √ √    √ 

Öfkelendiğimde kendimi 

tutuyorum ve onu 

anlamaya çalışıyorum 

√  √ √  √    √ √ 

Uzlaşamadığımız 

kurallarla ilgili onlarla 

konuşup ortak bir nokta 

bulabileceğimizi fark 

ettim 

 √        √  

Kurallarımızı birlikte 

yeniden belirleyeceğiz  

√    √  √     

Ortak bir noktada 

buluşmanın daha sağlıklı 

olacağını fark ettim 

 √  √ √  √     
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gerektiğini fark ettim, onun adına karar vermem haksızlık dedi. Bu da 

oturumun istenen değişimi başlattığını göstermektedir 

Tablo 4.Anne Baba Tutumları Temasına İlişkin Bulgular 

 

Anne baba tutumlarıyla ilgili oturumda katılımcıların olumsuz anne 

baba tutumları ile ilgili önemli farkındalıklar kazandıkları söylenebilir ve 

tabloya bakıldığında bu farkındalığı kazanan katılımcıların yetkin tutumu 

kullanma konusunda bir eğilim gösterdikleri görülmektedir. Bir katılımcı 

baskıcı anne baba tutumlarıyla ilgili sunumdan sonra şöyle dedi: “kendimi 

kötü hissettim, farkında olmadan ilgilenmek adına çocuğuma fazla baskı 

yapmışım, sanırım kızımın bu kadar çekingen ve bana bağımlı olmasında 

benimde payım var”. Aile tutumlarıyla ilgili yapılan rol oynama çalışmasında 

baskıcı aile grubunda yer alan bir katılımcı “bu durumda çocuğunuz ne 

hisseder sorusunu cevaplarken kendimi çok kötü hissettim, zaman zaman 

bende bu baskıcı tepkileri veriyorum ama hiç çocuğum açısından 

bakmamıştım dedi. (Araştırmacı günlüğü sayfa 11). Diğer bir katılımcı 

4. TEMA: Anne / 

Baba tutumları 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 

Aşırı 

koruyuculuğun 

onlara zarar 

verdiğini fark 

ettim değiştirmeye 

başladım 

 √ √ √  √      

Koyduğumuz 

kuralları onlara 

açıklamam 

gerektiğini fark 

ettim 

  √  √  √ √    

Fazla baskı 

yapmanın ters 

teptiğini fark ettim 

√    √    √   

Yetkin Tutumun 

etkili olduğunu 

fark ettim ve bunu 

uygulamaya 

başladım 

√ √  √   √   √ √ 

Tavizkar tutumun 

yanlış olduğunu 

fark ettim 

değiştirmeye 

çalışıyorum 

√         √  
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tavizkar anne baba tutumlarını işlerken:” çocuğumuza kıyamayıp pes ederek 

aslında onlara kötülük yapıyormuşuz, onlara karşı daha tutarlı ve kararlı 

olmalıyız “dedi. (Araştırmacı günlüğü sayfa 11). Tüm bu ifadelerden 

hareketle yapılan çalışmanın amacına ulaştığı ve anne baba tutumlarında bir 

değişim meydana getirdiği söylenebilir. 

TARTIġMA SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Aile Eğitim programının katılımcıların empati ve etkin dinleme 

becerilerini geliştirdiği, ben dili kullanma konusunda farkındalık 

kazanmalarını ve bu şekilde ergenlik dönemindeki çocuklarıyla iletişim 

kurmada gelişme göstermelerine katkı sağladığı görülmektedir. Program 

ayrıca öfke kontrolü ve çatışma çözme stratejileri konusunda da katılımcılara 

katkı sağlamıştır. Alan yazında bu aile eğitim programında yer alan hususların 

iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlandığını gösteren araştırma 

bulguları olduğu görülmektedir.    

Rogers (1983) empatinin bazı bireylerde bir kişilik özelliği olarak 

buunduğunu bazı bireylerde ise öğrenme yoluyla geliştirilebilecek bir beceri 

olduğunu ifade etmektedir. Bu araştırma kapsamında hazırlanan aile eğitim 

programında kullanılan yöntemlerin alan yazında (Kalliopuska, 1991; Köksal, 

2000) empati becerileri geliştirme konusunda kullanılan yöntemlerle 

(didaktik, rol alma, deneyimleme vb.) büyük ölçüde tutarlı olduğu 

görülmektedir. Araştırmanın ilk teması olan empatinin kişilerarası ilişkileri 

olumlu yönde etkilediği, anlaşılmış olma hissinn bireyde rahatlama sağladığı 

(Dökmen, 1994; Yüksel, 2004) ve ilişkilerin niteliği üzerinde olumlu 

etkilerinin olduğu bildirilmektedir (Kaya-Siyez, 2010; Yılmaz-Yüksel, 2003). 

Yapılan araştırmalar aile içindeki iletişimin özsaygı (Sarıyüce-Korukçu, 

2004); benlik gelişimi ve kişisel uyum (Villa-Jaima, 1996) üzerinde etkili 

olduğunu göstermektedir. Alanyazında bu araştırmaya benzerlik gösteren bazı 

araştırmaların olduğu ve sonuçların da benzer olduğu görülmektedir. Öztürk 

(2006) tarafından gerçekleştirilen araştırmada üç gün süreyle verilen “aile içi 

iletişim” eğitminin katılımcıların çocuklarıyla olan ilişkilerini geliştirdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Özdemir (1991) ise anneler ile yürüttüğü çalışmada 

anne-çocuk eğitim programına katılan annelerin süreç sonunda çocuklarıyla 

iletişimlerinde olumlu yönde farklılalaşmaların olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Temiz ve Çağdaş (2014) de benzer bir şekilde annelerle yürüttükleri 

çalışmada onbeş haftalık bir iletişim becerisi eğitimi uygulamıştır. Bu 

araştırma ile benzer başlıklara (empati, dinleme, kendini ifade etme vb.) yer 

verdiği eğitim programı sonucunda programa katılan annelerin empati becerisi 
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puanlarının yükseldiğini ve programa katılmayanlarla aralarında anlamlı 

farklılıklar olduğunu bulgulamıştır. Lierman ve Norton (2016) tarafından 

yürtülen araştırmada ebeveyn ve onların çocuklarına yönelik bir eğitim 

programı düzenlenmiş, program sonucunda ebeveynler ile çocukları 

arasındaki iletişimin pozitif yönde değişim gösterdiği belirlenmiştir. Bu 

bilgilerden hareketle empatinin ve genel anlamda iletişim becerilerinin aile içi 

iletişimi olumlu yönde etkilediği ve yaşanacak çatışmaların olumsuz etkilerini 

hafifleteceği söylenebilir. Sorunsuz bir iletişimin ön koşulunun empati 

olduğunu söyleyen Shapiro (2000) durumu tek cümle ile özetlemektedir. 

Ebeveynlerin empati becerisine sahip olmalarının çocuklarla olan iletişimi 

olumlu etkilemesinin yanı sıra olumlu model olma etkisi de söz konusudur. 

Yapılan çalışmalar empati becerisi yüksek olan ebeveynlerin çocuklarının 

empati becerilerini yükselttiğini ve çocukların ileri de kuracakları ilişkilerde 

empatik yaklaşımları üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır (Bryant, 

1982; Dökmen, 1994; Kallıopuska ve Titinen, 1991; Feshback, 1990; Köksal, 

2000). Ebevnlerle çocukların iletişimlerinin formatını belirleyen bir unsur 

olan anne baba tutumları araştırmamızın bir diğer temasını oluşturmaktadır. 

Eğitim programında yetkin tutum olarak ifade edilen demokratik anne baba 

tutumlarının ebeveynlerle ergenler arasındaki sorunları en aza indiren tutum 

olduğu söylenebilir. Sağlam (2007) anne babasının tutumunu demokratik 

algılayan çocukların anne babaları ile olan iletişimlerini daha olumlu 

değerlendirdikleri sonucuna ulaşmıştır. Demokratik anne baba tutumunun 

sağlıklı iletişim için bir önkoşul olduğu söylenebilir. Eğitim programı 

sonucunda katılımcıların otoriter ve izin verici tutumlarının işlevsizliğini fark 

etmelerini sağladığı ve yetkin tutumun etkililiği konusunda farkındalık 

sağladığı söylenebilir. Anne baba ile alanyazında yapılan çalışmalar bu 

araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. Taşkın (2012) 8. Sınıf 

öğrencileri ile yürüttüğü çalışmasında demokratik tutuma sahip ebeveynleri 

olan çocukların iletişim becerilerinin otoriter tutum gösteren ebevynlere sahip 

çocuklardan daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Işık (2018) çocukların 

davranış problemleri ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkiyi incelediği 

çalışmasında demokratik tutum ile problemli davranış arasında ters yönlü bir 

ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Benzer bir sonuca ulaşan Sertbaş (2006) ve 

Querido, Warner ve Eyberg (2002) ise anne baba tutumlarının davranış 

problemlerini yordadığı sonucuna ulaşmıştır. Cheah, Leung, Tahseen ve 

Schultz (2009) ise demokratik tutumun problemli davranışları azaltmada etkili 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Laible vd. (2004) ise ebeveynlik stilleri ile 

çocukların sosyal davranışları arasındaki ilişkiyi incelemiş katı ebeveyn 
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tutumlarının sosyal davranışları olumsuz yönde etkilediği ve saldırgan 

davranışları arttırdığı sonucuna ulaşmıştır. Rinaldi ve Hove (2012) da 

yürüttükleri araştırmada çocukların uyum becerilerinin anne baba tutumlarıyla 

ilişkili olduğunu ve demokratik tutum gösteren ebevynlerin çocuklarının 

uyum becerilerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Paley, Conger ve 

Harold (2000) tarafından gerçekleştirilen ve dört yıl süren bir araştırmada 

anne baba ile onaylayıcı ve sıcak ilişkisi olan bireylerin diğer bireylerle olan 

ilişkilerinin de olumlu yönde geliştiği, anne babası ile ilişkisinde onay 

görmeme ve dışlanma hissi yaşayan bireylerin akran ilişkilerinde sorun 

yaşadıkları ve daha az sevildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Anne baba 

tutumlarıyla ilgili yapılan araştırmaların sonucunda anne baba tutumlarının 

problemli internet kullanımı ile (Altıntaş, 2016); saldırgan davranışlarla 

(Gülay, 2011; Sezer, Kolaç ve Erol, 2013; Şahin, 2015); zorbalıkla (Toksöz, 

2009)  öznel iyi oluş ve yaşam doyumu ile ( Deniz vd.,2013) sosyal kaygı ve 

akademik başarı ile (Bozaslan, Genç ve Kaya, 2012; Kordi ve Baharudin, 

2010); ve depresyon (Milevsky, Schlechter ve Netter, 2006) ile ilişkili olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Tüm bulgulardan hareketle anne baba tutumlarının 

çocukların sadece bugünlerini değil geleceklerini de etkilediği söylenebilir. 

Anne baba tutumlarına yönelik eğitimler bu noktada hem bugüne hemde 

geleceğe hizmet etmektedir. 

Araştırmanın diğer teması olan öfke kontorlü ve çatışma çözme 

becerisi ile ilgili bulgular eğitim programının ebeveynlerin öfke tepkileri ve 

çatışma durumlarına yaklaşımlarını olumlu etkilediği görülmektedir. Çatışma 

çözme ve öfke kontrolü konusundaki eğitimin yanı sıra empati ve iletişim 

becerileri konusundaki kazanımlarım da bu durum üzerinde etkili olduğu 

düşünülmektedir. Alan yazında bu görüşü ve araştırmanın sonuçlarını 

destekleyen çok sayıda araştırma bulgusu olduğu görülmektedir. Işık (1993) 

yürüttüğü çalışmada verilen iletişim becerisi eğitiminin çatışma üzerinde etkili 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Doğan, Üngüren ve Algür (2010) de empati 

eğitimi ile öfke kontrolü arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşmıştırlar. Alan yazında öfke kontrolü ve çatışma çözme ile ilgili yapılan 

çalışmaların bu araştırma sonuçları ile benzer olarak yapılan eğitimlerin 

etkiliğine işaret etmektedir. Erem (2008) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 

eğitimler sonucunda çatışma eğiliminde düşme, iletişim becerisi üzerinde 

yükselme olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Kutlu ve Bedel (2019) çatışma çözme 

eğitimin programının öfke düzeyini olumlu yönde etkilediği; çatışma çözme 

becerisine sahip olmanın ilişkileri olumlu yönde etkilediği; çatışma çözme 

programlarının yaşanan sorunların yapıcı şekilde çözülmesi sürecine katkı 
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sağladığı (Akgün ve Araz, 2010; Bullock, 2012; Gündoğdu, 2010; Kaya, 

2013) sonucuna ulaşan çok sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Sonuç 

olarak düzenlenen aile eğitim programının ebevynlerin ergenlik dönemindeki 

çocuklarıyla yaşadıkları ieltişim sorunlarını çözme sürecine katkı yaptığı ve 

bu durumun alanyazın ile tutarlı olduğu görülmektedir. 

Bu araştırma bir eylem araştırmasıdır ve katılımcı sayısı ile sınırlıdır. 

Bu durum bulguların genellenebilirliğini sınırlandırmaktadır.  
 

Öneriler 

1.AraĢtırmacılara Yönelik Öneriler: 

 Bu konuda yapılacak bir çalışma nicel verilerle de desteklenebilir 

 Farklı veri toplama yolları kullanılarak veri açısından 

zenginleştirilebilir (video/ses kaydı vb.) 

 Programa katılan velilerin çocuklarıyla da görüşmeler yapılarak 

değişimin ergenlere yansımalarını belirlenebilir. 

 Oturum sayısı arttırılarak farklı konu başlıklarına da yer 

verilebilir. 
 

2.Bulgulara Yönelik Öneriler: 

 Velilerin özellikle anne baba tutumları konusunda bilgi 

eksiklerinin olduğu görülmektedir bu konuda tüm velilere 

bilgilendirme çalışmaları yapılabilir 

 Aile eğitim programlarını zorunlu olarak sürdürülmesi konusunda 

planlamalar  

yapılabilir 

 İletişim becerileri konusunda gerek okullar gerekse halk eğitim 

merkezleri tarafından etkinlik merkezli seminerler düzenlenebilir 

 İletişim becerileriyle ilgili ergenlerinde bilgilendirilmesine 

yönelik çalışmalar yapılabilir 

 Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin benzer bir 

eğitimden geçmeleri sağlanarak yaşanacak öğrenci öğretmen 

çatışmaları engellenebilir 
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 GĠRĠġ  

  Fen bilimleri öğretimine ayrılan zamanın kısıtlı olması, öğretim 

programının yoğun bir içeriğe sahip olması gibi sınırlılıklar öğrencilerin 

bilimin doğası anlayışlarının gelişimini çoğu zaman kısıtlamaktadır. Bunun 

yanında öğretmenlerin fen bilimleri öğretim programından bağımsız bir 

bilimin doğası öğretim planı yapamamaları da öğrencilerin bilimin doğası 

anlayışları gelişimini olumsuz etkilemektedir (Lederman, 1992; Abd-El-

Khalick vd. 1998). Doğrudan-yansıtıcı bilimin doğası öğretiminin 

öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin bilimin doğası 

anlayışlarında gelişim sağladığına ilişkin bulgulara sıkça rastlanmaktadır 

(Abd-El-Khalick ve Akerson, 2004; Akerson vd. 2000; Akerson vd. 2006; 

Bell vd. 2011; Duruk, 2020; Mulvey ve Bell, 2017; Önen Öztürk ve Bayram, 

2017). Bununla birlikte, doğrudan-yansıtıcı bilimin doğası öğretiminin bilimin 

doğası anlayışlarında bazen sınırlı gelişime işaret ettiği görülmektedir 

(Khishfe ve Abd-El-Khalick, 2002). Son zamanlarda doğrudan-yansıtıcı 

bilimin doğası öğretiminin sorgulama, sosyobilimsel konular gibi çeşitli 

bağlamlar temelinde gerçekleştirilmesi fikri yaygınlık kazanmıştır (Duruk, 

2022). Öte yandan bağlam temelli doğrudan-yansıtıcı bilimin doğası 

öğretiminin tek düze olmaktan ziyade bağlam sürekliği oluşturacak şekilde bir 

program kapsamında gerçekleştirilmesinin bilimin doğası anlayışlarının 

gelişimine önemli bir katkı sunacağı öne sürülmüştür (Clough, 2006). Bağlam 

temelli bilimin doğası öğretimi üzerine yapılan çalışmaların öğretmen adayları 

üzerine yoğunlaştığı görülmektedir (Abd-El-Khalick, 2005; Morrison vd. 

2009; Seung vd. 2009). Bu nedenle öğrencilerin doğrudan-yansıtıcı bilimin 

doğası öğretimi sonrası görüşlerinin sorgulanması ayrıca önem kazanmıştır.  

Bu çalışmayı bilimin doğası alan yazınında yer alan çalışmalardan 

ayıran en önemli nokta ortaokul öğrencilerinin bağlam sürekliğine dayalı 

doğrudan-yansıtıcı bilimin doğası öğretimine ilişkin görüşlerinin 

incelemesidir. Alan yazında yer alan çalışmaların genellikle öğretmen ve 

öğretmen adayları üzerine yoğunlaştığı dikkate alındığında, ortaokul 

öğrencilerinin bahsi geçen uygulamaya ilişkin görüşlerinin alındığı ilk çalışma 

olması bakımından önem taşımaktadır.  

1. KURAMSAL ÇERÇEVE VE ĠLGĠLĠ ALAN YAZIN 

Bilimin doğası kavramı üzerinde uzlaşılan bir görüş bulunmamaktadır 

(Duruk vd. 2019). Lederman (1999)‟a göre bilimin doğası; bilimsel bilgi ve 

gelişmenin değerlerini ve inançlarını bilmenin veya somutlaştırmanın bir yolu 

olarak bilimin epistemolojisine atıfta bulunmaktadır (Lederman, 1999). 
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Bilimin doğası bilim tarihi, sosyolojisi ve felsefesi gibi değişik alanları 

kapsayan çeşitli sosyal bilgiler; bilimin ne olduğu, nasıl çalıştığı, bilim 

insanlarının sosyal yapıyı nasıl yönettiği ve toplumun bilimsel girişimleri 

nasıl yönettiği gibi soruların kapsamlı açıklamalarını kapsayan psikoloji gibi 

bilişsel bilim çalışmalarının birleşimine uygun bir dizi disiplinler arası 

çalışmalar bütünü olarak tanımlamaktadır (McComas, 1998). Bu 

tanımlamalarda görüldüğü gibi, alan yazında bilimin doğası ile ilgili üzerinde 

uzlaşılan ortak görüşler söz konusudur. Bunlar bilimsel bilgi, bilimsel metot, 

bilimsel teori ve yasa ve bilim adamının işlevi olmak üzere beş kategoride 

belirtilmektedir. Bilimin doğası bilim tarihi, sosyolojisi ve felsefesi gibi çeşitli 

alanları kapsayan çeşitli sosyal ve sosyal çalışmaların; bilimin ne olduğu ve 

nasıl çalıştığı, bilim insanlarının sosyal yapıyı nasıl yönettiği ve toplumun 

bilimsel yönelim nasıl yönettiğine dair kapsamlı açıklamaları kapsayan, 

psikoloji gibi bilişsel bilim araştırmalarının birleşimine uygun bir dizi 

disiplinlerarası çalışmaların bütünü olarak tanımlanmıştır (Duruk, 2022; Önen 

Öztürk ve Bayram, 2017).     

Bilimin doğasının bileşenlerine baktığımızda ise bilimin doğası 

kapsamında öne çıkan kavramlar; kavramsal anlama, bilimsel süreç ve 

bilimsel sorgulama, bilimsel bilgiye yönelik görüş, fen bilimlerine yönelik 

tutum olarak belirtilmektedir (Özden, 2019). Öte yandan bilimsel bilginin 

deneysel doğası, değişebilir doğası, yaratıcı doğası, sosyokültürel doğası, 

nesnel doğası, bilimsel teoriler ve yasalar, bilimde gözlem-çıkarım ilişkisi gibi 

kavramlar da bilimin doğası öğretiminde dikkat edilmesi gereken 

hususlardandır (Önen, 2011). 

1.1. Bilimin Doğası Öğretiminde Doğrudan-Yansıtıcı YaklaĢım 

 Doğrudan-yansıtıcı bilimin doğası öğretimi yaklaşımı bilimin doğası 

ile ilgili anlayış geliştirme sürecinin ikincil bir yan üründen ziyade planlı bir 

etkinlik olması gerektiği düşüncesi üzerinedir. Doğrudan-yansıtıcı bilimin 

doğası yaklaşımında, tarihsel yaklaşım ve dolaylı yaklaşımlardan farklı 

olarak, bilimin doğası anlayışları öğretim programının açık birer hedefi 

durumundadır. Doğrudan yaklaşım olarak başlanan süreçten sonra, öğretimin 

doğrudan-yansıtıcı olması gerektiği görülmüştür (Abd-El-Khalick vd. 1998; 

Akerson vd. 2000; Abd-El-Khalick, 2001). Bu yaklaşımda doğrudan kelimesi 

öğretim programını ifade ederken yansıtıcı kelimesi ise öğretim 

uygulamalarını ifade etmektedir (Abd-El-Khalick ve Akerson, 2009). 
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1.2. Bağlam Sürekliğine Dayalı Doğrudan-Yansıtıcı Bilimin 

Doğası Öğretimi 

Bağlam temelli bilimin doğası öğretimi doğrudan-yansıtıcı yaklaşımla 

bilimin doğası öğretiminde herhangi bir konu içeriği ile ilişkilendirilerek fen 

öğretiminin yapılmasını ifade eder (Khishfe ve Lederman, 2006). Bağlam 

temelli olmayan fen içerikli bilimin doğası öğretiminde sorgulama temelli 

öğretim, bilimsel süreç becerileri gibi yöntemler yoluyla bilimin doğasına 

ilişkin kavramların ve bilimsel fikirlerin öğretilmesi hedeflenir. Bağlam 

temelli olmayan bilimin doğası öğretiminde kullanılan jenerik (tanıtıcı) 

etkinlikler daha çok bilimin doğası bileşenlerini tanıtma özelliğine sahiptir 

(Abd-El-Khalick, 2001; Khishfe ve Lederman, 2007). Bu yönü ile 

bakıldığında, bu etkinlikler karmaşık ve zor gibi görünen bilimin doğası 

kavramları ile uğraşmaktan öğrencileri kurtararak bilimsel söylemin ve 

bilimin doğası bileşenlerinin geliştirilmesini sağlar. Öte yandan bağlam 

temelli olmayan bilimin doğası öğretimini içerikle ilişkilendirilerek öğretimin 

yapılması bağlam temelli bilimin doğası öğretiminin gelişiminde etkili olması 

yönüyle önemlidir (Clough, 2006). Bu yönüyle de bağlam temelli olmayan 

bilimin doğası öğretiminin, bağlam temelli bilimin doğası öğretime zemin 

hazırladığı söylenebilir.  

Bell vd. (2016) doğrudan-yansıtıcı bilimin doğası öğretiminde içerik 

kullanımını dört aşamada açıklamıştır. Bu aşamalar sırasıyla a) bağlam temelli 

olmayan aşama, b) en alt düzeyde bağlam temelli aşama, c) orta düzeyde 

bağlam temelli aşama ve d) üst düzeyde bağlam temelli aşamadır. Belirtilen 

çalışmada bağlam sürekliğine dayalı doğrudan-yansıtıcı bilimin doğası 

öğretimi bir öğretim planı şeklinde sunulmuştur. Öğretim planının her 

aşamasında bilimin doğası bileşenlerinden bazılarını öğretmeyi hedeflemiştir. 

İlk aşama olan “bağlam temelli olmayan aşama” dışındaki aşamaların her 

birinde artan seviyede fen içeriğinin bilimin doğası öğretimi temelinde 

verilmesi hedeflenir.   

Alan yazında bağlam sürekliğine dayalı öğretime ilişkin az sayıda 

çalışmaya rastlanmıştır (Bell vd. 2016; Duruk ve Akgün, 2020; Mulvey ve 

Bell, 2017). Bu çalışmalardan birinde Duruk (2017) doktora tez çalışmasında 

bağlam temelli bilimin doğası öğretimi sonrasında fen bilimleri öğretmen 

adaylarının uygulama öncesinde var olan yetersiz bilimin doğası 

anlayışlarının uygulama sonrasında geliştiğini belirlemiştir. Bunun yanı sıra 

Abd-El-Khalick (2013) çalışmasında bilimin doğası kavramlarını tanıtmada 

ve öğretimini yapmada içerikle bağlantı kurmanın etkili sonuçlar verdiğini 

tespit etmiştir. Bell vd. (2016) ise bağlam olarak bilimsel içerik bilgisini 
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kullandığı çalışmada bilimin doğası anlayışlarının gelişiminin yanında fen 

bilimleri öğretiminde de etkili olabileceğini belirtmiştir. Bilimin doğası 

öğretimi doğrudan-yansıtıcı yaklaşım altında bağlam sürekliği ile yapıldığında 

bilimin doğası anlayışlarının geliştirilmesinde istenilen hedeflere 

ulaşılabileceği de görülmüştür (Mulvey ve Bell, 2017). 

 Mevcut çalışmada, ilgili alan yazın ve kuramsal çerçeveden yola 

çıkılarak şu sorulara yanıt aranmıştır:  

1. Ortaokul öğrencilerinin bağlam sürekliğine dayalı doğrudan 

yansıtıcı bilimin doğası öğretimine yönelik görüşleri nelerdir? 

a. Öğrencilerin fen bilimleri dersine ilişkin görüşleri nelerdir? 

b. Öğrencilerin bağlam sürekliğine dayalı doğrudan yansıtıcı 

bilimin doğası ile fen içeriği öğretme modelinde uygulanan 

etkinliklere ilişkin görüşleri nelerdir? 

c. Kazanılan bilgi ve becerilerin günlük hayatta karşılaşılan sorun 

ve çözümlerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

d. Konu değerlendirme etkinliklere ilişkin görüşleri nelerdir? 

e. Uygulanan modelin öğretmen iletişimi- ders katılımı ve fen 

bilimleri dersine olan tutumuna ilişkin görüşleri nelerdir? 

f. Öğrencilerin bağlam sürekliğine dayalı doğrudan yansıtıcı 

bilimin doğası ile fen içeriği öğretme modelinin diğer derslere 

uyarlanmasına ilişkin görüşleri nelerdir? 

g. Öğrencilerin konu değerlendirme etkinliklerine ilişkin görüşleri 

nelerdir? 

h.  Bağlam sürekliğine dayalı doğrudan yansıtıcı bilimin doğası ile 

fen içeriği öğretme modelinin diğer diğer derslere uyarlanmasına 

ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin bağlam sürekliğine 

dayalı doğrudan-yansıtıcı bilimin doğası öğretimine yönelik görüşlerinin 

belirlenmesidir. Bu doğrultuda, bu çalışma nitel araştırma yöntemleri altında 

yer alan olgu bilime dayalı bir süreç içinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

sorularına yönelik birinci elden veri toplamak, araştırmaya katılan kişilerle 

birebir iletişim kurmak, derin analizler yapabilmek için nitel araştırmaya 

dayalı yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılması planlanmıştır (Creswell, 

2012).  
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2.1. Katılımcılar 

Bu çalışmanın katılımcıları Adıyaman ilinde yer alan 50. Yıl 

Ortaokulunun 7. sınıflarında öğrenim görmekte olan 10 öğrencidir. 

Katılımcılar kuvvet ve enerji ünitesi kapsamında sekiz hafta boyunca 

gerçekleştirilen bağlam sürekliğine dayalı doğrudan-yansıtıcı bilimin doğası 

öğretimi sonrasında otuz üç öğrenci arasından seçkisiz olarak seçilmiştir.    

2.2. Uygulama Süreci 

Çalışma fen bilimleri dersi kapsamında kuvvet ve enerji ünitesinde 

bağlam sürekliğine dayalı doğrudan-yansıtıcı yaklaşımla işlenerek 

yürütülmüştür. Çalışma sekiz hafta boyunca gerçekleşmiş, araştırmacı 

uygulamalar sırasında etkinliklerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi, 

uygulamalar sırasında kullanılacak olan ders materyallerinin hazırlanması, 

düzenlenmesi ve öğretime adapte edilme sürecini Tablo 3.1‟de gösterildiği 

şekliyle planlanmıştır.  

Tablo 3.1. Bağlam Sürekliğine Dayalı Olarak Yürütülen Uygulamaya İlişkin Süreç 

Bağlam Sürekliği 

Aşamaları 

Etkinlikler Ayrılan Zaman Bilimsel 

İçerik 

1.Bağlam Temelli 

Olmayan Aşama 

1.Borunun İçinde Ne 

Var?  

2.Kutudaki Esrarengiz 

Mum  

40x1 dakika 

 

40x1 dakika 

 

 

2.En Alt Düzeyde 

Bağlam Temelli 

Aşama 

3.Kutunun İçinde Ne 

Var? 

4.Fosil Ayak İzleri 

40x1 dakika 

 

40x2 dakika 

 

Av/Avcı 

İlişkileri 

3.Orta Düzeyde 

Bağlam Temelli 

Aşama 

5.Ayın Farklı 

Görünümleri 

6.Hem Dönüşür Hem 

Korunur  

40x1dakika 

 

 

40x1 dakika 

Ayın 

Evreleri 

4.Üst Düzeyde 

Bağlam Temelli 

Aşama 

7.Çağdaş Okuma 

Parçası Analizi 

 

 

40x2 dakika 

 

 

 

Kuvvet ve 

Enerji 
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Yukarıdaki tabloda bağlam sürekliğine dayalı doğrudan-yansıtıcı 

bilimin doğası öğretimi süreci gösterilmiştir. Tabloda modellenen etkinlikler, 

bağlam düzeyleriyle uyumlu olarak, öğrencilerin bilimin doğası görüşlerinin 

ve fen bilimlerine yönelik kavramsal anlayışlarının gelişimine katkı sağlamayı 

hedeflenmiştir. Bağlam sürekliğine dayalı bilimin doğası öğretiminin 

uygulanabilir şekilde gösterimi ve bağlam düzeyleri sınıflandırılırken Clough 

(2006) ve Bell vd. (2016) çalışmalarından yararlanılmıştır. Uygulama dört 

aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada fen içeriğinden ziyade bilimin ne 

olduğunun anlaşılması, bilimin doğası kavramlarının öğrenilmesi ve bilim 

insanı gibi düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu aşamada 

fen içeriğine sahip olmayan veya çok az içeriğe sahip bağlamdan arındırılmış 

etkinlikler kullanılmıştır. Bu noktada istenen, genel olarak bilinmeyen bilimin 

doğası kavramlarının ve bilimsel bilgi üretme süreçlerinin öğrencilere 

tanıtılmasıdır. Bu aşamada kullanılan yanan mum etkinliğinde, 

katılımcılardan yanan fitilin araştırmacı tarafından yenmesi sonucunda 

gözlem ve çıkarım kavramlarının arasındaki farkın anlaşılmasının 

sağlanmasının yanı sıra öğrenci ilgisinin artırılması da hedeflenmiştir.   

İkinci aşamada en alt seviyede bağlam temeli oluşturan etkinlikler 

kullanılarak öğrencilerin bilimin doğası kavramsal anlayışları üzerinden 

belirli bilim–içerik bağlantılarını kurmaları hedeflenmiştir. Bu aşamada 

öğrencilere kara kutu etkinliği yaptırılarak bilimde kanıtın önemini 

vurgulamaları ve bilimsel süreçte kanıtlanmış bilgilerin değerini anlamaları 

hedefi ön planda tutulmuştur. Uygulamanın bu sürecinde öğrencilerden 

heterojen gruplara ayrılarak kara kutu etkinliğine yönelik çizimler yapmaları 

istenmiştir. Aşama boyunca öğrencilerin teoriler ve yasaların farklı türde 

kavramlar olduğunu, teori ve yasaların birbirlerine dönüşmediğini ve 

teorilerin kanıtlandığında yasaya dönüşmediğini öğrenmeleri hedeflenmiştir.   

Üçüncü aşamada bilimin doğası anlayışları ile birlikte konu içeriğine 

ilişkin kazanımların öğretilmesi merkezi konumdadır. Dolayısıyla, bu 

aşamada bağlam sürekliğine dayalı doğrudan-yansıtıcı öğretime dayalı olarak 

fen içeriği ile iç içe geçen bilimin doğası temelli öğretim yapılmıştır. Aşama 

boyunca öğrencilerden bilim insanı gibi düşünmeleri, bilimsel sorgulama 

süreçlerini dikkate almaları, bilimsel yaratıcılık sergilemeleri, bilimsel 

modeller tasarlamaları ve etkinliklere bilim insanlarının gözünden bakmaları 

istenmiştir. Bu aşamada öğrencilere ayın evrelerinin gösterildiği 

simülasyonlar izlettirilmiş, simülasyon izleniminin ardından farklı ay 

görünümlerinin nedenlerini açıklamaları istenmiştir. Enerji dönüşümlerini 

konu alan simülasyon gösterimi de yapılarak gözlem ve çıkarımları arasındaki 
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farkların öğrencilerce fark edilmesi hedeflenmiştir. Bu noktada hedeflenen 

şey gözlem ve çıkarım arasındaki farkın gösterilmesinin yanında bağlam 

sürekliğinin kuvvet ve enerji ünitesi çatısı altında devam ettirilmesidir. 

Dördüncü aşamada ise araştırmacı tarafından öğrencilerden üst 

düzeyde bağlam temelli bilimin doğası öğretimi gereği kendilerine sunulan 

içeriği tartışmaları istenmiştir. Bu tartışmaların odak noktası kuvvet ve enerji 

içeriği olsa da bu tartışmaların bilimin doğası temelinde yapılması için 

araştırmacı tarafından yönlendirilmede bulunulmuştur. Öğrenciler bilimin 

doğası anlayışlarının gelişimi ile fen içeriğinin bilimin doğası ile birlikte, 

bilimsel yönteme göre nasıl öğreneceklerini görmeleri hedeflenmiştir. Bu 

süreçte tartışmalara başlarken araştırmacı bilim tarihinde kuvvet ve enerji 

içeriğiyle ilgili bir çağdaş okuma parçası okutmuş ve kuvvet enerji 

bağlamında bilimin doğası tartışması ve bilime hizmet etmesi istenmiştir. 

Bilimin doğası tartışmalarında bilimsel bilginin yaratıcı rolü olduğu, kanıta 

dayalı olması, kültür tarafından etkilendiği gibi boyutların da tartışmaya dahil 

edilmesi adına araştırmacı tarafından yönlendirilmelerde bulunulmuştur 

Özet olarak bilimin doğası öğretimi ile fen içeriğinin çeşitli 

bağlamlarda ele alınarak bilimin doğası etkinlikleri ile öğrencilerde bilimin 

doğası anlayışlarının gelişmesi hedeflenmiştir. Öğretim planının bu şekilde 

uygulanmasıyla, süreç boyunca bilimin doğası çerçevesi altında fen içeriği 

öğretiminin ve bilimin doğası anlayışlarının birlikte öğretimi yapılması 

hedeflenmiştir. 

3.1.Verilerin Analizi 

Yarı yapılandırılmış görüşme sonucunda elde edilen veriler nitel 

araştırma doğrultusunda içerik analizi ile incelenmiştir. İçerik analizi, elde 

edilen verilerin daha derinlemesine bir analizinin yanı sıra verilerden 

temaların oluşturulmasına da imkân veren bir analiz yöntemidir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2011). İçerik analizi, araştırmacılara insan davranışını/düşüncelerini 

dolaylı olarak inceleme fırsatı veren bir metottur (Özden, 2019). Bu noktada, 

görüşme verilerin analizinde ilk olarak veriler kodlanmıştır ve kodlamalar 

sonucunda temalar oluşturulmuştur. 10 öğrenci ile yapılan görüşmelere ait ses 

kayıtları yazıya dökülmüş ve bütün veriler Word ortamında düzenlenerek açık 

kodlamalar verilerek içerik analizine hazır hale getirilmiştir.  

 Bu çalışmada güvenilirliği artırmak nitel verilerin kodlanmasına ait 

güvenirliğin belirlenebilmesi için ham verilerin %10‟luk kısmı araştırmacı 

dışında fen eğitimi alanında uzman bir kişiye gönderilmiş ve uzmandan 

verileri kodlaması rica edilmiştir. Kodlamaları yapan araştırmacı ve uzman 
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arasındaki uyumu hesaplanması için [Görüş birliği/(Görüş birliği + Görüş 

ayrılığı) x 100] formülü işe koşulmuştur. Yapılan hesaplama sonrası 

araştırmacı ile uzman arasındaki uyum yüzdesi değeri %82 olarak 

belirlenmiştir (Miles ve Huberman, 1994). Geçerlilik ve güvenilirliği artırmak 

adına katılımcılara kendi düşüncelerini yansıtıp yansıtmadığı sorularak 

katılımcı onayı sağlanmıştır (Merriam, 2013). 

4. BULGULAR 

4.1. Ortaokul Öğrencilerinin Bağlam Sürekliğine Dayalı 

Doğrudan-Yansıtıcı Bilimin Doğası Öğretimine Yönelik GörüĢleri 

Yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucu elde edilen bulgular, bilimin 

doğası kapsamında temalar oluşturularak sunulmuştur. Mevcut çalışmanın bu 

kısmında görüşme formunun analizi sonucunda elde edilen tema ve alt 

temalara yer verilmiştir.  

Tablo 4.1. Verilerden Elde Edilen Tema ve Alt Temalar 

Tema                                   Alt Tema  N 

Deney  Deney ve Gözlem 4 

Canlılar     
Canlılar ve                  

Gezegen 
3 

Bilim  Bilim Adamları   2 

Gözlem  Hayattaki Her Şey 2 

Buluş  Bilimsel Buluşlar 1 

 

Tablo 4.1‟de tema ve alt temalar gösterilmektedir. Temalar 

oluşturulurken, katılımcılar ile yapılan görüşmeler ayrı ayrı bağımsız bir 
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şekilde okunarak üç ana tema ve her ana tema için ortalama iki alt tema 

belirlenmiştir. Görüşme yapılan katılımcıların isimleri kodlanarak görüşleri üç 

tema altında toplanmıştır. Bunun sonucunda her bir katılımcı ile yapılan 

mülakat „görüşme‟yi ifade ettiği için “G” olarak kodlanmıştır ve görüşmeye 

katılan her katılımcı “G1, G2, G3......G10”  şeklinde ifade edilmiştir.  

4.1.1. Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine ĠliĢkin GörüĢleri  

Tablo 4.2. Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine İlişkin Görüşleri 

Temalar n 

Fen hayatı anlatan bir derstir. 5 

Günlük yaşamı anlamamızı sağlıyor. 4 

Fen dersi bilimin kendisidir. 4 

Vücudumuzu ve bilimi öğreniyoruz. 3 

Fen dersi sınavlarda karşımıza çıktığı için çok önemlidir. 2 

Fen dersi deney ve gözlem içermektedir. 2 

 

Tablo 4.2‟de görüldüğü gibi katılımcılar fen bilimleri dersi ile günlük 

yaşamı birbiri ile ilişkilendirmiştir. Öğrencilerin fen bilimleri dersi ile ilgili 

görüşlerinin “hayattaki her şey” ve “bilim” temasında yoğunlaştığı 

görülmüştür. Bazı katılımcılar fen bilimleri dersi ile ilgili görüşlerini merkezi 

sınavlara bağlamışlardır. Katılımcılardan ikisi fen bilimleri dersinin sınavlarda 

çıktığı için önemli olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin fen bilimleri dersine 

ilişkin görüşleri şu şekildedir: 

„‟Fen aslında hayatta gördüğümüz her şeydir. Fen dersi gerçek ve günlük 

yaşamın her yerinde fen var ve bu günlük hayattaki birçok olayı anlamamızı sağlıyor 

(G2).‟‟ 

„‟Fen dersi denilince bilim, deney, rapor vb. şeyler aklıma geliyor. Fen 

bilimleri önemli bir derstir. Çünkü ders bilimin kendisidir (G4).‟‟ 

„‟Fen aslında hayatta gördüğümüz her şeydir Ayrıca fen denilince aklıma 

bilim geliyor, deney ve gözlem geliyor bu gibi şeyler yani. Fen dersi gerçek ve günlük 

yaşamı anlamamızı sağlar. Ayrıca birçok sınavda da karşımıza çıkıyor (G9)‟‟.  
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4.1.2.  Bağlam Sürekliğine Dayalı Doğrudan Yansıtıcı Bilimin 

Doğası ile Fen Ġçeriği Öğretme Modeline ĠliĢkin GörüĢleri 

Tablo 4.3. Bağlam Sürekliğine Dayalı Doğrudan Yansıtıcı Bilimin Doğası ile Fen 

İçeriği Öğretme Modeline İlişkin Temalar 

Temalar n 

Deney ve etkinlikler yaparak daha iyi öğrenmemizi sağladı.  4 

Bilmiyorum 2 

Bilimi sevmemizi sağladı.  2 

Bilim insanı gibi düşünmeye yardımcı oldu. 1 

Motivasyonumuzu olumlu etkiledi. 1 

Probleme nasıl yaklaşacağımızı ve hangi yollarla sonuca ulaşacağımızı 

öğretti. 

1 

Bu modelden çok bir şey anlamadım. 1 

 

Tablo 4.3‟de görüldüğü gibi iki öğrenci bu model hakkındaki 

görüşleri “Bilmiyorum” şeklindedir. Katılımcıların bu model ile ilgili 

düşüncelerinin “deney ve gözlem” temalarında yoğunlaştığı görülmüştür. Bazı 

öğrenciler ise düşüncelerini “bilim ve bilim adamları” çerçevesinde ifade 

etmişlerdir. Öğrenciler bu model hakkındaki görüşlerini şu şekilde 

aktarmışlardır: 

„‟Bence güzel bir model. Deney ve etkinlik yaparak daha iyi 

öğrenmemizi bilimi sevmemiz için iyi oldu. Ayrıca bir probleme nasıl 

yaklaşacağımızı ve hangi yollarla sonuca ulaşacağımızı öğretti (G2).‟‟ 

„‟Bence harika bir süreçti, bu süreçte uyguladığımız model ve yöntem 

çok etkiliydi, bu etki sonucunda şunu anladım, bu model bize gösterdi ki bir 

şeyi gözlemlemeden veri toplamadan denemeden onun kavranması veya 

anlaşılması mümkün değildir (G10).‟‟ 
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4.1.3. Bağlam Sürekliğine Dayalı Doğrudan Yansıtıcı Bilimin 

Doğası ile Fen Ġçeriği Öğretme Modelinde Uygulanan Etkinliklere ĠliĢkin 

GörüĢler 

Tablo 4.4.  Bağlam Sürekliğine Dayalı Doğrudan Yansıtıcı Bilimin Doğası ile Fen 

İçeriği Öğretme Modelinde Uygulanan Etkinliklere İlişkin Görüşler 

Temalar n 

Eğlenceli buldum. 10 

Çok güzel etkinlikler vardı. 10 

Deney ve gözlemler konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. 9 

Öğrendiklerimiz daha kalıcı oldu. 8 

Farklı şekillerde düşünme ve problem çözme becerisi kazandırdı. 4 

Herkesin tahmini ile gözleminin farklı olabileceğini gösterdi. 2 

Bilim insanları gibi olmayı hayal etmemizi sağladı.  1 

Etkinlikler oyun oynuyor gibi bir his verdi. 1 

Deney ve gözlem yapma becerisi kazandırdı. 1 

 

Tablo 4.4‟de görüldüğü gibi tüm öğrencilerin uygulama sürecinde yer 

alan konuya başlama etkinliklerinin öğretim yöntemlerini eğlenceli buldukları 

görülmüştür. Katılımcıların konuya başlama etkinlikleri ile TGA (Tahmin Et- 

Gözle-Açıkla) gibi öğretim yöntemleri hakkındaki görüşlerinin “deney” ve 

“gözlem” temalarında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu etkinlik ve yöntemlerin 

öğrencilere deney ve gözlem yapabilme, problem çözme gibi becerileri 

kazandırdığı anlaşılmaktadır. TGA (Tahmin Et-Gözle-Açıkla) yöntemi ile iki 

katılımcı herkesin farklı tahmin ve gözlemlerinin olabileceğini ifade 

etmişlerdir: 

„‟Bence hepsi eğlenceliydi ve sıkıcı değillerdi. Bir sonuca ulaşmadan önce 

problem yöntemlerini kullanmayı öğretti. Ayrıca herkesin aynı düşünmediğini, aynı 

şeylere bakarken farklı şeyleri görebileceğimizi öğrendim (G2).‟‟ 

„‟Deney, etkinlik ve gözlemlerle konuyu daha iyi anladım. Herkesin tahmini 

ve gözlemi farklı olabiliyormuş onu anladım (G6).‟‟ 
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Katılımcılar konuya başlama etkinlikleri ile TGA (Tahmin et-Gözle-

Açıkla) gibi öğretim yöntemleri hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade 

etmişlerdir: 

„‟Çok güzel bilgi öğretme şekilleri bence. Bence hepsi eğlenceliydi ve sıkıcı 

değillerdi. Evet keyifliydi hepsi. Mesela deney ve gözlem yapma becerisi kazandırdı 

(G1). „‟ 

„‟Bence ilginç bir yöntem. Deney ve etkinlik yaparak, gözlem yaparak 

konunun ve sürecin nasıl geçtiğini anlamadım. Ayrıca bilim insanı gibi düşünmeye 

sevk eden bir yöntem olduğu için beni her anlamda etkileyen bir model oldu. Bilim 

adamı gibi düşünmeye sevk etti ayrıca sadece deney değil gözlemin de önemli 

olduğunu gösterdi bu etkinlikler (G9).‟‟ 

4.1.4. Kazanılan Bilgi ve Becerilerin Günlük Hayatta KarĢılaĢılan 

Sorun ve Çözümlerine ĠliĢkin GörüĢler 

Tablo 4.5. Kazanılan Bilgi ve Becerilerin Günlük Hayatta Karşılaşılan Sorun ve 

Çözümlerine İlişkin Görüşler 

Temalar n 

Aklıma örnek gelmiyor. 5 

Çözüm bulabilirim. 5 

 

Katılımcılardan beşi öğrendiği bilgi ve becerileri günlük hayatta 

karşılaştığı problemlere çözüm bulmada kullanabileceğini, fakat aklına örnek 

gelmediğini belirtmiştir. Diğer katılımcılardan bazıları ise çözümlerini şu 

şekilde ifade etmişlerdir: 

„‟Yani öğrendiğim bilgileri günlük hayatta kullanıyorum ama öğrendiğim 

şeye bağlı olarak önlemler alıyorum ve öğrendiğim problem teknikleri ile nedenini 

bulmaya çalışıyorum (G10).‟‟ 

„‟Tabi ki kullanabilirim. Öğrendiğimiz problem çözme yöntemiyle çözerim. 

Örneğin karayollarında sürtünme kuvvetini azaltarak enerjiden tasarruf edebilirim 

(G9).‟‟ 

4.1.5. Konu Değerlendirme Etkinliklerine ĠliĢkin GörüĢler 

Tablo 4.6. Konu Değerlendirme Etkinliklere İlişkin Görüşler 

Temalar n 

Yeterli ve eğlenceli  9 

Sıkıcı  1 
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 Katılımcılar Tablo 4.6‟da görüldüğü gibi uygulama sürecinde yapılan 

konu değerlendirme etkinliklerini yeterli ve eğlenceli bulmuşlardır. 

Katılımcılar genel olarak konu değerlendirme etkinliklerini “yeterli” ve 

“eğlenceli” görmelerinin nedenini G4, “Güzeldi. Dersi ne kadar daha iyi 

öğrendiğimi gördüm.” şeklinde G10, ise “Yaptığımız etkinliklerle beraber 

konuyu eğlenceli bir şekilde öğrenmiş ve pekiştirmiş olduk, konuyu bize akılda 

kalıcı şekilde öğreten etkinlikler harikaydı ve çok keyifliydi.” ifadesi ile 

düşüncelerini belirtmişlerdir. 

4.1.6. Uygulanan Modelin Öğretmen ĠletiĢimi-Ders Katılımı ve 

Fen Bilimleri Dersine Olan Tutumuna ĠliĢkin GörüĢler 

Tablo 4.7. Uygulanan Modelin Öğretmen İletişimi-Ders Katılımı ve Fen Bilimleri 

Dersine Olan Tutumuna İlişkin Görüşler 

Öğretmen 

ĠletiĢimi 

n

n 

Derse Katılım  n

n 

Fen Bilimleri Dersine 

Olan Tutum  

n

n 

Öğretmeni daha 

çok sevmemi 

sağladı. 

8

8 

Derse 

katılımımı 

artırdı. 

7

7 

 Fen dersinden keyif 

almamı sağladı 

5

5 

Öğretmen ile olan 

iletişimimi 

etkilemedi.  

2 Derse 

katılımımı 

etkilemedi.  

3 Bilimsel olaylara olan 

bakış açımı değiştirdi 

4 

    Fen Bilimleri dersinin yazı 

ve kitaptan ibaret 

olmadığını öğrendim. 

3 

 

Tablo 4.7 incelendiğinde, uygulanan bu modelin öğretmen-öğrenci 

iletişimine olan etkisini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Analiz 

sonucunda öğrencilerin derse katılımı, dersi anlama ile öğretmen iletişiminin 

doğru orantılı olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcılar fen bilimleri dersini 

anladıkları için dersin öğretmeni ile olan iletişimlerinin artığını ifade 

etmişlerdir. Görüşmecilerden G10 bu durumu şu şekilde aktarmıştır: 

„‟Bu uygulama çok etkiliydi öğretmen ile iletişimi artırdı, ve 

öğretmenimizle beraber soru cevap gibiydik, ders ile başarımı etkiledi, bütün 
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hocalar keşke bu yöntemi ve uygulamayı kullansalar. Konularını bu şekilde 

tamamlasalar harika olur, fen ile aram çok iyi değildi ama bu sayede fene 

olan bakış açım çok değişti diyebilirim (G10).‟‟ 

Tablo 4.7 incelendiğinde uygulanan modelin fen bilimleri dersine 

karşı öğrencilerin tutumuna olan etkisinin ise olumlu yönde değiştiği 

görülmüştür. Katılımcılar bu durumu şu şekilde ifade etmişlerdir: 

„‟Bilimi daha iyi yorumlamamızı sağladı. Bilimsel olaylara günlük 

yaşamımızdaki bazı olaylara olan bakış açımı değiştirdi. Öğretmeni daha çok 

sevmemi sağladı. Fenin ve bilimin sadece yazısal ve kitaptan ibaret 

olmadığını fiziksel ve de deneylerle de öğretilebileceğini öğrendim. Fen 

dersine verdiğim önemimi artırdı (G9).‟‟ 

 „‟Bilimsel olaylara olan bakış açımı değiştirdi. Öğretmeni daha çok 

sevmemi sağladı. Fen dersine karşı tutumumu değiştirmedi aynı değişen bir 

şey olmadı. Çünkü siz gidince her şey eskisi gibi olacak (G6).‟‟ 

 

4.1.7 Bağlam Sürekliğine Dayalı Doğrudan Yansıtıcı Bilimin 

Doğası ile Fen Ġçeriği Öğretme Modelinin Diğer Derslere Uyarlanmasına 

ĠliĢkin GörüĢler 

Tablo 4.8. Bağlam Sürekliğine Dayalı Doğrudan Yansıtıcı Bilimin Doğası ile Fen 

İçeriği Öğretme Modelinin Diğer Derslere Uyarlanmasına İlişkin Görüşler 

Temalar n 

Matematik  8 

Sosyal Bilimler  3 

Türkçe  3 

İngilizce 2 

Diğer derslerde kullanılmasını istemiyorum.  2 

 

Tablo 4.8 incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu matematik dersinin 

bu modele göre işlenmesi yönünde görüş bildirmişlerdir. İçerik analiz 

sonucunda öğrencilerin anlamakta zorlandıklarını düşündükleri derslerin bu 

modele göre işlenmesini istemişlerdir. Bu doğrultuda katılımcılardan G10 

görüşünü şu şekilde ifade etmiştir:  
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„‟Evet diğer derslere de uygulanmasını isterdim, konuları eğlenerek ve fark 

etmeden anlayarak bitirmek isterdim, bence matematik dersinde de olmalıydı, çünkü 

çocuklar genellikle sayısal verilerden hoşlanmaz çünkü kafaları karışır ve sıkılır bu 

verileri etkinlik haline getirmek ve bilimi sevdirmek çocukların sayısal derslere olan 

nefretini kırar ve çok sevdirirdi.‟‟  

5. TARTIġMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada kullanılan bağlam temelli bilimin doğası öğretimi 

yaklaşımının öğrencilerin bilimin doğası anlayışlarını geliştirmede etkili 

olduğu sonucu birçok çalışma ile benzerlik göstermektedir (Akerson vd. 2000, 

Abd-El-Khalick 2005). Bununla birlikte bağlam temelli doğrudan yansıtıcı 

bilimin doğası öğretimini üst bilişsel stratejilerle birlikte alan katılımcıların, 

kontrol grubundaki katılımcılara göre bazı bilimin doğası bileşenlerinde daha 

kayda değer ilerlemeler sağladığı da görülmüştür (Duruk, 2017). 

Coşkun (2021) çalışmasında bilimsel bilginin özelliklerini 

sorgulamaya dayalı ve bilim tarihinden günlük olaylarla örtüşen örnekler 

vererek yaptığı öğrenme yaklaşımı ile öğrencilerin algısının bilimin doğası 

anlayışının geliştiği sonucuna varmıştır. Mevcut araştırmada bağlam 

sürekliğine dayalı doğrudan yansıtıcı temelli olarak geliştirilen etkinlikler ve 

yürütülen sürecin de öğrencilerin bilimin doğası ve bilimsel bilginin 

özelliklerine daha fazla eriştikleri görülmektedir. 

Mevcut çalışmada analiz edilen yarı yapılandırılmış görüşmelerden 

elde edilen veriler incelendiğinde fen bilimleri dersine ilişkin görüşlerin 

gerçek hayatı anlatan bir ders olarak algılandığı ve bilimin tam olarak kendisi 

olduğunu belirten bir sonucun ortaya çıktığı görülmüştür. Alan yazın 

incelendiğinde de öğrencilerin gerçek hayat ile bağlantılı olarak istenen, fen 

günlüğü tutmalarında ve öğrenilen yeni konuların günlük hayattan verilen 

örnekler sayesinde daha kalıcı olarak öğrenilmesi ile birlikte bağlam 

sürekliğine dayalı doğrudan-yansıtıcı olarak işlenmesi gerektiğini savunan 

çalışmalar mevcuttur (Duruk ve Akgün, 2020). Bell vd. (2016) öğretim 

sırasında bağlam düzeylerini farklı derecelerde uygulamıştır. Araştırma 

sonunda elde edilen bulgular ile mevcut araştırma bulgularının da benzer 

olduğu görülmektedir (Bell vd. 2016).  

Mevcut çalışmadan elde edilen bulgularda öğrencilerin bilimin 

doğasının kanıta dayalı olması, bilimsel yöntem bileşenleri üzerinde 

yoğunlaştığı görülmüştür. Alan yazın incelendiğinde Mulvey ve Bell (2017) 

tarafından yürütülen çalışmadan elde edilen bulgularla benzerlik gösterdiği 

görülmüştür. Öte yandan Bell vd. (2016) çalışmasında alan yazında üzerinde 

sıklıkla durulan bilimin doğası öğretiminin bağlamsal olmayan bilimin doğası 
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öğretimi ya da tamamen bağlam temelli bağlam temelli yürütülmesi 

ikileminden koparılarak bağlam sürekliğine dayalı bilimin doğası öğretiminin 

gerçekleştirilmesinin etkili olabileceği fikrini savunmuşlardır. Bu noktada 

bağlam sürekliğine dayanmayan bilimin doğası öğretiminin olası bilimin 

doğası gelişimini kısıtlayabileceği fikrini de benimsemişlerdir. Bu yaklaşım 

araştırma sonuçları ile de örtüşmektedir. 

Clough (2006) da çerçevesi teorik olarak çizilen bağlam sürekliğine 

dayalı bilimin doğası öğretimini destekler nitelikte Bell vd. (2016) da 

uygulamalı olarak dört kategoriye ayrılmış şekilde sunmuştur Araştırmada 

bağlam sürekliğine dayalı bilimin doğası öğretiminin sınıflandırılmış haliyle 

gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin bilimin doğası görüşlerini geliştirdiği 

görülmüştür. 

Öğrenciler çoğu zaman bilimin doğası bileşenleri hakkında bilgilerini 

fen bilimleri ders kitaplar yoluyla edinmektedir. Öğretmenler ders kitaplarını 

yalnızca konu içerik bilgisini öğretmek için değil aynı zamanda bilimin doğası 

bileşenlerini öğretimi için kullanmaktadır. Bununla birlikte fen bilimleri ders 

kitaplarının çoğu zaman bilimin doğası bileşenlerini çağdaş bilimsel görüşleri 

yansıtır şekilde temsil edemediğine ilişki bulgulara rastlanmaktadır (Duruk, 

2020; Duruk ve Akgün, 2020).  

Öğrencilerin ürettikleri içerikler incelendiğinde en çok gözlem-

çıkarım, sonrasında ise değişebilir olma bileşenine değinildiği görülmüştür. 

Alan yazın incelendiğinde Avşar Erumit ve Akerson (2022) çalışmasında da 

benzer sonuçlara varıldığı görülmüştür. 
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GİRİŞ  

Küresel çaptaki teknolojik gelişim ve değişim, insanlar arasındaki 

iletişimi de artıran unsurlardan biri olmuştur. Teknolojik alandaki gelişmelerle 

birlikte eğitim alanında, özellikle dil öğretimi alanında, farklı öğretim 

metotları kullanılarak etkili dil öğretimi konusu gündeme gelmiştir. Yaşanan 

gelişmeler ve bu alandaki imkânların çekiciliği, farklı ülkelerden ülkemize 

gelen yabancı öğrenci sayısını artırmıştır. Bu artış, beraberinde çağın 

gereklerine uygun olacak şekilde dil öğretiminde gelişim ve değişimi gerekli 

kılmıştır.   

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de dil öğretiminde çağdaş 

yaklaşımlar temelinde düzenlenme ve geliştirilme çalışmaları yapılmaktadır. 

Bu çalışmalar, öğretmenlerin, dil öğretimine yönelik başarılı bir eğitim 

sürecini yürütmelerinde gerekli olan öz düzenleme becerilerine sahip 

olmalarını gerekli kılmaktadır. Öğretmenlerin çağdaş eğitim öğretim 

yaklaşımlarına hâkim olmaları ve bu süreçte meydana gelen yenilikleri takip 

ederek kendilerini güncellemeleri, öğrencilerin Türkçe öğrenme becerilerini 

de olumlu yönde etkilemektedir. Öğretmenlerin öz düzenleme becerilerini 

geliştirmelerinde iş birliğine dayalı mesleki gelişim modelleri büyük önem arz 

etmektedir (Butler, Lauscher, Jarvis-Selinger ve Beckingham, 2004). Eğitim 

öğretim süreçlerinde dünya genelinde kullanılan iş birlikçi mesleki gelişim 

modelleri bulunmaktadır. Bu modellerden biri de ilk olarak Japonya‟da 

geliştirilen  Ders İmecesi Modeli'dir (Doig ve Grove, 2011). 

Ders imecesi, kaliteli bir eğitim sistemi oluşturabilmek amacıyla 19. 

yüzyıldan itibaren Japonya'da uygulanmaya başlanan bir modeldir.  

Öğretmenlere kendi mesleki gelişim süreçlerini takip edebilme imkânı 

sunmaktadır. Belirlenen ders planının iş birliğiyle tasarlanması, tasarlanan 

planın uygulanması, uygulama sırasında araştırma ekibi tarafından gözlem 

yapılması ve uygulama sonrası planın yapılan gözlemler neticesinde başarısız 

kısımlarının değerlendirilip yeniden düzenlenmesi aşamalarını içeren bu 

modelde öğretmenler, kendi deneyimlerini paylaşabilecekleri ve 

meslektaşlarını dinleyerek fikir alışverişinde bulunmalarını sağlayan mesleki 

gelişim anlamında paylaşımcı bir ortam oluşturmaktadır. Modelin doğası 

gereği oluşturduğu ortam aracılığıyla farklı öğretim yöntemlerini gözlemleme 

ve deneyimleme fırsatı bulan öğretmenler, mesleki anlamda gelişimlerini 

artıran çalışmalarda bulunmaktadır. Bu Modelin asıl amacı, başarılı bir 

öğretim faaliyeti sunabilmek için mesleki anlamda kendini geliştiren ve 

yeniliklere açık olan bir öğretmen profili oluşturmaktır (Lewis, 2009). Ders 

imecesi Japonya ve diğer Doğu Asya ülkelerinde sıklıkla kullanılan bir 
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mesleki gelişim modelidir. Bu model, sadece öğretmenlerin öğretim becerisini 

geliştirmeye odaklanmamakta aynı zamanda yaşam boyu hedefleri olan 

profesyonel mesleki gelişim anlayışını da içermektedir (Cheng ve Yee, 2012). 

Ders imecesi modeli genel olarak; bir grup öğretmenin bir araya gelerek iş 

birliği içinde ilgili dersin kazanımlarını, ders içeriğini dikkate alarak hedef 

belirlemesi ve bu hedef doğrultusunda ders planı hazırlaması, hazırlanan ders 

planının sınıfta gönüllü bir öğretmen tarafından uygulanması ile diğer 

öğretmenlerin uygulama sırasında yaptıkları gözlem sonucunda aldıkları 

notlardan oluşur. Ders sonrası yansıtma toplantısı yapılır.  Bu yansıtma 

toplantısı sonuç çıkarımlarından hareketle bir sonraki ders planı daha verimli 

hâle getirilmeye çalışılır.  Modelin bu aşamaları, döngüsel bir süreç olarak 

ifade edilmektedir (Chokshi ve Fernandez, 2004; Dudley, 2011). Bu döngüsel 

süreç sonunda elde edilen ders planı, Japon öğretmenler tarafından dergiler, 

raporlar ve videolar aracılığı ile diğer öğretmenlere ulaştırılır. Ulaştırılan bu 

örnek ders planlarını uygulayan öğretmenler, revize edilip son hâline karar 

verilen planlar sayesinde öğretim süreçlerini daha verimli ilerletebilmektedir. 

Ders imecesi modeli aracılığıyla hazırlanan araştırma derslerinde öğretmen, 

öğretim faaliyetlerini gerçekleştirirken gözden kaçırdığı durumları gözlem 

yapan diğer öğretmen ya da uzmanların notlarından fark edebilme imkânına 

sahip olmaktadır. Bu süreçte öğretmenler mesleki anlamda kendi 

gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflerler (Dudley,2013). Bu hedefler 

doğrultusunda özellikle Japonya'da bölgesel ve ulusal çapta Ders İmecesi 

Modeli uygulanmaktadır. 

Bu araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimi alanında görev 

alan öğretim görevlilerinin ders imecesi modeli bağlamında grup olarak 

sergilemiş oldukları öz-düzenleme (ders öğretim planı öncesi, sırası ve 

uygulama sonrası) uygulamalarını ve bu uygulamalarda süreç içerisinde 

yaşanan değişimleri incelemektir. Araştırma, yabancılara Türkçe öğretiminde 

görevli öğretim görevlilerinin belirlemiş olduğu B1 düzeyi (Ulaçlar, Dolaylı 

Aktarım ve Neden Sonuç Cümlelerinde Ulaçlar) dil bilgisi yapılarının 

temelinde tasarlanan üç araştırma dersinden elde edilen verilerle 

sınırlandırılmıştır.  

Bu çalışma kapsamında katılımcıların belirlenmesinde amaçlı 

örneklem yöntemlerinde yer alan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  

Amaçlı örnekleme bünyesinde yer alan ölçüt örnekleme yöntemi ile 

katılımcılar, belirli niteliklere sahip kişiler, olaylar veya durumlar arasından 

seçilebilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Ölçüt örnekleme yönteminin 

kullanıldığı bu araştırmada katılımcıların seçiminde gönüllülük esasına dayalı 
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olarak Gaziantep Üniversitesi TÖMER Birimi‟nde görev almakta olan 

yabancılara Türkçe öğretiminde görevli üç Türkçe öğreticisi temel ölçüt 

olarak belirlenmiştir. 

Araştırma, ders imecesi modelinin doğasına uygun olan ve aynı 

zamanda derinlemesine bilgi elde edilmesine imkân tanıyan nitel araştırma 

modeli kapsamındaki tekli durum çalışması ile desenlenmiştir. Nitel araştırma 

desenlerinden olan durum çalışması, çerçevesi çizilmiş olan bir durumu 

birden fazla veri kaynağından elde edilecek bilgi ve bulgularla derinlemesine 

açıklamayı hedeflemektedir (Creswell, 2007; Yin, 2003).  Durum 

çalışmasında amaç, bağlamdan hareketle yapılan eylemin açıklanmasıdır 

(Creswell, 2007; Merriam, 2009). Bu araştırmada ele alınan durum, 

araştırmacı aracılığıyla toplam dört aylık ders imecesi modelinin döngüsel 

sürecini (sürecinin hazırlanması, uygulanması ve uygulama sonrası 

değerlendirilmesi) uygulamak amacıyla bir araya gelmiş olan yabancılara 

Türkçe öğretimi alanında görev alan üç Türkçe öğreticisiyle birlikte yürütülen 

araştırma dersinin genel sürecini gözlemleyip değerlendirmektir. 

1. ÖZ DÜZENLEME 

Öz düzenleme, kişinin bilişsel olarak aktif olduğu bir süreçtir. Bireyin 

düşünsel faaliyetlerini bilinçli ve farkında olarak yaptığı becerileri kapsar. 

Birey, sorumluluğunda olan belli bir konuya düşünerek ve planlar yaparak 

hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmak için birtakım stratejiler geliştirir ve 

süreci devam ettirir.  Risemberg ve Zimmerman (1992), öz düzenlemeyi 

“amaçlar belirleme, bu amaçları gerçekleştirmek için stratejiler geliştirme ve 

bu stratejilerin kazandırdıklarını denetleme” olarak ifade etmektedir. 

Kauffman (2004) öz düzenleme sürecini "öğrenenin karmaşık öğrenme 

etkinliklerini kontrol etmeye ve yönetmeye yönelik çabası” olarak 

tanımlamaktadır.  

Öğretmen öz düzenlemesi, öğretmenlerin öğretim süreçlerini 

düzenlemede motivasyonlarını attırabildikleri, üst bilişlerini ve stratejilerini 

yönlendirdikleri sistemli ve etkin bir süreçtir (Çapa-Aydın, Sungur ve 

Uzuntiryaki, 2009). Çağdaş mesleki gelişim modellerinde, öğretmenlerden 

öğretim ortamlarındaki kaynakları etkin bir şekilde kullanmaları ve kendi 

mesleki gelişimlerinin sorumluğunu üstlenmeleri beklenmektedir (Litte, 

2003).  Öğretmen öz düzenlemesi, öğretmenlerin öğrenme ve öğretme 

süreçlerinde bilinçli olarak aktif olduğu bir süreci kapsamaktadır. 
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1.1.  Sosyal Bilişsel Yaklaşım ve Öz Düzenleme 

Öğrenme ile ilgili kuramlar incelendiğinde öğrenmeyi; uyarıcı-tepki 

ve gözlemci, arasında gerçekleşen bağ ile açıklamaya çalışan davranışçı 

kuram ile öğrenmenin direkt gözlenmesinin mümkün olmadığı, öğrenme 

aşamasında zihinsel süreçlerin de değerlendirilmesi gerektiğini savunan 

bilişsel kuram çerçevesinde öğrenmenin temelde iki farklı bölümde ele 

alındığı görülmektedir (Ulusoy, 2003). 

Albert Bandura (1986), tarafından geliştirilen sosyal bilişsel kurama 

göre öğrenme, deneyim veya gözlem yoluyla gerçekleşmektedir. Gözlem 

yoluyla öğrenme Bandura‟ya göre bireyin gördüğü davranışları basit şekilde 

taklit etmesi durumu değildir. Bu süreç, bireyin çevredeki olayları zihinsel 

olarak işlemesiyle kazandığı bilişsel öğrenme sürecidir (Erden ve Akman, 

1998). 

Öz düzenleme; bireyin kendi davranışlarını yönlendirme, etkileme ve 

kontrol edebilme durumudur. Gözlem ve deneyimin birlikte kullanıldığı 

süreci kapsamaktadır (Schunk, 2012). Sosyal bilişsel yaklaşım açısından 

incelendiğinde öz-düzenlemenin gelişimsel bir evre veya karakteristik bir 

özellik olarak kabul edilmediği görülmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde 

öz-düzenlemenin duruma ve bağlama bağlı olarak değişkenlik gösterdiği 

görülmektedir.  

Zimmerman (2000), tarafından sosyal bilişsel yaklaşımın esasları 

dikkate alınarak geliştirilen öz düzenleme modellerinden biri olan 

Zimmerman„ın öz düzenleme modeli, üç döngüsel aşamadan oluşmaktadır. 

Bunlar: Ön düşünce, performans ve öz-yansıtma aşamalarıdır (Zimmermana, 

2000).  Öz düzenleme süreçlerinde yer alan derse hazırlık ve dersi yansıtma 

aşamaları Zimmerman (2000)‟ın öz düzenleme modelinde yer alan (ön 

düşünce ve öz yansıtma) aşamalarına karşılık gelmektedir. 

 



57 | Eğitim Alanında Güncel Bilimsel Araştırmalar 

 

                 
 

Şekil 1 Öz Düzenleme Süreci (Zimmerman, 2000 s. 13–39) 

1.2.  Sosyal Yapılandırmacı Yaklaşım ve Öz Düzenleme 

Bu yaklaşıma göre bilgi, sosyal gruplar içerisinde (aile, arkadaş 

grubu vb.) sosyal etkileşim yoluyla yapılandırılmakta ve paylaşılmaktadır 

(Gergen, 2001). Sosyal yapılandırmacılığa göre bilginin oluşması, 

bireylerarası iş birliği ve sosyal etkileşimin bir sonucudur (Gergen, 2001; 

Prawat ve Floden, 1994).   

Öz düzenleme bakımında değerlendirildiğinde, sosyal paylaşıma 

dayalı öz düzenleme, bir gruba bağlı olarak yapılan planlı ve döngüsel 

düzenlemeleri içeren bireylerin öğrenme sürecinde sorumluluk bilinciyle aktif 

oldukları süreçleri kapsamaktadır. Bilginin öğrenilmesi ve gelişimi sürecinde 

bireylerarası iş birliği ve etkileşime vurgu yapan sosyal paylaşımlı 

düzenlemelerde bireysel istek ve düşüncelerin ötesinde grubun ortak hedefine 

yönelik paylaşımlar söz konusudur.  
  

2. DERS İMECESİ  

Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için geçmişten günümüze 

geleneksel ve yenilikçi pek çok mesleki gelişim modeli öne sürülmüştür. 

İçerik ve anlayış olarak farklı özellikler gösteren bu modellerde ortak amaç, 

2. 
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öğretmenlerin sınıf içindeki davranışlarını, inanç ve tutumlarını olumlu yönde 

etkilemek ve bu sayede öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı 

sağlamaktır (Guskey, 2002). Bu modeller içinde davranışçı yaklaşımda 

geleneksel anlayış, hizmet içi eğitimi, seminerlerle öğretmenlere bilgi ve 

beceri kazandırılması veya tek seferlik ders süreci şeklinde 

değerlendirmektedir.  Eğitim- öğretim süreci ile ilgili yapılan yeni 

araştırmalar sonucunda bu anlayış yerini yapılandırmacı yaklaşıma 

bırakmıştır. Bu durum, eğitimcilerin mesleki gelişime olan bakış açılarını da 

değişikliğe uğratmıştır. Bir mesleki gelişim modelinin etkili olabilmesi hem 

öğrencinin hem de öğretmenin ilgi ve ihtiyaçlarını gözetmesi, bireysel 

farklılıkları dikkate alan bir yaklaşım içinde olup öğrenci merkezli öğretimi 

desteklemesi, zamana yayılması ve süreklilik göstermesi gerekmektedir 

(Edmond ve Burns, 2005). Etkili gelişim modellerinin birçok özelliğini içinde 

barındıran modellerden biri de yenilikçi mesleki gelişim modelleri arasında 

sayılan ders imecesi modelidir. Ders araştırması olarak da adlandırılan 

modelin ilgili alan yazın incelendiğinde genellikle “Ders imecesi” olarak 

adlandırıldığı görülmektedir. Ancak, Hong Kong‟da “Öğrenme Araştırması” 

Çin‟de “Eylem Eğitimi” Singapur‟da “Eylem Araştırması” olarak da 

adlandırıldığı bilinmektedir. 

Model, kaliteli bir eğitim sistemi oluşturabilmek amacıyla 19. 

yüzyıldan itibaren Japonya'da uygulanmaya başlanmıştır. İlk olarak 

Japonya‟da Stigler ve Hiebert (1999) tarafından yayınlanan “The Teaching 

Gap” adlı eserle başta ABD ve İngiltere olmak üzere Asya ülkeleri tarafından 

araştırılmaya ve uygulanmaya başlanmıştır. 2002 yılında yapılan Dokuzuncu 

Uluslararası Matematik Eğitimi Kongresi (ICME)‟nde Japon öğrencilerin 

uluslararası akademik başarılarının nedenlerinden biri olarak ders imecesi 

modeli görülmüştür (Lewis ve Tsuchida, 1998) Bu durum, bir çok farklı 

ülkede model üzerine  araştırmalar yapılmasını ve mesleki gelişim etkinliği 

olarak uygulanmaya başlanmasını sağlamıştır (Hart vd., 2011). Yapılan 

araştırmalar neticesinde ders imecesi modelinin Japonya‟dan sonra en çok 

ABD‟de uygulandığı görülmüştür. 

Bu modelin amacı, başarılı bir öğretim faaliyeti sunabilmek için 

mesleki anlamda kendini geliştiren ve yeniliklere açık bir öğretmen profili 

oluşturmak olsa da asıl amacı öğrencinin öğrenmesidir (Lewis, 2009).  
 

2.1. Ders İmecesi Türleri 

Ders imecesi modelinin farklı türleri bulunmaktadır (Fernandez ve 

Yoshida, 2004). Bu türler; Okul içi ders imecesi, genel ders imecesi ve 



59 | Eğitim Alanında Güncel Bilimsel Araştırmalar 

 

öğretmen grupları ders imecesi olarak üç gruba ayrılmaktadır (Baba, 2007; 

Lewis, 2000; Lewis vd., 2003; Lewis ve Tsuchida, 1997; Ono ve Ferreira, 

2010). Bu türler arasında en yaygın olanı tüm okulu kapsayan “Okul İçi Ders 

İmecesi ” uygulamasıdır (Fernandez ve Yoshida, 2004; Baba, 2007). 

Japonya‟da öğretmen ve okul idarecilerinin birçoğu zamanlarının belirli bir 

kısmını mesleki gelişim için ders imecesine ayırmaktadır. Genel ders imecesi, 

modelin ikinci türüdür. Burada araştırma dersleri okul dışından olan 

araştırmacılara, akademisyenlere, öğretmenlere, belirlenen konu ile ilgili karar 

verme yetkisi bulunan kurumlara açıktır (C. Lewis, 2000; Takahashi ve 

Yoshida, 2004). Öğretmen grupları ders imecesi ise araştırma dersinin üçüncü 

türüdür. Bu tür, aynı veya farklı okullarda benzer branşlara ve kademelerde 

(A1, A2, B1, B2 vb.) görev alan öğretmenlerin gönüllük esasına dayalı olarak 

bir araya gelip oluşturdukları ders imecesi gruplarıdır. 

Bu araştırma “Öğretmen Grupları Ders İmecesi” türü kapsamında 

yabancılara Türkçe öğretimi alanında görev alan öğretim görevlileriyle ele 

alınmıştır. 

2.2.  Ders İmecesi Süreci 

Ders imecesi , temelde kolay gibi görünse de işleyişte oldukça 

karmaşık ve zorlayıcı bir süreçtir (Armstrong, 2011; Stepanek vd., 2007). 

Karşılıklı iş birliğine dayalı bu modelde etkili bir araştırma sürecinin 

gerçekleşmesi için araştırmacıların dikkate almaları gereken başlıca konular 

vardır. Bu temel konular, araştırma sürecinin sağlıklı bir şekilde 

sürdürülmesini sağlamaktadır (Stepanek vd., 2007). Ders imecesi modelinde 

araştırma dersleri döngüsel altı aşamadan oluşmaktadır (Fernandez ve 

Yoshida, 2004). Bu aşamalar, aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.  
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Şekil 2:  Ders İmecesi Süreci (Fernandez ve Yoshida, 2004) 

2.2. 1. Araştırma Dersi Hazırlık Aşamalarının Genel Süreci 

Araştırma derslerinin hazırlık aşaması ayrıntılı, iş birlikçi ve uzun 

süreli çalışmalarını gerekli kılan bir süreçtir (Fernandez ve Yoshida, 2004). 

Süreç, araştırma ekibinin bir araya gelmesiyle başlar.  Zimmerman (2000)‟ın 

öz düzenleme modelinin ön düşünce ve öz yansıtma aşaması, ders imecesi 

modelinin araştırma dersi sürecindeki hazırlık evresine denk gelmektedir.  Ön 

düşünce evresi;  (hedef belirleme, stratejik planlama, öz değerlendirme, 

nedensel atfetme ve sonuç çıkarma) gibi görev öncesi faaliyetleri 

içermektedir. 

Bu çalışmada planlanan üç araştırma dersinin hazırlık aşamaları için 

öncelikle grup düzeyleri ve yapılacak araştırma konularına karar verilmiştir. 

Belirlenen konuların genel hedefleri ve konu içeriklerini belirlemeye yönelik 

çalışmalar yapılmıştır. Ders imecesi modeli kapsamında araştırma derslerinin 

giriş, geliştirme ve uygulama bölümleri tasarlanmıştır.  Her bir araştırma dersi 

için hedef, içerik belirleme, eğitim durumlarını düzenleme ve başarı ölçütü 

belirleme çalışmaları yapılmıştır.  
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Şekil 3: Araştırma Dersi Hazırlık Süreci İşleyiş Şeması 

2.2.2. Araştırma Dersi Uygulama Aşamalarının Genel Yapısı 

Hazırlık aşamasında üzerinde tartışılıp nihai hali yazılı hâle getirilen 

araştırma planı ekip üyeleri tarafından uygulamaya gönüllü olan öğretim 

görevlisi tarafından zoom uygulaması üzerinden öğrencilere çevrim içi 

uygulanmıştır. Uzaktan eğitim araçlarından faydalanılarak uygulanan ders 

planına diğer araştırma ekibi gözlemci olarak katılmışlardır.  

Öğrencilere öğretmenlerin derse katılacakları ancak araştırma gereği 

sadece gözlem yapacakları ve notlar alacakları belirtilmiştir. Gözlemci olarak 

katılan araştırma ekibi süreci sekteye uğratmamak adına herhangi bir 

eleştiride bulunmamış sadece gözlemlerini not almışlardır. Araştırma dersine 

katılan gözlemciler dersin işleniş sürecini sekteye uğratmamak adına 

öğretmen ve öğrencilerle iletişim hâlinde olmazlar. Öğrencilerin 

düşüncelerinin ve öğrenmelerinin daha iyi anlaşılması için sınırlı düzeyde 

iletişim gerçekleşebilir (Doig ve Groves, 2011; Richardson, 2004; Takahashi 

ve Yoshida, 2004). Yansıtma aşamasında değerlendirme yapılabilmesi için 

araştırma dersine ait video kayıt altına alınmıştır. Uygulama sonrası araştırma 

ekibi tarafından “Öğretmen Yansıtıcı Günlük Formu” yazılmıştır. 

2.2.3. Araştırma Dersi Yansıtma Aşamalarının Genel Yapısı   

Ders imecesi modelinin önemli bir basamağını oluşturan bu aşamada 

uygulama yapıldıktan sonra grup üyelerinin derse ait yaptıkları gözlemler, 

aldıkları notlara dair görüş ve önerilerini paylaşmak için yaptıkları toplantıdır 

(Doig ve Groves, 2011; Stepanek vd., 2007). Elde edilen gözlemler 

çerçevesinde araştırma dersinin başarılı ve başarısız yönlerine dair görüşlerini 

paylaşırlar (Doig ve Groves, 2011; C. Lewis, 2000; Stepanek, 2001). 

Zimmerman (2000)‟ın öz düzenleme modelinin öz yansıtma evresine denk 

gelen yansıtma aşaması, öğrenme faaliyeti gerçekleştikten sonra bireyin 

yaşadığı deneyime bağlı olarak verdiği tepkileri etkileyen süreçtir. Araştırma 

dersi yansıtma aşamasının; öz değerlendirme, nedensel atfetme ve sonuç 

çıkarma gibi üç alt düzenlemesi bulunmaktadır.  
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Şekil 4: Ders imecesi süreci yansıtma aşamaları 

3. DERS İMECESİ MODELİNİN ÖĞRETMEN MESLEKİ 

GELİŞİMİNE KATKISI 

Öğretmenlerin mesleki gelişimleri arttıkça eğitimin niteliği de 

artmaktadır. Eğitimdeki nitelik, beraberinde öğrenci başarısını da 

getirmektedir.  Bu denenle öğretmenlerin mesleki gelişimleri eğitimde kilit rol 

oynamaktadır (Bümen, Ateş, Çakar, Ural ve Acar, 2012).  Bu konu birçok 

ülkenin önem ve öncelik verdiği konuların başını çekmektedir. Mesleki 

gelişimin, nitelik bakımından çağın gereklerine göre sürekli güncellenmesi 

gerekmektedir. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik geleneksel ve 

yenilikçi birçok model sunulmaktadır.  

Yenilikçi eğitim modelleri arasında sayılan ders imecesi, 

öğretmenlerin hem mesleki hem kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktadır.  

Öğretmenlerin mesleki öz yeterliliğini ve öz düzenleme becerilerini artıran bir 

çalışma döngüsüne sahiptir. İş birlikçi çalışma modeli olarak da tanımlanan 

bu model, öğretmenlerin bir araştırma konusu kapsamında bir araya gelip o 

araştırma konusunu öğrencilere daha etkin nasıl sunabileceklerini tartışıp 

hazırladıkları çalışma planlarını uygulama süreçlerinden oluşmaktadır. 

Araştırma derslerinde öğrenci öğrenmesi dikkate alınıp planlama onlara göre 

tasarlanmaktadır. Modeldeki döngüsel işleyişin, öğretmenlerin mesleki alan 

bilgilerine katkı sağladığı alan yazında yapılan çalışmalar neticesinde 

görülmüştür (Lewis, 2000; Smith, 2008; Özen, 2015; Özbay, 2015; Kurt, 

2016). 

  

Yansıtma Basamağı 

Öz Değerlendirme 

Dersin Olumlu Sonuçları  

Dersin Olumsuz Sonuçları  

Nedensel Atfetme 

Kontrol Edilebilir Durumlar 

Kontrol Edilemez Durumlar  

Sonuç Çıkarma 

Düzenlemeye Yönelik 
Kararlar 

Savunmaya Yönelik Kararlar 



63 | Eğitim Alanında Güncel Bilimsel Araştırmalar 

     SONUÇ 

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular aşağıda ayrıntılarıyla 

sunulmuştur.  

Birinci Araştırma Dersine Yönelik Sonuçlar 

Birinci araştırma dersinin sonunda ekip üyelerinin grup temelli 

çalışma ortamına alışık olmadıkları ve alışkanlıklarını araştırma dersinin 

sürecine yansıttıkları gözlenmiştir. Süreç sonunda grup üyelerinin hazırlık ve 

yansıtma süreçlerine yönelik farkındalık kazandıkları ve düzenlemeye dönük 

kararlar aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma dersi uygulama süresi, 

hedef ve başarı ölçütü belirleme çalışmaları üzerine grubunun ayrıntılı, net 

belirlemeler yapamadıkları görülmüştür. Bu nedenle, ekip üyelerinin yeterli 

düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

Birinci araştırma dersi sürecinde mesleki iş birliğinin, ders planı 

hazırlama ve yansıtma aşamalarının niteliğini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Ekip üyelerinin ders planı hazırlamada etkili materyal ve içerik tasarımı, 

öğrenciyi merkeze alan öğrenme süreçlerinin planlamaya aktarılması yönünde 

çıkarımlar yapmışlardır.  

Ders imecesi döngüsünün doğası gereği içinde barındırdığı faaliyetler, 

ekip üyelerinin hem kendi öğretim davranışlarına hem de öğrenci 

öğrenmesine yönelik düzenleyici çıkarımlar yapmada katkı sağladığı 

sonucuna ulaşılmıştır.  

İkinci Araştırma Dersine Yönelik Sonuçlar 

Birinci araştırma dersi sonuç çıkarımlarından hareketle ikinci 

araştırma dersi hazırlık çalışmalarının daha sistemli yapıldığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Öğrenci öğrenmesinin merkeze alındığı ikinci ders planı 

sürecinde; daha net, gerçekçi araştırma temasıyla bağlantılı hedef 

belirlemeleri ve dersin hedefleriyle uyumlu içerikler tasarlanmıştır.  

İş birliğine dayalı çalışma ortamının, araştırma ekip üyelerinin öz 

düzenleme süreçlerine dair eğitim-öğretim davranışlarında farkındalıklarını ve 

çalışma motivasyonlarını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.  Dersin yansıtma 

çalışmalarında yapılan nedensel atfetmeler ve sonuç çıkarımlar, öğretmenlerin 

çoğunlukla kendi öğretim süreçlerini düzenlemeye yönelik olumlu kararlardan 

oluşmuştur.   

Üçüncü Araştırma Dersine Yönelik Sonuçlar 

Üçüncü araştırma dersi hazırlık ve yansıtma çalışmalarının 

bulgularından hareketle ekip üyelerinin araştırma sürecinin bitmesinden sonra 

da iş birliğini sürdürme yönünde karar almaları ders imecesi döngüsünün 

olumlu çıktılarından değerlendirilebilir.   
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Üçüncü araştırma dersi yansıtma çalışmaları olası araştırma derslerini 

kapsayacak nitelikte yapılmıştır. Ekip üyeleri, iş birliğine dayalı çalışma 

şartlarının mesleki gelişimlerine katkı sağladığı sonucuna ulaşmıştır. 

Araştırma derslerinde hazırlık ve yansıtma çalışmaları sırasında ekip 

üyelerinin farklı bakış açıları, bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşması 

nitelikli planlamaların ortaya çıkmasında önemli bir etkiye sahiptir. Ekip 

üyelerinin süreç ilerledikçe dersin amaçlarına hizmet eden tasarımları 

yaptıkları, süre belirlemelerini içeriğe uygun belirleyebildikleri, materyal ve 

içerik tasarımının öğrenci istek ve ihtiyaçları gözetilerek hazırlandığı 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Üçüncü araştırma dersi nedensel atfetmelerinde olumsuz atfetmelerde 

azalma olduğu görülmüştür. Dersin olumlu durumlarına yönelik nedensel 

atfetmelere ilk defa üçüncü araştırma dersi sürecinde yer verilmiştir. Bu 

durum süreç ilerledikçe ekip üyelerinin bir önceki araştırma derslerinin 

yansıtma çalışmalarında yaptıkları sonuç çıkarımlarını uygulamaya 

geçirmeleri ve süreç ile ilgili mesleki öz düzenlemeye önem vermelerinin bir 

sonucu olarak değerlendirilmektedir.  

Araştırma Derslerinin Geneline Yönelik Sonuçlar  

Üç araştırma dersi süreci boyunca ekip üyeleri, düzenleyici bir tutum 

sergileyerek mesleki iş birliğine dayalı özverili bir araştırma sürecinden 

geçmişlerdir. Bu süreç içinde ekip üyelerinin derslerin hazırlık ve yansıtma 

çalışmalarında elde ettikleri deneyimleri bir üst noktaya taşıma gayreti içinde 

oldukları görülmüştür. Grup olarak sergilemiş oldukları çalışmalarda 

araştırma sürecinde derinleştikçe öz düzenleme becerilerini geliştirdikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. İş birliğine dayalı çalışma ortamı, grubun 

motivasyonunu artırmış ve daha nitelikli çalışmaların ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Araştırma derslerinin uygulama sürecinde olası durum, soru ve 

cevaplara yönelik öngörüde bulunulması, dijital tabanlı materyal tasarımına 

önem verilmesi, etkinlik tasarımlarında dört temel becerinin dikkate alınması, 

öğrenci öğrenmesinin merkeze alınması dersin niteliğini artıran unsurlardan 

olmuştur.   

Bu araştırma sonucunda yenilikçi ve iş birlikçi mesleki gelişim 

modeli özelliğine sahip ders imecesi modelinin araştırma sürecine katılan 

grup üyelerinin mesleki gelişimlerine katkı sağladığı, öğretim davranışlarını 

geliştirmeye yönelik düzenleyici kararlar aldıkları, öz düzenleme becerilerinin 

geliştiği, gelişime açık tutum sergilemelerine olanak sağladığı ve öğrenme 

öğretme motivasyonlarını artırdığı görülmüştür.  
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GĠRĠġ 

Arapça, Sâmi dil grubu ailesine ait olan ve Asya kıtasının batı ucunda 

kendisine atfedilen yerde yaşayan Arap topluluklarının konuştuğu bir dildir. 

Bu dil, geçmişten bugüne her zaman kendi değerini korumuş ve sahip olduğu 

dilsel özellikleri bakımından en zengin dillerden biri olmuştur. Aynı zamanda 

köklü bir tarihi geçmişiyle bilim ve edebiyatın dili olarak da birçok 

medeniyetin yaşamında kendine yer bulmuştur (el-İskendirî: 1916: 5). 

Arapça,  dil yapısı itibariyle kendine has ifade ve kelimelerle doludur. 

Temel aşamada bünyesinde dil kalıpları, alıştırmalar, okuma metinleri, sözlü 

parçalar ve geçmişten kalan yazılı metinler gibi bölümler yer almaktadır. 

Arapçanın bu yapıları, ilk başta bazılarının sandığı gibi zor bir dil olarak 

görülmesine neden olmaktadır. Bu yüzden onun öğretimini kolaylaştırıcı bazı 

çalışmalar yapmak bir gereklilik haline gelmiştir. Bu dili öğrenmedeki asıl 

zorluk ise öğretiminde kullanılan yöntem ve metotlardan kaynaklanmaktadır. 

Ancak birtakım çalışmalar ile kısa sürede, yeterli bir çabayla Arapçayı 

öğretme ve öğrenmenin birkaç yoluna ulaşmak mümkündür. Ayrıca dili 

öğrenmenin zorluğu öğrenenin yaşına ve bulunduğu ortama göre değişiklik 

gösterdiğini de bilmek gerekir. Bu öğrenmede diğer bir zorluk ise öğrenenin 

orijinal diline ses veya yazı bakımından benzerliği ya da farklılığı ile 

değişiklik göstermesidir. Örneğin, dil yapısının benzerliğinden dolayı bir Arap 

için Farsça veya Urduca öğrenmek kolayken Çince öğrenmek ise zordur (el-

Ḥadîdî, 1967: 15). 

Arapça eğitiminde karşılaşılan zorluk aynı zamanda kullanılan eğitim 

araçlarının kalitesiyle, daha doğrusu anadili Arapça olmayanlara Arapça 

öğretiminde kullanılan teknolojiyle ve öğretmenin onu kullanma becerisiyle 

de ilgilidir. Günümüz, dil öğretimi de dahil olmak üzere her düzeyde büyük 

bir dijital devrime tanık olmaktadır. Arapçanın öğretilme yollarına ve 

araçlarına bakan herkes, Arapça ile diğer diller arasındaki eğitim farkını 

açıkça görebilmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki birçok farklı eğitim kurumları, 

dil eğitiminde ileri teknolojilere güvenerek hareket etmektedir. Arap ülkeleri 

ve diğer pek çok ülke Arapça öğretiminde geleneksel yöntemlere bağlı 

kalırken bu da özellikle Arapça dışındaki dilleri konuşanlar arasında sorunlara 

neden olmaktadır. Böylece bu dili öğrenmeye hevesli olan kişilerin onda 

yetkin olması zorlaşmaktadır (el-Kamḥâvî, 2015: 12). 

 Bu çalışmada, dil eğitiminde kullanılan en önemli teknolojik araçları 

ele alıp Arap dilinin öğretilmesinde bunların etkileri üzerinde durulacaktır. 

Ayrıca bu eğitim sayesinde Arapçanın daha kolay öğretimi ve onunla ilgili 

karşılaşılan sorunların çözüme kavuşması amaçlanmaktadır.  
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1. DĠLĠN TANIMI 

Dilin anlamını tanımlayan birçok söz vardır. Bu kelimenin kökeni 

konusunda ise farklı görüşler ortaya atılmıştır. Arap edebiyatında en önemli 

sözlük kaynaklarından biri olan ve İbn Manzûr tarafından 13. yy‟da yazılmış 

olan Lisanu‟l-Arab‟ta şöyle geçer: “Dil, her insanın amaçlarını ifade ettiği 

seslerdir.” Bunun yanı sıra dil kelimesinin Yunanca “kelime” anlamına gelen 

“logos”tan türemiş olduğuna da inananlar vardır (el-Ḥadîdî, 1967: 15). 

Dil, genel anlamıyla “Belirli bir kültür, bir grup veya cinsiyetin 

üyeleri arasında üzerinde anlaşmaya varılan semboller sistemi” olarak 

tanımlanır. Bu sistem ise belirli kurallara göre düzenlenerek oluşturulur. Bu 

nedenle dil; konuşulan veya yazılan iletişim araçlarından biri olarak kabul 

edilir (es-Ṣâliḥ, 1970: 59). 

Bu tanımların yanı sıra modern dönem dilbilimcilerden biri olan 

Chomsky de dili şöyle tanımlar: “Dil, sonlu veya sonsuz cümleler dizisidir. 

Her cümlenin sınırlı bir uzunluğu vardır ve sonlu bir öğeler kümesinden 

oluşur (es-Suyûṭî, 1986: 17). 

2. ARAP DĠLĠNĠN TANIMI  

Arapça, günümüzde geniş bir insan kitlesi tarafından konuşulan 

dillerinden biridir. Arap ülkeleri ve diğer İslam ülkelerinde yaşayan 

milyonlarca kişi tarafından konuşulmaktadır. Yirmi sekiz harften oluşan bir 

alfabesi vardır ve bu alfabede yer alan harfler birbirlerine bağlanarak kelime 

ve cümleler oluşturulur. Sahip olduğu söz dizin ve kelime zenginliğinden 

dolayı diğer dillerden ayrılır (Lowens, 2009: 17). 

3. ARAP DĠLĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ 

Arap dili, onu diğer dillerden ayıran benzersiz özelliklere sahiptir. Bu 

özellikleri şöyle sıralayabiliriz (Ebû Şeneb, 2007: 33). 

3.1.   Sesler 

Harflerinin telaffuzunda en ufak bir değişiklik olmadığı için Arapça, 

kökenindeki bu orijinallik bakımından benzersiz bir yapıya sahiptir. Bu da 

günümüze kadar saf ve temiz özelliğini koruyan fasîh olarak adlandırılan 

Arapçanın engin içeriğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü Arapça seslerin 

kendine has; karın, boğaz, dil ve iki dudak arasında dağıtılan yaklaşık on beş 

çıkış yeri vardır (Ebû Şeneb, 2007: 33). 
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3.2.  Ġfadeler 

Arapça ifadelerin en önemli özelliklerinden biri, kelime kökeni ve 

kelime bilgisi bakımından Sâmi dil grubu ailesinin en zengini olmasıdır. 

Ayrıca, diğer dünya dillerinde nadir bulunan isim, fiil, harf kelime grupları ile 

isimler, fiiller ve sıfatlardaki eşanlamlı birçok farklı kelime türlerini 

bünyesinde barındırır.  Örneğin, Oryantalistler yani doğu biliciler, tek bir kılıç 

kelimesiyle aynı anlamı taşıyan onlarca Arapça kelimenin var olduğu 

belirtmişlerdir.  Bununla birlikte, deve ve onunla ilgili işlerde Arapça söz 

dağarcığının da oldukça geniş olduğu ve bunun binleri bulabildiği 

belirtilmiştir. Alman oryantalist Carl Brockelmann hiçbir dilbilimsel sözlüğün 

zenginlik bakımından Arapçayla asla boy ölçüşemeyeceğini söylemiştir.  

Dilin bu özelliğinin kaynağı ise Arap kabileleri tarafından konuşulan özel 

lehçelerin sahip olduğu kelime hazinesi olarak görülmektedir (Ebû Şeneb, 

2007: 34). 

Arapça, aynı zamanda kelime yapılarının anlamlarına olan uygunluğu 

ile öne çıkar. Onda bulunan bu yapılar ve morfolojik formlar, kendilerine 

yüklenen anlamların bir göstergesi olarak gelmekte ve onlarla ilişkili olan 

önemi ortaya çıkarmaktadır. Bu da okuyucuyu okuduğu veya duyduğu her 

şeyi anlamak için sözlüklere ve dilsel referanslara başvurmaktan 

kurtarmaktadır. Kelimenin dilsel kökeninin belirli bir anlama işaret ettiği 

görülür. Yani bu ilkeden türetilen ve benzer anlamlara işaret eden tüm formlar 

bir arada bulunabilir. Hepsi onda aslını gösteren genel bir anlam etrafında 

döner (Ebû Şeneb, 2007: 34). 

3.3.  Yöntemler 

Arapça, yöntem ve ifadelerle hareket ederek bu ifadelerdeki cümle 

yapılarını çeşitlendirme özelliği ile diğer dillerden ayrılır. Bu, kelime ya da 

cümleleri öne alma ve geriye atma, ekleme ve çıkarma, azaltma ve artırma 

gibi belirli türde yöntemler gerektiren durumlarla ilgili bir yapının varlığıdır. 

Bu özelliğin temeli ise Arapçanın diğer dillerde olmayan kendine özgü üç 

durumundan kaynaklanır. Bunlar; sözdizimsel işaretler, belirli bir anlamı 

gösteren kısa kelimeler, ifadede kesinlik ile kendi kendine yeterlilik. Böylece 

Arapça özellikle fonetik, eşanlamlılar, açıklık, kelimelerdeki ses ve anlam 

arasındaki bağlantının yoğunluğu, türetme, sentaks ve kelimelerin yapısını 

değiştirerek semantikteki değişim gibi özelliklerle öne çıkar (Ebû Şeneb, 

2007: 34). 
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4. TEKNOLOJĠK ARAÇLAR VE ARAPÇA EĞĠTĠMĠ 

Teknolojik eğitim araçları, eğitim sürecinin başarısında temel olarak 

kabul edildiğinden, Arap dili de dahil olmak üzere diğer tüm dillerin 

öğretiminde de önemli rollere sahiptir. Bu roller ise şu şekilde özetlenebilir 

(Humâm, 1984: 42); 

4.1.  Eğitimi ZenginleĢtirme 

 Teknolojik eğitim araçları eğitimi zenginleştirmede, öğrencinin 

deneyimlerini artırmada ve kavramların oluşturulmasını kolaylaştırmada 

önemli bir rol oynar. Bu araçlar, eğitim mesajlarını heyecan verici, ilginç ve 

çekici şekillerde sunan çeşitli iletişim araçlarını kullanarak coğrafi ve doğal 

sınırları aşmaya olanak tanır (Humâm, 1984: 42). 

4.2.  Ekonomik Bir Eğitime UlaĢma 

Bu araçlar eğitim sürecini maliyet, zaman, çaba ve kaynaklar 

açısından daha ekonomik hale getirmeye yardımcı olur (Humâm, 1984: 42). 

4.3.  Öğrenciyi Motive Etmek ve Öğrenme Ġhtiyacını KarĢılama 

Bu araçlar, öğrencinin Arapça öğrenmesini ve onu kontrolü altına 

almasını sağlar. Ayrıca onun psikolojik doyuma erişmesinin yanı sıra 

motivasyonunu ve öğrenme arzusunu artırır (Humâm, 1984: 42). 

4.4.  Öğrencinin Deneyimi ve Öğrenme Ġsteğini Artırma 

Teknolojik araçlar, öğrenciye onu öğrenmeye daha hazır hale getiren 

doğrudan deneyimler sunar. Bu da eğitim sürecinin amaçlarını netleştirmeye 

imkan tanır (Humâm, 1984: 42). 

4.5.  Öğrenme Sürecine DuyuĢsal Katılım 

Tüm duyuların öğrenme sürecine katılımı, bu öğrenmenin sağlam bir 

şekilde gerçeklemesini mümkün kılar. Eğitim araçları, öğrenme etkisinin 

kalıcı olmasına yardımcı olan öğrencinin tüm duyularını harekete geçirir 

(Humâm, 1984: 42). 

4.6.  Sözcüklerden Kaçınmak 

Özellikle soyut sözcükleri somut materyallerle açıklamaya çalışmak. 

Çünkü bu, görsel imgelerin öğrencinin zihninde oluşmasına yardımcı olur. Bu 

teknolojik araçlar çeşitlendirilirse, hem öğretmenin hem de öğrencinin 

zihnindeki kelimelerin anlamları arasındaki yakınlaşmayı ve uyumu artırmayı 

sağlar (Humâm, 1984: 42). 
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4.7.  Öğrencinin Deneyim Kazanması Ġçin Katılımını Sağlama  

Eğitim araçları öğrencinin düşünme, doğru bir şekilde gözlemleme ve 

problem çözmeye ulaşmak için bilimsel düşünceyi takip etme yeteneğini 

geliştirir. Bu da eğitim sürecinin etkinliğini artırır ve ona daha fazla deneyim 

kazandırır (Humâm, 1984: 42). 

5. ANADĠLĠ ARAPÇA OLMAYANLARA ARAPÇA EĞĠTĠM 

PROGRAMLARI  

Anadili Arapça olmayanlara Arapça eğitim programları ikiye ayrılır 

(„Abdulraḥmân, 2001: 14): 

5.1.  YaĢam Ġçin Arapça Eğitim Programları 

Bunlar, farklı yaşam durumlarında yalnızca Arapça ile iletişim 

kurmayı amaçlayan, birden fazla özelliğe sahip bir kitlenin dahil olduğu genel 

programlardır („Abdulraḥmân, 2001: 14). 

5.2.  Özel Amaçlı Arapça Eğitim Programları 

Bunlar, özel bir yapıya ve belirli ihtiyaçlara sahip bir kitleyi içeren 

nitel programlardır. Akademik ve işlevsel amaçlara yönelik olarak eğitimciler, 

iş adamları ve diğerleri için yapılan Arapça eğitim programlarıdır. Bu gruba 

birçok birey dahil olmasına rağmen hepsi tek bir amaç yani Arapça eğitimi 

almak için tek bir çatı altında toplanmaktadır. Bu durum ister akademik 

çalışma ister mevcut meslek isterse gelecekteki kariyer veya idari basamak 

açısından olsun hedef kitlenin çeşitliliğine yol açar. Bütün bu çeşitlilik, ihtiyaç 

çeşitliliğine de yol açar ve farklı Arapça eğitim programları uygulamayı 

gerektirir („Abdulraḥmân, 2001: 15). 

Gelişmiş ülkelerdeki üniversiteler, yeni bir dil öğretilmesinde önemli 

bir role sahiptir. Bu rol, eğitim ve bilim kadrolarının kalifiye edilmesinde, 

bilimsel araştırmaların uygulanmasında, kurslar ve eğitim faaliyetleri 

düzenlenmesinde temsil edilmektedir. Bu üniversitelerden bazıları, yabancı 

dil olarak Arapça eğitimi için özel bölümler oluşturmaktadır. Bu bölümlerde 

yabancı öğrencilerin iyi bir dil eğitimi almaları için birkaç yıl süren düzenli 

bir öğrenim imkanı sağlamaktadır. Sağlanan bu imkanla birlikte öğrenci 

lisans, yüksek lisans veya doktora gibi bir yüksek öğrenim eğitimi alır. Bu 

çalışma sırasında öğrenci, yabancı dil olarak Arapça öğretmeni veya bu 

alanda araştırmacı olmaya hak kazanır („Abdulraḥmân, 2001: 14). 
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6. ARAPÇA EĞĠTĠMĠNDE KULLANILAN TEKNOLOJĠK 

ARAÇLAR VE TÜRLERĠ 

6.1.  Sesli AlıĢtırmalar Kitabı 

Anadili Arapça olmayanlara bu dili öğretmek amacıyla kullanılır. 

Öğrencilerin, Arapça telaffuzları duymaları ve konuşulanları anlamaları için 

kullanılan teknolojik bir eğitim aracıdır. Bunda başarılı olmanın en temel 

yolu, kelimeleri doğru telaffuz etmek için dil laboratuvarında, sınıfta veya 

evde ses kayıt cihazı kullanarak alıştırma yapmaktır. 

Bu sesli alıştırmalar, başlangıç noktası olarak kolay ve basit sözcükler 

kullanır. Daha sonra dersin kelime dağarcığını ve dilsel yapılarını içeren 

çeşitli alıştırmalar eklenir. Sesli alıştırmalar kitabı ile yazılı alıştırmalar kitabı 

arasındaki fark, sesli alıştırmaların doğasında yatmaktadır. Çünkü çeviri, 

boşluk doldurma ve eşleştirme alıştırmaları gibi bazı alıştırma türleri dil 

laboratuvarında veya kayıt cihazı tarafından kullanılmaya uygun değildir. Ses 

alıştırmaları kitabı, ders kitabının izlediği yönteme göre tek başına öğretmen 

veya öğrenciler tarafından kullanılabilir („Abdulraḥmân, 2001: 14). 

6.2.  Dinleme Araçları 

Bu teknolojik araçlar, eğitim amaçları açısından çeşitlilik gösterir. 

Bazıları sesler, dilsel yapılar gibi anlayarak dinlemeyle ilgilenirken bazıları da 

dili duyarak ya da diyaloğa dayalı dinlemeyle ilgilenir. Diyaloğa dayalıdır. 

Dinlemede kullanılacak kayıtlar için materyalin uygulama kitaplarından 

alınması gerekir. Bu kayıtlarda, dil laboratuvarlarında çalışanların yanı sıra 

sesleri kaliteli olan ve net bir şekilde ayırt edilebilen konuşmacılar yer 

almalıdır. Ayrıca dilbilimci ve eğitimciler de dahil olmak üzere bu alanda 

uzman kişilerin görüşüne göre, ek ve yeni materyallerle kayıtların 

hazırlanmasını gerektirebilir. Hatta bu kayıtların Arap kültürünün dilsel ve 

dilsel olmayan fonetik konumlarını taşıdığı noktası da dikkate alınmalıdır 

(„Abdulraḥmân, 2001: 15). 

6.3.  Ders Kitabına Konulabilecek Belirli Araçlar  

Anadili Arapça olmayanlara Arapça öğretiminde özellikle erken 

aşamalarda çeşitli görsel araçlar kullanılmalıdır. Bu görsel araçlara resimler, 

renkli çizimler ve kaydedilmiş sesler eşlik etmelidir. Bu, aslında belirli bir 

yabancı dil öğretim yöntemiyle ilgili olmayan görsel-işitsel yaklaşım 

dediğimiz şeydir. Bunun yerine görsel-işitsel materyaller, benimsediğimiz 

eğitim yönteminin ilkelerine uygun olarak ders kitabına yerleştirilebilir 

(„Abdulraḥmân, 2001: 15).  
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7. ARAPÇA EĞĠTĠMĠNDE TEKNOLOJĠK BĠR ARAÇ 

OLARAK BĠLGĠSAYAR 

Bilgisayar, yirminci yüzyılın en iyi icatlarından biridir. Küresel 

düzeyde geniş bir alanda yayılma göstermiştir. Özellikle dil eğitimi de dahil 

olmak üzere teknolojik araçların ilk sıralarında yer almasını sağlayan 

avantajları nedeniyle eğitim sürecinde etkili bir araç olarak kabul 

edilmektedir. Ana dili Arapça olmayanlara Arapça öğretmek de dahil olmak 

üzere, bilgisayarın diğer eğitim araçlarına göre avantajları şu şekilde 

özetlenmiştir (Şetât, 2014: 8):  

Bilgisayar; görüntü, ses, metin, hareket ve video klipler ortaya koyma 

özelliğiyle diğer araçlardan ayrılır. Öğrenci ile bir etkileşim durumu 

oluşturmanın yanı sıra öğrencinin aktif olduğu ve performansı hakkında 

anında geri bildirim aldığı bir araçtır. Öğrenci bilgisayar sayesinde 

yeteneklerine göre uygun kararı verme, seçim sürecini gerçekleştirme ve 

uygun seviyeye yönlendirme imkanına sahiptir (Şetât, 2014: 8). 

Bilgisayar, öğrencilerin gruplar halinde çalışarak birbirlerinden 

öğrenmelerine yardımcı olur. Böylece onlar arasındaki işbirliğine dayalı 

öğrenme fırsatlarını da geliştirir. Bilgisayar kullanımı aynı zamanda tüm 

öğrencilerin öğrenme sürecine katılmasına olanak sağlar. Öğrenciye 

yeteneklerine, öğrenme tarzına ve ilgi alanlarına göre öğrenme fırsatı verir. 

Bu sayede bilimi ilginç ve cazip hale getirir. Ona kendisi için en önemli olan 

cevaba odaklanma özgürlüğü bırakır. Ayrıca öğretmen ve öğrencileri arasında 

veya öğrencilerin kendi aralarında, her zaman ve her yerden, çeşitli iletişim 

araçlarını kullanarak iletişim kurmalarını sağlar. Örneğin; tüm engellerin 

üstesinden gelmeye yardımcı olan e-posta, tartışma forumları ve konuşma gibi 

eğitimin elektronik içeriğini değiştirme ve güncelleme esnekliğini sunar. 

Öğrencileri, gündeme getirilen konulara katılmaya, etkileşimde bulunmaya ve 

fikir alışverişinde olmaya teşvik eder. Eğitim materyallerinin ücra yerlerdeki 

öğrencilere ulaşmasını engelleyen sınırları ortadan kaldırır (Şetât, 2014: 9).  

8.  BĠLGĠSAYAR YOLUYLA ARAPÇA ÖĞRETĠM 

ALANLARI 

Arapça öğretmenin birçok alanı vardır. Bunlar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (Şetât, 2014: 9); 

8.1.  Okuma 

Bilgisayar kullanarak okumada geliştirilebilecek alanlar arasında 

şunlar yer alır: 
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8.1.1. Kavrama 

Burada, metnin ekranda görünmesi için tasarlanmış bazı yazılım 

programları verilir. Bunu; boşluk doldurma, doğru veya yanlış ya da çoktan 

seçmeli sorular gibi nesnel sorular takip eder. Bunun yanı sıra metindeki bir 

kelimenin anlamını isteme veya konuşmanın bölümlerine (isim, fiil ve harf) 

göre belirli bir kelimenin türünü bilme yer alabilir (Şetât, 2014: 9). 

8.1.2. Metin ĠĢleme  

Burada program metinden bir cümle seçer ve ardından rastgele 

düzenler. Öğrenciden cümleyi doğru biçimde yeniden kurması istenir. Ya da 

bazı kelimelerin çıkarıldığı bir metin görüntülenebilir. Öğrencinin her yere 

uygun kelimeleri yazması veya ekrana gelen listeden uygun kelimeyi seçmesi 

istenir (Şetât, 2014: 9).  

8.1.3. Hızlı Okuma 

İçerisinde zamanlama unsurunun olduğu özel yazılımlar kullanılarak 

öğrencilerin Arapça hızlı okuma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Burada 

kelime kelime okumaktan kaçınmak mümkündür. Metin belirli bir süre 

ekranda görüntülendikten sonra kaybolur ve öğrencinin cevaplaması için 

sorular belirir. Ya da önce soruların sonra metnin göründüğü ters işlem 

şeklinde gerçekleşebilir. Bu programların avantajlarından biri, öğrencinin 

ilerlemesi durumunda daha yüksek hızlara çıkması için öğrenciye istediği hızı 

kontrol etme fırsatı vermesidir (Şetât, 2014: 10). 

8.2.  Yazma 

Yazma için kelime işlem programları kullanılır. Öğrenciye anında 

düzeltme, imla, çeviri, farklı yazı tiplerini kullanma, sayfaları kaydetme, 

sözcükleri değiştirme ve biçimlendirme gibi metni işleme özgürlüğü verir.  

Ayrıca saklama işlemi, öğrencinin yazdığı metni yeniden incelemesine, 

üzerinde değişiklikler yapmasına ve üzerinde yapılan birçok değişikliği 

kontrol etmek için eski kopyalarını saklamasına olanak tanır. Bu yöntem 

öğrencinin ifade etme, yeni bir şey ortaya koyma ve estetik sanattaki 

performansını geliştirme gibi konularda oldukça dikkatini çeker. Bu, onu dil 

ve imla konusunda daha yetkin yaparken gramer konularında da daha doğru 

bilgiye ulaşmasını sağlar (Şetât, 2014: 10). 

Temel seviyede bulunan birinci sınıftaki öğrencilerin farklı şekillerde 

harfleri yazmalarına yardımcı olan birçok bilgisayar programı vardır. Bunlar; 

harfin ekranda çizildiği ardından öğrencinin kağıda taklit ettiği, ışıklı kalemler 

kullanarak ekrana veya bilgisayara bağlı özel bir çizim tahtasına yazdığı ve 
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yazının ekranda göründüğü programlardır. Bu programların önemi, öğrencinin 

başkalarının zamanını çalmadan, korku veya utanma olmadan tekrar tekrar 

deneme yapabilmesine imkan vermesidir. 

Bir kelimenin ekranda görünüp sonra kaybolmasını sağlayan 

programlar da vardır. Bu programda öğrenciden kaybolan kelimeyi tekrar 

yazması istenir. Ya da kelimenin harflerinden bazıları kaybolabilir. 

Öğrenciden bu harfleri yazması veya sürükleyip bırakarak ekrandaki bir 

listeden seçmesi istenir. 

8.3.  Dinleme  

Dinleme, kişinin seslere veya konuşma kalıplarına yönelik 

farkındalığı ve dikkati ile öne çıkan bir süreçtir. Belirli işitsel ipuçlarını 

tanımlayıp tanıyarak devam eder ve duyulanın anlaşılmasıyla sona erer. Dil 

laboratuvarları, öğretmenin dil becerilerini özellikle dinleme ve konuşma 

becerilerini öğretmesine ve değerlendirmesine yardımcı olan etkili araçlar 

olarak kabul edilir. Ayrıca öğrencilerin kendi kendine ve işbirlikçi öğrenme 

yoluyla bu iki beceride ustalaşmalarına yardımcı olur (Şetât, 2014: 10). 

Laboratuvar öğretmen tarafından yönetilip kontrol edilebilir. 

Öğrencileri gruplara ayırma, her gruba aynı anda farklı etkinlikler atama, 

öğrencilerin bağımsız olarak çalışmaları için onlara ses dosyaları gönderme, 

öğrenci kayıtlarını otomatik olarak toplayıp kaydetme, çoktan seçmeli testleri 

doğru bir şekilde yapma gibi olanakları sunar. Ayrıca öğrencinin sözlü 

cevabına bağlı olarak çoktan seçmeli testler, doğru-yanlış testleri ve işitsel 

sınavlar yapmasını kolaylaştırır. Sonuçlar ise her öğrenci için ayrıntılı bilgiler 

verir. Örneğin; notların toplamı, öğrenci tarafından cevaplanan doğru ve 

yanlış sorular, sonuç raporlarını kaydetme ve yazdırma işlemlerini 

kolaylaştırır. Bilgisayarın; sesleri tanıma, telaffuz, tonlama, işitsel anlama ve 

yönlendirilmiş dinleme gibi becerileri geliştirmede birçok işlevi vardır (Şetât, 

2014: 12). 

8.4.  KonuĢma 

 Öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek için kullanılan bazı 

programlar vardır. Bu programlar, öğrencinin çeşitli konularda birçok kişi 

arasında geçen diyalogları dinlediği yerlerdir. Bu sayede öğrenci, belirli 

durumlarda başkalarına nasıl soru soracağını ve kendisine sorulursa bu 

sorulara nasıl cevap vereceğini öğrenir. Bazı programlarda, öğrenci programla 

doğrudan diyaloga girebilir. Burada öğrenci soruyu alır ve ardından mikrofon 

aracılığıyla sesini kaydederek soruya sözlü olarak yanıt verir ve ardından 

performansı hakkında geri bildirim alır. Ayrıca internet, farklı ülkelerden 
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gelen öğrencilerle sesli ve görüntülü iletişim kurmak, çeşitli konuları 

tartışmak ve onlarla fikir alışverişinde bulunarak konuşma pratiği yapmak için 

siteler sağlar (Şetât, 2014: 16). 

8.5.  Kelime Bilgisi  

Kelime dağarcığını, resim ve seslere bağlama yöntemiyle eğitici 

oyunlar şeklinde göstererek öğrenmeye yardımcı olan birçok bilgisayar 

programı vardır. Bazı programlar ise bir kelimenin ekranda görünüp sonra 

kaybolmasını sağlar. Daha sonra öğrenciden bu kelimeyi tekrar yazması 

istenir. Ya da bu kelimelerin harflerinden bazıları kaybolabilir ve öğrencinin 

bu harfleri yazması veya sürükleyip bırakarak ekrandaki bir listeden seçmesi 

gerekebilir. Bunlardan başka yeni kelimeler oluşturmak için kelime köküne 

öncüller ve son ekler ekleyerek kelime oluşturma programları vardır. 

Bilgisayarın rastgele bir dizi kelime seçtiği, bunları ekranda gösterdiği ve 

öğrenciden klavyedeki okları kullanarak düzenlemesini istediği alfabetik 

sıraya göre tasarlanan programlar da mevcuttur (Şetât, 2014: 16). 

8.6.  Arapça Gramer 

 Arap dilinin gramerini öğretmek için konuşma bölümleri, cümlelerin 

sözdizimi, fiil çekimleri ve bunlardan kelimeler türetilmesi gibi yapılan bazı 

bilgisayar programları vardır. Bu programların tasarımında yaş grupları 

dikkate alınır. Böylece ilerlemelerde eğitici oyun modellerine odaklanılır 

(Şetât, 2014: 16). 

SONUÇ 

Eğitim teknolojisi, bireyin öğrenmesi ile ilgili kaynakların 

kullanımına dayalı bütünleşik bir süreci içerir. Eğitim hedeflerine ulaşmak ve 

daha etkili bir öğrenme sağlamak için öğrencinin bireysel etkinliğine vurgu 

yapar. Eğitim teknolojisinin görevleri ile temel eğitimin hedefleri arasındaki 

bağlantının boyutunu anlamak için aralarındaki ilişkiye yakından bakmak 

yeterlidir. Bu bağlamda modern teknoloji, dil eğitimini etkin bir şekilde 

gerçekleştirmede en önemli ve en yaygın kullanılan eğitim araçlarından 

olmuştur. Özellikle Arapça öğretiminde kullanılan teknolojik araçlar, 

öğrencilerin öğrenme aktivitelerini destekleyerek öğrendiklerini anlamlı bir 

şekilde sunmalarına olanak tanır. Ayrıca güçlü bir öğrenmeyle materyaller 

tasarlama ve onları sunmada kolaylıklar sağlar. Düzenli bir eğitim programı 

süreci yürüterek dersi kolay bir şekilde anlamaya yardımcı olur. 

Bunların yanı sıra anadili Arapça olmayanlar için bu dilin 

öğretiminde modern teknolojik araçların kullanılması, eğitimi etkili ve 
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ekonomik hale getirir. Böylece Arap dili eğitiminde karşılaşılan sorunların 

çözümleri konusunda önemli katkılar sağlar. Bununla birlikte, teknolojik 

araçlar sunduğu bazı kolaylıklar ile dil eğitimi sürecinin vazgeçilmez bir 

parçası olmaktadır. Böylece Arap dili eğitimi veren her türlü kurum ve 

kuruluş modern teknolojik gelişmelere ayak uydurmalı ve dil öğretim 

yöntemlerini yakından takip etmelidir. Özellikle de dil eğitiminde bu 

teknolojilerinin kullanımını daha geniş alanlara yaymalıdır.  
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GİRİŞ 

Uzaktan eğitim kavramı Türkiye’de 1950’li yıllarda gündeme gelerek 

teknolojik gelişmeler ile ilerleme göstermiştir. 16 Mart 2020 tarihinden 

itibaren tüm dünyada ortaya çıkan pandemi sebebiyle Türkiye’de okullar 

eğitim-öğretime ara vermiş, internet ve televizyon aracılığıyla telafi 

eğitimlerin verileceği duyurulmuştur (Milli Eğitim Bakanlığı, 2020). Uzaktan 

eğitim seçeneği, süreç içerisinde öğrenme kayıplarını en aza indirmek 

amacıyla alternatif bir yol olarak gündeme gelmiştir. Bu süreçte 21 Eylül 

2020 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında 12.873.739 öğrenci ve 1.005.980 

öğretmenin EBA'yı aktif kullanarak uzaktan eğitim faaliyetlerine katıldıkları 

belirtilmektedir (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 2021). 

1. LITERATÜR 

Televizyon ve internet aracılığıyla devam ettirilen uzaktan eğitim 

uygulamalarına öğrenciler televizyon, tablet, mobil telefon veya masa üstü 

bilgisayarlar ile erişim sağlamış, imkanı olmayan öğrenciler için EBA Destek 

Noktaları ve gezici EBA Destek Noktaları oluşturulmuştur. Uzaktan eğitim 

faaliyetlerine katılan yönetici, öğretmen ve öğrenciler alışılmadık bir süreç 

içerisine çeşitli kanallar aracılığıyla dahil olarak çeşitli deneyimler yaşamıştır. 

İyi bir hazırlık fırsatı olmadan yapılan bu eğitim uzaktan eğitim yerine “acil 

uzaktan eğitim” olarak adlandırılmıştır. Yurdakal ve Susar Kırmızı  (2021) 

tarafından acil uzaktan eğitim; salgın, savaş veya afet gibi sebepler ile 

planlama yapılmadan mücbir sebepler ile uygulanan çevrim içi eğitim modeli 

olarak tanımlanmaktadır. Sezgin (2021: 275)’e göre, bu sürecin getirdiği yeni 

eğitimsel alışkanlıklar ve değişen yaşam stili, pandemi sonrası süreçte 

gerçekleştirilecek uzaktan veya yüz yüze eğitim faaliyetlerini derinden 

etkileyebilecek deneyimler barındırabilir, pandemi sürecinde uzaktan eğitimle 

edinilen deneyimler, pandemi sonrası eğitim öğretim hayatını değiştirebilecek 

bir etmen olabilir. Bazı olumsuz deneyimler, örneğin eğitime erişimde 

altyapısal problemler (İmamoğlu ve İmamoğlu, 2020; Zan ve Zan, 2020; 

Derakhshan, 2021), maddi imkansızlıklar sebebiyle derslere katılamama 

(Kantos, 2021), eğitim içeriğinin uzaktan eğitim ortamlarına göre 

tasarlanmaması (Kahraman, 2022; Bakia, 2000) gelecekte öğretmen ve 

öğrencilerin uzaktan eğitim türünü tercih etmede olumsuz tutum 

göstermelerine sebep olabilecekken uzaktan eğitimin farklı çevrim içi 

kaynaklara erişmede kolaylık sağlaması ve zaman-mekan esnekliği sağlaması 

(Dolmacı ve Dolmacı, 2020; Bozkurt, 2020) bundan sonraki süreçte uzaktan 

eğitim ortamlarının tercih edilme sebebi olabilir.  
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Bu çalışmada; okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencilerin Covid-19 

pandemi süreci İngilizce öğretim deneyimleri sonrasında lise düzeyinde 

yürütülecek İngilizce dersleri için yüz yüze ya da uzaktan eğitim tercihlerini 

ve bunların sebeplerini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.  

Uzaktan eğitimle yürütülen İngilizce dersleri sonrası; yönetici, 

öğretmen ve öğrencilerin eğitim tercihlerinin ardındaki sebepleri saptayarak 

İngilizcenin uzaktan öğretimine ilişkin sorunlarına yönelik çözüm önerileri 

getirilmesi ve gelecekteki uzaktan eğitim süreçlerinin verimliliğini 

arttırabilmek için öğretmen ve diğer uygulayıcılara, politika yapıcılara 

tespitler sunulabilmesi konusunda araştırmanın önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Creswell (2020)’e göre, fenemonolojinin aksine durum çalışması 

alışılmadık durumların ele alınmasıyla gerçekleştirilir. Bu durumda 

maksimum çeşitlilik örneklemesi ile farklı durumlar temsil edilerek çoklu 

bakış açısı sağlanarak durum bütünüyle betimlenebilir. Araştırmada pandemi 

sonrası yönetici, öğretmen ve öğrencilerin eğitim tercihlerine dair görüşlerin 

ortaya çıkartılması hedeflendiğinden bu araştırmada nitel araştırmanın durum 

çalışması deseni kullanılmaktadır. 

2.2. Çalışma Grubu 

Stratejik ve amaçlı olarak bilgi açısından zengin durumların amaçlı 

örnekleme yöntemiyle ortaya konulabileceği;  büyük bir çeşitlilikten alınan 

küçük bir örneklemin beraberinde benzersiz ve ayrıntılı açıklamalar ile ortak 

temaları getirebileceği (Patton, 2018) görüşüne dayanarak bu çalışmada 

amaçlı örnekleme kullanılmış; maksimum çeşitlilik örneklemesine uygun 

şekilde veri toplarken farklı türdeki okullarda görev alan okul yöneticisi ve 

öğretmenler ile görüşülürken; teknolojik altyapı, derse devamlılık ve ders içi 

katılım yönünden farklılık gösteren farklı seviye gruplarındaki ve kadın-erkek 

öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yönetici, öğretmen ve 

öğrencilerin okul türüne göre dağılımı Tablo 1’de, belirtilen ölçütlere göre 

öğrencilerin dağılım durumu Tablo 2’de görülmektedir. 
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Tablo 1. Okul Türüne Göre Katılımcıların Dağılımı Dağılımı 

                                                

Okullar 

Öğrenci Öğretmen Yönetici 

Fen Lisesi 4 1 1 

Puanla Öğrenci Alan Anadolu Lisesi 3 1 1 

Adrese Dayalı Öğrenci Alan Anadolu 

Lisesi 

5 2 1 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 1 1 

Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 1 1 

Spor Lisesi 3 1 1 

Toplam 19 7 6 
 

Tablo 1’de görüldüğü gibi görüşmeler 6 farklı okul türünden birer 

yönetici, İngilizce öğretmenleri ve 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencileri olmak üzere 

toplam 19 öğrenci, 7 İngilizce öğretmeni ve 6 yönetici ile gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcı öğrencilerin teknolojik altyapı bilgisi öğrencilerden gelen 

dönütlerle; derse devamlılık ve ders içi katılım durumları öğretmenlerin 

verdikleri bilgilerle elde edilmiştir. Tablo 2’de görüşme yapılan öğrencilerin 

dağılımı görülmektedir. 

Tablo 2.  Maksimum Çeşitliliğe Göre Katılımcı Öğrencilerin Dağılımı 

 

 

 

L
İS

E
 

Ö
Ğ

R
E

N
C

İ 

S
E

V
İY

E
 

C
İN

S
İY

E
T

 

T
E

K
N

O
L

O
J
İK

 

A
L

T
Y

A
P

I 

D
E

R
S

E
 

D
E

V
A

M
L

IL
IK

 

D
E

R
S

 İ
Ç

İ 

K
A

T
IL

IM
 

 

E
R

K
E

K
 

K
A

D
IN

 

Y
E

T
E

R
L

İ 

Y
E

T
E

R
S

İZ
 

Ç
O

K
 

A
Z

 

Y
E

T
E

R
L

İ 

Y
E

T
E

R
S

İZ
 

1 Adrese Dayalı 

Anadolu Lisesi 

ALOGR9E 9 X  X  X  X  

2 Adrese Dayalı 
Anadolu Lisesi 

ALOGR10K 10  X X  X  X  

3 Adrese Dayalı 

Anadolu Lisesi 

ALOGR10E 10 X  X   X  X 

4 Adrese Dayalı 
Anadolu Lisesi 

ALOGR11K 11  X X   X  X 

5 Adrese Dayalı 
Anadolu Lisesi 

ALOGR11E 11 X   X  X  X 

6 Fen Lisesi FLOGR10K 10  X X  X  X  

7 Fen Lisesi FLOGR9K 9  X  X X  X  

8 Fen Lisesi FLOGR9K2 9  X X  X  X  

9 Fen Lisesi FLOGR11K 11  X X  X  X  
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Tablo 2’de görüldüğü gibi öğrencilerin 11’i kadın, 8’i erkektir. 

Teknolojik alt yapısı yetersiz 5 öğrenci ve teknolojik alt yapısı yeterli 

14öğrenciyle görüşülmüştür. Öğrencilerin 14’ü derse devamlılık göstermekte, 

5’i devam etmemektedir. Ders içi katılım 14 öğrencide yüksek iken 5 

öğrencide yetersiz seviyededir. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Bu çalışmada okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerle yarı 

yapılandırılmış görüşme formları (Yıldırım ve Şimşek, 2003) aracılığıyla 

birebir görüşmeler yapılarak veriler toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından 

hazırlanan görüşme formları Eğitim Programları ve Öğretim alanında dört 

öğretim üyesinin ve öğretim teknolojileri alanında bir öğretim üyesinin uzman 

görüşleri alınarak geliştirilmiştir. Uzman görüşleri alınarak geliştirilmiş 

formlar iki öğretmen ve bir öğrenciye pilot uygulama yapılarak yeniden 

düzenlenmiş; yönetici görüşme formlarında 13 soru, öğretmen görüşme 

formlarında 14 soru, öğrenci görüşme formlarında yine 14 soru katılımcılara 

yöneltilmiştir. Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu 

21/04/2021 tarih ve 2021/120 sayılı kararı ve 07/05/2021 tarih ve 25106500 

sayılı Milli Eğitim Müdürlüğü araştırma onayı alınan çalışma 17.05.2021- 

18.06.2021 tarihleri arasında uygulanmıştır. 

2.4. Verilerin Analizi 

Toplanan nitel veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. 

Çalışma grubuyla yapılan görüşmeler sonucu veriler okul türü, yönetici, 

öğretmen veya öğrenci olarak görevi, yaşı ve cinsiyetine göre kodlanmıştır. 

Güvenirliği sağlamak amacıyla veriler nitel araştırma deneyimi olan iki 

yüksek lisans öğrencisi tarafından eş zamanlı olarak tartışılarak analiz edilmiş, 

ortaya çıkan kod-kategori ve temalar araştırmanın ikinci yazarı tarafından 

10 Spor Lisesi SLOGR9E 9 X  X  X  X  

11 Spor Lisesi SLOGR10K 10  X X  X  X  

12 Spor Lisesi SLOGR11E 11 X  X  X  X  

13 Puanla Öğrenci 
Alan Lise 

NALOGR9K 9  X X  X  X  

14 Puanla Öğrenci 

Alan Lise 

NALOGR10K 10  X   X  X  

15 Puanla Öğrenci 
Alan Lise 

NALOGR11E 11 X  X  X  X  

16 AİHL MLOGR9E 9 X   X X  X  

17 AİHL MLOGR9E 9 X   X  X  X 

18 MTAL NMLOGR10K 10  X X   X  X 

19 MTAL NMLOGR10K 10  X  X X  X  
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yeniden analiz edilmiş ve birlikte tartışılmış, uzlaşmaya varılmıştır. Tüm 

görüşmeler neticesinde analize son hali verilmiştir. 

3. BULGULAR 

 3.1. Araştırmaya Katılan Yöneticilerin, Covid-19 Pandemi 

Sonrası Lise Düzeyinde Yürütülecek İngilizce Dersine Yönelik Eğitim 

Tercihlerine İlişkin Bulguları  

Yöneticilerin pandemi sonrası seçme şansları olması durumunda 

İngilizce dersine yönelik eğitim tercihlerini “Hibrit” ve “Yüz yüze” olmak 

üzere 2 kategori altında toplanmaktadır. “Hibrit” kategorisine ilişkin kodlar 

Tablo 3’te görüldüğü gibidir. 

Tablo 3.  Yöneticilerin İngilizce Eğitim Tercihlerine İlişkin Kategori ve 

Kodlar 

Kategori  Kod  

 

Hibrit  

Beceriye bağlı hibrit 

Teknik sorunların giderilmesi şartıyla hibrittir 

Yüz yüze  

İngilizce öğretmenlerin yüz yüze eğitimi tercih etmesi 

Yüz yüze eğitimin daha uygun olması 

Tablo 3’te görüldüğü gibi yöneticiler, İngilizce dersinin beceri bazlı 

olması sebebiyle bazı becerilerin uzaktan, bazılarının ise yüz yüze 

yapılabileceği hibrit modelini; uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunlar 

sebebiyle teknik sorunların giderilmesi şartıyla yine hibrit eğitim modelini 

seçmektedirler. Yönetici görüşmelerinden yapılan doğrudan alıntılar şu 

şekildedir; 

“(İngilizce dersindeki temel becerilerden bahsediyor)…bir kısmı 

uzaktan çok güzel yapılabilir dedim ama bir kısmının mutlaka yüz yüze olması 

gerektiğini düşünüyorum ben. Yani ne işte.. gramer kısmı uzaktan da anlatılır, 

ama diğer kısımlarında -yazma konuşma kısımlarında- kesinlikle yüz yüze 

olması gerekiyor. %30 uzaktan, % 70 yüz yüze diyebilirim.” ALY45K. 

“…Öğrencinin bilgisayarı var mı acaba? bu önemli. Mesela fakir 

çocuklar var ya da telefonu olmayan bile öğrenci var mesela, bizim 

oklumuzda vardı 1-2 tane. Çocuk babasının telefonundan derse giriyor. Cihaz 

sıkıntısı olan öğrenciler var. Eğer onlar giderilirse İngilizce dersi uzaktan 
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eğitim şeklinde verilebilir. En azından belli bir saati uzaktan belli bir saati 

yüz yüze olabilir.” SLY39E. 

Yöneticiler, İngilizce öğretmenlerinin pandemi sürecinde okul 

yönetimine yüz yüze eğitim tercihi talebiyle geldiklerini, İngilizcenin temel 

beceri yapısına bağlı olarak yüz yüze eğitimin daha uygun olduğunu 

belirtmektedirler. Yönetici görüşlerinden yapılan doğrudan alıntılar şu 

şekildedir; 

“(İngilizce öğretmenlerinden bahsediyor)…Onlar illa ki yüz yüze 

daha faydalı olduğunu düşünüyorlar. İngilizce öğretmenlerimizden 12 dil 

sınıflarından bu şekilde dönüşler alıyoruz. Onlar tabi işin daha fazla içinde. 

Görüntüleri daha çok görüyorlar. Onlar uzaktan eğitimden ziyade yüz yüze 

eğitimde İngilizcenin daha iyi öğretildiğini bize dile getiriyorlar…Bakanlık 

yüz yüze eğitimi açtığı her an biz yüz yüze eğitimi verebildiğimiz kadar fazla 

ders vermeye çalıştık. Bu da bizim dil sınıfı öğretmenlerinin isteğiydi çünkü 

uzaktan eğitimde benim düşündüğümün tam tersine yani İngilizcenin de 

uzaktan eğitimle verilebileceğini düşündüğümün tam tersine onlar çok da 

fazla verim alamadıklarını bu yüzden tüm alan dil derslerinin yüz yüze 

verilmesini istediler. Biz de onlara bu imkanı sağladık açıkçası.” NALY38E. 

“Tabi fiziksel bir aktivite özellikle yaptırmak istediğinizde bir oyun, 

tahtaya kaldırıp bir şey yazdırma gibi. Bunlar çok olmadığı için özellikle oyun 

kısmı da var İngilizce dersinin. Fiziksel aktiviteler kısmında da eksik kalıyor 

uzaktan eğitimde. Sınıf ortamında daha fazla yapılabiliyor. Dolayısıyla bu 

yönden de yüz yüze eğitim.” FLY44K.  

Yapılan görüşmeler neticesinde, yöneticiler uzaktan eğitimi İngilizce 

dersine belirli şartlarda uygun bularak hibrit eğitim modelini önermekte, 

yazma ve konuşma gibi bazı becerilerin yüz yüze işlenirken, dil bilgisi gibi 

bazı konuların uzaktan eğitim ile verilebileceğini belirmektedirler. Diğer 

yandan bazı yöneticiler tarafından, İngilizce dersinin fiziksel aktiviteye uygun 

yapısının uzaktan eğitim ile bağdaşmayacağı düşüncesiyle yüz yüze eğitim 

tercih edilmektedir. 

 3.2. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin, Covid-19 Pandemi 

Sonrası Lise Düzeyinde Yürütülecek İngilizce Dersine Yönelik Eğitim 

Tercihlerine İlişkin Bulguları 

Öğretmenler, yapılan görüşmeler neticesinde uzaktan eğitim 

deneyimlerini değerlendirmekte, bundan sonraki süreçte devam etmek 

istedikleri eğitim türü tercihlerini belirtmektedirler. Öğretmenlerin pandemi 

sonrası seçme şansı verilirse İngilizce dersine yönelik eğitim tercihlerini “Yüz 
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Yüze Eğitim”, “Koşula Bağlı Uzaktan Eğitim” ve “Hibrit Eğitim” kategorileri 

altında açıkladıkları kodlar Tablo 4’te görülmektedir.  

 

Tablo 4. Öğretmenlerin İngilizce Eğitim Tercihlerine İlişkin Kategori ve Kodlar 

Kategori Kod 

Yüz Yüze Eğitim 

 

Dil eğitimine uygunluk nedeniyle yüz yüze eğitim 

 

Alternatif yerine yüz yüze eğitimin yardımcısı olarak 

uzaktan eğitim 

Koşula Bağlı Uzaktan 

Eğitim 

Öğrenci istekli olursa uzaktan eğitim 

Hibrit Eğitim 

 

Yüz yüze ve uzaktan eğitimin olumlu yönlerinden 

faydalanarak daha etkili eğitim yapmak için hibrit 

eğitim 

 

Planlı ve ilkelerine uygun uzaktan eğitim 

düzenlenmesi koşuluyla hibrit eğitim 

 

Öğretmenler, yüz yüze eğitimi dil eğitiminde daha fazla etkileşim 

sağlaması, öğrencilere ulaşmayı kolaylaştırması açılarından tercih etmekte, 

uzaktan eğitimi kulüp çalışmaları, ekstra çalışmalar gibi durumlarda yardımcı 

olarak kullanılabileceğini ve ancak öğrencilerin istekli olmaları durumunda 

yürütebileceklerini belirtmektedir. Bu düşünceleri destekleyen 

değerlendirmeler şu şekildedir; 

“Öğretmen olarak yüz yüze mi uzaktan eğitim mi derseniz tabi ki ben 

yüz yüze eğitim tercih ederim. Öyle bir imkanım olsa. Niye? Etkileşim 

alanında daha fazla imkan sunduğunu düşünüyorum. Dil eğitiminde özellikle 

uzaktan eğitim bir yere kadar.” ALÖGT39E. 

“Tabi ki yüz yüze olurdu ama uzaktan eğitim yardımcı eğitim olarak 

kullanılabilir. Evet bir alternatif değil ama yüz yüze eğitime yardımcı olabilir 

kesinlikle. Mesela uzaktan eğitimde düşünüyorum etkili kulüp çalışmaları 

olabilir. İsteğe bağlı öğrenciler katılır kulüp toplantısı yaparsınız ya da ne 

biliyim bir İngilizce konuşma kulübü kurarsınız ki bunu sosyal medyada 

fenomen öğretmenler çok fazla yaptı.” MLÖGT35K. 

“Ben hiçbir şekilde yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitimin 

tutabileceğine inanmıyorum… çocukların İngilizce öğretiminden çok genel bir 

okul havasına, eğitimine ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum ve biz o eğitimi 

yüz yüze eğitimde verebiliyoruz, uzaktan eğitimde verebildiklerimize veriyoruz 
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ki o verebildiklerimiz zaten alan çocuklar. Esas ulaşmamız gereken çocuklara 

uzaktan eğitimde bence ulaşamıyoruz.” SLÖGT40K. 

“...Uzaktan eğitimde açıkçası dijital içerik olarak zengin bir arşivim 

var. Onun için dil sınıfı öğrencisi ya da ekstra olsun herhangi bir öğrenciye 

telefon bilgisayar her şey üzerinden gönderebildiğim için benim için hiç 

sıkıntı değil. Yeter ki öğrenci kendisi bunu almaya hevesli ve istekli olsun. 

Benim açımdan hiç bir sıkıntı yok ancak öğrenciler açısından sıkıntı varsa 

maalesef ki bu süreçte bazı öğrencilerimizi kaybettik (ders katılımı açısından). 

böyle olacaksa tabi ki yüz yüze eğitim daha iyi. Ama her şey bütün koşullar 

tamamsa ben uzaktan eğitime tamam derim.” ALÖGT40K. 

Öğretmenler, uzaktan eğitimin ve yüz yüze eğitimin olumlu yönlerini 

birleştirerek hibrit eğitim modeli kullanabilecekleri belirtmektedirler. Aynı 

şekilde, uzaktan eğitimin planlı ve sistemli bir şekilde uygulanarak yüz yüze 

eğitime destek olabileceğini şu cümlelerle ifade etmektedirler;  

“...Hibrit eğitimi tercih edebilirim çünkü yani uzaktan eğitimin şey 

artıları da var eksileri de var böylelikle yani hem uzaktan eğitimin artılarını 

kullanıp hem yüz yüze eğitimin artılarını birleştirip hibrit eğitim yapabiliriz 

diye düşünüyorum daha etkili olur.”FLÖGT37K. 

“Belki hibrit bir sistem daha güzel olabilir...Hani yüz yüze eğitim 

devam edecek destek olarak ekstra olarak uzaktan eğitim düşünülebilir ama 

daha planlı daha sistemli  ve yoklaması olan devamsızlığı olan ölçme 

değerlendirmesi olan bir şekilde.” ALÖGT39E. 

Sonuç olarak öğretmenler, yüz yüze eğitimi ve hibrit eğitim modelini 

ağırlıklı olarak tercih etmekte, uzaktan eğitim yerine çoğunlukla hibrit eğitimi 

kullanmak istediklerini belirtmektedirler. 

  3.3. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin, Covid-19 Pandemi 

Sonrası Lise Düzeyinde Yürütülecek İngilizce Dersine Yönelik Eğitim 

Tercihlerine İlişkin Bulguları  

Öğrencilerin pandemi sonrası seçme şansı verilirse İngilizce dersine 

yönelik eğitim tercihleri Tablo 5’te görüldüğü gibi “Yüz Yüze Eğitim” ve 

“Uzaktan Eğitim” olmak üzere 2 kategori altında ve şu kodlarda 

toplanmaktadır: 
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Tablo 5. Öğrencilerin İngilizce Eğitim Tercihlerine İlişkin Kategori ve Kodlar 

Kategori Kod 

Yüz Yüze Eğitim Öğretmen ve Öğrencilerle Sosyal 

Etkileşimin Kolaylaştırıcılığı 

Eğitimde Derse Katılımın ve Dikkati 

Odaklamanın Kolaylaştırıcılığı 

 

Uzaktan Eğitim Üniversite sınavlarına daha rahat 

hazırlanmak amacıyla uzaktan eğitim 

Vakit kaybı olmaması için uzaktan eğitim 

Öğrenciler, yüz yüze İngilizce derslerinde öğretmen ve sınıf 

arkadaşlarıyla daha rahat iletişime geçebildiklerini, derse daha kolay katılım 

sağladıklarını, jest ve mimiklerin dersi anlamalarında kolaylaştırıcı rolünü 

ifade etmektedir. Yüz yüze eğitim tercihlerine ilişkin öğrenci görüşleri şu 

şekildedir; 

“...genel olarak tüm eğitimimi yüz yüze almayı tabi ki tercih ederdim 

ben...Zaten genel olarak belirttiğim gibi yüz yüze olduğunda öğretmenle göz 

teması kurabiliyoruz, daha rahat soru sorabiliyoruz, sorumuz olduğunda 

teneffüslerde vs. gibi özel olarak anlamadığımız yerleri sorabiliyoruz. Ama 

pandemide böyle bir şansımız yok.” ALÖGR10K. 

“…Mimiklerim ellerim aslında hareket ediyor ellerimde 

göremiyorsunuz ama onların da veya oturuşumuzun baktığımız yönün, 

vücudumuzun baktığı yönün onların bize öğrenirken o küçük şeylerin bile 

yardımı dokunduğunu düşünüyorum o yüzden yüz yüzeyi tabi ki tercih 

ederim.” FLÖGR10K. 

“Yüz yüze daha rahat olurdu dediğim gibi katılım açısından da 

öğrenciler daha güzel bir şekilde katılım sağlarlardı ve bence daha eğlenceli 

olabilirdi.” FLÖGR9K2. 

Öğrenciler, yüz yüze olan dersleriyle aynı verimi uzaktan İngilizce 

derslerinde aldıklarını belirtmekte, üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde 

yine uzaktan eğitimi tercih edeceklerini ifade etmektedir. Buna yönelik 

öğrenci değerlendirmeleri şöyledir; 

“Ben kendi adıma konuşuyorum yüz yüze de uzaktan da aynı verimi 

aldığım için bu yüzden uzaktan. Yani vakit kaybetmemek için uzaktan daha iyi 

olurdu benim için.” ALÖGR11K. 

“...Dediğim gibi odağım İngilizce açısından daha iyi bir verim almak 

olsa yüz yüze eğitim derdim ama biraz derdim ingilizceden çok üniversite 

sınavı olduğu için ben uzaktan eğitime devam ederdim.” NALÖGR11E. 
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Sonuç olarak, öğrenciler çoğunlukla yüz yüze eğitimi tercih etmekte, 

sınava hazırlanan öğrenciler ise üniversite hazırlık sürecinde kendilerine vakit 

kazandırması veya uzaktan eğitimle aynı verimi aldıkları için uzaktan eğitimi 

tercih etmektedirler. 

4. SONUÇ 

Yöneticilerin eğitim tercihleri ağırlıklı olarak yüz yüze, şarta bağlı 

olarak hibrittir. Yöneticiler uzaktan eğitimi seçenek olarak 

değerlendirmemektedir. Yöneticilerle ilgili araştırma verileriyle literatür 

sonuçları karşılaştırıldığında, hibrit eğitim modelinin ortak olarak önerildiği 

göze çarpmaktadır. Gören vd. (2020), okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve 

velilerle yürütmüş oldukları nicel çalışmanın anket sonuçlarında, yöneticiler 

ve diğer tüm paydaşların ileride uzaktan eğitimin devam ettirilmesiyle ilgili 

orta düzeyde görüş bildirdiklerini, bu sonucun yüz yüze eğitime destek olarak 

uzaktan eğitimin kullanılması olarak yorumlanabileceğini ifade etmektedirler. 

Elde edilen sonuç, bu araştırmada uzaktan eğitim tercihinin çıkmaması, bunun 

yerine hibrit eğitimin önerilmesi durumuyla paralellik göstermektedir. Yine, 

Haskılıç (2021) yöneticilerle yaptığı nitel bir araştırmada, uzaktan eğitimin 

yüz yüze eğitime yardımcı olarak kullanılabileceği düşüncesi hâkim olduğunu 

öne sürerek elde edilen sonucu desteklemektedir. Hibrit eğitimin yanında yüz 

yüze eğitim tercih edilmiş, mümkün olduğu sürece yüz yüze eğitimin devam 

ettirilmesi görüşü öne çıkmıştır (Şahin, 2021: 110). Yöneticilerin uzaktan 

eğitimi tek başına bir seçenek olarak değerlendirmedikleri sonucuna 

ulaşılmaktadır. 

Öğretmenlerin eğitim tercihleri öğrencilere daha kolay ulaşılması ve 

sınıf içi etkileşimi kolaylaştırması sebebiyle yüz yüze eğitim; öğrencinin 

istekli olması koşuluyla uzaktan eğitim; uzaktan eğitim sürecinin daha planlı 

ve sistemli yapılması şartıyla ve yüz yüze ile uzaktan eğitim avantajlarının 

kullanılmasıyla hibrit eğitimdir. Öğretmenlerin şartlı olarak uzaktan eğitimi 

tercih etmelerine paralel olarak; İmamoğlu ve İmamoğlu (2020), 

öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinin uzamamasından yana olduklarını, 

süreç içerisinde yaşadıkları altyapısal problemlerin bu düşüncenin 

oluşmasında etmen olduğunu belirtmektedir. Karatepe ve diğerleri (2020), 

öğretmenlerin gelecekte uzaktan eğitimi tercih etmediklerini ve çevrim içi 

eğitimlerin geleceği olmadığına inandıklarını ifade ederken, bu araştırmadaki 

öğretmenlerin şartlı olarak uzaktan eğitimi tercih edebilecekleri sonucu 

farklılık göstermektedir. Bakioğlu ve Çevik (2022), Fen bilimleri 

öğretmenleriyle yapmış olduğu çalışma sonucunda; eğitim tercihlerinin 
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sırasıyla yüz yüze, hibrit ve çevrimiçi şeklinde olduğunu ifade etmektedir. 

Elde edilen bu sonuç, öğretmenlerin ağırlıklı olarak yüz yüze eğitimi ve 

sonrasında hibrit eğitim ile uzaktan eğitimi tercih etmesiyle uyumludur. 

Kantos (2020) ve Yılmaz vd. (2021), benzer şekilde eğitim tercihlerinde 

öğretmenlerin yüz yüze eğitimi tercih ettiklerini ifade etmektedir. Arora ve 

Srinivasan (2020), yükseköğretimde çalışan 341 öğretmenle bir çalışma 

yürütmüş, sanal sınıfların benimsenmeme sebeplerini araştırmıştır. Sonuç 

olarak sanal sınıfların benimsenmemesinin en önemli sebebi farkındalık 

eksikliği olarak belirtilmekte; alt yapısal problemlere dayalı etkileşim 

eksikliği ve katılım eksikliği sanal sınıfların karşılaştıkları problemler olarak 

ifade edilmektedir. Farklı olarak Williams vd., (2021), öğretmenlerle yapılan 

nitel çalışmada, pandemi sürecinde öğretmenlerin yeni öğretim stratejileri 

öğrendikleri ve öğretim sürecini iyileştirecek gerekli eğitimleri almaya daha 

istekli oldukları belirtilmektedir.   Literatür taramaları ve araştırma sonucuna 

bağlı olarak öğretmenlerin ilk tercihlerinin yüz yüze eğitim olduğu ancak 

isteklilerle yapılacak planlı ve sistemli bir uzaktan ya da hibrit eğitime açık 

olabilecekleri sonucuna ulaşılmaktadır. 

Öğrencilerin eğitim tercihleri derse daha iyi odaklanabilmeleri ve 

sosyal etkileşimin kolay olması nedeniyle ağırlıklı olarak yüz yüzedir, bunu 

sınav hazırlığı yapan öğrencilerin zaman tasarrufu ve hazırlanma kolaylığı 

nedeniyle uzaktan eğitim tercihleri izlemektedir. Hibrit eğitim öğrenciler 

tarafından tercih edilmemektedir. Bunun sebebinin öğrencilerin hibrit eğitime 

dair bilgi sahibi olmamaları olabilir.  Polat ve Binici (2021) ile Zan ve Zan 

(2020)’ın çalışmasında öğrencilerin sonraki eğitim hayatlarında uzaktan 

eğitimi tercih etmedikleri; Yolcu (2020)’nun çalışmasında öğrencilerin 

%85’inin pandemi sonrasında uzaktan eğitime devam etmek istemedikleri, bu 

durumun öğrencilerin uzaktan eğitimle ilgili bilgi ve deneyimlerinin 

eksikliğinden kaynaklanabileceği yorumlanmıştır. Akgül ve Oran (2021)’ın 

yürüttükleri nitel çalışmada, ortaokul öğrencileri yüz yüze eğitimi daha 

faydalı bulmuştur. Buna kıyasla Afşar ve Büyükdoğan (2020)’ın çalışmasında 

üniversite öğrencilerinin yaklaşık yarısının yüz yüze, yarısının ise uzaktan 

eğitimi tercih ettikleri, Bay vd. (2021)’nin çalışmasında, üniversite yabancı dil 

hazırlık sınıfı öğrencilerinin okuma yazma dinleme ve konuşma becerilerinin 

kısmen de olsa uzaktan yapılabileceğini; dil bilgisi derslerinin ise uzaktan 

anlaşılması zor olduğu için yüz yüze olması gerekliliğine inandıkları 

anlaşılmaktadır. Basilaia ve Kvavadze (2020) ise Gürcistan’da özel bir okulda 

öğrencilerle yürütülen çalışmada, çevrimiçi eğitimin başarılı olduğu ve 

gelecekte kullanılabileceğini ifade etmektedir. Nikolopoulou (2022), 
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üniversite öğrencilerinin eğitim tercihlerini araştıran bir çalışma yürüterek 

araştırma sonucunda öğrencilerin yüz yüze eğitim ve hibrit eğitim modelini 

tercih ettiklerini belirtmektedir. Öğrenci tercihlerini etkileyen sebepler; 

uzaktan eğitimde yaşanan internet bağlantı problemleri, uygulama 

derslerindeki kayıplar, öğretmenin teknolojiye uzaklığı ve etkileşim 

eksikliğiyken, hibrit eğitim tercih sebepleri zaman-mekan esnekliği ve hibrit 

eğitimin yaşanan olumsuz durumlarda pratik çözüm sunmasıdır.  Araştırma 

sonuçları ile literatür bulguları karşılaştırıldığında öğrencilerin çoğunluğunun 

yüz yüze eğitimi tercih ettikleri; üniversitede ise bazı derslerin uzaktan 

yapılabileceğini düşündükleri sonucuna ulaşılmaktadır. Öğrencilerin uzaktan 

eğitime üniversite döneminde daha olumlu yaklaşmaları onların öğrenme 

özerkliklerinin gelişmesiyle ilgili olabilir. 

Araştırma sonucunda aşağıdaki öneriler getirilmektedir; 

Acil uzaktan eğitimin getirdiği plansız ya da aksak giden 

uygulamaları azaltarak gerçek sistematik bir uzaktan eğitimin yapılabilmesi 

için yönetici ve öğretmenlere beceri kazandıran programlar uygulanabilir.  

Hibrit eğitim modelinin tanıtılıp yaygınlaştırılarak kurumlarda örnek 

uygulamalarının sağlanması ve yaygınlaştırıcı çalışmaların yapılması 

önerilebilir. 

Öğrencilerin uzaktan eğitim ve hibrit eğitim süreçlerinden maksimum 

fayda sağlamaları amacıyla olumlu deneyimler edinmelerini sağlamak ve bu 

yönde geliştirici uygulamaların yapılması, iyi örneklerin paylaşılması, 

üniversite düzeyinde uzaktan eğitime daha olumlu yaklaşımlarının nedenleri 

araştırılması ve öğrenen özerkliğinin arttırılması önerilebilir.  
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1. GĠRĠġ 

1.1. Uzaktan Eğitim    

Uzaktan eğitim (distance education) UNESCO’ya (2002) göre; eğitim 

ve yetiştirme olanaklarına erişimi kolaylaştıran, esnek öğrenme olanakları 

sunan yaklaşımlardır. UNESCO yükseköğretimin açık ve uzaktan eğitim 

aracılığıyla sağlanmasını eğitimin demokratikleşmesine yönelik etkili bir 

adım olarak kabul etmektedir. Munro ve Pringle (2009) için açık ve uzaktan 

öğrenme; yaş, cinsiyet veya zaman gibi hiçbir engel olmaksızın öğrenmeye 

girişe izin veren politika ve uygulamaları tanımlar. Uzaktan öğrenme aynı 

zamanda, eğitim, iletişim ve etkileşimin kullanılabilirliğini artırmak için 

elektronik medya ve cihazların kullanımıyla, yakın veya uzak farklı coğrafi 

konumlarda öğretme ve öğrenme yöntemi olarak da tanımlanabilir (Krishnan 

ve Hussin, 2017). 

“Uzaktan eğitim” terimi farklı araştırmacılar tarafından çeşitli 

programlar, medya ürünleri, ses kayıtları ve içerik sağlayıcılar yerine 

kullanılmıştır (Sherry, 1995). Uzaktan eğitim, eğitimin öğrenciye sunulmasına 

etkin bir şekilde dâhil edilen teknoloji ve öğretim sistemi tasarımına 

odaklanan bir eğitim alanı olarak öğrencilere eşzamansız ve eşzamanlı olarak 

iletişim imkânı sağlayan bir sistemdir (Al-Arimi, 2014). Uzaktan eğitim, bir 

öğretmen ve öğrenci(ler) fiziksel mesafe ile ayrıldığında gerçekleşirken 

eğitimdir, bu eğitimde genellikle yazılı materyaller ve sesli/görüntülü araçlar 

kullanılır (Harting ve Erthal, 2005). Öğreten ve öğrenciler öğrenme zamanının 

çoğunda veya tamamında farklı yerlerdedirler ve etkileşime girebilmek için 

iletişim araçlarına bağımlıdırlar (Moore ve Kearsley, 2011). İletişim 

teknolojisi geliştikçe, etkileşim olanakları artmıştır (Summer, 2000). Uzaktan 

eğitimin tam olarak ne zaman başladığı ile ilgili tartışmalar devam ederken 

uzaktan eğitimin 1728 gibi erken bir tarihte verilmiş olabileceğine dair 

göstergeler vardır (Holmberg, 1995). 20 Mart 1728 tarihinde Calep Philips, 

Boston Gazetesinde bir reklam vererek aday öğrenciler için haftalık 

Stenografi dersleri vermeyi teklif etmiştir (Harting ve Erthal, 2005). Yazışma 

çalışması temel olarak basılı ders materyallerinin ve posta hizmetinin 

kullanımını içermektedir (Summer, 2000). 1800’lerde Anna Eliot Ticknor, 

Boston Massachusets merkezli bir yazışma okulu organize ederek altı alanda 

(tarih, bilim, sanat, edebiyat, Fransızca ve Almanca) ders verilmesini teklif 

etmiştir (Harting ve Erthal, 2005). 1833 yıllında İsveç'in eski üniversite şehri 

Lund'da haftalık olarak yayınlanan 'Lunds Weckoblad” dergisinde İngilizce 

yayınlanan bir reklamda kadın ve erkelere "Mektupla Kompozisyon Dersleri" 

verileceği duyurulmuştur (Holmberg, 1995). 1840 yılında İngiltere’de Isaac 
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Pitman tarafından stenografi alanında uzaktan eğitim çalışması yapılmış İncil 

de yer alan kısa pasajları yazıya dökmeleri ve düzeltmeleri için öğrencileri 

davet eden mektuplar göndermiştir (Holmberg, 1995). 1880’lerde Thomas J. 

Foster maden güvenliğini öğretmek için posta ile dağıttığı fasiküllerdeki 

ödevleri değerlendirilmesine yardımcı olması için bir eğitim kadrosu organize 

etmiştir (Harting ve Erthal, 2005). 1874 yılında Illinois Wesleyan 

Üniversitesi’nde uzaktan eğitim çalışmaları başlamış ve 1884 yılında 

üniversite sınavına girecek öğrencilere yönelik bir uzaktan eğitim okulu 

açılmıştır. Bu dönemlerde İngiltere ve Avrupa'daki özel yazışma okulları, 

modern diller ve üniversite giriş sınavlarına hazırlık gibi konuları sunmaya 

başlamış ve bu da insanların sosyokültürel seviyelerini yükseltmelerine 

yardımcı olmuştur (Summer, 2000). 19. yüzyılın sonlarına doğru, birkaç 

Kanada, Amerika ve Avrupa üniversitesi uzaktan eğitim kursları vermiş, 20. 

yüzyılın başlarında ise, ilk, orta, yükseköğretim ve mesleki yönelimli 

öğrencilere eğitim veren üniversiteler ve özel okullar ile yazışma çalışması 

yapılmıştır (Summer, 2000).  

Uzaktan eğitime yönelik atılan ilk adımların ardından teknolojinin 

gelişiminin de etkisiyle uzaktan eğitim yeni boyutlar kazanmış, eğitime her 

zaman ve her yerde erişebilme duygusu ile pek çok kez alanda tercih edilebilir 

hale gelmiştir. Ancak uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim ihtiyacını 

karşılayamayan kitleler için oldukça olumlu getirileri olsa da hemen her 

unsurda bulunduğu gibi bazı dezavantajları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları 

Al-Arimi’ye (2014) göre şöyle sırlanabilir: 

 İçerik, teknolojiye bağımlı hale gelebilir, 

 Katılımcıların teknolojiyi kullanmak için desteğe ihtiyacı olabilir, 

 Saat dilimleri tarafından engellenebilir, 

 Kullanılan materyallerin telif hakları ile ilgili sorunlarla 

karşılaşılabilir, 

 Kullanıcıların gerekli araç gereci edinmeleri maliyetli olabilir, 

 Katılımcıların eğitimi tam olarak tamamlayıp tamamlamadığını 

ölçmek zor olabilir. 
 

1.2.  Covid-19 Sürecinde Uzaktan Eğitim 

1700’lü yılların başlarından beri (Holmberg, 1995) kullanılan uzaktan 

eğitim kavramı 2020 yılı başlarında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 

Pandemisi sürecinde gündemde daha çok yer almaya başlamıştır. Covid-19 

Sağlık Bakanlığı’nın (2021) tanımına göre “İlk olarak Çin’in Vuhan 
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Eyaleti’nde aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, 

nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 

2020’de tanımlanan bir virüstür”. Kasım 2022 itibariyle dünya çapında Covid-

19 nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 6 buçuk milyonu geçmiştir 

(URL1). Salgının yüksek bulaşıcılığı ve ölümcül sonuçlar doğurması ile 

pandemi düzeyine gelmesi insanların, salgın ve olası yan etkilerinden 

korunması amacıyla bazı radikal değişiklikler yapmasını zorunlu hale 

getirmiştir. Bu etkiler özellikle sosyal hayat üzerine olumsuz şekilde 

gerçekleşmiştir. Uzun süreli sokağa çıkma yasakları, seyahat kısıtlamaları, 

uzaktan eğitime geçiş, mecburi sosyal mesafe kuralları, sinema ya da alışveriş 

merkezlerinin kapanması, ekonomik krizlerin yaşanması, ülkelerde meydana 

gelen önlem karşıtı hareketlilikler bu etkilerin daha da ağırlaşması sonucunu 

doğurmuştur. 

Önlemlerden en belirgin olanı sokağa çıkmanın ve kalabalık 

toplantıların yapılmasının engellenmesi olmuştur. Bu süreçte pek çok ülkede 

her gün okula gitmesi gereken milyonlarca öğrencinin bir arada bulunmasının 

sebep olacağı yayılım düşünülerek uzaktan eğitime geçiş kararı alınmıştır. 

Özellikle orta ve üst gelirli ülkelerdeki yükseköğretim kurumları, pandeminin 

doğrudan bir sonucu olarak tüm bölümlerde yeni teknolojiler ve yaklaşımlar 

(yüz yüze, çevrimiçi, eşzamanlı, eşzamansız) satın almış ve uygulamaya 

koymuştur (Chan vd., 2021). Türkiye’de bu ülkelerden biridir ve 16 Mart 

2020 tarihinde 3 haftalık tatil ile başlayan süreç uzaktan eğitim kararı ile 

devam ettirmiştir. Bu süreç hızlı yönetilmeye çalışılsa da özellikle 

dezavantajlı grupların bulunduğu yerlerde onarılması oldukça güç hasarlara 

sebep olmuştur.  

Uzaktan eğitime geçilmesi en çok altyapı konusunda kurumları zor 

durumda bırakmıştır. Uzaktan eğitimin hazırlığı, tasarımı ve etkinliği ile ilgili 

sorular ve bazı teknik kısıtlamalar bu eğitim yönteminin eleştirilere maruz 

kalmasına neden olmuştur.  İlköğretim kademesinden lisansüstü eğitime kadar 

yüz yüze yapılmakta olan sözel, sayısal ve uygulama tabanlı derslerin tamamı 

uzaktan eğitim ile yapılmaya başlanmıştır. Bazı dersler ve eğitim 

kademelerindeki öğrencilerde aktif ve sorunsuz gerçekleştirilebilen bu 

uygulama bazı dersler ve eğitim kademelerinde büyük problemler ile 

karşılaşmıştır. Özellikle dersin türü, internet problemleri, teknolojik 

yetersizlikler ani bir geçiş süreciyle uygulanan uzaktan eğitimde sorunlara 

sebep olmuştur.  

Eğitimdeki pandemi etkileri konusunda literatürde yurtiçi ve yurtdışı 

pek çok yayına rastlamak mümkündür.  Paudel (2021) yaptığı çalışmada 
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Nepal'deki yükseköğretimde Covid-19 pandemisi sırasında ve sonrasında 

çevrimiçi eğitimin faydaları, zorlukları ve stratejileri ile ilgili olarak 

öğretmenlerin ve öğrencilerin bakış açılarını araştırmıştır. Doyumgaç vd. 

(2021) yaptıkları çalışmada Covid-19 sırasında çevrimiçi veya uzaktan eğitim 

için en önemli kolaylaştırıcıları (destek, güç) ve zorlaştırıcılarını (engel, 

endişe, sorunlar) anlamaya çalışmışlardır. Hamdan vd. (2021) üniversite 

öğrencilerinin Covid-19 salgını sırasında çevrimiçi eğitime ilişkin 

etkileşimlerini, İnternet öz yeterliliklerini, öz düzenlemelerini ve 

memnuniyetlerini araştırmayı amaçlamıştır. Can (2020) Pandeminin 

Türkiye'deki açık ve uzaktan eğitim uygulamalarına etkilerini değerlendirmek 

ve gelecekteki uygulamalara önerilerde bulunmak için bir çalışma yapmış, 

Pandeminin önemli Pedagojik yansımalarını irdelemiş Türkiye'de açık ve 

uzaktan eğitim sisteminin altyapı, erişim, güvenlik, içerik, tasarım, uygulama, 

kalite, mevzuat ve pedagojik açıdan güçlendirilmesi gerektiğini ortaya 

çıkartmıştır. Paydar ve Doğan (2019) Türkiye’de bir devlet üniversitesinin 

3.sınıfında kayıtlı bulunan sınıf eğitimi alanında öğrenim gören katılımcılar 

üzerinden hem nitel hem nicel bir yaklaşım ile uzaktan eğitim etkinliği 

hakkında bir çalışma yürütmüştür. Akpınar ve Akpınar (2021) Covid-19 

pandemisinin ön lisans eğitimi üzerine olan etkilerini analiz etmişlerdir. 

Çalışmada Covid-19’un eğitim kademelerinde bir sarsıntıya sebep olduğunu 

ve bu sarsıntının kısa eğitim süreleri ve uygulama ağırlıklı eğitim politikaları 

yüzünden ön lisans kademesinde daha derinden hissedildiğini, bu etkilerin 

ortadan kaldırılmaması ön lisans mezunlarına kısa orta ve uzun vadede etkileri 

olacağını ve önlem alınması gerektiğini belirtmişlerdir.  Genç vd. (2021) 

ilahiyat alanında lisansüstü eğitim görmekte olan öğrencilerin pandemi süreci 

ve bu süreçte uygulanmakta olan eğitim öğretim teknikleri hakkındaki 

görüşlerini incelemiştir. Elde edilen sonuçlara göre her ne kadar pandemi 

sürecine hazırlıksız yakalanılsa da öğrenci ve öğretim elemanlarının bu 

duruma çabuk adapte oldukları ve öğrencilerin bu uzaktan eğitim 

uygulamalarına karşı olumlu görüşlere sahip oldukları ortaya çıkarılmıştır.   

1.3. AraĢtırmanın Amacı 

Bu çalışmada 2020 yılı başlarında etkisini gösteren Covid-19 

pandemisinin uzaktan eğitime etkisini belirlemek amaçlamıştır. Bu amaç 

doğrultusunda YÖK Tez veri tabanında “Gelişmiş Tarama” başlığında tez adı 

sekmesinde “pandemi ve uzaktan eğitim”, “Covid-19 ve uzaktan eğitim”, 

“çevrim içi ve pandemi”, “çevrim içi ve Covid-19”, “e-öğrenme ve pandemi”, 
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“e-öğrenme ve Covid-19” arama terimlerini içeren tezler incelenmiştir. 

İncelenen tezlerde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:  

Arama sonucunda belirlenen tezlerin; 

 Yayınlandıkları yıllara ve tez türüne göre dağılımları nasıldır? 

 Üniversitelere göre dağılımları nasıldır? 

 Enstitülere göre dağılımları nasıldır? 

 Kullanılan araştırma yöntemine göre dağılımı nasıldır? 

 Kullanılan araştırma modeline göre dağılımı nasıldır? 

 Kullanılan veri toplama araçlarına göre dağılımı nasıldır? 

 Kullanılan veri analiz tekniklerine göre dağılımı nasıldır? 

 Çalışma grubuna göre dağılımı nasıldır? 

 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın yöntemi, modeli, çalışma grubu, veri 

toplama araçları, verilerin toplanması ile verilerin analiz yöntemleri 

açıklanmaktadır. 

2.1. AraĢtırmanının Modeli 

Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma 

modelinde gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırmalar verilerin toplanması ve 

aktarılmasında sayılardan çok sözcükleri kullanan bir araştırma yöntemidir 

(Saban&Özden, 2019, s. 6). Nitel araştırmada veri toplama sürecinde 

kullanılabilecek farklı teknikler bulunmaktadır. Bunlardan biri dokümanlardır. 

Doküman analizi araştırılması amaçlanan olgu ya da olgular hakkında 

yazılmış materyallerin analizinin yapılmasıdır (Yıldırım&Şimşek, 2018, s. 

189). Çalışmada belli bir konu hakkında yazılmış olan tezlerin incelenmesi 

amaçlandığından bu yöntem tercih edilmiştir.  

2.2. ÇalıĢma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu YÖK Tez veri tabanında “Gelişmiş 

Tarama” başlığında tez adı sekmesinde “pandemi ve uzaktan eğitim”, “Covid-

19 ve uzaktan eğitim”, “çevrim içi ve pandemi”, “çevrim içi ve Covid-19”, 

“e-öğrenme ve pandemi”, “e-öğrenme ve Covid-19” arama terimlerini içeren 

lisansüstü tezler oluşturmaktadır. 
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2.3. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 

Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından 

oluşturulmuş “Tez İnceleme Formu”ndan yararlanılmıştır. Araştırmanın 

amacı ve alt problemlerine yönelik olarak belirlenen sorular bu formda yer 

almaktadır. Formda bulunan her bir başlığa göre tezler incelenmiştir. 

2.4. Verilerin Analizi 

Bu çalışmada verilerin analizinde betimsel analizinden 

yararlanılmıştır. Betimsel analiz, verilerin daha önceden belirlenen 

kategorilere göre yorumlandığı analiz türüdür (Yıldırım&Şimşek, 2018, s. 

239). Çalışmada elde edilen veriler çalışmanın amaçları doğrultusunda 

kategorize edilmiştir. Ayrıca elde edilene verilere yönelik yüzde ve frekans 

değerleri verilmiştir. Nitel araştırmalarda, nicel araştırmalarda olduğu gibi 

hipotezlerin test edilmesine yönelik istatistiksel yöntemler yerine 

betimlemelerden yararlanılırsa da bazı durumlarda yüzde gibi oldukça sınırlı 

istatistikler kullanılabilir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, 

Demirel, 2011, s.262).  

3. BULGULAR VE YORUM 

3.1. Birinci araĢtırma sorusuna (alt problem) iliĢkin bulgular: 

Araştırmanın ilk alt problemi; çalışmaya dahil edilen tezlerin 

yayınlandıkları yıllara ve tez türüne göre dağılımlarının nasıl olduğu ile 

ilgilidir. İncelenen çalışmaların tez türleri, tezlerin konusu ve yıllara göre 

dağılımı Tablo 1’de gösterildiği gibidir: 

Tablo 1. İncelenen çalışmaların tez türü, konu ve yıllara göre dağılımı 

Tez Türü Konu 
2022 2021 Toplam 

f % f % f % 

Yüksek 

Lisans 

Eğitim ve Öğretim 42 82,0 27 64,4 69 74,2 

Mimarlık - - 1 2,4 1 1,1 

Spor 1 2,0 3 7,0 4 4,2 

Biyoloji - - 1 2,4 1 1,1 

Psikoloji 4 8,0 - - 4 4,2 

İletişim Bilimleri - - 1 2,4 1 1,1 

Kamu Yönetimi - - 1 2,4 1 1,1 

Sosyoloji  - - 1 2,4 1 1,1 

Müzik  - - 1 2,4 1 1,1 

Alman Dili ve 

Edebiyatı 
- - 1 2,4 1 1,1 
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Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon  
- - 1 2,4 1 1,1 

Hemşirelik - - 3 7,0 3 3,1 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 
1 2,0 - - 1 1,1 

Halk Sağlığı 1 2,0 - - 1 1,1 

Matematik 1 2,0 - - 1 1,1 

Aile Planlaması 1 2,0 - - 1 1,1 

Doktora Eğitim ve Öğretim 
 

 1 2,4 1 1,1 

 TOPLAM 51 100 42 100 93 100 

Tablo 1 incelendiğinde tez çalışmalarının çoğunlukla Yüksek Lisans 

(f=92) kademesinde ve Eğitim ve Öğretim (f=69) konu alanında yazıldığı, 

çalışmaların yarısından fazlasının 2022 yılında yapıldığı görülmektedir. 

3.1. Ġkinci araĢtırma sorusuna (alt problem) iliĢkin bulgular. 

Araştırmanın ikinci alt problemi; çalışmaya dahil edilen tezlerin 

üniversitelere ve enstitülere göre dağılımları nasıl olduğu ile ilgilidir. Bu alt 

probleme yönelik bulgular Tablo 2’de gösterildiği gibidir: 

Tablo 2. Tezlerin üniversitelere ve enstitülere göre dağılımları 

 Enstitü  f 

Ankara Üniversitesi E.B.E 2 

Anadolu Üniversitesi S.B.E 1 

Akdeniz Üniversitesi  E.B.E 2 

Amasya Üniversitesi F.B.E 1 

Atatürk Üniversitesi  

E.B.E 1 

S.B.E 1 

Sa.B.E 1 

Atılım Üniversitesi S.B.E 1 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sa.B.E 1 

Bahçeşehir Üniversitesi 
L.E.E. 5 

E.B.E 1 

Bartın Üniversitesi L.E.E. 2 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi L.E.E. 1 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  E.B.E 1 

Çankırı Karatekin Üniversitesi S.B.E 2 

Çukurova Üniversitesi S.B.E 1 

Dokuz Eylül Üniversitesi  E.B.E 1 

Düzce Üniversitesi F.B.E 1 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 
S.B.E 1 

F.B.E 1 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi E.B.E 1 
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Fırat Üniversitesi  E.B.E 5 

Gazi Üniversitesi 

E.B.E 4 

F.B.E 1 

Sa.B.E 1 

Gaziantep Üniversitesi  E.B.E 1 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi S.B.E 1 

İnönü Üniversitesi  S.B.E 2 

İstanbul Aydın Üniversitesi L.E.E. 1 

İstanbul Bilgi Üniversitesi L.P.E 1 

İstanbul Gelişim Üniversitesi L.E.E. 3 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi E.B.E. 1 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  L.E.E. 3 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi S.B.E. 2 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi S.B.E. 1 

Kastamonu Üniversitesi S.B.E. 1 

Maltepe Üniversitesi L.E.E. 5 

Marmara Üniversitesi  
E.B.E. 3 

Sa.B.E. 1 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sa.B.E. 1 

Muş Alparslan Üniversitesi S.B.E. 1 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
E.B.E. 2 

Sa.B.E. 1 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi E.B.E. 1 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  
Sa.B.E. 1* 

L.E.E. 2 

Ordu Üniversitesi S.B.E. 1 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi S.B.E. 1 

Sakarya Üniversitesi 
E.B.E. 1 

S.B.E. 1 

Süleyman Demirel Üniversitesi E.B.E. 2 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi L.E.E. 1 

Ufuk Üniversitesi S.B.E. 1 

Uşak Üniversitesi L.E.E. 1 

Üsküdar Üniversitesi Sa.B.E. 1 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  E.B.E. 2 

Yeditepe Üniversitesi E.B.E. 1 

Yıldız Teknik Üniversitesi  S.B.E. 2 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  S.B.E. 3 

TOPLAM  93 

*Doktora tezi, S.B.E: Sosyal Bilimler Enstitüsü, F.B.E: Fen Bilimleri Enstitüsü, L.E.E: 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, L.P.E: Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Sa.B.E: Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü 

Tablo 2 incelendiğinde toplam 49 farklı üniversitede Covid-19 

sürecinde uzaktan eğitim uygulamaları hakkında lisansüstü tez yazıldığı; bu 

üniversitelerden Bahçeşehir Üniversitesi (f=6) ve Gazi Üniversitesi’nin (f=6) 
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konu hakkında en çok tez yayınlanan üniversite olduğu görülmektedir. 

İncelenen tez çalışmalarında sadece 1 adet doktora tezi bulunmaktadır ve bu 

tez Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde yaptırılmıştır. Tezlerin farklı 

üniversitelerde yazılmış olması bu konunun ülke genelinde sorun teşkil 

ettiğini, araştırma ve çalışılmaya yönelik açıkları olan bir konu olduğunu 

göstermektedir. 

3.3. Üçüncü araĢtırma sorusuna (alt problem) iliĢkin bulgular. 

Araştırmanın üçüncü alt problemi; çalışmaya dâhil edilen tezlerin 

enstitülere göre dağılımlarının nasıl olduğu ile ilgilidir. 

Tablo 3. Tezlerin enstitülere göre dağılımları 

Enstitü ÇalıĢma sayısı (f) Yüzde (%) 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 32 34,4 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 24 25,8 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 24 25,8 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 8 8,6 

Fen Bilimleri Enstitüsü 4 4,3 

Lisansüstü Programlar Enstitüsü 1 1,1 

TOPLAM 93 100 

Tablo 3’te tezlerin en çok Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 

(f=32, %34,4) yapıldığı, onu Sosyal Bilimler Enstitüsü (f=24, %25,8) ve 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün (f=24, %25,8) takip ettiği görülmektedir. 

3.4. Dördüncü araĢtırma sorusuna (alt problem) iliĢkin bulgular. 

Araştırmanın dördüncü alt problemi çalışmaya dâhil edilen tezlerde 

kullanılan araştırma yöntemine göre dağılımının nasıl olduğu ile ilgilidir. 

Tablo 4. İncelenen çalışmalarda kullanılan araştırma yöntemleri 

AraĢtırma Yöntemi Frekans (f) Yüzde (%) 

Nitel  44 47,3 

Nicel 30 32,3 

K
ar

m
a 

Karma 6 6,5 

Yansıyan Desenli Karma 2 2,2 

Keşfedici Sıralı Karma 1 1,1 

Açıklayıcı Sıralı Karma 2 2,2 

Paralel (Eş zamanlı) Desen 1 1,1 

Eş Zamanlı Baskın Statülü Karma 

Desen 
1 1,1 

Yansıyan Paralel Desen 1 1,1 

Belirtilmemiş  4 4,0 

Tanımlayıcı Yöntem 1 1,1 

TOPLAM 93 100 
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Tablo 4 incelendiğinde araştırmalarda çoğunlukla nitel araştırma 

yönteminin tercih edildiği (f=44, %47,3) görülmektedir. Bu yöntemin 

çoğunlukla tercih edilmesinde, nitel araştırmaların doğası gereği 

derinlemesine araştırma yapmayı sağlamasının önemli bir sebep olduğunu 

söylemek mümkündür. Ayrıca konuya yönelik nicel ölçme araçlarının 

sayısının az olmasının da araştırmacıları nitel araştırma yapmaya 

yönlendirmiş olabileceği söylenebilir. 

3.5. BeĢinci araĢtırma sorusuna (alt problem) iliĢkin bulgular. 

Araştırmanın beşinci alt problemi çalışmaya dâhil edilen tezlerde 

kullanılan araştırma modeline göre dağılımının nasıl olduğu ile ilgilidir. 

Tablo 5. İncelenen çalışmaların araştırma modeline göre dağılımları 

AraĢtırma Modeli Frekans (f) Yüzde (%) 

Olgubilim (Fenomenoloji) 24 23,5 

Durum Çalışması 20 19,6 

Betimsel Tarama 17 16,6 

Tarama 17 16,6 

İlişkisel Tarama 10 9,8 

Belirtilmemiş 7 6,9 

Tanımlayıcı Model 2 2,0 

Betimsel Model 2 2,0 

Temel Nitel Araştırma 1 1,0 

Meta-sentez  1 1,0 

Tekil Tarama 1 1,0 

TOPLAM 102 100 

Tablo 5 incelendiğinde çalışmalarda en çok tercih edilen araştırma 

modelinin olgubilim (fenomenoloji) (f=24, %23,5) olduğu görülmektedir. 

Olgubilim yöntemi benimsenen çalışmalarda “uzaktan eğitim”, “pandemi”, 

“Covid-19” durumları bir fenomen olarak tanımlanmış ve bireylerin görüşleri 

derinlemesine incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada 93 tez incelenmesine 

rağmen tercih edilen model sayısının fazla olmasının (f=102) sebebi ise karma 

yöntem araştırmalarında araştırmacıların birden fazla model ile çalışma 

yapmış olmasıdır. 

3.6. Altıncı araĢtırma sorusuna (alt problem) iliĢkin bulgular. 

Araştırmanın altıncı alt problemi çalışmaya dâhil edilen tezlerde 

kullanılan veri toplama araçlarına göre dağılımının nasıl olduğu ile ilgilidir. 
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Tablo 6. Tezlerin kullanılan veri toplama araçlarına göre dağılımı 

Veri Toplama Araçları Frekans (f) Yüzde (%) 

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu 44 38,6 

Ölçek 36 31,6 

Anket 15 13,2 

Odak Grup Görüşmesi 6 5,3 

Mülakat 3 2,6 

Açık Uçlu Soru Formu 2 1,6 

Ders Çıktıları 1 0,9 

Gözlem formu 1 0,9 

Öğrenci Günlükleri 1 0,9 

Ses Kayıtları 1 0,9 

Yansıtıcı Günlük 1 0,9 

Belirtilmemiş 3 2,6 

TOPLAM 114 100 

Tablo 6 incelendiğinde çalışmalarda en çok kullanılan veri toplama 

aracının yarı yapılandırılmış görüşme formu (f=44, %38,6) olduğu 

görülmektedir. Ardından ölçek (f=36, %31,6) ve anket (f=15, %13,2) 

gelmektedir. Çalışmada 93 tez incelenmesine rağmen kullanılan veri toplama 

aracı sayısının fazla olmasının (f=114) sebebi çeşitli araştırmalarda 

araştırmacıların birden fazla veri toplama aracı ile çalışma yapmış olmasıdır. 

3.7.Yedinci araĢtırma sorusuna (alt problem) iliĢkin bulgular. 

Araştırmanın yedinci alt problemi çalışmaya dâhil edilen tezlerde 

kullanılan veri analiz tekniklerine göre dağılımının nasıl olduğu ile ilgilidir. 

Tablo 7. İncelenen tezlerde kullanılan veri analiz teknikleri 

Veri Analiz Teknikleri Frekans (f) Yüzde (%) 

İstatistiksel Analiz 41 40,2 

İçerik Analizi 33 32,3 

Betimsel Analiz 12 11,7 

Tematik Analiz 6 5,9 

Tümevarımsal Analiz 3 2,9 

Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz 2 2,0 

Tümevarımsal Tematik Analiz 1 1,0 

Doküman Analizi 1 1,0 

Kodlama ve Tema Oluşturma 1 1,0 

Nitel Veri Analizi 1 1,0 

Eş Zamanlı Veri Analizi 1 1,0 

TOPLAM 102 100 

Tablo 7 incelendiğinde çalışmalarda en çok kullanılan veri analiz 

tekniğinin istatistiksel analiz (f=34, %40,2) olduğu, ardından içerik analizi 
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(f=33, %32,3) ve betimsel analizin (f=12, %11,7) geldiği görülmektedir. 

Çalışmada 93 tez incelenmesine rağmen kullanılan veri analiz tekniği 

sayısının fazla olmasının (f=102) sebebi çeşitli araştırmalarda araştırmacıların 

birden fazla veri analiz tekniği ile çalışma yapmış olmasıdır. 

3.8. Sekizinci araĢtırma sorusuna (alt problem) iliĢkin bulgular. 

Araştırmanın sekizinci alt problemi çalışmaya dâhil edilen tezlerde 

araştırma yapılan çalışma grubuna göre dağılımının nasıl olduğu ile ilgilidir. 

Tablo 8. İncelenen tezlerde araştırmaya dâhil edilen çalışma grupları 

ÇalıĢma Grubu/Evren Örneklem Frekans (f) Yüzde (%) 

Öğrenci 

İlkokul 3 2,5 

Ortaokul  7 5,7 

Lise 6 4,9 

Önlisans  3 2,5 

Lisans  21 17,2 

Lisansüstü 1 0,8 

Öğretmen  51 41,8 

Veli  12 9,8 

Öğretim Elemanı 9 7,4 

Okul Yöneticisi 4 3,3 

Dokümanlar 4 3,3 

Psikolojik Danışmanlar 1 0,8 

TOPLAM 122 100 

Tablo 8 incelendiğinde çalışmalarda en çok öğretmenlerden (f=51, 

%41,8) veri toplandığı görülmektedir. Çalışmada 93 tez incelenmesine 

rağmen araştırmaya yapılan çalışma grubunun sayısının fazla olmasının 

(f=122) sebebi çeşitli araştırmalarda araştırmacıların birden fazla çalışma 

grubu ile çalışma yapmış olmasıdır. 

4. SONUÇ, TARTIġMA VE ÖNERĠLER 

Yapılan çalışmada 93 lisansüstü tez araştırmanın amacı ve alt amaçları 

doğrultusunda incelenmiştir. İncelenen lisansüstü tezler en çok 2022 yılında 

yayınlanmıştır ve yüksek lisans düzeyindedir, Covid-19 pandemisi sürecinde 

uzaktan eğitim konusu sıkılıkla gündeme gelmiş ve akademik çalışmalar için 

güncel bir konu haline gelmiştir. Literatür incelendiğinde Covid-19 sürecinde 

uzaktan eğitime yönelik çalışmaların incelendiği farklı çalışmalara da 

rastlanmıştır.  
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Yapılan araştırmada 2022 yılında toplam 51, 2021 yılında 42 çalışma 

olmak üzere toplam 93 çalışmaya ulaşılmıştır. İncelenen tezler 49 farklı 

üniversitede ve yoğunlukla Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yapılmıştır. Farklı 

üniversiteden öğrencilerin bu konuda çalışmalar yapması konunun güncel, 

ülkenin genelinde sorun teşkil eden ve çalışılması önemli bir konu olduğunu 

vurgular niteliktedir. Araştırmada en çok nitel araştırma yöntemlerinden 

yararlanılmıştır. Bu durum çalışmalarda ele alınan konu hakkında 

derinlemesine bilgi edinme ihtiyacı olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Araştırmalarda en çok nitel araştırma yöntemlerinden fenomonoloji (f=24) 

kullanılmıştır. Araştırmalarda verilerin toplanması için genellikle yarı 

yapılandırılmış görüşme formlarından yararlanılmıştır ve bu formlar 

aracılığıyla elde edilen veriler içerik analizi tekniğinden yararlanılarak analiz 

edilmiştir. Bu veri toplama ve analiz yöntemleri nitel araştırmaların doğasına 

uygun yöntemler olduğu için araştırmacılar tarafından doğru tercihler 

yapıldığını söylemek mümkündür. Araştırmalarda çoğunlukla çalışma grubu 

öğretmenler olarak ele alınmış ve öğretmenlerin süreç içinde ve sonrasında 

yaşadıkları sorunlara değinilmiştir.  

Azizoğlu (2021) çalışmasında YÖK Tez merkezi veri tabanında 

“uzaktan eğitim, uzaktan, çevrimiçi, çevrim içi, online, e-öğrenme” anahtar 

kelimelerini de dahil ederek bir tarama yapmış ve tezleri incelemiştir. 

Azizoğlu çalışmasında tezlerin çoğunun yüksek lisans tezi olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Bu sonuç yapılan çalışmanın sonuçları ile benzerlik 

göstermektedir. Azizoğlu’nun çalışmasında araştırmacıların daha çok karma 

yöntem uyguladıkları sonucuna ulaşılmışken, yapılan çalışmada en çok nitel 

araştırmadan yararlanıldığı görülmektedir.  

Daşdemir ve Cengiz (2021) çalışmalarında Covid-19 anahtar kelimesi 

kullanılarak ULAKBİM, Google Akademik, Ebscohost Türk eğitim indeksi 

veri tabanlarından makale taraması yapmış ve makaleler üzerinden bir içerik 

analizi yapmışlardır. Yapılan çalışmanın sonuçları ile benzer olarak incelenen 

makalelerin nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yapıldığı, veri toplama 

aracı olarak en çok görüşme formu kullanıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Yapılan çalışmadan farklı olarak verilerin analizinde en fazla içerik 

analizinden yararlanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Yapılan çalışma sonucunda şu önerilerde bulunulabilir: 

- Yapılan çalışmalarda nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojinin 

çoğunlukla tercih edildiği görülmektedir. Ancak araştırmacılara yine 

nitel araştırma yöntemlerinden olan, sorun tespiti ve sorunların 
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ortadan kaldırılmasına yönelik olarak planlanabilen eylemsel 

araştırmalar tasarlamaları önerilebilir, 

- Covid-19 ve sonrasında öğrenme kayıplarının tespit edilmesine dair 

pek çok çalışma bulunmasına rağmen tespit edilen sorunların 

giderilmesine dair çok sayıda çalışma bulunmamaktadır. 

Araştırmacıların bu alanda çalışmalar yapması önerilebilir, 

- Dünya şartları ve salgının 2022 yılı sonunda dahi halen devam ediyor 

olması göz önüne alındığında, tekrar bir kapanma ihtimali halinde 

eğitim kayıplarının en aza indirilmesi için yapılabileceklere dair 

planlar içeren çalışmaya rastlanamamıştır. Araştırmacıların bu gibi 

durumlar için eylem planı örneklerine yönelik çalışmalar 

gerçekleştirmeleri önerilebilir.  
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GĠRĠġ  

Eğitim, teknolojinin de gelişimiyle 21. yüzyılda hızlı bir şekilde 

değişmiş, bu değişim Covid-19 pandemisinden de önemli ölçüde 

etkilenmiştir. İlk kez 2019’da Çin’de ortaya çıkan Covid-19, ülkemizde 11 

Mart 2020 tarihinde ortaya çıkmıştır ve 12 Mart 2020’de Millî Eğitim 

Bakanlığı (MEB) Bakanlığa bağlı tüm resmi öğretim kurumları ve özel 

öğretim kurumlarını tüm seviyede kapatmıştır. Bu kapanma dünya genelinde 

de yaşanmıştır. Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD) üyeleri 

içinde Meksika okullarını uzun süre kapalı tutan birinci ülke iken; ikinci 

sırada da Türkiye yer almaktadır. Okulları uzun süre açık tutan ülkeler ise 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avustralya, İsveç, İzlanda ve Japonya’dır 

(Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği [TÜSİAD], 2021). Okulların uzun 

süre kapalı olması uzaktan eğitime erişemeyen veya niteliksiz uzaktan eğitim 

alan öğrenciler için bir dezavantaj oluşturmaktadır.  

Pandemi döneminde ülkemizde olduğu gibi Dünya genelinde 194 

ülkede yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitim almıştır (TÜRK Eğitim 

Derneği Düşünce Kuruluşu [TEDMEM], 2020). Ülkemizde bu süreç Türkiye 

Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve MEB iş birliği ile yürütülmüştür. TRT 

bünyesinde TRT EBA İlkokul kanalı, TRT EBA Ortaokul kanalı, TRT EBA 

Lise kanalı açılmış ve bu kanallarda 24 saat ders yayını yapılmıştır. Ayrıca 

MEB kısa bir süre sonra EBA üzerinden çevrimiçi eğitimlerle uzaktan eğitimi 

desteklemiştir. Üniversite sınavına hazırlık amacıyla EBA Akademik Destek 

Sistemi bu dönemde 11., 12. sınıfların ve mezunların kullanımına açılmıştır.  

Dünya genelinde okulların kapanıp, uzun süre açılamadığı pandemi 

salgını, eğitimin paydaşlarına eğitim teknolojilerini kullanma konusunda yeni 

beceriler kazandırmıştır. Eğitimciler bu süreçte dijital yeterliliklerini büyük 

ölçüde doğaçlama olarak geliştirmişlerdir (Reimers, 2021). Fen Bilimleri 

öğretmenleri ile ilgili yapılan araştırmada pandemi sürecinin eğitim 

teknolojileri kullanımını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir (Bakioğlu& 

Çevik, 2020).  

Teknolojinin hızlı gelişmesi ile birlikte özellikle mobil telefonların 

kullanımı da her alanda artmıştır. Bu kullanım oranları kaçınılmaz olarak 

eğitimde de yaşanmaktadır. Türkiye’de farklı yaş gruplarında yapılan 

araştırma neredeyse hemen her gün internet kullanıldığını göstermektedir. 

Gerekli değerlendirmelerle mobil bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması 

sayesinde; eğitimde fırsat eşitliği, her an her yerde öğrenme, hayat boyu 

öğrenme, tamamlayıcı öğrenme sağlanabilir (Güler, vd., 2017). Fen bilgisi 

öğretmenleri uzaktan eğitimde dijital dokümanlar, web uygulamaları, EBA 
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ders içeriği ve çeşitli videoları öğretim materyali olarak kullanmaktadırlar. 

Öğretmenler uzaktan eğitimde EBA deney videoları ile laboratuvar/ atölye 

çalışmalarını tamamlayabileceklerini düşündüklerini ifade etmişlerdir 

(Bakioğlu& Çevik, 2020). Yavuz ve Toprakçı (2021), uzaktan öğretimde 

özellikle uygulamalı derslerde öğrencinin daha aktif olduğu uygulamaların 

kullanılmasının, geleneksel sınıf ortamı ile çevrimiçi öğrenme ortamının bir 

arada olmasının daha faydalı olacağını söylemişlerdir. 

MEB pandemi döneminde birçok faaliyet yürütmüştür. Eğitime özel 

televizyon kanalları, EBA’nın alt yapısının güçlendirilmesi, Bakanlığa bağlı 

Genel Müdürlüklerin çalışmaları (E-İçeriklerin sunulduğu platformlar 

kurulmuştur), uzaktan eğitimde senkron bağlantı kurmak için özel firmalarla 

anlaşmalar, internet probleminin çözümü için özel GSM firmaları ile EBA’ya 

giriş için anlaşmaların yapılması bu faaliyetlere örnektir. Ancak pandemi tüm 

dünyayı olduğu gibi ülkemizi de hazırlıksız hazırlamıştır. Pandemi uzaktan 

eğitimin programının, ders ve materyal tasarımlarının hazırlanma sürecinin 

hızlı olmasını gerekli kılmıştır (Yavuz & Toprakçı 2021). Bu süreçte yaşanan 

aksaklıklar ve bu durumun sağladığı avantajlar yapılan araştırmalarla 

belirlenmeye çalışılmıştır. MEB, Covid-19 döneminde öğrencilerin %60’ının 

EBA’ya giriş yapmadığını tespit etmiştir. Bu öğrencilerin eğitimlerini nasıl 

sürdürdükleri ile ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır. Aynı öğrencilerin 

TRT EBA kanallarını izleyip izlemedikleri de veya ne kadar izledikleri veya 

TRT EBA kanalları üzerinden verilen eğitimin etkililiği ile ilgili sağlıklı bilgi 

bulunmamaktadır. Ayrıca aynı öğrencilerin velilerinin bu süreçte öğrencilere 

ne kadar destek oldukları da bilinmemektedir (TEDMEM, 2020). Ancak MEB 

bu süreçte öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak amacıyla EBA Destek 

Noktaları oluşturmak gibi farklı faaliyetler yürütmüştür.   

Hızarcıoğlu (2021) uzaktan eğitim sürecini değerlendirirken öğretmen 

yeterliliklerine vurgu yapmıştır. Ona göre pandemi sürecindeki uzaktan 

eğitimin başarısı ile öğretmenlerin teknolojileri kullanım yeterliliği birbirine 

bağlı olarak değerlendirilebilir. Pandemi öncesi ve pandemi sürecinde 

öğretmen ve öğrencilerin eğitim teknolojilerini hangi düzeyde kullandıkları, 

hazırlanan E-İçeriklere tutumlarının ne olduğu bu ve bundan sonraki süreçte 

eğitimin niteliğini ciddi oranda etkileyecektir. MEB pandemi döneminde 

eğitim teknolojilerinin kullanım oranları, bu süreçte yaşanan sorunlar ve bu 

sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için alınması gereken tedbirler ile ilgili 

çalışmalar yürütmüştür. Aralık 2020’de Milli Eğitim Dergisi Özel Sayısında 

kapsamlı olarak ele alınan bu çalışma eğitim teknolojileri konusunda özellikle 

bilgiye erişim, bilginin değeri, medya ve iletişim becerilerinin eğitimde 
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kullanılması konularında öğretmenler arasında belirgin oranda farkındalık 

oluştuğunu göstermektedir. Öğretmenler eğitim teknolojilerinin 

kullanılmasıyla gerçekleştirilen uzaktan eğitimin ekonomik olma, zaman ve 

mekân esnekliği sağlama gibi avantajları yanında; kalıcı öğrenmenin 

gerçekleşmemesi veya çok zor gerçekleşmesi, ölçme ve değerlendirmenin 

sağlıklı yapılamaması, eğitimin gerçekleşmesi esnasında ve sonrasında 

disiplin  sorunları, internet ile ilgili bağlantı sorunları, eğitim teknolojilerinin 

kullanım ve alt yapı sistemleri sorunları ve uzaktan eğitimde öğrenci ile 

iletişim eksikliği olmasının dezavantajları olduğunu belirtmişlerdir (MEB, 

2020).  

Uzaktan eğitim sürecini değerlendirmek üzere birçok farklı çalışma 

yapılmış olmasına rağmen pandemi öncesi ve pandemi sürecinde 

öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitim teknolojilerini ve MEB tarafından 

hazırlanan dijital içeriklerin kullanılıp kullanılmağı üzerine çok az çalışma 

mevcuttur.  

Bu araştırmada öğretmen ve öğrencilerin demografik özellikleri, okul 

türleri, cinsiyetleri, eğitim durumları ile MEB tarafından hazırlanan 

ortaöğretime yönelik E-İçeriklerin pandemi öncesi- pandemide kullanımı ve 

bu E-İçerikler hakkındaki görüşleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi 

amaçlanmaktadır. 
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1. YÖNTEM  

1.1. AraĢtırma Modeli 

Çalışma, nicel bir yaklaşımla tarama modelinde yürütülmüştür. 

             1. 2. Örneklem  

Araştırmanın örneklemini, 2021-2022 öğretim yılında Ankara ili 

Kızılcahamam ilçesinde bulunan 4 devlet lisesinde okuyan 100 öğrenci ve bu 

liselerde görev yapan 43 öğretmen oluşturmuştur. Bu çalışmaya katılan 

katılımcıların MEB’in hazırladığı E-İçeriklerden haberdar olması ve kullanma 

şartı ön şart olarak belirlenmiştir. 

Öğrencilerin demografik özellikleri üç değişkenle belirlenmiştir.  

Tablo 1. Katılımcıların Özellikleri (Öğrenci) 

DeğiĢken Alt değiĢken Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet Kız 35 35 

 Erkek 65 65 

Okul türü 

(devlet) 

Anadolu Lisesi 25 25 

 Fen Lisesi 25 25 

 Anadolu İmam 

Hatip Lisesi 

25 25 

 Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

25 25 

Sınıf seviyesi 9. sınıf 23 23 

 10. sınıf 18 18 

 11. sınıf 47 47 

 12. sınıf 12 12 

Öğretmenlerin demografik özellikleri beş değişkenle belirlenmiştir. 

Tablo 2. Katılımcıların Özellikleri (Öğretmen) 

DeğiĢken Alt değiĢken Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Cinsiyet Kadın 23 53,49 

 Erkek 20 46,51 

    



135 | Eğitim Alanında Güncel Bilimsel Araştırmalar 

 

Mezuniyet 

durumu 

Lisans 36 83,72 

 Yüksek Lisans 5 11,63 

 Doktora 2 4,65 

 Anadolu Lisesi 15 34,88 

 Fen Lisesi 14 32,56 

Okul türü  Anadolu İmam Hatip Lisesi 6 13,95 

 Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

8 18,60 

Mesleki 

deneyimi (yıl) 

0- 5  3 6,98 

 6- 10  8 18,60 

 11- 15  5 11,63 

 16 ve üstü 27 62,79 

BranĢı Türk Dili ve Edebiyatı 7 16,28 

 Tarih 5 11,63 

 Coğrafya 3 6,98 

 İngilizce 8 18,60 

 Matematik 6 13,95 

 Fizik 4 9,30 

 Kimya 3 6,98 

 Biyoloji 4 9,30 

 Felsefe 3 6,98 

 

1.3. Verilerin Toplanması 

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nde çalışan öğretmen ve Milli 

Eğitim Uzmanlarının görüşleri alınarak hazırlanan, E-İçerik kullanımı ve E-

İçerikler ile ilgili görüşleri almaya yönelik 10 maddelik 5’li Likert tipi sorular 

içeren anket formu öğrenci anketi ve öğretmen anketi olmak üzere 2 tipte 

uygulanmıştır.  

1.4. Verilerin Analizi 

Hazırlanan ve uygulanan ölçekte yer alan maddelere; Kesinlikle 

katılmıyorum seçeneği işaretlendiyse 1, Katılmıyorum seçeneği işaretlendiyse 
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2, Kararsızım seçeneği işaretlendiyse 3, Katılıyorum seçeneği işaretlendiyse 

4, Kesinlikle Katılıyorum seçeneği işaretlendiyse 5 olarak puanlama yapılarak 

değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Araştırma verileri SPSS 26.0 paket 

programı kullanılarak çözümlenmiş ve analizi yapılmıştır. Öğrencilerde 

Kolmogorov-Smirnov, öğretmende Shapiro-Wilk testi sonuçlarına dikkate 

alındığında öğrenci ve öğretmende alt boyutlar incelendiğinde sonuçların 

normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. Bu Kurtosis ve Skewness 

değerlerinin Hair vd., (2013)’e göre -1 ile +1 arasında; Tabachnick ve Fidell 

(2013)’e göre -1,5 ile +1,5 arasında; George ve Mallery (2010)’e göre -2 ile 

+2 arasında olması normal olduğunu göstermektedir. Kullanılan öğrenci 

anketinde çarpıklık (Skewness) değeri (-0,211) basıklık (Kurtosis) değeri (-

0,028); olarak; öğretmen anketinde çarpıklık (Skewness) değeri (-0,473) 

basıklık (Kurtosis) değeri (0,086) olarak bulundu. Skewness ve Kurtosis 

değerleri öğrenci ve öğretmen anketinde literatürde belirtilen aralıklarda 

bulunduğu için dağılım normal kabul edildi ve t-testi ile ANOVA kullanıldı.  

Tablo 3. Bağımlı Değişkenler, Bağımsız Değişkenler, Kullanılan 

Testler (öğrenci) 

Bağımlı DeğiĢkenler Bağımsız DeğiĢkenler Kullanılan 

Testler 

Pandemi Öncesi ve 

Pandemide 

Öğrencilerin E-İçerik 

Kullanımı 

Cinsiyet t- testi 

Okul türü  ANOVA 

Sınıf seviyesi ANOVA 

E-İçerikler Hakkında 

Öğrencilerin 

Görüşleri 

Cinsiyet t- testi 

Okul türü  ANOVA 

Sınıf seviyesi ANOVA 

 

Tablo 4. Bağımlı Değişkenler, Bağımsız Değişkenler, Kullanılan 

Testler (Öğretmen) 

Bağımlı DeğiĢken Bağımsız DeğiĢken Kullanılan Test 

Pandemi Öncesi ve 

Pandemide 

Öğretmenlerin E-

İçerik Kullanımı 

Cinsiyet t- testi 

Mezuniyet durumu ANOVA 

Okul türü ANOVA 

Mesleki Deneyimi ANOVA 
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Branşı ANOVA 

E-İçerikler Hakkında 

Öğretmen Görüşleri 

Cinsiyet t- testi 

Mezuniyet durumu ANOVA 

Okul türü ANOVA 

Mesleki Deneyimi ANOVA 

Branşı ANOVA 

 

2. BULGULAR 

Araştırma sonucunda yapılan çözümleme ve analizlerde varılan 

bulgular ve bu bulgulara yönelik yorumlar aşağıda verilmiştir.  

1. Öğrenci ve öğretmenlerin pandemi öncesi ve pandemide E-

Ġçerik kullanımı cinsiyete göre değerlendirildiğinde bu ikisi arasında 

anlamlı bir farklılık var mıdır? 
 

Tablo 5. Pandemi öncesi ve pandemide E-İçerik kullanımının cinsiyet 

dikkate alınarak t-testi sonuçları (Öğrenci) 

 Cinsiyet N 
x  

S sd t p 

Pandemi öncesi 

E-İçerik 

kullanımı 

Kız 35 1,8571 1,14128 98 2,608 0,011 

 Erkek 65 2,5692 1,38032 

Pandemide E-

İçerik kullanımı 

Kız 35 2,8857 1,54865 98 0,072 0,943 

 Erkek 65 2,9077 1,40003 

 

Öğrencilerin Tablo 5’te görüldüğü gibi pandemi öncesi E-İçerik 

kullanımı cinsiyete dikkate alındığında anlamlı bir farklılık göstermektedir 

[t(98)=2,608, p<.05]. Erkeklerin MEB tarafından hazırlanan E- içerikleri 

pandemi öncesi kullanımı (x =2,5692), kız öğrencilerin kullanımına 

(x =1,8571) göre daha yüksektir. Öğrencilerin Tablo 5’te görüldüğü gibi 

pandemide E-İçerik kullanımı cinsiyet dikkate alındığında anlamlı bir farklılık 

göstermediği belirlenmiştir [t(98)=0,072, p>.05]. 

Tablo 6. Pandemi öncesi ve pandemide E-İçerik kullanımının cinsiyet 

dikkate alınarak t-testi sonuçları (Öğretmen) 

 Cinsiyet N x  S sd t p 

Pandemi öncesi Kadın 23 3,7826 1,27766 41 1,398 0,170 



Eğitim Alanında Güncel Bilimsel Araştırmalar| 138 

 

E-İçerik 

kullanımı 

Erkek 

 

20 3,2500 1,20852   

Pandemide E-

İçerik kullanımı 

Kadın 23 4,3478 0,77511 41 1,770 

 

0,084 

 Erkek 20 3,9500 0,68633 

 

Öğretmenlerin Tablo 6’da görüldüğü gibi pandemi öncesi E-İçerik 

kullanımı cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir [t(41)=1,398, 

p>.05]. Öğretmenlerin Tablo 6’da görüldüğü gibi pandemide E-İçerik 

kullanımı cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir [t(41)=1,770, 

p>.05]. 

2. Öğrenci ve öğretmenlerin pandemi öncesi E-Ġçerik kullanımı 

okul türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Tablo 7. Öğrencilerin pandemi öncesi E-İçerik kullanımı okul türü dikkate 

alındığında ANOVA Sonuçları 

 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

Gruplararası 23,760 3 7,920 4,937 0,003 

Gruplariçi 154,000 96 1,604   

Toplam 177,760 99    

 

Öğrencilerin Tablo 7’de görüldüğü gibi pandemi öncesi E-İçerik 

kullanımı okul türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık göstermektedir 

[F(3-96)=4,937, p<.05]. Bir başka deyişle, öğrencilerin pandemi öncesi E-İçerik 

kullanımı okul türü dikkate alındığında anlamlı bir şekilde katılımcılar 

arasında farklılık göstermektedir. Okul türleri arasındaki farkın hangi okullar 

arasında gerçekleştiğini belirlemek amacıyla yapılan Tukey test sonuçları 

dikkate alındığında, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinde (x = 

3,0) pandemi öncesi E-İçerik kullanımının Anadolu Lisesi öğrencilerinde 

kullanımına (x = 1,8) göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yine Tukey test 

sonuçları dikkate alındığında, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

öğrencilerinde (x = 3,0) pandemi öncesi E-İçerik kullanımının Fen Lisesi 

öğrencilerinde kullanımına (x = 1,92 ) göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 8. Öğretmenlerin pandemi öncesi E-İçerik kullanımı okul türü dikkate 

alındığında ANOVA sonuçları 

 

 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

Gruplararası 8,631 3 2,877 1,932 0,140 

Gruplariçi 58,067 39 1,489   

Toplam 66,698 42    

 

Öğretmenlerin Tablo 8’de görüldüğü gibi pandemi öncesi E-İçerik 

kullanımı okul türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. [F(3-39)=1,932, p>.05].  

3. Öğrenci ve öğretmenlerin pandemide E-Ġçerik kullanımı okul 

türüne göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

 

Tablo 9. Öğrencilerin pandemi öncesi E-İçerik kullanımı okul türü dikkate 

alındığında ANOVA sonuçları 

 

 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

Gruplararası 8,040 3 2,680 1,293 0,281 

Gruplariçi 198,960 96 2,073   

Toplam 207,000 99    

 

Öğrencilerin Tablo 9’da görüldüğü gibi pandemide E-İçerik kullanımı 

okul türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir 

[F(3-96)=1,293, p>.05].  

Tablo 10. Öğretmenlerin pandemide E-İçerik kullanımı okul türü dikkate 

alındığında ANOVA Sonuçları 

 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

Gruplararası 1,460 3 0,487 0,848 0,476 

Gruplariçi 22,400 39 0,574   
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Toplam 23,860 42    

 

Öğretmenlerin Tablo 10’da görüldüğü gibi pandemide E-İçerik 

kullanımı okul türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir [F(3-39)=,848, p>.05].  

4. Öğrenci ve öğretmenlerin E-Ġçerikler ile ilgili görüĢleri okul 

türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Araştırmaya katılan öğrencilerin “Öğretim materyali olarak E-

İçeriklerin etkili olduğunu düşünüyorum.” ifadesine verdikleri yanıtlar okul 

türü dikkate alındığında bir farklılık göstermemektedir [F(3-96)=0,460, p>.05].  

Tablo 11. “Öğretim materyali olarak E-İçeriklerin etkili olduğunu 

düşünüyorum.” ifadesine okul türü dikkate alındığında 

öğretmenlerin verdikleri cevapların ANOVA sonuçları 

 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

Gruplararası 5,203 3 1,734 3,856 0,017 

Gruplariçi 17,542 39 0,450   

Toplam 22,744 42    

 

Tablo 11’de görüldüğü gibi öğretmenlerin bu ifadeye verdikleri 

yanıtlar okul türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir [F(3-39)=3,856, p<.05]. Okul türleri arası farkların hangileri 

arasında olduğunu bulmak için uygulanan Tukey test sonuçları göz önünde 

bulunduğunda Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmenlerinin (x = 4,8750) 

Fen Lisesi öğretmenlerine (x = 4,000) göre daha olumlu düşündüğü 

bulunmuştur. 

Öğrencilerin “MEB tarafından hazırlanan E-İçerikler uzaktan eğitim 

sürecinde yeterli oldu.” ifadesine verdikleri cevaplar okul türü dikkate 

alındığında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir [F(3-96)=0,654, 

p>.05]. Öğretmenlerin “MEB tarafından hazırlanan E-İçerikler uzaktan eğitim 

sürecinde yeterli oldu.” görüşüne verdikleri cevaplar okul türü dikkate 

alındığında anlamlı bir farklılık göstermemektedir [F(3-39)=0,285, p>.05]. 

“Uzaktan eğitim sürecinde MEB tarafından hazırlanan E-İçeriklere 

kolaylıkla ulaşabildim.” görüşüne öğrencilerin verdikleri cevaplar okul türü 
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dikkate alındığında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir [F(3-

96)=2,013, p>.05]. Öğretmenlerin “Uzaktan eğitim sürecinde MEB tarafından 

hazırlanan E-İçeriklere kolaylıkla ulaşabildim.” görüşüne verdikleri cevaplar 

okul türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir 

[F(3-39)=2,070, p>.05]. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin “Uzaktan eğitim sürecinde MEB 

tarafından hazırlanan E-İçerikler müfredatla uyumlu olarak dersleri takip 

etmemi sağladı.” görüşüne verdikleri cevaplar okul türü dikkate alındığında 

anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir [F(3-96)=0,568, p>.05].  

 

Tablo 12. “Uzaktan eğitim sürecinde MEB tarafından hazırlanan E-

İçerikler müfredatla uyumlu olarak dersleri takip etmemi 

sağladı.” görüşüne okul türü dikkate alındığında 

öğretmenlerin verdikleri yanıtların ANOVA Sonuçları 

 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

Gruplararası 7,569 3 2,523 4,566 0,008 

Gruplariçi 21,548 39 0,553   

Toplam 29,116 42    

 

Tablo 12’ye göre öğretmenlerin bu ifadeye verdikleri yanıtlar okul 

türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir [F(3-

39)=4,566, p<.05]. Okul türleri arasında belirlenen farkın hangi okul türleri 

arasında gerçekleştiğini tespit etmek için uygulanan Tukey test sonuçları göz 

önünde bulundurulduğunda, Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 

öğretmenlerinin (x = 4,7500) Fen Lisesi öğretmenlerine (x = 3,6429) göre daha 

olumlu düşündüğü bulunmuştur. 

Öğrencilerin “Uzaktan eğitim sürecinde MEB tarafından hazırlanan 

E-İçerikler dersi öğrenmemi kolaylaştırdı.” ifadesine verdikleri yanıtlar okul 

türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir [F(3-

96)=0,081, p>.05]. 

Tablo 13. “Uzaktan eğitim sürecinde MEB tarafından hazırlanan E-İçerikler 

dersin öğretimini kolaylaştırdı.” ifadesine okul türü dikkate 

alındığında öğretmenlerin verdikleri yanıtların ANOVA Sonuçları 
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Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

Gruplararası 6,591 3 2,197 2,951 0,044 

Gruplariçi 29,037 39 0,745   

Toplam 35,628 42    

 

Tablo 13’de görüldüğü gibi öğretmenlerin bu ifadeye verdikleri 

yanıtlar okul türü dikkate alındığı anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir 

[F(3-39)=2,951, p<.05]. Okul türleri arası farkların hangi okul türleri arasında 

olduğunu bulmak için yapılan Tukey test sonuçları dikkate alarak Anadolu 

Lisesi öğretmenlerinin (x = 4,4667) Fen Lisesi öğretmenlerine (x = 3,5714) 

nazaran daha olumlu düşündüğü bulunmuştur. 

“Uzaktan eğitim sürecinde MEB tarafından hazırlanan E-İçerikler, 

öğrencilerin derse olan ilgimi ve isteğimi artırdı.” ifadesine öğrencilerin 

verdikleri yanıtlar okul türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık 

göstermediği belirlenmiştir [F(3-96)=1,014, p>.05]. “Uzaktan eğitim sürecinde 

MEB tarafından hazırlanan E-İçerikler, öğrencilerin derse olan ilgi ve isteğini 

artırdı.” öğretmenlerin bu ifadeye verdikleri yanıtlar okul türü dikkate 

alındığında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir [F(3-39)=2,135, 

p>.05]. 

Öğrencilerin “Uzaktan eğitim sürecinde MEB tarafından hazırlanan 

E-İçerik kullanılarak yapılan öğretim, konuyu daha kolay anlamama yardımcı 

oldu.” ifadesine verdikleri yanıtlar okul türü dikkate alındığında anlamlı bir 

fark göstermediği tespit edilmiştir [F(3-96)=0,489, p>.05]. 

Öğrencilerin “Uzaktan eğitim sürecinde MEB tarafından hazırlanan 

E-İçerikler, öğrencilerin akademik başarısının artmasına katkı sağladı.” 

ifadesine verdikleri yanıtlar okul türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık 

göstermediği belirlenmiştir [F(3-96)=0,114, p>.05].  
 

Tablo 14. “Uzaktan eğitim sürecinde MEB tarafından hazırlanan E-İçerikler, 

öğrencilerin akademik başarısının artmasına katkı sağladı.” 

ifadesine okul türü dikkate alındığında öğretmenlerin verdikleri 

yanıtların ANOVA Sonuçları 

 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

Ortalaması F p 

Gruplararası 7,773 3 2,591 4,009 0,014 
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Gruplariçi 25,204 39 0,646   

Toplam 32,977 42    

 

Tablo 14’de görüldüğü gibi öğretmenlerin bu ifadeye verdikleri 

yanıtlar okul türü dikkate alındığında anlamlı bir fark gösterdiği 

görülmektedir [F(3-39)=4,009, p<.05]. Okul türleri arasında farkların hangi okul 

türleri arasında olduğunu bulmak için uygulanan Tukey testinin sonuçları göz 

önüne alındığında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin (x = 

4,6250) Fen Lisesi öğretmenlerine (x = 3,5714) göre daha olumlu düşündüğü 

bulunmuştur. 

SONUÇ VE TARTIġMA 

Öğretmenlerin pandemi öncesi E-İçerik kullanımı cinsiyete, branşına, 

okul türüne, eğitim seviyesi ve mesleki deneyimi dikkate alındığında anlamlı 

bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Öğretmenlerin pandemide E-İçerik 

kullanımı cinsiyete, branşına, okul türüne ve eğitim seviyesi dikkate alınarak 

anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Benzer şekilde farklı 

çalışmalarda öğretmenlerin cinsiyetleri ve mesleki deneyimleri ile uzaktan 

eğitimde E-İçerik kullanımlarına ilişkin tutumları arasında istatistiksel olarak 

bir farklılığın bulunmadığını saptanmıştır. 

Öğrencilerin pandemi öncesi E-İçerik kullanımı öğrencilerin 

cinsiyetleri dikkate alındığında anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan erkek öğrencilerin E- içerik kullanımı, kız öğrencilerin 

kullanımına göre daha yüksektir. Öğrencilerin pandemide E-İçerik kullanımı 

cinsiyete ve okul türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. 

Öğrencilerin pandemi öncesi E-İçerik kullanımı okul türü dikkate 

alındığında anlamlı bir farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi öğrencilerinde pandemi öncesi E-İçerik kullanımı, Anadolu 

Lisesi ve Fen Lisesi öğrencilerinin kullanımına göre daha yüksektir. 

Öğrencilerin pandemi öncesi E-İçerik kullanımı öğrencilerin 

okudukları sınıf seviyesi dikkate alındığında anlamlı bir farklılık gösterdiği 

tespit edilmiştir [F(3-96)=8,621, p<.05]. 9. sınıf öğrencilerinin pandemi öncesi 

E-İçerik kullanımı, 11. sınıf öğrencilerinin kullanımından yüksektir. 

Öğrencilerin pandemide E-İçerik kullanımı okudukları sınıf seviyesi 

dikkate alındığında anlamlı bir farklılık gösterdiği bulgusuna varılmıştır [F(3-
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96)=8,815, p<.05]. 9. sınıf öğrencilerinin pandemi öncesi E-İçerik kullanımı, 

11. sınıf öğrencilerinin kullanımına göre daha yüksektir. 

Öğretmenlerin pandemide E-İçerik kullanımı mesleki deneyimleri 

dikkate alındığında anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir [F(3-

39)=3,198, p<.05]. 0-5 yıllık mesleki deneyime sahip öğretmenlerin, 6- 10 

yıllık mesleki deneyime sahip öğretmenler temel alındığında pandemide E-

İçerik kullanımı daha yüksektir. Buna ilişkin alan yazında farklı sonuçlar elde 

edilmiştir. Farklı araştırmalara paralel olarak öğretmenlerin uzaktan eğitimde 

E-İçerik kullanımına ilişkin tutumlarının mesleki kıdem dikkate alındığında 

öğretmenlerin mesleki kıdemleri ile uzaktan eğitime ilişkin tutumları arasında 

istatistiksel analiz açısından olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Öğrencilerin “Ders çalışırken öğretim materyali olarak E-İçeriklerin 

etkili olduğunu düşünüyorum.” ifadesine verdikleri yanıtlar okul türü dikkate 

alındığında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Öğretmenlerin 

“Öğretim materyali olarak E-İçeriklerin etkili olduğunu düşünüyorum.” 

ifadesine verdikleri yanıtlar okul türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık 

gösterdiği belirlenmiştir. Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmenlerinin 

görüşleri bu ifadeye Fen Lisesi öğretmenlerine göre daha olumludur.  

Öğrencilerin “MEB tarafından hazırlanan E-İçerikler uzaktan eğitim 

sürecinde yeterli oldu.” ifadesine verdikleri yanıtlar okul türü dikkate 

alındığında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Öğrencilerin bu 

ifadeye verdikleri yanıtlar sınıfa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 9. 

sınıf öğrencilerinin görüşleri (x = 3,3478) bu ifadeye 11. sınıf öğrencilerine 

(x = 2,3404) göre daha olumludur. Öğretmenlerin bu ifadeye verdikleri 

yanıtlar okul türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir.  

“Uzaktan eğitim sürecinde MEB tarafından hazırlanan E-İçeriklere 

kolaylıkla ulaşabildim.” ifadesine öğrenci ve öğretmenlerin verdikleri yanıtlar 

okul türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.  

Öğrencilerin “Uzaktan eğitim sürecinde MEB tarafından hazırlanan 

E-İçerikler müfredatla uyumlu olarak dersleri takip etmemi sağladı.” ifadesine 

verdikleri yanıtlar okul türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık 

göstermediği belirlenmiştir. Öğrencilerin bu ifadeye verdikleri yanıtlar sınıfa 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 9. sınıf öğrencilerinin görüşünün (x = 

4,0870) bu maddeye 11. sınıf öğrencilerine (x = 2,9362) göre daha olumlu 

olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin bu ifadeye verdikleri yanıtlar okul türü 

dikkate alındığında anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir.  Mesleki 
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Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmenlerinin, Fen Lisesi öğretmenlerine göre 

daha olumlu düşündüğü bulunmuştur. 

Öğrencilerin “Uzaktan eğitim sürecinde MEB tarafından hazırlanan 

E-İçerikler dersi öğrenmemi kolaylaştırdı.” ifadesine verdikleri yanıtlar okul 

türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Öğrencilerin bu ifadeye verdikleri yanıtlar okudukları sınıf düzeyleri dikkate 

alındığında anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 10. Sınıf 

düzeyindeki öğrencilerinin görüşünün (x = 3,5556) bu maddeye 11. sınıf 

düzeyindeki öğrencilerine (x = 2,6809) göre daha olumlu olduğu 

belirlenmiştir. Öğretmenlerin bu ifadeye verdikleri yanıtlar okul türü dikkate 

alındığında anlamlı bir farklılık göstermektedir. Anadolu Lisesi 

öğretmenlerinin, Fen Lisesi öğretmenlerine göre daha olumlu düşündüğü 

bulunmuştur. 

Öğrencilerin “Uzaktan eğitim sürecinde MEB tarafından hazırlanan 

E-İçerikler, derse olan ilgimi ve isteğimi artırdı.” ifadesine verdikleri yanıtlar 

okul türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin “Uzaktan eğitim sürecinde MEB tarafından hazırlanan E-

İçerikler, öğrencilerin derse olan ilgi ve isteğini artırdı.” ifadesine verdikleri 

yanıtlar okul türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir.  

Öğrencilerin “Uzaktan eğitim sürecinde MEB tarafından hazırlanan 

E-İçerik kullanılarak yapılan öğretim, konuyu daha kolay anlamama yardımcı 

oldu.” ifadesine verdikleri yanıtlar okul türü dikkate alındığında anlamlı bir 

farklılık göstermediği belirlenmiştir.  Öğrencilerin bu maddeye verdikleri 

yanıtlar sınıfa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 9. sınıf öğrencilerinin 

görüşünün (x = 3,5652) bu maddeye 11. sınıf öğrencilerine (x = 2,6170) göre 

daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin “Uzaktan eğitim sürecinde 

MEB tarafından hazırlanan E-İçerik kullanılarak yapılan öğretim, öğrencinin 

konuyu daha kolay anlamasına yardımcı oldu.” ifadesine verdikleri yanıtlar 

okul türü dikkate alındığında anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin “Uzaktan eğitim sürecinde MEB 

tarafından hazırlanan E-İçerikler, akademik başarımın artmasına katkı 

sağladı.” ifadesine verdikleri yanıtlar okul türü dikkate alındığında anlamlı bir 

farklılık göstermediği belirlenmiştir. Öğretmenlerin “Uzaktan eğitim 

sürecinde MEB tarafından hazırlanan E-İçerikler, öğrencilerin akademik 

başarısının artmasına katkı sağladı.” ifadesine verdikleri yanıtlar okul türü 

dikkate alındığında anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Mesleki ve 
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Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin görüşlerinin bu ifadeye, Fen Lisesi 

öğretmenlerine göre daha olumludur. 

Öğretmenlerin E-İçeriklerin kullanımına yönelik görüşleri branşları 

ve mesleki deneyimleri dikkate alındığında anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. 

ÖNERĠLER 

E-İçeriklerin çeşitlendirilmesi eğitimde fırsat eşitliği sağlar. 

Öğrencilere internete ulaşımda kolaylık sağlanarak, MEB tarafından 

hazırlanacak Uzaktan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ve 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP) ile öğrencilerin desteklenmesi 

sağlanabilir. Yapılan araştırmalarda öğretmenler eğitim teknolojilerini 

kullanma becerilerini düşük olarak nitelendirmektedirler. Öğretmenlerin 

eğitim teknolojileri ile ilgili eğitim almalarını sağlayacak farklı yapıda 

platformlar hazırlanabilir. Bu platformlar hazırlanırken öğretmenlerin 

görüşlerinin alınması öğretmenlerin bu platformları kullanmalarını teşvik 

edecektir. Hizmet İçi Eğitimler (HİE) ile de öğretmenlerin eğitim 

teknolojilerini kullanma becerileri artırılabilir. MEB tarafından son dönemde 

Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) kurularak farklı türde eğitimler uzaktan eğitim 

veya yüz yüze eğitim şeklinde eğitimlerin verildiği görülmektedir. ÖBA 

üzerinden verilen eğitimlerin daha etkili olması için farklı tekniklerin 

kullanılması, eğitimlerin etkileşimli hale getirilmesi önemlidir.   

Öğretmenler derslerde görsel ve sesli materyaller olarak geliştirilen E-

İçerikleri daha etkili bulmuşlardır. MEB son dönemde farklı zorluk 

derecelerini dikkate alarak hazırladığı yardımcı kaynakları okullara basılı 

olarak göndermiştir. Bu yardımcı kaynakların soru çözüm videolarına karekod 

ile ulaşılabilmektedir. E-İçerikler zorluk derecelerine göre gruplandırılarak, 

çeşitlendirilerek ve arttırılarak eğitimde daha fazla yer alabilir.  

Ülkemizde, sınavlı okullar haricinde, okullarda okuyan öğrenciler 

sınıflara heterojen olarak dağıtılmaktadır. Bundan dolayı aynı sınıfta farklı 

akademik başarıya sahip öğrenciler bulunmaktadır. Bundan dolayı sadece 

sınıf seviyesi değil aynı sınıf seviyesinde farklı zorlukta E-İçeriklerin de 

hazırlanması gerekmektedir. Dünya’da ve Türkiye’de internet erişimi ve 

mobil teknoloji kullanım süresi gün geçtikçe artmaktadır. Derslere yönelik 

mobil uygulamaların geliştirilmesi öğrenci ve öğretmenlerin internet ve mobil 

teknolojiyi öğrenme- öğretme faaliyetlerinde kullanım oranlarını artıracaktır.  

Uzaktan eğitim döneminde hazırlanan E-İçeriklerin bazılarının 

özellikle TRT EBA kanalları üzerinden yapılan derslerin öğretmenler 
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tarafından rağbet görmediği söylenebilir. Ancak bu içerikler aynı zamanda 

büyük bir eksiği kapatabilmiştir. Bu içeriklerin farklılaştırılarak öğretmenlerin 

kullanımına sunulması gerekmektedir. 

Sonuçlar incelendiğinde MEB tarafından hazırlanan E-İçeriklerin 

öğrencilerin akademik başarısını artırdığı ile ilgili maddeye Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin Fen Lisesi öğretmenlerinden daha çok 

katıldığı görülmüştür. Bu durum uzaktan eğitim sürecinde E-İçeriklerin düzey 

olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi öğrencilerine daha uygun 

iken Fen Lisesi öğrencilerinin bu içeriklere ilgi göstermedikleri veya bu 

öğrencilerin akademik gelişimlerine daha az katkı sunduğu tespit edilmiştir. 

Bu sonuçlar bize farklı zorluk düzeyinde ve farklı türlerde E-İçeriklerin 

hazırlanmasının akademik başarıyı artırabileceğini göstermektedir. Her ne 

kadar ortaöğretim düzeyinde ortak dersler olsa da okul türleri arasında 

öğrencilerin almış olduğu dersler arasında farklar vardır. Örneğin fen 

liselerinde matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleri ders kitapları diğer okul 

türlerinden farklı olarak hazırlanmaktadır. Dolayısıyla hazırlanacak E-

içeriklerin okul türü dikkate alınarak hazırlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eğitim Alanında Güncel Bilimsel Araştırmalar| 148 

 

KAYNAKÇA  

Akınoğlu, O., Şahin, F., ve Gürdal, A. (2002). Fen bilgisi ders kitaplarının 

kavram haritası çizilerek değerlendirilmesi, V. Fen Bilimleri ve 

Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.  

Arseven, A. (2003). İlköğretim 7. sınıf matematik ders kitaplarına ilişkin 

öğretmen, öğrenci ve uzman görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans 

tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Ayaydın Y., Kılıç ve H., Kömür (2021). Tarih Eğitiminde Yardımcı Kaynak 

Sorunsalı: Öğretmen Görüşleri E. ISHE- 7. Uluslararası Tarih Eğitimi 

Sempozyumu 7th International Symposium History Education, Tokat, 

Türkiye, ss.165-166 

Bakioğlu, B., Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen 

Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. Turkish 

Studies, 15(4), 109-129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies. 

43502 

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek 

geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Güz 

(32), pp. 470-482.  

Can, E. (2014). Açık ve uzaktan eğitim: Pedagojik, yasal ve yönetsel 

gereksinimler. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 24-26 Nisan 

2014, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. 

George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A 

Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. 

(2013). Multivariate Data Analysis: Pearson Education Limited. 

Hızarcıoglu, G. (2021). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Öğretmenlerin 

Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Demografik Analizi. Social 

Sciences Research Journal, 10 (4), 764-776. 

MEB, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 29.12.2020, 

                  Cilt: 49-Sayı: 1 Özel Sayı YIL: 2020, Ankara. 

Reimers, F. (Ed.) (2021). Primary and secondary education during Covid-19. 

Springer. 

Şencan, H. & Fidan, Y. (2020), Likert Verilerinin Kullanıldığım Keşfedici 

Faktör Analizlerinde Normallik Varsayımı Ve Faktör Çıkarma 

Üzerindeki Etkisinin SPSS, FACTOR ve PRELIS Yazılımlarıyla 

Sınanması, BMIJ, (2020), 8(1): 640- 687 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/archive?y=2020#y2020


149 | Eğitim Alanında Güncel Bilimsel Araştırmalar 

 

Tabachnick and Fidell, 2013 B.G. Tabachnick, L.S. Fidell Using Multivariate 

Statistics (sixth ed.) Pearson, Boston (2013) 

Taş, H. ve Minaz, M. B. (2018), Derslerde Yardımcı Kaynak Kullanılmasının 

Öğretmen, Veli ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, 

ISAS 2018- Winter, Samsun, Türkiye. 

Tedmem, Covid-19 Sürecinde Eğitim, Uzaktan Öğrenme, Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri Raporu 2020, Ankara. 

Tüsiad,    Covid-19 Etkisinde Türkiye’de Eğitim Raporu 2021, Ankara. 

Yavuz, B.& Toprakçı, E. (2021), Covid-19 Pandemisi Sebebiyle Okulların 

Uzaktan Öğretim Yapması ile ilgili İnternet Forumlarında Paylaşılan 

Görüşler, E. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (2021) 120-139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eğitim Alanında Güncel Bilimsel Araştırmalar| 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 | Eğitim Alanında Güncel Bilimsel Araştırmalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 8 

İZMİR’İN EĞİTİM COĞRAFYASI ÜZERİNE  

BİR İNCELEME 

Dr. M. Mücahit YENTÜR1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü. İzmir/Türkiye. myentur@hotmail.com, ORCID: 0000-0003- 

4382-7502 



Eğitim Alanında Güncel Bilimsel Araştırmalar| 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 | Eğitim Alanında Güncel Bilimsel Araştırmalar 

 

GİRİŞ 

Eğitim, gelişmiş Dünya toplumlarının geleceklerini teminat altına 

almaları açısından önem verdikleri konuların başında gelmektedir. Tarihten 

günümüze nesilden nesile aktarılan bilgiler eğitimin temelini oluşturmaktadır. 

Bu açıdan eğitimin farklı bilim insanları tarafından tanımları yapılmıştır. 

Demirel (2012), Güneş (2015) ve Öncül (2000) eğitimi, kişinin davranışında, 

kendi hayatı vasıtası ile ve bilerek davranışlarında istenen değişiklikleri 

yaratması süreci olarak tanımlamışlardır. Öğretim ise eğitiminin tamamlayıcı 

rolünü üstlenir. Bu açıdan eğitim; bir öğretmenin rehberliğinden, önceden 

belirlenmiş amaçlar doğrultusunda yürütülen planlı, programlı, düzenli bir 

öğrenme etkinliği olarak tanımlanmaktadır (Kılıç, 2006, s. 38). Bu özellikleri 

ile eğitim ve öğretim yaşantımızın ayrılmaz parçalarıdır. Sermaye, teknoloji, 

doğal kaynaklar ve nüfus ulusların gelişmesinde önde gelen faktörlerdir 

(Akbaş, 2017). Bunların birbirini tamamlaması eğitim ile olabilmektedir. 

İnsan toplumların kalkınmasında temel unsurdur. Bu sebeple iyi 

eğitimli bireylerden oluşan toplumların kalkınmada daha ön plana geçtikleri 

görülmektedir (Çolak, 2009). Nüfusun okuryazarlık durumu ile beraber, 

eğitimin niteliği de ekonomik gelişme kadar önemlidir. Eğitimde alanında 

gelişen toplumlar, en zor şartlarda dahi kalkınma konusunda girişimlerde 

bulunmuştur (Koday ve ark, 2017). Bu bağlamda ele alındığında Türkiye’de 

Cumhuriyetin ilânı ile başlayan, farklı alanlardaki gelişmeler kendisini 

eğitimde de göstermiştir (Koday, 2005). 

Eğitim ve öğretim, öğrenci, öğretmen, yönetici, veli, okul, dernek gibi 

toplumun değişik kesimleri ve kurumları birbiriyle ilişki halindedir. Bu 

ilişkilerin ve imkânların ölçüsü doğrultusunda eğitimin kalitesi de farklılık 

göstermektedir. Örneğin okullarda öğretmenlere uygulanan öğretim 

yöntemleri, sınıfların mevcudu, ders kitaplarının içeriği, öğrenme etkinlikleri 

ve okulların fiziki yapısı gibi faktörler eğitim ve öğretime büyük etki 

etmektedir. Bu faktörlerden öğrenme için planlanan etkinlikler mükemmel 

olsa bile, bunlar sınıfta uygulamaya konulmadıkça, öğrencilere bir faydası 

dokunmaz (Saban, 2000). Eğitim ve öğretim bir sistem olarak 

düşünüldüğünde, bunun için gerekli öğeler, öğrenci, personel, bilgi, yatırım, 

araç-gereç, ders programları, ders kitapları ve yardımcı materyaller eğitim 

sisteminin girdisi olarak yer alır. 

Eğitim öğretimin girdilerinden biri olan öğretmenler, bilgi çağının 

insanı, her türlü bilgiye erişebilen, alanında yeniliklere açık teknolojiyle 

barışık insan olarak tanımlanmıştır (Özkan, 2016). Ayrıca öğretmenlik 

mesleğinin; eğitimcilik, sanatçılık (Duman, 1988) ve bir uzmanlık mesleği 
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olduğu (Kavcar, 2002) çok defa dile getirilmiştir. Demirel (1999) ise kişiyi 

öğretmenlik mesleğine hazırlamak için özel alan bilgisi, genel kültür konuları 

ve öğretmenlik mesleği bilgisi gibi konularda yetiştirilmesi gerektiğini 

vurgulamıştır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 43.maddesinde ise 

öğretmenlik mesleğinin, devlette üstlenilen özel bir ihtisas mesleği olduğu, 

öğretmenlerin bu görevleri Türk Milli Eğitiminin amaç ve hedefleri 

doğrultusunda temel ilkelere uygun olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu 

(MEB, 1973) ifade edilmektedir. 

Dünyada farklı uygulamaları olsa da Türkiye’de eğitim; örgün eğitim 

ve yaygın eğitim şeklinde iki bölüme ayrılmaktadır. Yaygın eğitimde öğrenci 

okula gitmeden uzaktan televizyon, kitap, bilgisayar üzerinden senkron veya 

asenkron olarak farklı seviyelerde yürütülmektedir. Örgün eğitimde ise, her 

sevide eğitim kurumunda (ilk, orta, lise, üniversite) öğrencinin katılımı ile 

yürütülmektedir. Bu açıdan örgün eğitimde fiziki açıdan eğitim kurumlarının 

ve eğitim kadrosunun önemi büyüktür. Buna karşılık bazı alanlar okul dışı 

eğitim için kullanılan mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Okul dışı 

eğitimde en önemli mekânların başında gelen müzeler, Öncül (2000) 

tarafından; bilim, edebiyat ve güzel sanatlar alanındaki eserlerin veya 

eşyaların korunduğu ve sergilendiği binalar olarak tanımlamıştır. Bu özelliği 

ile İzmir ilinde eğitime katkı sağlayan müze sayısı oldukça (28) yüksektir 

(İzmirBel, 2022). 

Türkiye’de eğitim ve öğretimin hedeflerine ulaşmasında bazen 

aksamlar görülür. Akbulut (2010)’a göre Türkiye’de eğitimin amaçlarına 

ulaşmasını engelleyen sorunlar; eğitim hizmetlerinin karşı karşıya olduğu 

sorunlar, okullardaki araç gereç yetersizliği, sosyo-kültürel yapı ve kırsal 

nüfus, okuryazarlık oranındaki farklılıklardır. 

Bireylerin sosyal yaşantılarında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin ve 

eğitim-öğretim sürecinin doğayı da etkilediği söylenebilir. Bu nedenle 

insanlar yaşadıkları dünyada daha rahat bir yaşam sürdürebilmek için 

yaşadıkları çevreyi etkileyerek dünyanın doğal dengesinin bozulmasına sebep 

olmaktadır (EURYDICE, 2005). Eğitim insan kaynağının nitelikli duruma 

gelmesinde etkilidir. Ancak eğitim faaliyetleri her mekan ve coğrafyada aynı 

seviyede olmadığı gibi eğitim kalitesinin çıktıları da aynı düzeyde değildir 

(Şahin, 2012). Eğitim ve coğrafya tanımlarının birbiriyle benzeştiği 

görülmektedir. Koçman (1999) coğrafyayı doğal ortam unsurları ile insanın 

yaşam etkinlikleri arasındaki ilişkileri, olguları ve unsurları derinlemesine 

araştıran bir bilim olarak tanımlamıştır. Bir başka tanıma göre coğrafya, 

insanlar ve coğrafi çevre arasındaki ilişkileri ve olayları insan ile bağ kurarak 
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inceleyen bir bilimdir (Doğanay, 2017; Özey, 2002). Bu noktada eğitim 

coğrafyası açısından ele alındığında her il, kendine özgü fiziki, beşerî, 

ekonomik özellikler taşır ve bu açıdan her ilin kendi başına incelenmesi 

önemlidir (Kara ve Atasoy, 2018). 

Nüfusun eğitim durumu kavramı nüfusun okuryazar olma durumuna 

işaret etmektedir. Eğitim durumu incelendiğinde nüfusun okuma yazma oranı, 

okullaşma oranı, okul çağı nüfusunun eğitim kademelerine bölünüşü, okul, 

öğretmen ve öğrenci sayıları, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim 

mezunlarının oranları da (Doğanay, 1994) temel göstergeler arasında 

sayılabilir. Her şehrin nüfus aktivitesi ve eğitim yapısı farklıdır. Ayrıca eğitim 

planlaması yapabilmek için şehirlerin eğitim özelliklerini bilmek ve 

incelemek gereklidir (Akgür, 2020). 

Bu bilgiler ışığında İzmir ilinin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda 

kalkınmasında büyük etkisi olan eğitim unsurlarının niteliği önem arz 

etmektedir. Bu sebeple bu araştırmada başta eğitim kurumları olmak üzere 

okullaşma oranları, öğrenci ve öğretmen sayıları, öğretmenlerinin branşına 

göre özellikleri ve istatistiki verileri incelenmiştir. Konu ile ilgili dokümanlar 

incelenerek elde edilen veriler, tablo ve grafikler şeklinde sunulmaya 

çalışılmıştır. 

1. LİTERATÜR 

Bu araştırmada İzmir ilinin eğitim istatistikleri sunulmuştur. Bu 

amaçla hazırlanan veriler, Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerinden temin edilerek 

hazırlanmıştır. Ayrıca illerin eğitimi, eğitim coğrafyası ve kentsel gelişimi 

konularında daha önce yapılmış benzer çalışmalardan da (Akbaş, 2017; 

Akbulut, 2010; Akgür, 2020; Çoban, 2013; Kara ve Atasoy, 2018; Karadeniz, 

2005; Şahin, 2012; Şahin, 2015) istifade edilmiştir. Araştırma Türkiye geneli 

ile İzmir ilinin eğitim verilerini karşılaştırması açısından önem taşımaktadır.  

2. YÖNTEM 

Bir araştırmada model, araştırmanın amacı doğrultusunda ve 

ekonomik bir şekilde verilerin toplanması ve analiz edilmesi için gerekli 

koşulların oluşturulması olarak tanımlanmıştır (Karasar, 2013, s. 76). Bu 

araştırmada, var olan bir durumu belirlemeye yönelik bir çalışma olduğundan 

nitel veri analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2013), 

nitel araştırmayı, veri toplama yöntemi olarak görüşme, gözlem, doküman 

analizinin kullanıldığı, olayların gerçekçi ve bütüncül bir biçimde izlendiği 

araştırma olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle araştırmada doküman incelemesi 
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veri toplama yöntemi olarak kullanılmıştır. Doküman incelemesinde 

araştırılması hedeflenen konular hakkında veri bulunduran yazılı kaynaklar 

incelenir. Doküman incelemesi diğer veri toplama yöntemleriyle birlikte 

kullanılabileceği gibi tek başına bir veri toplama yöntemi olarak da 

kullanılmaktadır (Merriam, 1998). Araştırmada elde edilen veriler nitel veri 

analizinde en çok tercih edilen yöntemlerinden biri olan betimsel analiz 

tekniği ile açıklanmaya çalışılmıştır. Betimsel analiz yoluyla elde edilen 

veriler, temalar, kategoriler, tablolar ve konusuna göre doğrudan alıntılar 

halinde (Yıldırım ve Şimşek, 2013) sunulmaktadır.  

3. BULGULAR 

3.1 İzmir İlinin Genel Özellikleri 

Türkiye’nin batısında yer alan İzmir ili, 11.891 km² yüzölçümü ile 

fiziki anlamda Türkiye’nin 23. büyük şehri durumunda iken, 4.425.789 kişilik 

nüfusu ile ülkemizin üçüncü büyük şehri konumundadır(TUİK, 2022). Bu 

özelliğinden dolayı eğitim öğretim açısından da Türkiye için önemli bir 

konumdadır. Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel yönetim ile idare edilen 

İzmir’de 30 ilçe (Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, 

Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, 

Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, 

Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, 

Urla) bulunmaktadır. Sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan farklı özellikler 

gösteren bu ilçelerde eğitim açısından da farklı durumlar görülmektedir.  

İzmir, iklim özelliği, toprak ve su kaynakları sayesinde tarım 

alanında; liman varlığı ile ulusal ve uluslararası ticarette  gelişmiş 

durumdadır. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası İzmir 

Enternasyonal Fuarı, şehrin ticari gelişimine katkı sağlamaktadır. 

3.2 Türkiye Geneli Öğretmen İstatistikleri 

Türkiye’de eğitim öğretimin temel yapılarından biri olan öğretmenler, 

eğitim kademesine, okul türüne ve branşa göre farklı sayılarda istihdam 

edilmektedir. İlkokul kademesinde sınıf öğretmenleri, ortaokul kademesinde 

Türkçe ve Matematik öğretmenleri çoğunlukta olurken ortaöğretim 

kademesinde okul türüne göre farklı branşlar çoğunluktadır. Türkiye geneli 

eğitim düzeyine göre öğretmen dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Türkiye’de Resmî Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Eğitim 

Düzeyine Göre Dağılım Tablosu (MEB, 2021) 

Mezuniyet Toplam Erkek Kadın 

ÖNLİSANS 11.798 7.088 4.710 

3 Yıllık 3.983 2.951 1.032 

Lisans 857.083 354.416 502.667 

Yüksek Lisans 118.465 57.707 60.758 

Doktora 2.340 1.192 1.148 

Toplam 993.669 423.354 570.315 

 

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında 

çalışan öğretmenlerin verileri incelendiğinde kadın öğretmen sayısının 

(570.315), erkek öğretmen sayısından (423.354) fazla olduğu görülmektedir. 

Özellikle Lisans mezunu olan öğretmenlerde bu farkın çok arttığı görülür. 

Öğretmenlerin akademik kariyerlerine göre dağılımında en yüksek orandan en 

düşük orana doğru baktığımızda ise; Lisans mezunu olanların %86,2, Yüksek 

Lisans mezunu olanların %12,0 Önlisans mezunu olanların % 1,2, 3 Yıllık 

fakülte mezunu olanların %0,4 ve Doktora mezunu olanların %0,2 oranında 

dağılım gösterdiği dikkat çekmektedir. Bu veriler Türkiye’de görev yapan 

öğretmenlerin büyük çoğunluğunun lisans mezunu olduğunu göstermesi 

bakımından önemlidir. Bu verilerin grafik olarak açılımı ise Şekil 1’de 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 1.Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Eğitim Kurumlarında 

Görev Yapan Öğretmenlerin (Eğitim Düzeylerine Göre Dağılım Grafiği ) (MEB, 

2021) 

Şekil 1’de Türkiye’de öğretmenlerin %86’sının üniversitelerin 4 yıllık 

fakültelerinden mezun oldukları açıkça görülmektedir. Türkiye’de 1990 
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yılından itibaren öğretmen eğitiminde 4 yıllık fakülte mezunu olma şartının 

(Dağlı, 2006)getirilmesi, son 30 yılda atanan öğretmenlerin 4 yıllık fakülteden 

mezun olmalarını ve lisans mezunu oranının artmasını sağlamış bu tarihten 

sonra 2 yıllık ve 3 yıllık önlisans mezunu öğretmen sayısı her geçen gün 

azalmıştır. 

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli görevlerden 

biri de yöneticilik görevidir. Türkiye’de yönetici olarak görev yapan 

öğretmenlerin durumu Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde üç çeşit 

yöneticilik görevi olduğu görülür. 

 

Tablo 2. Türkiye’de Resmî Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin 

Yöneticilik Görevi Yapanlara Göre Dağılımı (MEB, 2021) 

Yöneticilik Görevi Toplam Erkek  Kadın 

Okul Müdürü 32.483 29.135 3.348 

Müdür Başyardımcısı 2.425 2.189 236 

Müdür Yardımcısı 54.425 40.416 14.009 

Toplam 89.333 71.740 17.593 

 

Yönetici olan öğretmenlerin dağılımında en yüksek sayıya sahip olan 

müdür yardımcıları (54.425) ilk sırada yer alırken, ikinci sırayı okul müdürleri 

(32.483) bulunmaktadır. Müdür başyardımcısı sayısı ise kadronun belli 

kriterler gerektirmesi ve bu kadronun her okulda bulunmaması sonucu düşük 

seviyede (2.425) kalmaktadır. Yönetici öğretmenlerin cinsiyete göre dağımı 

incelendiğinde ise bütün kademelerde erkek yönetici sayısının kadın yönetici 

sayısından fazla olduğu görülmektedir. Genel ortalamada ise erkek yönetici 

oranı %80,3 iken kadın yönetici oranı %9,7’dir. Bu oranlara ait veriler, Şekil 

2’de sunulmuştur.  
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Şekil 2.Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Eğitim Kurumlarında 

Yönetici Öğretmenlerin Yöneticilik Görevine Göre Dağılımı (MEB, 2021) 
 

Şekil 2’de görüldüğü üzere erkek yönetici sayısının kadın yönetici 

sayısından fazla olmasında kadınların aile sorumlulukları sebebiyle 

yöneticilik görevini tercih etmemelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Coğrafya dersi Türkiye’de ortaöğretim kurumlarında bütün okul 

türlerinde, 9. ve 10.sınıflarda zorunlu bir derstir. Ancak; 11. ve 12.sınıflarda 

coğrafya dersinin seçmeli ders olması sebebiyle, özellikle Fen Liseleri ve 

Anadolu Liselerinin Fen Bilimleri alanındaki öğrenciler ile Meslek Lisesi 

öğrencileri tarafından seçilmediği, bu sebeple de coğrafya dersinin birçok 

okulun 11. ve 12. sınıfında yer almadığı görülmektedir. 

Bu bakımdan Coğrafya branşındaki öğretmenlerin eğitim düzeylerine 

göre dağılımı Tablo 3’te yer almaktadır. 

 
Tablo 3. Türkiye’de Coğrafya Alanında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğrenim 

Kademelerine Göre Dağılımı (MEB, 2021) 

Coğrafya Öğretmeni Toplam Erkek Kadın 

Lisans 8.754 5.959 2.795 

Yüksek Lisans 4.727 2.966 1.761 

Doktora 37 27 10 

Toplam 13.518 8.952 4.566 

 

Resmî eğitim kurumlarında görev yapan coğrafya öğretmenlerinin 

MEBBİS kayıtları incelendiğinde (Tablo 3 ve Şekil 3) erkek öğretmenlerin 

sayısının (13.518) kadın öğretmen sayısından (8.952) fazla olduğu 

görülmektedir. Bu öğretmenlerin akademik kariyerlerine göre dağılımında ise 

Lisans mezunu olanlar %64,8, Yüksek Lisans mezunu olanlar %35,0 ve 

Doktora mezunu olanlar ise %0,2 oranındadır. Bu veriler Türkiye’de 

Coğrafya öğretmenlerinin yarıdan fazlasının Lisans mezunu olduğunu 
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göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca bu veriler Yentür’ün (2019) 

çalışmasındaki veriler ile örtüşmektedir. 

 

 

 
Şekil 3. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Eğitim Kurumlarında Coğrafya 

Alanında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğrenim Kademelerine Göre Dağılımı (MEB, 

2021) 

 

3.3 İzmir ili Eğitim Öğretim Verileri 

Milli Eğitim Bakanlığının verileri (MEB, 2022) incelendiğinde 

Türkiye’nin nüfus olarak 3.büyük şehri olan İzmir ilinde 39.819 öğretmenin 

görev yaptığı görülmektedir. Bu öğretmenlerin branşlara göre dağılımı Tablo 

4’te yer almaktadır. 

 

Tablo 4. İzmir İlinde Branşlara Göre Öğretmen Sayıları 

Sıra 

No 
Branş Adı  

Toplam 

Mevcut 

Oran 

(%) 

1 Sınıf Öğretmenliği 8.380 21,05 

2 İngilizce 3.647 9,16 

3 Okul Öncesi Öğretmenliği 2.562 6,43 

4 Türkçe 2.106 5,29 

5 İlköğretim Matematik 2.070 5,20 

6 Rehberlik 1.797 4,51 

7 Fen Bilimleri 1.706 4,28 

8 Türk Dili ve Edebiyatı 1.672 4,20 

9 Beden Eğitimi 1.636 4,11 

10 Matematik 1.489 3,74 

11 Sosyal Bilgiler 1.125 2,83 
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12 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İ.H.L. Meslek Dersleri 1.056 2,65 

13 Özel Eğitim 1.025 2,57 

14 Müzik 922 2,32 

15 Bilişim Teknolojileri 821 2,06 

16 Görsel Sanatlar 816 2,05 

17 Tarih 691 1,74 

18 Teknoloji ve Tasarım 629 1,58 

19 Biyoloji 609 1,53 

20 Coğrafya 525 1,32 

21 Kimya/Kimya Teknolojisi 514 1,29 

22 Fizik 505 1,27 

23 Felsefe 445 1,12 

24 Almanca 251 0,63 

25 Diğer 2.820 7,08 

  TOPLAM 39.819 100,00 

 

İzmir ilinde 113 farklı branştaki öğretmenin sıralandığı Tablo 4’te 

veriler incelendiğinde en yüksek oranı %21,05 ile Sınıf öğretmenlerinin 

(8.380) oluşturduğu görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinden sonra sırası ile 

İngilizce öğretmenleri (%9,16), Okul Öncesi öğretmenleri (%6,43), Türkçe 

öğretmenleri (%5,29) ve İlköğretim Matematik öğretmenleri (%5,20) takip 

etmektedir. Araştırma konusunu oluşturan Coğrafya öğretmenleri ise bu 113 

branş arasında 525 öğretmen ve%1,32’lik oran ile İzmir ilinde 20.sırada yer 

almaktadır. Tabloda görüldüğü üzere özellikle ortaöğretim kurumlarında 9. ve 

10.sınıfların ders programlarında haftada ikişer saat olan Fizik, Kimya, 

Biyoloji, Tarih ve Coğrafya dersi öğretmenlerinin sayıları birbirine yakın 

olduğu görülmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı İstatistiklerine göre İzmir ilinde görev yapan 

öğretmenlerin cinsiyet bağlamında 30 ilçeye göre dağılımı Tablo 5’te 

görülmektedir. İlçelerin harf sırasına göre sıralandığı Tablo 5’te yer alan 

verile İzmir ilinin öğretmen dağılımını göstermektedir.  

Tablo 5. İzmir İlinde Çalıştıkları İlçelere ve Cinsiyetlerine Göre Öğretmen Sayıları 

Sıra No İlçe Adı Erkek 
Oran (%) 

 
Kadın Oran (%) Toplam 

1 Aliağa 261 25,84 749 74,16 1010 

2 Balçova 141 24,96 424 75,04 565 

3 Bayındır 139 37,98 227 62,02 366 
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4 Bayraklı 567 24,84 1716 75,16 2283 

5 Bergama 475 39,75 720 60,25 1195 

6 Beydağ 51 46,36 59 53,64 110 

7 Bornova 1110 27,34 2950 72,66 4060 

8 Buca 1274 32,36 2663 67,64 3937 

9 Çeşme 127 27,67 332 72,33 459 

10 Çiğli 472 24,89 1424 75,11 1896 

11 Dikili 134 35,54 243 64,46 377 

12 Foça 52 15,71 279 84,29 331 

13 Gaziemir 329 22,05 1163 77,95 1492 

14 Güzelbahçe 98 23,84 313 76,16 411 

15 Karabağlar 1105 28,30 2799 71,70 3904 

16 Karaburun 35 32,11 74 67,89 109 

17 Karşıyaka 696 26,21 1959 73,79 2655 

18 Kemalpaşa 359 32,28 753 67,72 1112 

19 Kınık 162 42,19 222 57,81 384 

20 Kiraz 160 39,51 245 60,49 405 

21 Konak 1198 31,41 2616 68,59 3814 

22 Menderes 262 29,18 636 70,82 898 

23 Menemen 523 28,88 1288 71,12 1811 

24 Narlıdere 103 19,40 428 80,60 531 

25 Ödemiş 530 40,03 794 59,97 1324 

26 Seferihisar 170 34,14 328 65,86 498 

27 Selçuk 151 35,20 278 64,80 429 

28 Tire 405 43,45 527 56,55 932 

29 Torbalı 698 36,04 1239 63,96 1937 

30 Urla 158 27,05 426 72,95 584 

  Toplam 11.945 30,00 27.874 70,00 39.819 

 

Tablo 5 verilerine göre en yüksek öğretmen sayısına sahip ilçeler 

sırası ile Bornova (4.060), Buca (3.937), Karabağlar (3.904), Konak (3.814) 

ve Karşıyaka (2.655) olarak görülmektedir. En düşük öğretmen sayısına sahip 

ilçeler ise Dikili (377), Bayındır (366), Foça (331), Beydağ (110) ve 

Karaburun (109) şeklinde sıralanmaktadır. Öğretmenlerin cinsiyete göre 
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dağılımında ise İzmir’de kadın öğretmenlerin oranı  %70,00 iken erkeklerde 

ise bu oran %30,00 seviyesindedir. Toplam 39.819 öğretmen içinde kadın 

öğretmenler ile erkek öğretmenler arasındaki fark 15.929 kişidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı İstatistiklerine göre İzmir ilinde öğrenim gören 

öğrencilerin cinsiyete göre 30 ilçede dağılımı Tablo 6’da görülmektedir. Harf 

sırasına göre sıralanan ilçeler incelendiğinde kız ve erkek öğrenci sayılarının 

birbirine yakın olduğu görülmektedir. 

Tablo 6. İzmir İlinde İlçelere ve Cinsiyetlerine Göre Öğrenci Sayıları 

 

No 
İlçe Adı 

Resmi Özel Genel Toplam 

Erkek % Kız % 
Topla

m 

Erke

k 
% Kız  % 

Topla

m 
 

1 Aliağa 8.484 

51,

6 7.973 

48,

4 16.457 850 

51,

2 809 48,8 1.659 18.116 

2 Balçova 3.760 

51,

1 3.594 

48,

9 7.354 209 

58,

9 146 41,1 355 7.709 

3 Bayındır 3.072 

50,

2 3.052 

49,

8 6.124 19 

65,

5 10 34,5 29 6.153 

4 Bayraklı 19.717 

50,

2 19.540 

49,

8 39.257 1.368 

53,

3 1.200 46,7 2.568 41.825 

5 Bergama 7.834 

51,

1 7.496 

48,

9 15.330 641 

55,

1 523 44,9 1.164 16.494 

6 Beydağ 795 

51,

0 763 

49,

0 1.558 0 0 0 0 0 1.558 

7 Bornova 34.821 

50,

6 33.996 

49,

4 68.817 9.571 

52,

1 8.790 47,9 18.361 87.178 

8 Buca 37.682 

50,

3 37.284 

49,

7 74.966 3.672 

51,

2 3.505 48,8 7.177 82.143 

9 Çeşme 3.269 

53,

7 2.819 

46,

3 6.088 240 

52,

3 219 47,7 459 6.547 

10 Çiğli 14.208 

50,

9 13.688 

49,

1 27.896 3.734 

52,

9 3.330 47,1 7.064 34.960 

11 Dikili 2.483 

52,

2 2.275 

47,

8 4.758 132 

61,

7 82 38,3 214 4.972 

12 Foça 1.856 

53,

7 1.600 

46,

3 3.456 48 

60,

8 31 39,2 79 3.535 

13 Gaziemir 11.100 

50,

9 10.719 

49,

1 21.819 4.263 

51,

3 4.052 48,7 8.315 30.134 

14 Güzelbahçe 2.342 

50,

4 2.308 

49,

6 4.650 3.513 

50,

5 3.447 49,5 6.960 11.610 

15 Karabağlar 36.491 

51,

1 34.922 

48,

9 71.413 1.142 

53,

1 1.008 46,9 2.150 73.563 

16 Karaburun 603 

55,

3 487 

44,

7 1.090 2 

22,

2 7 77,8 9 1.099 

17 Karşıyaka 20.180 

50,

5 19.817 

49,

5 39.997 3.711 

50,

2 3.680 49,8 7.391 47.388 

18 Kemalpaşa 9.510 

50,

2 9.452 

49,

8 18.962 701 

63,

5 403 36,5 1.104 20.066 

19 Kınık 2.502 

51,

0 2.404 

49,

0 4.906 0 0 0 0 0 4.906 

20 Kiraz 3.317 

50,

8 3.215 

49,

2 6.532 0 0 0 0,0 0 6.532 

21 Konak 30.580 

52,

7 27.458 

47,

3 58.038 2.700 

46,

8 3.068 53 5.768 63.806 
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22 Menderes 7.405 

50,

6 7.225 

49,

4 14.630 333 

54,

5 278 45,5 611 15.241 

23 Menemen 15.772 

50,

9 15.194 

49,

1 30.966 3.382 

55,

3 2.729 44,7 6.111 37.077 

24 Narlıdere 3.185 

51,

6 2.991 

48,

4 6.176 1.948 

51,

3 1.850 48,7 3.798 9.974 

25 Ödemiş  9.459 

50,

4 9.325 

49,

6 18.784 722 

49,

6 734 50,4 1.456 20.240 

26 Seferihisar 3.495 

52,

0 3.221 

48,

0 6.716 79 

53,

0 70 47,0 149 6.865 

27 Selçuk 3.100 

53,

2 2.724 

46,

8 5.824 59 

48,

0 64 52,0 123 5.947 

28 Tire 6.846 

50,

8 6.641 

49,

2 13.487 420 

49,

4 430 50,6 850 14.337 

29 Torbalı 18.662 

50,

6 18.199 

49,

4 36.861 2.124 

62,

6 1.269 37,4 3.393 40.254 

30 Urla 3.375 

49,

7 3.419 

50,

3 6.794 861 

51,

3 817 48,7 1.678 8.472 

GENEL 

TOPLAM 

325.90

5 

50,

9 

313.80

1 

49,

1 

639.70

6 

46.44

4 

52,

2 

42.55

1 47,8 88.995 

728.70

1 

 

Tablo 6 verilerine göre en yüksek öğrenci sayıları Bornova (87.178), 

Buca (82.143), Karabağlar (73.563), Konak (63.806) ve Karşıyaka (47.388) 

ilçelerinde görülmektedir. En düşük öğrenci sayılarına sahip ilçeler ise Dikili 

(4.972), Kınık (4.906), Foça (3535), Beydağ (1.558) ve Karaburun (1099) 

şeklinde sıralanmaktadır. Bu dağılım Tablo 6’daki öğretmen dağılım tablosu 

ile örtüşmektedir. Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre dağılımında erkek 

öğrencilerin oranı %51,10 iken, kız öğrencilerin oranı %48,90’dır. Kız ve 

erkek öğrenciler arasındaki fark devlet okulunda birbirine daha yakın 

(E:%50,9-K:%49,1) iken, özel okullarda daha uzak (E:%52,2-K:%47,8) 

seviyededir. 

İzmir ilinde okul türlerine göre öğrenci sayılarına ait veriler Tablo 

7’de görülmektedir. Tablodaki veriler resmî ve özel okul türüne göre 

verilmiştir.  

Tablo 7. İzmir İlinde Okul Kademelerine ve Türlerine Göre Öğrenci Sayıları 

Okul Türü Resmî Oran (%) Özel Oran (%) Toplam 

Anaokulu 47.733 69,92 20.535 30,08 68.268 

İlkokul 213.368 91,25 20.454 8,75 233.822 

Özel Eğitim 1. Kademe 380 100,00 0 0,00 380 

Ortaokul 186.958 89,62 21.665 10,38 208.623 

İmam Hatip Ortaokulu 11.735 100,00 0 0,00 11.735 

Özel Eğitim 2. Kademe 420 100,00 0 0,00 420 

Anadolu Lisesi 98.340 83,86 18.921 16,14 117.261 
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Fen Lisesi 2.680 43,27 3.514 56,73 6.194 

Sosyal Bilimler Lisesi 1.141 100,00 0 0,00 1.141 

Özel Eğitim 3. Kademe 587 100,00 0 0,00 587 

İmam Hatip Lisesi 9.689 100,00 0 0,00 9.689 

Müzik Ve Sahne Sanatları Lisesi 115 100,00 0 0,00 115 

Güzel Sanatlar Lisesi 593 93,98 38 6,02 631 

Meslek Lisesi 65.376 94,41 3.868 5,59 69.244 

Spor Lisesi 591 100,00 0 0,00 591 

TOPLAM 639.706 87,79 88.995 12,21 728.701 

 

İzmir’de öğrencilerin okul kademelerine ve türlerine göre öğrenci 

sayıları incelendiğinde en yüksek öğrenci sayısı ilkokul (233.822) 

kademesinde yer almaktadır. İlkokulları, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Meslek 

lisesi türleri takip etmektedir. En düşük öğrenci sayıları ise Özel Eğitim, 

Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerindedir. Tablo 

7 verilerine göre İzmir ilinde resmî ve özel okul oranları arasında ise büyük 

bir fark görülmektedir. Devlet okullarında 639.706 öğrenci (%87,79) öğrenim 

görürken, özel okullarda toplam 88.995 (%12,21) öğrenci öğrenim 

görmektedir.  

İzmir ilindeki eğitim verilerinden biri de okul türlerine göre okul 

sayılarıdır. Okul sayılarına ait veriler Tablo 8’de görülmektedir. Tablodaki 

veriler resmî ve özel okul türüne göre verilmiştir.  

Tablo 8. İzmir İlinde Okul Kademelerine ve Türlerine Göre Öğrenci Sayıları 

Okul Türü Resmî Oran (%) Özel Oran (%) Toplam 

Anaokulu 86 18,42 381 81,58 467 

İlkokul 660 82,50 140 17,50 800 

Özel Eğitim 1. Kademe 21 100,00 0 0,00 21 

Ortaokul 443 74,45 152 25,55 595 

İmam Hatip Ortaokulu 39 100,00 0 0,00 39 

Özel Eğitim 2. Kademe 33 100,00 0 0,00 33 

Anadolu Lisesi 134 48,38 143 51,62 277 

Fen Lisesi 7 10,94 57 89,06 64 

Sosyal Bilimler Lisesi 3 100,00 0 0,00 3 

Özel Eğitim 3. Kademe 25 100,00 0 0,00 25 

İmam Hatip Lisesi 49 100,00 0 0,00 49 
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Güzel Sanatlar Lisesi 2 100,00 0 0,00 2 

Meslek Lisesi 117 87,97 16 12,03 133 

Spor Lisesi 2 100,00 0 0,00 2 

Toplam 1.621 64,58 889 35,42 2.510 

 

Tablo 8’deki verilere göre İzmir ilinde devlet okulları incelendiğinde 

en yüksek okul sayısının ilkokul kademesinde (660) olduğu görülmektedir. 

İlkokulları, Ortaokullar (443), Anadolu Lisesi (134) ve Meslek lisesi (117) 

sayıları takip etmektedir. En düşük okul sayıları ise Güzel Sanatlar Lisesi (2), 

Spor Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi (3), Fen Lisesi (7) ve Özel Eğitim 

kurumları (21) oluşturmaktadır. Tablo 8 verilerine göre İzmir ilinde resmî ve 

özel okul oranları arasındaki fark öğrenci sayılarına göre daha düşüktür. 

Resmî okul sayılarının oranı %64,58 iken, özel okul sayılarının oranı 

%35,42’dir. İzmir ilinde özel okulların sayıları incelendiğinde en yüksek 

sayıların Anaokulu kademesinde (381) olduğu görülmektedir. Anaokullarını; 

Ortaokul (152), Anadolu Lisesi (134), İlkokul (140), Fen Lisesi (57) ve 

Meslek Liseleri (16) takip etmektedir. 

İzmir ilinde eğitim göstergelerden biri de okulların sahip olduğu 

teknolojik araçlardır. Milli Eğitim Bakanlığının 2012 yılından itibaren 

başlattığı Fatih Projesi kapsamında bütün resmî eğitim kurumlarına etkileşimli 

tahta ve internet altyapısı kurulmuştur. Bu sayede eğitimde fırsat eşitliğinin 

sağlanması hedeflenmektedir (MEB, 2022b). İzmir ilinde ilçelere göre 

etkileşimli tahta kurulumu yapılmış olan okul sayıları Tablo 9’da verilmiştir. 

 
Tablo 9. 2021 yılı Fatih Projesi Envanter Modülüne Göre İlçelere Göre Etkileşimli 

Tahta Kurulumu Yapılan Okul Sayıları (MEB, 2022b). 

Sıra İlçe 
ET Olan Okul 

Sayısı 
Sıra İlçe 

ET Olan 

Okul 

Sayısı 1 Konak 95 16 Aliağa 30 

2 Karabağlar 81 17 Urla 24 

3 Bornova 71 18 Kiraz 20 

4 Buca 70 19 Bayındır 19 

5 Torbalı 58 20 Çeşme 19 

6 Karşıyaka 57 21 Balçova 16 

7 Menemen 57 22 Dikili 16 

8 Bayraklı 47 23 Narlıdere 16 

9 Bergama 45 24 Seferihisar 15 
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10 Kemalpaşa 42 25 Selçuk 15 

11 Ödemiş 42 26 Foça 14 

12 Tire 40 27 Güzelbahçe 14 

13 Menderes 39 28 Kınık 12 

14 Gaziemir 35 29 Beydağ 6 

15 Çiğli 33 30 Karaburun 3 

  Genel Toplam 1051  

 

Tablo 9 incelendiğinde, 2021 yılı sonu itibariyle Fatih Projesi 

kapsamında İzmir ilinde ilçelere göre etkileşimli tahta bulunan okul 

sayılarının farklılık gösterdiği görülmektedir. İlçelerin okul ve öğrenci 

sayılarına paralel olarak etkileşimli tahta kurulan okul sayısı açısında Konak 

(95), Karabağlar (81), Bornova (71) ve Buca (70) ilçeleri ilk dört sırayı 

almaktadır. Buna karşılık Güzelbahçe (14), Kınık (12), Beydağ (6) ve 

Karaburun (3) ilçeleri ise son dört sırayı paylaşmaktadır. 

İzmir ilinde bulunan 7 üniversitenin 4’ünde coğrafya bölümü yer 

almaktadır. Bunlardan üçünde bulunan Fen-Edebiyat ve Sosyal-Beşeri 

Bilimler Fakültesinde coğrafya bölümü yer alırken, birindeki Eğitim 

fakültesinde coğrafya öğretmenliği bölümü (Tablo 10) yer almaktadır (YÖK, 

2022). Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya 

Öğretmenliği Bölümü coğrafya öğretmeni yetiştirme açısından Türkiye’de 

bulunan 7 eğitim kurumundan biridir (İnce ve Sağdıç, 2020). 

 
Tablo 10. İzmir İlinde Coğrafya Bölümü Yer Alan Üniversiteler ve Kontenjanları 

(YÖK, 2022) 

Üniversite Fakülte Bölüm Kontenjan 

Dokuz Eylül 

Üniversitesi  
Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği 

20 

Ege Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi Coğrafya   70 

İzmir Bakırçay 

Üniversitesi 

Fen Edebiyat 

Fakültesi Coğrafya   

70 

İzmir Katip Çelebi 

Üniversitesi   

Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Fakültesi Coğrafya   

50 

 

İzmir’deki üniversitelerde bulunan Coğrafya bölümlerine kayıtlı 

öğrenci sayıları farklılık göstermektedir. Üniversitelerin özellikleri, kapasitesi 

ve kadrosu gereği 70 ile 20 arasında öğrenci aldıkları görülmektedir. İki 

üniversite coğrafya bölümüne öğrenci alımı açısından 30 yıldan fazla bir 
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geçmişe sahip iken, iki üniversite ise coğrafya bölümüne henüz yeni öğrenci 

alımına başlamıştır. 

SONUÇ 

Araştırma sonuçlarına bakıldığında, Türkiye’de öğretmenlerinin 

büyük çoğunluğunun lisans mezunu olduğu ve kadın öğretmen sayısının erkek 

öğretmen sayısından fazla olduğu sonuçlarına ulaşılmaktadır. Doktora 

mezunu öğretmenlerin ise %0,2 oranıyla çok düşük seviyede olduğu, bunun 

arttırılması için doktora eğitiminin teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de öğretmenlerin yönetici olma durumu ele alındığında, 

dağılımında en yüksek oranı müdür yardımcıları oluşturmaktadır. Araştırma 

sonuçlarına göre yöneticilik görevinin dağılımında erkek yöneticilerin 

oranının (%80,3) kadın yöneticilerin oranından (%9,7) çok yüksek olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bu sonucun ortaya çıkmasında kadınların aile sorumlulukları 

sebebi ile yöneticilik görevini tercih etmemelerinin etkili olduğu 

düşünülmektedir. 

Araştırma sonuçlarından biri de Türkiye çapında coğrafya 

öğretmenlerinin 13.518 kişi olmasıdır. Burada ortaya çıkan en önemli sonuç 

coğrafya öğretmenlerinin çoğunluğunun erkek olması ve lisans mezunu 

olmasıdır. Türkiye geneli bütün öğretmenlerde görülen %0,2 seviyesindeki 

doktora mezun oranının, coğrafya öğretmenleri için de %0,2 olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

İzmir ilinin branş bazında öğretmelerinin incelenmesi sonucunda 

Sınıf öğretmenlerinin, İngilizce öğretmenlerinin, Okul Öncesi 

öğretmenlerinin, Türkçe öğretmenlerinin ve İlköğretim Matematik 

öğretmenlerinin dağılımına göre en yüksek orana sahip oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca coğrafya öğretmenlerinin İzmir ilinde bütün öğretmenler 

içinde %1,32’lik oran ile 20. sırada yer aldığı sonucu elde edilmiştir. Bu 

sonucun, coğrafya dersinin sadece ortaöğretim kurumlarında yer alması ve 

sadece 9. ve 10.sınıfların ders programlarında haftada ikişer saat zorunlu 

olarak bulunmasından ve bazı okul türlerinde seçmeli ders olarak tercih 

edilmemesinden kaynaklandığı görülmüştür. 

İzmir ilinin ilçelerine göre öğretmen sayısı dağılımına bakıldığında en 

yüksek oranın Bornova, Buca, Karabağlar, Konak ve Karşıyaka ilçelerine ait 

olduğu buna karşılık en düşük oranların ise Dikili, Bayındır, Foça, Beydağ ve 

Karaburun ilçelerine ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan araştırmada 

elde edilen bulgulara göre İzmir’de kadın öğretmenlerin oranı (%70) erkek 

öğretmenlere oranla (%30) çok yüksektir. 



169 | Eğitim Alanında Güncel Bilimsel Araştırmalar 

 

İzmir’de öğrenci sayılarının ilçelere göre dağılımı farklı olsa da, 

cinsiyete göre dağılım açısından ele alındığında kız ve erkek öğrenci sayıları 

birbirine yakındır. Bornova, Buca, Karabağlar, Konak ve Karşıyaka 

ilçelerinde en yüksek öğrenci sayıları görülürken, Dikili, Kınık, Foça, Beydağ 

ve Karaburun’da en düşük öğrenci sayıları yer almaktadır. Bu veriler İzmir ili 

öğretmen dağılımı ile de örtüşmektedir. Ayrıca okul, öğretmen ve öğrenci 

sayıların ilçelere göre İzmir genelinde farklı dağılımı, coğrafi faktörlerin 

eğitim hizmetlerinin dağılımına ve kalitesine etki ettiğini göstermesi açısından 

önemlidir. Bu sonuç Ay (2009)’ın yaptığı araştırma ile örtüşmektedir. 

Araştırmada sonucunda İzmir’de en yüksek öğrenci sayısının ilkokul 

(233.822) kademesinde olduğu ve onu Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Meslek 

Lisesi türlerinin izlediği sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer sonuç ise İzmir ilinde 

resmî (%87,79) ve özel okul (%12,21) öğrenci sayıları arasında büyük bir fark 

olmasıdır. 

İzmir ilinde devlet okulları incelendiğinde en yüksek okul sayısının 

İlkokul kademesinde (660) olduğu ardından Ortaokullar (443), Anadolu 

Liseleri (134) ve Meslek Liselerinin (117) geldiği tespit edilmiştir. Buna 

karşılık İzmir ilinde özel okulların sayıları incelendiğinde en yüksekten en 

düşüğe doğru Anaokulları (381), Ortaokullar (152), İlkokullar (140), Anadolu 

Liseleri (134), Fen Liseleri (57) ve Meslek Liseleri (16) şeklinde sıralandığı 

tespit edilmiştir. Bu sonuç ile Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri gibi bazı 

okul türlerinin özel kurumlarda görülmediği belirlenmiştir. 

İzmir ilinde Fatih Projesi kapsamında ilçelerde etkileşimli tahta 

kurulan okul sayısının farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  

İzmir ilinde bulunan dört üniversitede coğrafya bölümü bulunmakta 

ve bu üniversiteler özellikleri, kapasitesi ve kadro genişliği gereği farklı 

sayıda öğrenci almaktadır. İzmir’de toplam dört üniversitede yılda 210 

öğrencinin coğrafya eğitimine başlaması, coğrafya eğitimine katkı açısından 

önemlidir. 

Sonuç olarak İzmir’in eğitim verileri incelendiğinde, şehrin hızlı göç 

aldığı, bunun eğitim verilerini sürekli değiştirdiği, bu sebeple öğretmen, okul, 

derslik ihtiyacının arttığı anlaşılmaktadır. Bu haliyle İzmir’de eğitim dinamik 

bir yapıya sahiptir. Özelde İzmir’in ve genelde Türkiye’nin eğitimde bölgesel 

farklılıkların giderilmesi için sosyolojik, ekonomik ve yönetimsel tedbirlerin 

alınması, eğitim için fiziki altyapının hızlı bir şekilde tamamlanması, il 

genelinde orantılı bir öğretmen dağılımının sağlanması önerilmektedir. Ayrıca 

görülen eksikliklerin giderilmesi ve eğitimin daha iyi seviyeye ulaşması için 

proje tabanlı eğitimin yaygınlaştırılması önerilmektedir. 
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GİRİŞ 

Afet : Toplumun bütününü veya belirli kesimleri için fiziksel, 

ekonomik ve sosyal kayıplar yaratan, gündelik  yaşamı ve insan aktivitelerini  

aksatan veya sekteye  uğratan, yaşayanların baş etme kapasitesinin  olmadığı 

doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay. Afet bir olayın kendisi değil,  

meydana getirdiği neticedir.( Afad Sözlük 2022. ) 

OLAY YERİ YÖNETİMİ  

Türkiye’de afetlerden önce, afet anı ve afetlerden sonrası ile ilgili 

olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşun görev ve sorumluluğu 

bulunmaktadır. “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)” ve buna bağlı olmak 

üzere illerimizde gerçekleştirilen “Afet Müdahale Planları (AMP)” bilhassa 

müdahale ve ön rehabilite çalışmalarında rolü bulunan kurum ve kuruluşların 

adlarını, yapmaları gereken görevleri detaylı bir biçimde vermektedir 

(Eryılmaz, Çavuş, Kurtipek, Doğrucan, Durusu, Güleç & Şahin, 2007 : 744-

752). Bunun yanı sıra ülkemizde, afetler konusuna ilişkin meydana gelen 

zararları minimize etme ve daha iyi hale getirme çalışmaları, planları ve 

bunlara ilişkin bir yönetmelik henüz bulunmadığı için  bu alanda açıklık 

mevcuttur. 

Olay yeri yönetimi oldukça kompleks görevlerin eş zamanlı olarak 

yerine getirilmesini içermektedir. Profesyonel olarak afet müdahale biriminde 

yer alan ekipler, olay yerinin tespit ve keşif edilmesi, güvenli alanların 

yaratılması ile acil müdahale çalışmalarını baslatırlar. Bununla birlikte 

afetlerin ardından genelde yarım saat içinde vatandaşlar olay yerinde bir araya 

gelerek yardımlaşma ve arama kurtarma çalışmalarına doğrudan katılırlar. 

“Afet Gönüllüleri (AG)” ise en geç üç saat içinde olay mahalinde organize 

olup acil müdahale çalışmalarını yürütür. İlk 24 saate kadar ülkenin genelinde 

acil müdahale seferberliğİ başlar (Kadıoğlu, 2015: 190). 

Öte taraftan olay yerinde birimlerin güvenli bir biçimde yer almaları 

için rüzgâr gibi doğal koşulların da kesinlikle takip edilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle olay yeri farklı hatlar olarak belirlenmektedir. Bunlar; soğuk, ılık 

ve sıcak bölge hatları şeklinde sınıflandırılarak olay yeri kordon altına 

alınmalıdır. Tedavi ve destek zonu olarak soğuk bölge, güvenlik çemberinin 

ılık bölgeden itibaren oluşturulduğu ve kolluk kuvvetlerince giriş ve çıkışların 

kontrol edildiği alanı ifade eder (Usta, Torpuş & Küçük, 2017). Kısıtlı zon 

olarak sıcak bölge, en fazla kontamine olan ve olayın gerçekleştiği yerin 

çevresidir. Kontaminasyonun sağlandığı alan ise ılık bölge olarak ifade edilir 

ve aynı zamanda bulaş ve bulaşılıktan arındırılmış diğer bir deyişle 
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“dekontaminasyon koridorunun” sağlanmış olduğu alanı ifade etmektedir 

(Kadıoğlu, 2015: 190)  

Esasında olay yeri yönetimi ile ilgili olarak mühim olan birçok 

kavram söz konusu olup bunlarda biri de triaj kavramıdır. Bu metinde triaj 

kavramı incelenmektedir. Bazı zamanlar, acil durum olay sahasında 

kurtarılma ve yardım bekleyen çok sayıda yaralı bulunabilir. Böylesi bir anda 

ivedilikle karar verip durumunun öncelik olduğu kişiler tespit edilir. Kurtarma 

esnasında ılık bölgede yapılan bu işleme triaj yani “tıbbi olmayan ayırma” 

denilmektedir (Kadıoğlu, 2015: 190). Triaj konusu ile ilgili olarak ayrıntılı 

bilgiye ilerleyen bölümlerde yer verilecek olup öncelikle olay yeri ve 

hedeflerini inceleyelim. 

OLAY YERİ VE HEDEFLERİ 

Tehlike ve risk analizleri yapıldıktan sonra tespit edilen riskler, 

yapılan risk azaltma çalışmaları sonrası olabildiğince azaltılmaktadır. Ancak 

tamamen sıfırlanmamaktadır. Bu noktada geri kalan baş etmesi mümkün olan 

riskler için de müdahaleye hazır olunması gerekmektedir (Işık, Aydınoğlu, 

Koç, Gündoğdu, Korkmaz & Ay., 2012 : 82-123). Müdahalenin ilk birkaç 

saati bilhassa ikincil afetlerin yaşanmaması, can ve mal kayıpların minimuma 

indirgenmesi için oldukça mühimdir (Kadıoğlu, 2015: 182). Bu bağlamda 

profesyonel afet müdahale timleri, olayın meydana geldiği sahada “tespit, 

keşif ve güvenli bölgelerin oluşturulması” ile acil müdahaleye girişirler. Aynı 

zamanda meydana gelen bir afetin sonrasında yarım saat gibi kısa bir süre 

içinde halk da yardım çalışmalarına katılmakta ve gerektiğinde ülke çapında 

seferberlik başlatılmaktadır. Elbette bu çalışmalar afet anında yapıldığı gibi 

çok daha öncesinden alınan önleme çalışmaları da söz konusudur (Kadıoğlu, 

2015: 185). 

Bir afet bölgesine ivedilikle ulaşan keşif ekiplerinden sonra arama ve 

kurtarma timleri, yerel/bölgesel afet gönüllüleri ya da profesyonel timler olay 

sahasına ulaşır ulaşmaz sırası ile şu görevleri yerine getirmektedirler: 

• Komutayı üstlenmek,  

• Olayı analiz edip değerlendirmek, 

• Olay yerini kısımlama, 

• Olay komuta merkezinin yerini belirlemek, 

• Olay yerinde “güvenlik çemberlerini” oluşturmak,  

• Güvenlik görevlilerini seçmek, 

• Hazırlanma alanını meydana getirmek.  
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Olay yerinde intizam sağlamak ve verimli bir çalışma yürütmek için 

atılması gereken bu adımlar, hedeflerin kısa sürede gerçekleşmesine ve 

müdahalenin organize bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Olay 

yerinde komutayı üstlenmek; ilk müdahale edenin duruma komuta edeceği ve 

küçük ya da eksiklik olsa bile olay komuta sistemini sağlamaya çalışarak 

bağımsız hareket edilmesini ve çoklu komutaların engellenmesini 

sağlamaktadır. Aynı zamanda müdahalede bulunanların da görevli kişiler 

olması ile olay yeri güvence altına alınmış olur. Olayın analiz edilip 

değerlendirilmesiyle; tehlikenin tipi, muhtemel yaralı sayısı, tehdit altındaki 

bulunan alanın büyüklüğü ve takip eden ikincil olay gerçekleşme ihtimalini 

içermektedir (Işık vd., 2012 : 82 - 123). Bundan dolayı ilk değerlendirme 

yapılarak birtakım ön kararlar verilmektedir. Bu kararlar için “neye sahibim, 

ne yapmam gerekiyor, ne yapıyorsunuz, hangi kaynaklara gereksinimim 

bulunmakta” gibi temel sorular sorulur. Öte taraftan olay yerini kısımlama ve 

güvenlik çemberleri oluşturulur. Bu gerçekleştirmek için; olay yeri idare 

edilebilir, denetlenebilir coğrafi sahalara ayrılır, elde bulunan kaynakların 

gereksinim duyulan yere aktarılması sağlanır ve tüm riskli vakalar potansiyel 

olarak üç standart çemberde gruplandırılır. Olay komuta merkezini noktası 

belirlenir ve bu genelde, ilk müdahale edenin aracında başlamaktadır (Usta 

vd., 2017).  Olay yerine ulaşan timlerin ilk yapması gereken kendi içlerinde 

ve merkez ile koordinasyon kurarak sağlıklı bir iletişim gerçekleştirmeleri, 

arama kurtarma teknik ve yöntemlerine uygun aynı zamanda yerel 

hassasiyetleri gözeterek çalışmalarıdır. Bu maçla: 

• İmkân varsa yüz yüze iletişime geçilmelidir. 

• Telsiz ya da telefon kullanma trafiğini azaltılmalıdır. 

• Teçhizat sağlam, güvenilir ve alanda daha önceden test edilmelidir. 

• Telsiz kullanılıyorsa kod veya şifre kullanma.  

• Hiç bir şey bulunmuyorsa koşan birilerini mesajları iletmesi 

amacıyla görevlendirmek gibi hassasiyetler gösterilebilir. 

Olay mahallinde can kayıpları kısa sürede hızla artabileceğinden 

dolayı arama ve kurtarma çalışmaları hızla başlatılmalıdır. Araştırmalar 

gösteriyor ki trafik kazalarında gerçekleşen ölüm vakalarının % 50’lik oranı 

ilk dakikalarda gerçekleşmektedir. Oysa trafik kazası neticesinde, ortaya çıkan 

yaralanma vakalarında bilinçli bir ilk yardım çalışması ile ölüm vakalarının % 

15 ile %18‘i; hızlı müdahale ve profesyonel acil yardımla ise %20- %25’i 

önlenebilen vakalardır. Son zamanlarda “112 Acil Sağlık Hizmetlerinin” 
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yaygın bir hale gelmesi ve alınan tedbirlerle her yıl ölüm sayısının azaldığı 

dikkat çekmektedir (Kadıoğlu, 2015: 186-189). 

Öte yandan olay bölgesinde timlerin güven içinde konuşlanması 

amacıyla, rüzgâr gibi doğa koşullarının izlenmesi elzemdir. Bundan dolayı 

olay yerindeki meteorolojik durumlar zamansal olarak kontrol edilmeli ve 

gerektiğinde olay yeri amiri, tim sorumlularına gibi kişilere bildirilerek 

kontrol bölgelerinde kurulacak olan karargâhların güvenliği sağlanmalıdır 

(Işık vd., 2012 : 82 - 123). Böylelikle tehlike sahsına ulaşan ilk timler 

güvenlik ve müdahale timlerince olayın meydana geldiği noktadan yeteri 

kadar uzaklıkta ve doğru tarafta, olaydan etkilenmeyecek bir hat güvenliği 

için kordon altına alınıp, bölgenin giriş ve çıkışları denetlenir. Bununla 

birlikte olay sabotaj veyahut terör saldırısı olarak meydana gelmişse 

müdahaleyi geciktirmek, mani olmak maksadıyla farklı bombalı tuzaklar da 

hazırlanmış olabilir. Böylesi bir durumda kurtarma çalışmalarına girişilmeden 

evvel uygun korunma donanımına sahip olan bomba imha ekipleri tarafından 

alanın temiz olup olmadığı denetlenmeli ve olay bölgesine girişlerin kısıtlı 

hale getirilmesi gerekmektedir (Eryılmaz vd., 2007 : 744-752). Buna göre bir 

olay yeri farklı hatlardan meydana gelmektedir. Bunlar; “sıcak, ılık ve soğuk 

bölge hatları” olarak işaretlenmekte ve bir kordona alınmaktadır. Bu 

bakımdan böylesi kontrol bölgeleri oluşturulurken:  

• Olay bölgesine bilinmeden girilmesine mani olmak adına, giriş 

kısımlarının güvenliğini sağlamalıdır. 

• Gerektiği durumlarda kontrol alanlarını genişletilmeye ya da 

daraltılmaya hazır olmalı.  

• Her tim ilgili olduğu alanda ve kurumunda kendi güvenlik sahasında 

çalışmalıdır. 

Yukarıda sözü edilen güvenlik bölgelerinin farklı özellikleri 

mevcuttur. Sıcak bölge diğer bir deyişle kısıtlı zon, olayın meydana geldiği 

alanın çevresini ifade etmektedir.             Aynı zamanda sıcak bölge en fazla 

kontamine olmuş alanı temsil etmektedir. Sıcak bölgenin alanı belirlenirken 

farklı ölçütler söz konusudur. Örneğin, kimyasal bir tehlike söz konusu 

olduğu zaman cihaz göstergesindeki en düşük değer baz alınmakta ve ona 

göre işaretleme yapılmaktadır. Eğer radyasyon tehlikesi söz konusu ise 0.01 

mSv ya da 1 mikro Sv değeri baz alınmaktadır. Ancak biyolojik bir kirlenme 

söz konusu ise bu kirlenme cihazla anında tespit edilemediği için sağlık 

ekipleri tarafından belirlenebilir. Aslında sıcak bölge tam olarak bir 

kontaminasyon sahası olup bu sahada; giyisiler uygun olmalı, alana sınırlı 
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sayıda kişi girebilmeli, bununla birlikte bu sahadaki her şeyin kontamine 

kabul edilmesi gerekmektedir (Işık vd., 2012 : 82 - 123). Ayrıca olayın 

büyüklüğünce personel bulundurulmalı ve kazazedelerin kirletici nesnelerle 

irtibatı önlenmeli ve /veya kesilip kazazedeler ılık bölgeye transferi 

sağlanmalıdır. Bununla birlikte sıcak bölgeden çıkarken her şeyin ve her 

bireyin dekontamine edilmesi sağlanmalıdır. 

Ilık bölge diğer bir deyişle “triaj ve temizlik zonu” olan bu bölgede; 

sıcak bölgeden bu alana nakledilenleri yönlendirip ve “dekontamine etmek” 

amacıyla biri ekip görevlisi, olmak üzere ikisi “dekontaminasyon sorumlusu” 

üç personel görevlendirilmektedir. Ilık bölge hattı tespit edilirken yine sıcak 

bölgede olduğu gibi kimyasal, radyasyon ve biyolojik tehlikeler göz önünde 

bulundurulur. Buna göre kimyasal tehlikede söz konusu ise meteorolojik 

unsurlar dikkate alınarak sıcak bölge hattından 100-250 m bir uzaklık 

belirlenir. Radyasyon tehlikesi bulunduğu zaman 0.01 mSv değeri baz 

alınmaktadır.  Biyolojik kirlenme mevcut ise yine sağlık ekipleri devreye girer 

ve onlar tarafından belirlenir. Neticede ılık bölge, bir bakıma 

kontaminasyonun kontrolünün sağlandığı sahadır. Bu yönden bu alanda 

uygun koruyucu giysi giyilmeli, çalışanların ve ekipmanların sıcak zona ve 

dekontaminasyon sahasına erişimini denetleyen kontrol noktaları 

kurulmalıdır.  

Soğuk bölge tedavi ve destek zonunda ise ılık bölge hattından itibaren 

bir güvenlik alanı meydana getirilir, ayrıca bölgeye giriş çıkışlar da ancak 

kolluk kuvvetleri tarafından sağlanır . Bu alanda ekipler çalışırken koruyucu 

giysiler giymek durumunda değillerdir. Diğer bir deyişle bu alan güvenli 

alandır. Bu alan personelin toplandığı, komuta merkezinin düzenlenip 

kurulduğu, ilk yardım hizmetlerinin sunulduğu ve tedavinin gerçekleştiği 

hattır. Bu bölgede basın bilgilendirme merkezleri de kurulabilir. Yine bu 

bölgede acil bakım, nakletme, komuta merkezi, tıbbi gözlem ve rehabilitasyon 

alanları meydana getirilmektedir (Kadıoğlu, 2015: 192).  

OLAY YERİ YÖNETİMİNDE TRİAJ 

Olay yeri yönetiminde, birbirinden önemli pek çok faktör 

bulunmaktadır. Afet ve acil durum vakalarında müdahalede konusunda 

mühim olan hususlardan bir başkası triajdır. Yaşanan olaylarda bazen olay 

yerinde kurtarılma ve yardım bekleyen oldukça fazla yaralı olabilir. Böylesi 

bir durum gerçekleştiğinde, çok hızlı karar verilerek durumu acil ve öncelikli 

olanlar tespit edilmelidir (Eryılmaz vd., 2007 : 744-752). İşte, kurtarma 
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esnasında ılık sahada gerçekleştirilen bu işleme triaj “tıbbi olmayan ayırma” 

denilmektedir.  

Fransızca kökenli olan triaj kelimesi, “ayıklamak, ayırmak” manasına 

gelen bir kavramdır. Triaj, “seçmek, ayıklamak, sınıflandırmak, sıralamak, 

hasta ve yaralıların yaşamlarını tehdit eden durumlarına göre sıralanması” 

olup kelime anlamı “sınıflandırma”dır (Güngör, 2010: 262-265).  

Afetlerde triaj, fazlaca sayıda bireyin etkilendiği durumlarda nitelikli 

ve verimli bakım sağlamak amacı ile afetten etkilenenlerin durumlarının 

ciddiyetine göre ayrılması için kullanılmaktadır. Buna göre sıklıkla kullanılan 

yöntem ise “basit sınıflandırma hızlı müdahale (bshm)” yöntemidir. Bu 

yöntemde hedef çok kişiye etkili bir şekilde yardım ulaştırmak olup 

“solunum, dolaşım ve bilinç (sdb)” denilen üç hayati işlem 

değerlendirilmektedir (Kadıoğlu, 2015: 192). 

Hastaların, yaralılarının ve kazazedelerin durumlarının önem 

derecesine göre sınıflandırılmasına yarayan triaj; afet zamanlarında çok sayıda 

yaralının bulunduğu vakit, bir bölgede en kısa zamanda, mevcut sınırlı 

imkânlarla maksimum sayıda bireyin hayatını kurtarmak ile ilgilidir.  Dünya 

genelinde, günümüzde kullanılmakta olan en geçerli afet triaj modeli, “Simple 

Triage and Rapid Treatment (START)” triaj sistemi olarak bilinmektedir 

(Güngör, 2010: 262-265).  

Triajda Yaralı Sınıflandırması  

Daha önce üzerinde durulduğu gibi triaj, müdahale ve taşıma 

öncesinde, kazazedeler arasındaki bireylerin durumlarına ilişkin öncelik 

belirleme işidir. Her bir kazazedeye, sağlık durumunun gerektirdiği acil 

duruma göre bir renk verilmektedir. Bunun yanında kurtarıcı ya da sağlık 

çalışanları ile mağdurların aynı sayıda olduğu veya bu sayıdan fazla 

bulunduğu zamanlarda triaj yapmadan müdahale aşamasına geçilebilmektedir. 

Bu durumda olay yerine gelen ilk kurtarıcı triaj sorumluluğunu 

üstlenmektedir.  Triaja başlama noktası, risk bakımından başka bir tehlike 

bulunmuyorsa kurtarıcının olay yerine girmiş olduğu noktadır (Güngör, 2010: 

262-265). 

Triaj uygulamalarında kurtarıcı, bir kural olarak sınıflamayı kendisine 

en yakın noktada bulunan kazazede ile başlamaktadır. Buradaki amaç, 

zamanın etkin kullanılması yönünden mühimdir. Triaj esnasında çok önemli 

olan bir husus ise kurtarıcının, durumunu vahim bulduğu yaralının 

tedavisinden başlamamasıdır . Aksi takdirde bu durum, öteki yaralıların 

hayatını tehlikeye atmak demektir ve dolayısı ile böylesi bir durumda işlem 
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“triaj” olmaktan çıkmaktadır. Öte yandan ilk müdahaleyi yapan, geçici olarak 

“yeşil” rengi ile kodladığı bireyleri ve olay bölgesindekileri birtakım küçük 

müdahalelerde bulunmak ya da kazazedelerin transferinde kullanmak amacı 

ile değerlendirebilmektedir. Bu duruma örnek vermek gerekirse ciddi bir 

kanamayı durdurmak için bası uygulamak ya da solunum yolunun açıklığının 

devam etmesi için baş-boyun pozisyonunun korunması olabilir. Triaj,  

kazazedelerin her birisi için altmış saniyeden daha az sürmelidir. Dolayısı ile 

triaj görevlisi bu işlemleri kendisi yapıp zaman kaybetmemelidir (Güngör, 

2010: 262-265). 

Büyük olay sahalarında veya yaralıların sayıca fazla bulunduğu 

vakitlerde birden fazla kurtarıcı saha paylaşımı yapmak kaydı ile triaj 

yapabilirler (Usta vd., 2017). Triaj uygulayan görevli, triaj yaparken her 

yaralıya bir renk sağlayarak, vermiş olduğu bu renkle iz bırakır ve böylelikle 

herhangi bir form işleme ile uğraşmaz. Formlar ancak yaralıların tedavi ve 

nakil hizmeti sunulduktan sonraki aşamada hizmeti veren çalışan tarafından 

doldurulmaktadır. Triaj sorumlusu, triajı tamamlamasının ardından gelen 

yeteri kadar kurtarıcı bulunmuyorsa triaj esnasında kırmızı olarak iz bıraktığı 

yaralılara dönerek gereken müdahale işlemlerine başlayabilir (Güngör, 2010: 

262-265). Triaj uygulamasında farklı renklerden yararlanılmaktadır.  

Triaj Renkleri  

Triaj uygulamasında dört farklı renk kodu bulunmaktadır. Bunlar; 

siyah, kırmızı, yeşil ve sarıdır. Şimdi bu renkler üzerinde duralım: 

Siyah, ölü veya ölü olarak kabul gören bireydir. Afet durumlarına has 

bir şekilde birey tıbbi bakımdan ölmemiş dahi bu renk sınıfına girebilir 

(TRİAJI & BAKIŞ., 2021 : 135). Bu sınıfa dâhil edilenlere sağlık hizmeti 

sunulmamaktadır.  

Kırmızı, acil grubu temsil etmektedir. Bu gruptaki insanlar ya 

öncelikli olarak hizmet almalı ya da nakil işlemlerine ilk sıranın verildiği 

kişilerdir.  

Sarı, grubunda yer alan kazazedeler, sağlık problemleri olmasına 

karşın kırmızı sınıfında yer alanlara karşın bir nebze daha bekletilebilir halde 

bulunmaktadırlar.  

Yeşil, sınıfında yer alanlar ise hafif yaraları bulunan, bilinci açık 

haldeki yaralılardır.  

Burada dikkate değer olup unutulmaması gereken her kazazedenin 

kısa bir zamanda sağlık durumlarının değişerek başka bir triaj renk koduna 

geçebilecekleridir. Bilhassa yeşil ve sarı kategorisinde bulunan yaralılar 
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bekleme konumunda olduklarından sıklıkla kontrol edilmelidirler. Bir afet 

triajında, olay bölgesine giriş her zaman, çevrenin güvenliği kontrol altına 

alındıktan sonra yapılmalıdır (TRİAJI & BAKIŞ., 2021 : 135). Afet esnasında 

sağlanan triaj, normal vakitlerdeki sağlık sistemlerinde yapılan 

değerlendirmelerden bazı yönleri ile ayrılmaktadır.  

TRİAJDA RENK KODLARININ BELİRLENMESİ 

Yeşil kod belirlenirken, tirajdan sorumlu olan personel alana, “Sesimi 

duyanlar ve benim olduğum yere gelebilenler buraya gelsin.” diye anons 

yapar. Anonsa yanıt verip komutu uygulayan kişiler kısa süreli bir şekilde 

“yeşil” olarak kodlanmaktadır. Fakat bu işlem, komutu uygulayan yaralılara 

öteki ölçütlerin sağlanmayacağı anlamında değildir. Bununla birlikte yeşil 

kodlu bireylere solunum, dolaşım ve bilinç hali ölçütleri alandaki öteki kişiler 

değerlendirildikten sonra uygulanmaktadır. Değerlendirmenin ardından ilk 

olarak yeşil grubunda değerlendirilmiş olan yaralıların içinden sarı hatta 

kırmızı şeklinde işaretlenmesi gerekli görülenlerin de çıkabileceği ihtimali 

göz ardı edilmemelidir.  

Siyah kod belirlenirken, yaralının başına gidildiği zaman, “baş-boyun 

manevrası”yla solunum yolu açılarak “bak-dinle-hisset” yöntemiyle on 

saniyelik solunum değerlendirmesi yapılır. Solunum bulunmuyorsa, “baş-

boyun manevrası” tekrarlanarak işlem yinelenmekte ve aynı şekilde solunum 

bulunmuyorsa o zaman “siyah” koduyla işaretleme yapılmaktadır. 

Kırmızı kod belirlenirken, yaralıda spontan olarak solunum 

bulunuyorsa ya da “baş-boyun manevrası” neticesinde başlamışsa solunum 

hızı değerlendirilmektedir. Yaralının solunum sayısı dakikada otuzdan fazla 

bulunmaktaysa kazazede kırmızı şeklinde kodlanmaktadır. Fakat solunum 

sayısı dakikada otuzdan az ise yaralının solunum kontrolüne geçilmektedir 

(Usta vd., 2017). Bu durumda yaralıların solunum yollarının açık kalması için 

çevredeki birinden yardım istenebilmektedir.  

Öte taraftan yaralıların dolaşım kontrolleri için uluslararası alanda 

kullanılmakta olan iki farklı ölçüt bulunmaktadır. Bu ölçütler; “Kapiller 

Dolum Testi ve Radyal Nabız. Kapiller Dolum Testi” olup tırnak uçlarına 

basılıp bırakılmaktadır. Basılan alan, beyaz renkten pembe renge iki 

saniyeden fazla bir zamanda geçiyorsa yaralı “kırmızı” diye kodlanmaktadır. 

Fakat iki saniye içinde gerçekleşiyorsa sonraki aşama olan, bilinç kontrolü 

gerçekleştirilmektedir.  

Bir başka değerlendirme türü olan radyal nabız, sağlık çalışanı 

olmayan kişilerin nabız yerini bulmak ve nabzı hissetmekte konusunda 
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yaşanan sorunların tespit edilmesinde kullanılan bir değerlendirme ölçütüdür. 

Bu yöntem uygulandığında şayet radyal nabızdan yanıt alınamıyorsa yaralı 

“kırmızı” sınıfında yer alır. Radyal nabız bulunuyorsa diğer bir aşama olan 

bilinç kontrolüne geçilmektedir.  

Triaj uygulamasında önemli unsurlardan biri olan bilinç kontrolünde; 

yaralının yanına ulaşıldığında solunum ve dolaşım kontrolünün aynı anda 

yapılabilmesidir. Burada yaralıya sorular sorulur. Yaralının mantıklı cevap 

verip vermediği ve basit emirleri yerine getirip getirmediği araştırılmaktadır. 

Bu sırada, yaralı şayet sualleri bilinçli ve mantıklı bir şekilde cevaplayamıyor, 

kolay, sıradan emirleri yerine getiremiyorsa “kırmızı” şeklinde 

kodlanmaktadır (Usta vd., 2017). Aksi bir durum söz konusu olursa renk kodu 

sarı olarak değerlendirilmektedir.  

Normal koşullarda ilk yardımın ABC’sinden evvel gelmekte olan 

bilincin kontrolü işlemi, “START Triaj” modelinde en son aşamada bulunan 

bir değerlendirme ölçütüdür. Bu durumun sebebi, sualleri mantıksal olarak 

cevaplayabilen ve sıradan emirlere uyabilen bir yaralının dahi, afet triajında 

kırmızı şeklinde kodlanabileceği ihtimalinin o koşullar altında kolaylıkla 

dikkatten kaçabileceği gerçeği olarak değerlendirilmesidir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Acil yardım ve kurtarmada iyi ve etkili ilk yardımın, “en hızlı ve 

güvenli” yardım olduğu unutulmamalıdır. Amaç hayatı kurtaracak “en hızlı 

yardımı yapmak” ve kazazedeleri güvenli alanlara naklederek sağlık 

kuruluşlarına sevkini gerçekleştirmektir. Bu amaçla,  eğer yaralı güvenli bir 

yerde bulunmuyorsa acilen güvenli bir yere nakledilir. Güvenli yerde 

bulunuyorsa ilk yardım uygulaması başlatılarak yaralıda “solunum, dolaşım 

ve bilinç” durumu kontrol edilerek kanaması bulunuyorsa kanama durdurulur.  

Öte taraftan ilk yardım ekiplerinin tek sorumluluğu kazazedelerin 

fiziksel durumlarına göre ilk yardım hizmeti sunmak değildir. Gerekli olan 

koşullarda şefkatle yaklaşmak kazazedenin duygusal bakımdan da yardım 

almasını sağlamaktadır. Bu tarz davranışlar, kazazedenin moralini yükseltmek 

için de oldukça değerlidir. Kazazedelerin hepsinin kontrol edilmesi tek bir 

triaj uygulamasında tercih edilmemekte ancak ilk yardımın temel hedefi bütün 

kazazedeleri belirleyip hepsinin durumunu denetim altına almaktır. Bu 

bağlamda şunu ifade edebiliriz ki ilk yardım uygulamasını sunan görevli kişi 

bu hususta hataya düşmemelidir (Işık vd., 2012 : 82 - 123). 

Bu durumda karşımıza olay yeri yönetimi sürecinde “planlı hareket 

etmek” çıkmaktadır. Burada temel amaç hem kazazedeye hem de kazazedenin 
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içinde yer aldığı ekibe azami derecede ilk yardım uygulamayı sağlamaktır. 

Dolayısı ile bu uygulamanın sorunsuz ve organize bir şekilde işleyebilmesi 

için ilk baştan bir planlama yapılmış olması gerekmektedir. İyi işleyen 

planlama ancak mevcut koşulların sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi ile 

gerçekleşebilir. Bu durumda planın uygulanması kazazedeler için elzem olan 

ilk yardım uygulanarak, plana bir bütün şeklinde yaklaşılmasını 

gerektirmektedir (Eryılmaz vd., 2007 : 744-752). Böylesi bir yaklaşım, ekibin 

başarısını artırdığı gibi sunulan yardımın etkililiğini de artıracaktır.  

Olay yeri yönetiminde planlama yapmak ciddi bir iştir. Planlamada 

kazazedelerin durumu, ekipte yer alanların güvenliği, hava koşulları, ekipteki 

kişilerin performansı gibi kriterler, planlamanın işleyişini etkileyecek olup 

aksaklıklar yaşanması planlamanın revize edilmesine sebebiyet verebilir. Bu 

bağlamda olay bölgesinde kazazedelere, hasta ve yaralılara müdahale ederken 

ivedi fakat soğukkanlı ve bilinçli olarak yaklaşılmalıdır (Güngör, 2010: 266-

270). Sonuç olarak hasta veya kazazedelerin durumunun değerlendirilmesi 

doğru bir şekilde yapılmalı ve buna bağlı olarak ilk yardım hizmeti 

sunulmalıdır. Aynı zamanda triaj uygulamaları da bu şekilde dikkatle 

yapılmalıdır. Triaj uygulamasına dair yukarıda yer verilen hususlara özen 

göstererek her aşaması dikkat ve bilinçle uygulanmalıdır. Gerektiğinde 

aşamalar arası geçiş profesyonel şekilde yapılmalıdır.  

O halde olay yeri yönetiminde bölgede bulunan sağlık personelleri 

dışında yarlılara asla dokunulmamalıdır. Sağlık personelleri tarafından 

durumun aciliyetine göre hareket edilerek değerlendirmeler yapılmalıdır. Triaj 

uygulamasında da organize bir şekilde hareket edilerek olay bölgesindeki 

yaralılar ve kazazedelere en uygun şekilde yaklaşılması sağlanmalıdır 

(Güngör, 2010: 266-270). 
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 GİRİŞ 

Toplumlar geçmişten günümüze kadar üç önemli aşamadan geçmiştir. 

Bu aşamalar sürecinde, toplumlar değişimler yaşamış ve dönüşüme 

uğramıştır.  

Birinci aşama; tarım toplumuna geçiştir. Tarım öncesi dönemde 

insanlar, hayatlarını devam ettirebilmek için hayvanları avlamış, yenilebilir 

bitkileri toplamıştır. Hayvan sayısının giderek azalması, hayvanlardan gelen 

tehlikeler, bitkilerin giderek azalması, insanları yeni yaşam biçimine 

zorlamıştır. Bu yeni yaşam biçimi hayvanlardan et ve süt, topraktan ise ürün 

elde etmeyi sağlamıştır.   “Yaklaşık yirmi bin yıl önce bazı avcı ve toplayıcı 

gruplar yaşamlarını sürdürebilmek için evcilleştirilmiş hayvanları yetiştirmeye 

ve belirli toprak parçalarını işlemeye başlamışlardır (Kocacık, 2003: 1). 

İkinci aşama; endüstriyel devriminin etkisiyle sanayi toplumuna 

geçiştir. Bu toplum türünde, enerji kaynaklarının kullanımı ile makineye 

dayalı fabrika üretimi vardır. Ham maddeler; bilimsel bulguların ışığında 

fabrikada işlenerek üretim sağlanmaktadır.  “Sanayi toplumu imalat sektörüne 

dayalıdır. Sanayi toplumunun teknolojisi enerji odaklıdır. Deney ve gözleme 

dayalı bir bilim ve teknoloji anlayışı yaygındır” (Akman, 2003: 6). 

Bilgi toplumunun iç dinamiklerinden birisini teknoloji 

oluşturmaktadır. Teknoloji; toplumsal ilişkileri ve bunları belirleyen 

toplumsal kurumların değişmesine neden olan temel faktördür. Toplumsal 

değişmeyi zorlayan esas güç teknolojik değişmeler olarak görülmektedir. 

Nüfusun hızlı artışı, ihtiyaçların fazlalaşması, ihtiyaçların yenilenmesi ve yeni 

teknolojik buluşlar değişmeyi zorunlu hale getirmiştir (Nair, 1998: 95-97). Bu 

durumda sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşümün çok daha hızlı 

gerçekleşmesinin temel nedeni, yeni teknolojilerin gelişme hızı ile insanların 

bu teknolojiye uyum esnekliğinin yüksekliğine bağlıdır (Şimşek, 1997: 9). 

20. asrın son çeyreğinde dünyada makro değişimler olmuştur. Bu 

değişimler; “küreselleşen ekonomi, teknolojik yenilikler, demografik yapının 

ülkeleri olumlu ve olumsuz etkilemesi ve piyasa kapitalizminin siyasal 

demokrasin üzerine baskın haline gelmesidir” (Koçak, 2011: 9). Şüphesiz bu 

değişimler sanayi toplumun birçok alandaki işleyişini değiştirmeye zorlamış 

ve üçüncü toplum aşamasını meydana getirmiştir. Üçüncü aşama süreci ise 

bilişim teknolojilerindeki gelişimin etkisiyle bilgi toplumuna geçiştir. Bilgi 

toplumunda odak nokta bilgi sektörüdür. Bilgi üretimi, bilgiye ulaşım ve 

bilginin pazarlanması temeline dayalı bu toplum türünde üretilen bilgiler 

yaşamın her alanında kullanılmaktadır. “Bilgi toplumu; her türlü bilgiyi 

üreten, bilgi ağlarına bağlanan, hazır bilgilere erişen, erişilmiş bilgileri 
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kolaylıkla yayabilen ve bu bilgileri her sektörde kullanabilen bir toplumdur” 

(Uçkun ve diğerleri, 2002: 251). 

Bilgi toplumunda bilişim teknolojilerinin etkisiyle uluslararası 

etkileşim söz konusudur. Ayrıca bu toplum türünde insanın değeri artmış, 

sermayenin çoğunluğu bilgi üzerine inşa edilmiş ve eğitimsel faaliyetlerin 

yaşam boyu sürmesi amaçlanmıştır. Rukancı’ya ve Anameriç’e göre bilgi 

toplumu; bilgisayar ve bilgisayara dayalı olarak çalışan araçların kullanıldığı; 

bireysel iletişimin ve kitle iletişiminin sınırlar ötesine geçtiği, temel ekonomik 

faaliyetlerin bilgi üzerine kurulduğu, her türlü bilgi kaynağının ve bilgi 

merkezinin önem kazandığı bir toplum biçimidir (Rukancı ve Anameriç, 

2004: 176). 

 Bilgi toplumu gelişiminin modern aşamaları; bilgisayar 

teknolojisinin hızlı gelişimi, bilginin bir meta haline dönüşmesi, bilginin 

stratejik bir kaynak olmaya başlaması, temel olarak örgütlerde, iş dünyasında 

ve politikada bilişim sistemlerinin işleyişini ele alan bilgi ekolojisinin ortaya 

çıkmasıdır (Vlev, Barkova, Ivleva, Buzskaya, 2016: 9115). 

 

BİLGİ TOPLUMU 

Sanayi toplumunun bitişi yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu toplumsal 

sürece değişik adlandırmalar yapılmıştır. Bu yeni döneme; “Fritz Machlup 

“bilgi ekonomisi”, Brzezinski “teknotronik çağ”, Rolf Dahrendorf “post 

kapitalizm”, Amitai Etzioni “post modern”, Daniel Bell “sanayi ötesi toplum”, 

Peter Drucker “Post Business Society”, Andre Gorz “Sanayi-ötesi 

Sosyalizm”, Alvin Toffler “Üçüncü Dalga Medeniyeti” demişlerdir (Erkan, 

1997: 47).  

Bilgi toplumu; fiberoptik ağların aracılığıyla güçlü ve hızlı bir 

iletişimin yaşandığı bir toplum türüdür. Bilgi toplumunda, bilişim 

teknolojilerinin hızla gelişmesinin sonucu yeni teknolojilerin üretimi 

olmaktadır. Berberoğlu’na göre bilgi toplumu, sosyoekonomik faaliyetlerin 

giderek etkileşimli iletişim ağlarının katılımıyla veya bu iletişim ağlarının 

yoğun kullanımıyla gerçekleştirilmesi yanında, bu amaçla kullanılan her türlü 

teknolojinin ve uygulamanın üretilmesi olarak tanımlanmaktadır (Berberoğlu, 

2010: 6-7). 

Bilgi toplumunda ulusal sınırlar kalkarak uluslararası etkileşim 

meydana gelmiştir. Uluslararası etkileşim beraberinde demokratikleşmenin, 

teknoloji ve bilgi paylaşımının, bilgi pazarının, toplumun bilinçlenmesinin, 

insana verilen önemin artmasını getirmiştir. “Bilgiye sahip olmanın önem 

kazanması; küreselleşme, bilişim sektörünün doğuşu, sivil toplum 
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kuruluşlarının etkinliği örgütlü toplumun güçlenmesi, kişinin merkezi konuma 

gelmesi, bilgisayarlaşma ve yaşam boyu öğrenme bilgi toplumunun temel 

özelliklerini oluşturmaktadır (Yıldırım ve Öner, 2004: 50). 

Bilgi toplumun özelliklerini daha iyi anlayabilmek için sanayi 

toplumu ile karşılaştırmak gerekir. Bu karşılaştırma Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Sanayi Toplumu ve Bilgi Toplumunun Karşılaştırılması (Yaşar, 2006: 45) 

 Sanayi Toplumu Bilgi Toplumu 

Teknoloji Buhar Makinesi Bilgisayar 

Temel Fonksiyonu Fiziksel emeğin ikamesi Zihinsel emeğin ikamesi 

Üretim Gücü Maddi üretim gücü Bilgi üretme gücü 

Üretim merkezi Modern fabrika Bilgi ağları, veri bankaları 

Piyasa Yeni dünya, koloniler Bilgi sınırlarında artış 

Öncü Endüstriler İmalat sanayileri İletişimsel ve bilimsel bilgi 

Endüstriyel Yapı 1.2.3. endüstriler Sanayi yapısı matrisi(+4) 

Ekonomik Yapı Mal Ekonomisi(Ür. Tük.) Ortak üretim ve 

faydalanma 

Sosyo- ekonomik 

prensip 

Fiyat prensibi Amaç Prensibi 

Sosyo -ekonomik 

Özne 

Teşebbüs Gönüllü Topluluklar 

Sosyo-ekonomik 

sistem 

Özel mülkiyet, rekabet Altyapı, topl. Yarar 

Toplum Şekli Sınıflı Toplum Fonksiyonel Toplum 

Ulusal Hedef Ulusal Refah Ulusal Tatmin 

Hükümet Şekli Parlamenter demokrasi Katılımcı demokrasi 

Sos. Değişimin itici 

gücü 

İşçi hareketleri, grevler Sivil hareketler 

Sosyal problemler İşsizlik, savaş, faşizm Terör, gelecek şoku 

En İleri Aşama Kitle Tüketimi Yüksek Kitle bilgi üretimi 
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Değer standartları Maddi değ.  Zaman Değeri 

Etik Standartlar Temel İnsan Hakları Toplumsal Katılım 

Zaman Ruhu Bireyin Özgürleşmesi İnsan ve Doğanın ortak yaş 

 

Tablo 1’den anlaşıldığına göre, sanayi toplumundan farklı olarak bilgi 

toplumu, maddi üretim yerine bilgi üretimine dayalı bir sisteme dönüşürken 

fiberoptik kablolarla bilgi ağlarını kurmuştur. Bu bilgi ağları aracılığıyla da 

sanal veri bankaları oluşturulmuştur. Böylece bilgi üretiminde çok büyük artış 

yaşanmıştır. Bilgi toplumunda bilgilere ulaşımın kolaylığı, doğruları bulmaya 

yardımcı olmuştur. Yaşar’a (2006: 45) göre, keşfedilen bilgiler, olayları 

anında insanlara duyurulabilmiştir. Bu iletişim küreselleşmenin de etkisiyle 

uluslararası toplumların, insanlık dışı muamelelere karşı tepkisini doğurmuş 

ve böylece insana verilen önem artmıştır. Bu olaylar sonucunda katılımcı 

demokrasi, sivil hareketler, gönüllü topluluklar kavramları karşımıza 

çıkmıştır.  

Bilgi toplumunda toplumsal yapılanma bilgi üzerinedir. Yaşamın her 

alanı bilgi üzerine kuruludur. Bilgiyi elde eden, üreten, pazarlayan, saklayan, 

kullanan kurum ve kuruluşlar bilgi toplumunda önemli konumdadırlar. “Bilgi 

toplumu, bilginin temel güç ve başlıca sermaye kaynağı olduğu toplumdur. 

Bilgi toplumunda, bilgi amaç değil, araçtır ve toplumsal yaşamın her 

aşamasını aydınlatan, yönlendiren başlıca güçtür. Bilgi toplumunda, bilgi bir 

hayat biçimi, düşünme ve yaşam tarzıdır” (Çalık ve Sezgin, 2005: 63).Bu 

toplumda yaşamın her alanı bilgi üzerine kurulmuştur. Keşfedilen bilgilerin 

kullanışlılığı; teknokentlerin artışını, yeni eğitim sistemlerini, yeni bilgi 

iletişim teknolojilerini, yeni devlet yapılarını (E-Devlet gibi) ortaya 

çıkarmıştır. Merter’e (2010: 155) göre bilgi toplumunda toplumun çoğunluğu 

bilgi ve yeni bilgi üretimi üzerine odaklanır. Bilgi, toplumda yeniliğin biricik 

anahtarı ve örgütlenmenin modeli ya da temelidir. Buna karşılık hizmet 

sektörü hâkim hale gelir ve fazlaca işgücü istihdam eder. 

Bilgi Toplumunda Sosyal Yapı 

Bilgi toplumuna geçiş sürecinde sosyal yapıdaki değişim, daha önceki 

toplum türlerinin sosyal sistemlerinin tecrübelerini de beraberine alarak yeni 

bir oluşum sürecine girmiştir. Bu sosyal yapıdaki değişim tek yönde değil çok 

yönde farklı alanların deneyimlerini de kapsayarak oluşmaktadır. Erkan’a 

(2007: 1) göre, toplumsal gelişmenin karmaşık içeriği; mekanik 

paradigmanın, tek değişkenli ve tek yönlü determinist neden-sonuç ilişkisine 
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göre değil; çok sayıdaki değişken arasındaki çoklu ve çok yönlü etkileşim 

ilişkisine göre belirlenir.  

Bilim ve teknolojide oluşan yenilik ve ilerlemeler; yaşam 

biçimlerinde, sosyal ve kültürel yapılarında, ekonomik sistem ve 

faaliyetlerinde, eğitim yapılarında ve daha pek çok alanda olumlu ya da 

olumsuz değişim ve dönüşümler yaşamasına neden olmuştur. Bütün bunlar 

toplumsal değişme kavramını gündeme getirmiştir (Özdemir, 2011: 86). Bilgi 

toplumuna geçerken toplumu etkileyen her türlü alanda değişiklikler 

olmuştur.  Bilişim teknolojilerin de gelişmesiyle politik, ekonomik, sosyal ve 

kültürel alanda gelen yenilikler, toplumları yeniden şekillendirmiştir.  

Bilgi toplumunda bilgisayar, internet gibi bilişim teknolojilerinin 

etkin kullanılması; ulusal sınırları ortadan kaldırmış ve dünyada olup bitenleri 

bireylere hızlı bir şekilde ulaştırmıştır. Bireylerin dünyadaki gelişmeleri 

yakından takip etmesi, bireylerin bilinçlenmesini sağlamıştır. Artık daha farklı 

düşünen bireyler, örgütlenerek gönüllü topluluklar oluşturmuşlar ve yönetime 

katılarak katılımlı yönetişimi gerçekleştirmişlerdir. “Bilgi toplumunda 

katılımcı demokrasi, gönüllü topluluklar, yönetişim kavramları ön plana 

çıkmaktadır” (Meder, 2001: 72-80). 

Bilgi toplumunda bilişim teknolojilerinin kullanılması, insanlar 

arasındaki iletişimi güçlendirmiştir. Bunun sonucunda sanayi toplumunun 

ortaya çıkardığı aşırı bireyselleşmeye dayalı toplumsal yapı; işbirliğine dayalı, 

bireyden ziyade toplumu ön plana alan bir toplumsal yapıya dönüşmüştür. 

“Bilgi toplumunda sosyal alanda, bağımsız-bağlantısız bireysellikten, 

işbirliğine dayalı sinerjik toplumsal yapılanmaya dönüşüm olmuştur” (Erkan, 

2007: 2). 

 Bilgi toplumunda insanlar, internet üzerinden de sanal topluluklar 

kurabilmekte ya da toplumu etkileyebilecek fikirler üretebilmektedir. İnternet 

ortamında tartışılan konular ya da sorunlar bu yolla çözüme ulaşabilmektedir. 

Bilgi toplumunda bu tür yapılanmalar sosyal hayatı etkileyebilmektedir. 

“Sosyal medya; sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma açık olması, sanal 

paylaşıma olanak tanıması vb. açısından en ideal mecralardan biri olarak 

kendini göstermektedir” (Vural ve Bat, 2010: 3349). 

Bilgi toplumunda, toplumun öneminin yanı sıra bireyin de önemi 

vardır. Bu toplum türünde bireysel yeteneklerin gelişimine, bireyin 

ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterilmektedir. Bilgi toplumunda bireye o 

kadar çok önem verilmektedir ki sanayi toplumunda hiç ilgilenilmeyen 

rehabilitasyon merkezlerine muhtaç bireylerin, bilgi toplumunda okulları bile 

vardır. Bireye önem verildiğinin en temel göstergelerden bir tanesi bu okullar 
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sayılabilir. Ayrıca birey, ailesini kurarken geleneksel aile tiplerinden farklı 

olarak grubunu daha az sayıda kurarak daha birey merkezli bir yapıya 

dönüştürmüştür. Aileler; grubun çok olduğu geleneksel ailelerin yerine 

bireyin merkezde olduğu aile tiplerine dönüşmüştür.  “Bilgi toplumunda 

sosyal yapı birey üzerine kuruludur” (Koçak, 2011: 8). 

Bilgi toplumunda sosyal yapı, yaşamı kolaylaştıracak ve bilime yön 

verecek şekilde bilgilerin keşfedilmesi doğrultusundadır. Bu yeni keşfedilen 

bilgiler, daha önceden de keşfedilen bilgilerin üzerine eklenerek bir sektör 

haline gelmiştir. “Bilgi toplumu, bilginin temel güç ve başlıca sermaye 

kaynağı olduğu sistemler bütünüdür. Bu toplumda, bilgi amaç değil araçtır ve 

toplumsal yaşamın her aşamasını aydınlatan, yönlendiren başlıca güçtür. Bilgi 

toplumunda, bilgi bir hayat biçimi, düşünme ve yaşam tarzıdır” (Çalık ve 

Sezgin, 2005: 63).  

Bilgi toplumunda sosyal yapı; daha bilinçli, sosyal ağları etkin 

kullanan, devlet yönetimine katılım sağlayan, yaşam biçiminin önemli bir 

kısmını bilgi üretme kültürüne yönelik bir internet toplumu üzerine kuruludur.  

“İnsanlar bilgi toplumunda bilgisayarlardan yaptıkları işi daha iyi 

anlayabilmek ve bu bilgiyi kendi yaşamları için kullandıkça, katılımcı bir 

yöne yönelirler” (Kocacık, 2003: 7). 

Bilgi toplumu örgütü dikey örgütlenmeden yatay örgütlenmeye 

giderken orkestra tipi bir çalışma ve işbirliği ortamı oluşturur. Örgütler, 

bilişim ve bilgi teknolojilerinin getirdiği yeni teknolojik ortamın sürekli 

yenilenmesiyle ve bilgi yönetim sistemlerinin desteğinde faaliyetlerinin 

yürütürler (Erkan, 2007: 4). 

Bilgi toplumunun sosyal yapısında geleneksel değerler ve ilkeler 

yerini yeni küresel değerlere bırakmaktadır. Bu değerler toplumun bütün 

yaşam biçimine etki etmektedir.  “Global değerler, insanlığın üzerinde 

uzlaşmaya vardığı yeni toplumsal amaçları ifade etmektedir. Bunlar; 

özgürlük, refah, adalet, hoşgörü, uzlaşma, barış, düzen, bilgi, ahlak ve 

kalitedir (Yalçınkaya ve Altunay, 2011: 9). 

Bilgi toplumunda bilgi iletişim teknolojileri günlük sosyal yaşama 

fazlasıyla etki etmiştir. Küreselleşen dünyada uluslararası diyaloglar, 

haberlerin çabuk yayılması ve her türlü bilginin rahatça öğrenilmesi günlük 

yaşamı şekillendirmiştir. Varol’a (2010: 23) göre; ileri enformasyon 

teknolojisinin günümüz insanına, insanın yeni durumlara intibak etmesi, farklı 

kültürlerle tanışması, onlarla diyaloğa geçmesi ve toplumdaki demokrasi 

kültürünün artmasına katkıda bulunması önemli kazanımlarındandır.  
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Kılıç ve Bayram’a (2014: 372) göre; Postmodern toplumlarda, lokal 

olduğu kadar evrensel değerlerle donanmış, farklı durumlara adapte olabilen, 

esnek niteliklerde, iletişim, işbirliği, araştırma, yaşama ve üretim yeterliliği 

olan bireyler önceliklidir.  

Bilgi toplumunda çok sayıda örgütün ortak bir kültürel çerçeve içinde 

oluşturduğu sosyolojik yapılanma kurumları vardır. Kurum kendi içinde ortak 

değer ve kültürel öğelere sahiptir. Ortak değer ve kültürün öğrenilip 

paylaşılması kurum kültürünü yaratır. Örneğin, devlet, üniversite ve aile gibi 

yapılanmalar birer kurumdur (Erkan, 2007: 5). 

Bilgi toplumunda örgütlerin ayakta kalması, kurumu geliştirme adına 

sürekli öğrenmeye dayalı bir araya gelmiş sistemlere bağlıdır. Bu örgütlerin 

ana unsuru kurumu oluşturan bireylerdir. “Çalışanların bilgi, yetenek ve 

yaratıcılıkları sayesinde çevrelerinden bilgi toplayan, onu kullanarak yeni 

bilgiler üreten, daha sonra geleceklerini şekillendirmek amacıyla kullanmak 

için örgütsel belleklerinde depolayan örgütler, öğrenen örgüttür” 

(Gümüştekin, Mercan, Oyur ve Alamur, 2013: 284).  

Bilgi Toplumunda Kültürel Sistem 

Bir toplumun yaşam biçimi; içinde yaşanılan toplumun kişiye 

kazandırdıkları, bireysel ve toplumsal yaşam, düşünme ve davranış biçimi, 

doğada var olanlara karşı insanın oluşturdukları ve öğrenilen davranış 

kalıpları gibi çeşitli özellikler, kültür kavramı içerisindedir (Şişman ve 

diğerleri, 2010: 171).  

İnsanlar; fizyolojik ihtiyaçlarını giderebilmek ve daha rahat bir yaşam 

elde edebilmek için doğayı kullanarak kendilerine özgü hareketlerle hayatını 

devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Bu süreçte yapılan faaliyetler o topluluğun 

kültürüdür.   “Kültür, insanın bir organizma ve bir tür olarak hayatta 

kalabilmek için, değiştirerek ve biçimlendirerek dış ve iç doğaya dâhil olma 

potansiyelidir” (Ültanır, 2003: 296).  

Bilgi toplumlarında herkes istediği gibi düşünme ve düşündüğünü 

özgürce söyleme hakkına sahiptir. Farklı bir düşünceye karşı saygılı olmak 

bazı temel hak ve özgürlükleri içselleştirmek, benimsemekle ilgili bir 

durumdur. Dolayısıyla kişilerin yani öznelerin kültürel yapıları ile demokratik 

yapıların iç içeliği söz konusudur (Toktok, 2010: 136).  

Çok kültürlü eğitim öğrencilerin; kültürel duyarlılığını destekleyerek, 

kültürel farklılıklar hakkındaki önyargıyı azaltmayı, bireylerin çok kültürlü 

ortamda uyum içinde yaşayabilmelerini, farklı bireylere eğitimde eşitlik 
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sağlamayı ve kendi kültürlerini yaşatmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır 

(Cırık, 2008: 31). 

Bilgi toplumunun kültürü, yaratıcı elemana ihtiyaç duymaktadır. 

Yaratıcılık deneysellik ve yenilikçilik ile başarılabilir. Deneysellik ve 

yenilikçilik bilgi üretimine yatırım yapıldıkça artmaktadır.  “Bir ülkenin gayri 

safi milli hasılasında bilgi sektörüne yatırım yüksek ve egemen ise, o ülke 

bilgi toplumudur. Bilgi üretimine yatırım yapıldıkça, yeni bilgilerle 

karşılaşmaktayız” (Holland, 2006: 4).    

Bilgi toplumu kültürü; araştırmaya, yenilikler üretmeye, sürekli 

eğitime, teknolojik destekle toplumu ve bireyi geliştirmeye yönelik bir yapı 

içerisindedir. “Bilgi toplumunda kültür; teknolojik altyapı, yaşamboyu 

öğrenme, araştırma ve yeniliğe dayalıdır” (Muresan ve Gogu, 2010: 36). 

Bilgi toplumunda yeniliklere açık olma, beraberinde yaşamboyu 

öğrenmeyi getirmektedir. Bu öğrenme modeli; e-eğitim stratejisi, e-eğitim ve 

öğretim için faaliyetlerin organizasyonunda yenilik ve etkinlik, sosyal uyum 

ve vatandaşlığın etkin olarak kullanımı ve hareketlilik, uyum ve iş istihdamı 

sağlar (Marşap vd, 2007: 5).  

Bilgi toplumunda yaşayabilmek, bilgi toplumunun bir üyesi olabilmek 

için, bilişim teknolojilerini kullanma, birden fazla yabancı dil bilme, iyi bir 

teknoloji kültürüne sahip olabilme, girişimci olabilme gibi birtakım sosyal 

becerilerin bireyler tarafından kazanılması gerekir. “Bilişim teknolojileri 

becerileri, yabancı diller, teknoloji kültürü, girişimcilik ve sosyal beceriler 

gibi temel beceriler yaşam boyu öğrenme kapsamında kazandırılabilir” 

(Karip, 2005: 203). 

Bilgi toplumunda yüksek bilişim teknolojilerinin kullanılması “dijital 

kültür” adını verdiğimiz yeni bir kültürel sistemin oluşmasını sağlamıştır. 

Yüksek etkileşimli, ileri teknolojiye dayalı dijital kültür, sanal gerçeklik 

üzerine kurulu olan bir kültürdür. Dijital kültür daha çok sinema, tiyatro, 

mimari ve görsel sanatların diğer alanlarına uygulandı ve çok etkili oldu. 

Figel’e göre dijital kültür uygulamaları, görsel sanatların çeşitli alanlarındaki 

yeterliliklerin arttırılmasını, bu alanda ilgili kurum ve kuruluşların işlerini 

profesyonelce yapmasını, iş veriminin artmasını artırılmasını sağlamıştır. 

Dijital kültür aynı zamanda öğrenme, eğlence, yaşam boyu öğrenme imkânları 

sağladığı için, üniversitelerde, sanat ve turizm alanlarında kendisine uygulama 

alanları bulmuştur (Figel, 2012: 3). 
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Bilgi Toplumunda Siyasal Sistem 

Bilişim teknolojilerinin gelişimiyle hızlanan küreselleşme; dünyada 

olup bitenleri anında toplumlara iletip, toplumları her yönden etkilemektedir. 

Toplumları daha demokratik, daha teknolojik, daha nitelikli yönetimsel hale 

getirerek yeni yönetim biçimleri, bilgi toplumu siyasal sisteminde 

görülmektedir. Uçkan’a (2002: 1) göre; küreselleşme, hükümetleri, kültürleri 

ve kurumsal yapıları birbirlerine bağlayan, enformasyon ağıyla harekete 

geçirmektedir. İşte “e-devlet” ve “e-demokrasi” kavramlarını ilişkiye sokan 

“e-yönetişim”, bu enformasyonel çerçevede ortaya çıkmaktadır”. 

Bilgi toplumunda bireyler, devlet işlerine karşı daha duyarlı hareket 

etmektedirler. Hükümetlerin politikalarına tepki vermektedirler.  Toplumlar, 

bu tepkileri verirken siyasi örgütlenmelerin yanı sıra bireysel olarak da 

siyasete katılarak etki etmeye çalışmaktadırlar. “Bilgi toplumunun siyasal 

sistemi, katılımcı demokrasidir” (Nair, 2009: 323). 

Bilgi toplumu politik sisteminde insanlar, yönetim sistemine etkin bir 

şekilde katılmaktadır. Çünkü bilgi toplumunda üniversite sayısı çoktur. 

Üniversite sayısının çok olması, üniversite mezunlarının da sayısının çok 

olmasını sağlar. Dolayısıyla eğitim düzeyleri yüksek olan birey çoktur. Eğitim 

düzeyleri yüksek olan bireylerin politik sisteme, anayasa oluşturmaya 

katılımları söz konusudur. Çünkü bilgi toplumunda bireyler, bilişim 

teknolojilerinin olanakları ile güncel olayları takip etmekte ve ülkenin 

sistemlerine dâhil olup yönetime katılmak istemektedirler. Bu yönetim 

biçimine katılım, insanların kendi kendilerini yönetmesini sağlamaktadır. 

“Katılımcı demokrasinin gelişmiş bir aşaması olarak nitelendirilebilecek 

yönetişim kavramı, karşılıklı yönetim, etkileşim içinde yönetim tarzında 

konumlanmakta olup, sivil toplum ve özyönetim kavramlarının gelişimiyle 

yakından ilintilidir” (Uçkan, 2002: 2). 

Tablo 2. Geleneksel Devlet Modeli İle E- Devlet Modelinin Karşılaştırılması (Uçkan, 

2003: 4). 

Geleneksel Devlet E-Devlet 

Pasif Yurttaş Aktif Müşteri-Yurttaş 

Kağıt-temelli İletişim Elektronik İletişim 

Dikey/Hiyerarşik Yapılanma Yatay/Koordineli Ağ Yapılanması 

Yönetimin Veri Yüklemesi Yurttaşın Veri Yüklemesi 
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Eleman Yanıtı Otomatik Sesli Posta, Çağrı Merkezi vb. 

Eleman Yardımı Kendi kendine Yardım / Uzman Yardımı 

Eleman-temelli  

Denetim Mekanizması 
Otomatik Veri Güncellemesiyle Denetim 

Nakit Akışı / Çek Elektronik Fon Transferi (EFT) 

Tektip Hizmet Kişiselleştirilmiş/Farklılaştırılmış Hizmet 

Bölümlenmiş / Kesintili Hizmet Bütünsel / Sürekli / Tek-duraklı Hizmet 

Yüksek İşlem Maliyetleri Düşük İşlem Maliyetleri 

Verimsiz Büyüme Verimlilik Yönetimi 

Tek Yönlü İletişim Etkileşim 

Uyruk İlişkisi Katılım İlişkisi 

Kapalı Devlet Açık Devlet 

 

Tablo 2’den anlaşılacağı üzere E-devlet; bilişim teknolojileri 

aracılığıyla iletişimi hızlandırmaktadır. Sistemlerin daha rahat hareket 

etmesini sağlar. E devlet sayesinde devleti oluşturan bütün mekanizmaların 

işleyişi hem hızlanır hem de daha ekonomik bir hale gelir. E-devlet, zaman 

içerisinde gittikçe artan gereksinimlerin yarattığı, bilgi ve iletişim teknolojileri 

vasıtasıyla ayakta duracak olan yeni devlet anlayışının bir ifadesidir (Delibaş 

ve Akgül, 2010: 105-106). 

E-devletin 4 ana vurgusu (Metin, 2012: 98): 

1. Bilişim teknolojilerinin stratejik kullanımı, 

2. Vatandaş ve kurumlarla elektronik ortamda iletişimde bulunmak, 

3. Verimliliği, şeffaflığı ve kalkınmayı sağlamak, 

4. Yeniden yapılanmadır. 

E-Devlet yapılanmasında kişiye ait imzalarla birlikte devletin yetkili 

organları tarafından geliştirilen güvenli programlarla resmi yazışmalar, 

haberleşme olanakları vardır. Bilgi toplumlarında görülen bu E-Devlet 

uygulamaları daha ekonomik daha hızlı daha da güvenilir olabilmektedir. 
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Demirel’e (2006: 90) göre E-devlet uygulamasında, teknolojiyle birlikte daha 

etkin çalışma araçları kullanılmaktadır. İletişim araçları, daha resmî iletişim 

yöntemleriyle mümkün olmayan bağlar ve ilişkilerin desteklenmesinde ve 

beslenmesinde etkili rol oynayarak, çalışan iletişimini güçlendirmektedir.  

Bilgi toplumunda katılımcı demokrasi vardır. Bilgi toplumunun 

fertleri ve bilgi toplumu açısından yönetime katılmanın bir takım faydaları 

bulunmaktadır. Katılımcı demokrasi (Demirci, 2010: 24);  

✓ Katılım, bireylerin ve toplumların potansiyellerini 

gerçekleştirmelerine yardım eder. 

✓ Katılım, sisteme yabancılaşmış yurttaşları tedavi eder.  

✓ Katılım, bireylere kendi yaşamları üzerinde kontrol ve özgürlük hissi 

verir. 

Türkiye’de E-Devlet uygulamaları, 21. yüzyıla girerken kamu 

kuruluşlarında karşımıza çıkmaktadır. Bu E-Devlet uygulamaları sanayi 

toplumunda uygulanan hantal sistemi daha hızlı hale getirerek halk ile devlet 

arası iletişimi güçlendirmiştir. “Kamu-Net Projesinin genel amacı tüm kamu 

kuruluşlarının veri alışverişini bilgisayar ortamında yapmasını, ortak veri 

tabanı kullanmalarını ve kâğıt kullanımını azaltarak elektronik ortama geçmek 

amaçlanmaktadır” (Yılmaz, Ulus ve Gönen, 2015: 136).  

Bilgi Toplumu Ekonomisi 

Bilgi toplumu ekonomisi, bilginin pazarlanması, üretimi, saklanması, 

üzerine kuruludur. Yani bilgi toplumunda en büyük sermaye, bilgidir. Bilgiyi 

elinde bulunduran aynı zamanda ekonomik gücün de sahibidir.  “Bilgi 

toplumu ekonomisi, bir bilgi ekonomisidir” (Bayraç, 2003:50). “Bilgi 

ekonomisi, bilginin ya da bilgi ekonomisinin üretildiği ve yönetildiğinin 

vurgulandığı muğlak bir terimdir” (Chawla, 2008: 1). 

Tarım toplumundan bilgi toplumuna kadar ekonominin ana noktası 

üretim olmuştur. Sanayi toplumunda üretim; insanın kas gücü, makine ve 

sermaye çerçevesinde dönmektedir. Fakat bilgi toplumunda üretim; insan aklı 

ve üretilen bilgi merkezinde odaklanmıştır. Chawla’ya göre, geleneksel 

ekonomi anlayışında olduğu gibi bilgi toplumu ekonomisinde de en önemli 

bileşen üretimdir. Son iki yüzyıl boyunca, neo-klasik ekonomistler üretimin 

sadece iki faktörünü ön plana çıkarmışlardır: işgücü ve sermaye. Ancak bu 

durum bilgi toplumunun gelişimiyle birlikte değişmeye başlamıştır. Zenginlik 

getiren en önemli değerler olan ve 200 yıl önce toprak ve işçiliğin yerini alan 
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sermaye ve enerjinin yerini bilgi ve veri tabanları kavramları almıştır 

(Chawla, 2008: 2). 

Bilişim yatırımları ile bilginin resmi ve gayri-resmi ağlarla dağıtımı 

hususları,  ekonomik performans için oldukça önemlidir. Bilgi, oluşumunu 

halen tamamlamakta olan bilgi toplumunda bilgisayar ve iletişim ağları 

tarafından düzenlenmekte ve sağladığı verimlilik gün geçtikçe artmaktadır. 

Ayrıca ham bilgiyi değerlendirebilecek ve işleyebilecek şekilde sürekli 

öğrenen bireyler ve firmalar gerekmektedir. “Bilgi tabanlı ekonomide, 

inovasyon, (yeni fikirler geliştirme ve uygulama)hem düzenlenmiş bilginin 

hem de işlenmiş bilginin üreticileri ve tüketicileri arasındaki etkileşim yoluyla 

paylaşımıdır. Bu interaktif model geleneksel çizgideki inovasyon modelinin 

yerini almaya başlamıştır” (Khan, 2010:2). 

Bilgi ekonomisini canlandıran, harekete geçiren, sürekli olarak 

dinamik yapıda tutan, yeni bilgilerin üretimi ve uluslararası oluşan pazar 

anlayışıdır.  “Bilgi ekonomisi iki belirleyici güçten yola çıkar: ekonomik 

aktivitelerdeki bilgi yoğunluğu artışı ve ekonomik ilişkilerde yaygınlaşan 

küreselleşme” (Chawla, 2008: 3). 

Bilgi toplumunda ekonominin çoğunluğu, e-ticaret üzerinden 

gerçekleşmektedir. E-ticaret; internet üzerinden alışveriş şeklinde yapılan 

alışveriştir. İnternet üzerinden kurulan e-marketler, insanların evden 

alışverişlerini sağlamaktadır. İnternette kurulan web siteleri, e-reklam da 

ayrıca sanal bir ekonomi ortamını oluşturmaktadır.  “Yeni ekonomi dijital bir 

ekonomidir” (Bayraç, 2003: 50). 

Sanal dünyada gerçekleştirilen e-ticaret; aracıların ortadan kaldırıldığı 

perakende sanal uygulamalarıdır. Yeni medya çok geniş bir müşteri 

yelpazesine erişim sağlar, hizmet ve mal sağlama konularında çok daha uygun 

araçlar sunar. Bilgisayar tabanlı medya çok geniş tüketici seçenekleri 

sunmaktadır. Nihayetinde hızla türeyen “nokta.com” lar arasında, evinden bile 

çıkmadan tüm ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların tüketim 

ihtiyaçlarını karşılamak için kıyasıya bir rekabet başlamıştır ancak çok 

iyimser başlangıçlarla yapılan yatırımların yarısı hedeflerine ulaşamadan 

kaybolmakta, sadece sarsıcı yeniliklere imza atan firmalar ayakta kalmaktadır 

(Rule, 2000: 4). 

Bilgi toplumunda şirketler veya kuruluşlar, ürettikleri bilgileri, araya 

işletmeleri katmadan internet üzerinden pazarlayarak ekonomik gelirler elde 

etmektedirler. Ayrıca bu tür kuruluşlar internet üzerinden uluslararası 

firmalarla ortak projeler üreterek, üretilen bilgileri dünyaya 

pazarlayabilmektedirler. Koçak’a göre bilgi toplumu ekonomisi, ya da 
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“network” ekonomisi şirketlerinin özellikleri arasında belirli bir zaman, 

mekân, süreç ve ürün üzerinde kurulan iş birliklerin ve ortaklığın varlığı 

gelmektedir. Bu iş birliği sürecinde üretim sadece belirli bir firma tarafından 

değil, bir “network” platformu tarafından gerçekleştirilmektedir (Koçak, 

2011: 16).  

Beyin gücünü ön plana çıkaran çağımız endüstrileri, küresel 

ekonomiyi şekillendiren teknolojileri yaratmaktadır. Piyasa düzenleyicisi 

rolünü ya da kendi ulusal ekonomileri üzerindeki kontrol mekanizması 

oluşturma fonksiyonlarını bir kenara bırakan hükümetler, vatandaşlarına 

dünya standartlarında yaşam şartlarını nasıl oluşturacaklarına dair bilinçlenme 

fırsatı sunabilmek adına, eğitime, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım 

yapan platformlara dönüşmektedir (Thurow, 2000: 5). 

Bilgi Toplumunda Teknoloji 

Bilgi toplumunun teknolojisi; bilgi üzerine kuruludur. Yani bilgi 

toplumunda teknoloji, bilgi teknolojileri üzerine kuruludur. Bilgi teknolojisi; 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin birleşimi ile bilişim teknolojileri ile 

adlandırılmaktadır. Bilişim teknolojisi; bilgisayar, internet, telefon gibi 

araçlarla bilginin işlenmesi, saklanması, pazarlanması gibi alanlarda 

kullanılmaktadır. Bu bilgi teknolojisi, bilgi toplumunun temelini 

oluşturmaktadır. Selvi’ye göre bilgi toplumu; bilgi sektörünün, bilgi 

üretiminin, bilgi sermayesinin önem kazandığı ve iletişim teknolojileri, bilgi 

otoyolları, elektronik ticaret gibi yeni gelişmeler ile toplumu ekonomik, 

sosyal, kültürel ve siyasal açıdan sanayi toplumunun ötesine taşıyan bir 

gelişme aşamasıdır (Selvi, 2012: 193-199). 

Bilgi teknolojileri; internet ve elektronik araçlar aracılığıyla 

haberleşmeyi ve iletişimi, e reklâm ve medyatik reklâmları, eğitim 

teknolojileri gibi hemen hemen her türlü alanda araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerini beraberinde getirmiştir. “Bilgi sektörünün ürünü olan mallar 

arasında bilgisayarlar, elektronik araçlar, elektronik haberleşme, reklâm, 

eğitim, iletişimi geliştirme araştırmaları ve hizmetleri, sigortacılık, 

danışmanlık araştırma-geliştirme firmaları yer almaktaydı” (Kocacık, 2003: 

3). 

Bilgi iletişim teknolojilerinin temel araçlarından biri de bilgisayardır. 

Bilgisayarlar, bilgi toplumunda her alanda mevcuttur.   Bilgisayarlar; ev 

ortamından iş ortamına kadar her yerde bilgi aktarımı, paylaşımı, işlenmesi ve 

üretimi gibi alanlarda kullanılmaktadır. “Bilgi toplumlarında bilgisayarların 

üstlendiği görevler eğitim kurumlarından aile yaşamına, iletişim araçlarından 
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fabrika teknolojilerine kadar birçok alanda etkindir” (Nair, 2001: 334). 

Webster’e göre makine sanayi toplumu için ne kadar önemli ise, bilgisayar da 

bilgi toplumu için o kadar önemlidir. Sanayi toplumlarında ürünlerin dağıtımı 

için kara, su ve hava yollarına ihtiyacı varsa bilgi toplumunda bilginin 

aktarılması için bilgi yollarına ihtiyaç vardır (Webster, 2006: 99). 

Bilgi toplumunda dijital teknoloji kullanılmaktadır. Bu teknoloji 

sadece üretim yapmamaktadır aynı zamanda kültürlerin etkileşimini, 

toplumların sosyal hayatını ve ülkelerin ekonomisini de etkilemektedir. 

“Dijital teknolojiler bilgi toplumunda bireyleri ve organizasyonları birbirine 

bağlayan sadece iletişim değil, kültürel sosyal ve ekonomik boyutları olan 

araçlardır” (Koçak, 2011: 13). 

Buraya kadar açıklanan kavramların daha iyi anlaşılması için üç 

toplum türünün tekrar karşılaştırılması gerekmektedir. 

Tablo 3. Üç Temel Toplumun Kilit Özellikleri (Yaşar, 2006: 46) 

 Tarım Sanayi Bilgi 

Enerji İnsan, Hayvan, 

Rüzgar 

Petrol Kömür Güneş, Rüzgâr, 

Nükleer 

Malzeme Ağaç, pamuk, yün Metal Bio teknoloji, 

seramik 

Araçlar Kaldıraç, vinç, 

yelken 

Makineler Bilgisayar ve ilgili 

elektronik araç 

Üretim Yöntemi El sanatları Monte Robotlar 

Ulaşım At, gemi Uçak, tren, 

otomobil 

Uzay gemisi 

Haberleşme El yazımı Basın Tv. İnternet ve sınırsız  

Ekonomi Temel yiyecek 

üretimi 

Pazar ekonomisi Küresel,bilgi hizmet 

tedariği 

İş Bölümü Basit, sınırlı 

otorite 

Karmaşık Dağılım Küçük girişimcilik 

örgütleri 

1.kaynak Toprak Fiziki Sermaye İnsan sermayesi, 

bilgi 

Siyasi Sis. Feodalizm Kapitalizm, 

Marksizim 

Uluslarüstü Örgütler 

 

İnsanoğlu tarım toplumundan bilgi toplumuna doğru ihtiyaçları 

doğrultusunda sürekli daha iyiyi bulma arzusuyla yeni bilgiler üretmişlerdir. 

Tablo 3’ten anlaşılacağı üzere bilgi toplumunda enerji olarak nükleer enerjiye, 
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malzeme olarak biyoteknolojiye ve nanoteknolojiye araç olarak bilgisayara, 

haberleşme olarak internete, ekonomi olarak bilgi ekonomisine, kaynak olarak 

insan sermayesine, siyasi olarak ise yönetişim yani katılımcı demokrasiye 

geçmiştir.   

Bilgi Toplumunda Bilgi İşçisi 

Sanayi toplumunda fabrikalarda kas gücünü kullanan insan, bilgi 

toplumunda değişime uğrayarak kendini daha farklı bir yapıda dönüşüme 

uğratmıştır. Bilgi toplumunda insan karşılaştığı her durumda üst düzey 

zihinsel becerilerini kullanarak kendini bilgi işçisi haline dönüştürmüştür. 

Bilgi işçisi, bilgiyi üreten, kullanan, saklayan, pazarlayan ve bilgiye ulaşma 

yollarını bilen insan modelidir. Polat ve Odabaş’a (2008: 596) göre; yaşanan 

ekonomik ve teknolojik merkezli bu değişim, hemen hemen her sektörde 

nitelikli insan gücüne ihtiyaç duydurmuştur. Bilginin bu denli yoğun ve hızlı 

aktığı bir ortamda çağımızın başarılı bireyleri, karşılaştıkları bir sorunu 

çözmede ya da herhangi bir konuda karar vermede bilgiyi yoğun biçimde 

kullanabilen bireyler olması gerekmektedir.  

Bilgi toplumunda insanların sahip olması gereken beceriler; bilgi 

toplumunun ihtiyaçlarını giderecek niteliktedir. Bu temel beceriler, üst düzey 

becerilerdir. Üst düzey beceriler; uygulama, analiz, sentez, araştırma, 

demokratik tutum, problem çözme, bilgiye ulaşım, bilgi üretimi gibi 

becerilerdir.  Selvi’ye (2012:196) göre; bilgi toplumunun insanı; tahlil, sentez, 

araştırıcılık, objektiflik, pratik, üretken düşünce, problem çözme ve karar 

verme, grup çalışmasına adapte olabilme, etkili konuşma, rapor yazma ve 

sunma tekniklerini çok iyi bilen insanların özellikleri olarak tarif edilmektedir. 

  Her toplum kendi sistemlerine uygun insan modelini 

geliştirmek zorundadır. Tarım toplumu kendine uygun işçi modelini yani 

tarım işçisini eğitmiştir. Sanayi toplumu ise sanayi toplumuna uygun sanayi 

işçisini yetiştirmiştir. Bu iki toplum kendine uygun insan modellerini 

yetiştirdiği için bir üst toplum aşamasına yükselebilmişlerdir. Bilgi toplumu 

da bilgi toplumuna uygun insan modelini yetiştirmek durumundadır. Bilgi 

toplumuna uygun insan modeli de bilgi ile ilgili olmalıdır. Aytun’a göre bilgi 

toplumunda yeni işçi modeli, bilgi işçisidir. Bilgi işçisi, bilgi toplumunun 

amblemi, simgesi, bayrakçısıdır. Bilgi toplumunda tarım, sanayi, hizmetler 

gibi üç sektörün yanında bir dördüncü sektör olarak bilgi işçilerinin 

oluşturduğu bilgi sektörü olacaktır (Aytun, 2005: 11).  

Bilgi işçileri yetiştirebilmek için öncelikle bilgi işçisinin özelliklerini 

ve hangi alanlarda faaliyet gösterdiklerini belirtmekte fayda vardır. Vurgun’a 
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(2008) göre bilgi işçisi ile ilgili tanımlar; veri, enformasyon ve bilginin 

hiyerarşisine dayalıdır. “Bilgi işçileri mesleki bir grup değildir. AR-GE, ürün 

geliştirme gibi faaliyetler, reklam eğitim ve hukuk gibi profesyonel 

hizmetlerde çalışanlar bilgi işçisi olarak tanımlanmaktadır” (Vurgun, 2008: 

42).  

Bilgi, bilişsel ve ekonomik değeri olan ve belirli bir süreçten geçerek 

oluşan, stratejik önemi olan, üreten kişi için bir anlam oluşturan süreçtir. 

Ekonomik bir artı değer olarak üretilen bilginin temel unsuru makine ve 

toprak değil, bizatihi bilgi üretme faaliyetini yürüten insanın kendisidir. 

Vurgun’a (2008: 71) göre; bilişsel ürün veya öğrenilen, keşfedilen bir olgu 

olarak bilgi; belirli bir süreçten geçerek işlenmiş, sahibi için anlamlı olan, 

yönetsel karar almada stratejik öneme haiz olduğu varsayılan ve gerçek değeri 

olan bir veridir. Bu haliyle bilgi yaratmanın belirli bir süreç dâhilinde 

meydana geldiği ve bu sürecin temel öğesinin de insan olduğu söylenebilir. 

Bu sebeple bilgi toplumunda bilginin oluşturulması sürecinde aktif rol alan ve 

bu süreci başından sonuna kadar yönlendiren yeni bir çalışan tipi olarak bilgi 

işçilerinden söz etmek gerekir. 

Bilgi, bilişsel bir ekonomik değeri olan ve belirli bir süreçten geçerek 

oluşan, stratejik bir önemi olan üreten kişi için bir anlam oluşturan bir 

süreçtir. Ekonomik bir artı değer olarak üretilen bilginin temel unsuru makine 

ve toprak değil, bizatihi bilgi üretme faaliyetini yürüten insanın kendisidir. 

Vurgun’a göre bilgi yaratmanın, belirli bir süreç dâhilinde meydana geldiği ve 

bu sürecin temel öğesinin de insan olduğu söylenebilir. Bilgi toplumunda, 

bilgi yaratılması sürecinde aktif olarak rol alan ve süreci başından sonuna 

kadar yönlendiren yeni bir çalışan tipi olarak bilgi işçilerinden söz etmek 

gereklidir (Vurgun, 2008: 71).  

Bilgi odaklılık, bilgiye sahip olmak, bilgiyi üretmek ve bilgiyi 

dönüştürmek günümüz çalışanlarının vazifesi durumundadır. Bu nedenle 

çalışan kesim bilgi işçisi metaforuyla tanımlanmış olur (Alpaslan ve Kutaniş, 

2007: 62). Bilgi işçilerinin çalıştığı kurumlarda becerilerini etkin bir şekilde 

kullanılabilmesi için modeller vardır. Bu modellerden biri Şekil 1’de 

gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 



205 | Eğitim Alanında Güncel Bilimsel Araştırmalar 

 

 

Şekil 1. Bilgi İşçilerinin Çalıştığı Organizasyon Modeli (Vurgun, 2008: 62) 

 

Şekil 1’den anlaşılacağı üzere bilgi işçisinin bilgiyi üretebilmesi, kullanması 

ve ulaşması için öncelikle sosyal etkileşimi yüksek bir grup, uygun ortam, 

içten ve dıştan yeterli motivasyon, bilişim teknolojileri becerileri ve kendi 

alanına has becerilerin olması gerekmektedir. Yani bilgi işçilerinin bilgiyi 

tedarik etme, yaratma ve kullanma becerilerini kullanabilmeleri için 

yetenekleri olmalı, uygun becerilere sahip olmalı, motivasyonları sağlanmalı 

ve onlara fırsatlar verilmelidir.  

Bilgi toplumunda insanların sahip olması gereken beceriler; bilgi 

toplumunun ihtiyaçlarını giderecek niteliktedir. Bu temel beceriler, üst düzey 

becerilerdir. Üst düzey beceriler; uygulama, analiz, sentez, araştırma, 

demokratik tutum, problem çözme, bilgiye ulaşım, bilgi üretimi ve eleştirel 

düşünce gibi.  Selvi’ye göre bilgi toplumunun insanı; “tahlil, sentez, 

araştırıcılık, objektiflik, pratik, üretken düşünce, problem çözme ve karar 

verme, grup çalışmasına adapte olabilme, etkili konuşma, rapor yazma ve 

sunma tekniklerini çok iyi bilen insanların özellikleri olarak tarif 

edilmektedir” (Selvi, 2012: 196). 

Bilgi işçilerinin sahip olması beklenen temel beceriler Tablo 4’te 

gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Bilgi İşçilerinin Sahip Olması Beklenen Beceriler (Vurgun, 2008:60). 

Sayısal Okur-yazarlık 

➢ Temel, bilimsel, ekonomik, 

teknolojik okur-yazarlık. 

➢ Çok kültürlü ve küresel 

düşünce. 

➢ Görsel ve bilişimsel beceriler 

Yaratıcı Düşünce 

➢ Uyum, yönetim, karmaşa ile 

baş etme, yaratıcılık, risk 

alma 

Etkin İletişim 

➢ Zamanlama, kişisel ve sosyal 

sorumluluk, 

➢ Karşılıklı iletişim 

Yüksek Verimlilik 

➢ Planlama, 

➢ Araçların etkin kullanımı 

 

Tablo 4’te gösterildiği gibi, bilgi toplumunda bireylerin yani bilgi işçilerinin 

sahip oldukları; sayısal okur-yazarlık, yaratıcı düşünce, etkin iletişim ve 

yüksek verimlilik gibi beceriler, bireyin üst düzey düşünmesini sağlayacaktır. 

Böylece birey üretecektir, teknoloji kullanacaktır, teknolojiyi yayacaktır. 

Bilgi toplumunda beyaz yakalı işçi modeli, geleneksel işçi modelinin 

yerini almıştır. Beyaz yakalılar hizmet sektöründe görev almaktadırlar. 

“Beyaz yakalılar sahip oldukları işlerin içerikleri dolayısıyla bilgi toplumunun 

örgütlerinde belirgindir” (Alpaslan ve Kutanis, 2007: 61). Beyaz yakalılar, 

çoğunlukla üniversite mezunlarıdır, mavi yakalıları yönetirler, programları 

oluştururlar. Oluşturdukları programlar çerçevesinde işleri yönetirler. Bilgi 

üretirler, ürettikleri bilgileri pazarlarlar.  “Hizmetler sektörü içinde 21. yüzyıl 

bilgi toplumlarının bireyi, beyaz yakalı işçi olarak adlandırılmaktadır” (Nair, 

2009: 335). 

Sanayi toplumunda mavi yakalı işçiler bulunmaktadır. Mavi yakalı 

işçi modeli; fabrikalarda, iş kurumlarında kendine söylenen görevleri yapmak 

üzere çalışan işçilerdir. Bilgi toplumunda mavi yakalıların yerini, beyaz yakalı 

işçiler almışlardır. Bu işçi modeli mavi yakalıların yaptıkları işlerin dışında 

hizmet sektörüne yönelik iş alanlarında da çalışmaktadırlar. Beyaz yakalı 

işçiler; bilişim teknolojilerinde kendilerini yeterli hale getirerek bilgi 

toplumunun ihtiyacı olan insan modelini oluşturmaktadırlar. Kocabaş’a göre, 

bilgi toplumunda teknolojik gelişme ile vasıflı işgücü içinde beyaz yakalı 

işçilerin oranı giderek artmaktadır. İstihdam ilişkilerinde kendi ayakları 

üzerinde durabilen, kendi adlarına pazarlık yapabilen ve haklarını elde etmek 
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için sendikaya gerek duymayan beyaz yakalı işçiler bilgi toplumunun işçi 

modelleridir (Kocabaş, 2015: 14). 

Bilgi üretme işinde temel kaynak olarak kullanılan ve bilgi işçisi 

olarak adlandırılan insanların sahip olması gereken özellikler şunlardır 

(Vurgun, 2008: 57): 

✓ Öğrenmeyi öğrenmek, 

✓ Takım halinde çalışabilmek, 

✓ İletişim yeteneğine sahip olmak, 

✓ İşleriyle ilgili bilgi gereksinimlerini değerlendirebilmek, 

✓ Bilgi kaynaklarını kullanabilmektir. 
 

            Bilgi Toplumunda Bilgi 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşüm, bilginin değişen 

konumu ile yakından ilgilidir. Bilgi toplumunda bilgi, hayatın her alanında 

etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bilgi; bilgi toplumunda sermaye, 

güç, düşünme biçimi, üretim gibi kavramlarla ilişkilidir.  “Bilgi toplumu, 

bilginin temel güç ve başlıca sermaye kaynağı olduğu toplumdur. Bilgi 

toplumunda, bilgi amaç değil, araçtır ve toplumsal yaşamın her aşamasını 

aydınlatan, yönlendiren başlıca güçtür. Bilgi toplumunda, bilgi bir hayat 

biçimi, düşünme ve yaşam tarzıdır” (Çalık ve Sezgin, 2005: 64). Bilgi 

toplumunda en önemli meta bilgidir. Sanayi toplumundaki geleneksel ağır 

sanayinin yerini de bilgi toplumunda bilgi teknolojisi almaktadır. Bilginin 

elde edilmesinin ve değerlendirilmesinin önemli bir örgütsel yetenek olarak 

kabul edildiği günümüzde bilgi toplumunun organizasyonları, bilgiyi değere 

çevirmek sureti ile kâr elde eden yapılar haline dönüşmektedir (Göksel ve 

Baytekin, 2008: 94). 

Tarım toplumunda kas gücü, sanayi toplumunda makine gücü 

kullanılırken bilgi toplumunda bilginin gücünden faydalanılmaktadır. Bilgiye 

ulaşım, bilginin saklanması, pazarlanması gibi işlemlerde bilişim 

teknolojilerinden yoğun biçimde faydalanılmaktadır. “Bilgi kullanımı, 

üretimde kas ya da makine gücüne oranla bilginin gücünden daha fazla 

yararlanılması, bilginin işlenmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin ağırlıklı 

olarak kullanılması “bilgi toplumu”nun başat özellikleri olarak ortaya 

çıkmaktadır” (Tonta ve Küçük, 2005: 3). 
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Bilgi toplumunda temel noktalardan biri de bilgiye ulaşımdır. Bilgiye 

ulaşım, bilişim teknolojilerinin araçları olan bilgisayar, internet gibi araçlarla 

olmaktadır. “Yeni toplum yapısı; bilginin varlığı ve temelleri problemleriyle 

ilgilenmemiş, bu bilgiye ulaşmanın olabilecek en hızlı ve pratik yönteminin 

bulunarak bireylerin hizmetine sunulmasıyla ilgilenmiştir” (Çalık ve Çınar, 

2009: 5). 

Bilgi toplumunda bilgi, sanayi toplumundaki gibi nesnellik ve 

kesinlikten daha farklı olarak karşımıza çıkmıştır. “Bilgi toplumunda bilgi; 

yüksek düzeyde tarihsellik içeren, zaman ve mekân içinde sürekli olarak 

değişebilen ve farklılaşabilen, “olası”, “göreli” ve “öznel” bir karakterdedir” 

(Yalçınkaya ve Özsoy, 2003: 2).  Bu çerçevede üretilmiş bilginin bilgi 

toplumunda kullanılması sonucunda verim oldukça yüksek olacaktır. 

“Eğitimli iş gücü ve bilgi sermayesi, üretimde verimi arttırır. Bilgi 

sermayesine önem veren finans, medya, elektronik, toptancılık ile uğraşan 

şirketler Avustralya’nın verimine 1996-2001 yılları arasında % 1, 

Amerika’nınkine % 1,3 ve İrlanda’nınkine % 0,73 oranlarında katkıda 

bulunmuştur” (Çalık ve Çınar, 2009: 8).  

İnternet teknolojileri devrimi, bilgi kodlama endüstrisine olan 

yönelimleri artırmış ve gelişmiş ekonomilerin bilgi stoklarında kodlanmış 

bilgi paylaşımını artırmıştır. “Tüm bilgiler kodlanabilir hale dönüştürülmüş ve 

veri paketlerine sıkıştırılarak tüm dünyaya göreceli olarak daha düşük 

maliyetlerle aktarılabilmektedir. Kodlanan bilgiler, aynı zamanda zaten var 

olan bir bilgiye ve veriye ulaşmak için yapılacak ekstra yatırımları önleyerek 

şirketler için büyük tasarruf imkânı sağlayacaktır” (Chawla, 2008: 4).  

Bilgi toplumu sanayi ve tarım toplumundan farklı bir toplumdur. Bilgi 

toplumunda mal üretimi işçi-makine işbirliği içerisinde değil, insan-teknoloji 

işbirliği sonucunda oluşan bilgi ile yapılmaktadır. Bu sebeple bilgi 

toplumunda bilginin üretimi, işlenmesi, aktarılması ve tüketilmesi 

evrimleşerek yeni bir yapı oluşturmuştur. Alpaslan ve Kutanis’e göre; bilgi 

toplumu; bilgileri aktarımının, ilerlemesinin, üretiminin, yeniden 

işlenmesinin, dönüşümünün, tüketiminin ve denetiminin zamanla evrimleşmiş 

halidir. Post-endüstriyel toplum; bilginin etrafında döner. İnsan emeğinin 

yeniçağdaki hali iletişim teknolojisi ve bilgidir (Alpaslan ve Kutanis, 2007: 

53). Selvi’ye göre bilgi toplumunda en önemli meta bilgidir. Geleneksel 

sanayinin yerini bilgi teknolojisi almaktadır. Bilginin elde edilmesinin ve 
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değerlendirilmesinin önemli bir örgütsel yetenek olarak kabul edildiği bilgi 

toplumlarında organizasyonlar, bilgiyi değere çevirmek sureti ile kâr elde 

eden yapılar haline dönüşmektedir (Selvi, 2012: 192). 

Kültekin, bilgi toplumunda üretilen bilginin özelliklerini şu şekilde 

sıralamıştır (Kültekin, 2006: 85): 

✓ Sürekli üretilebilir, artış gösterir ve iletişim ağları içerisinde 

taşınabilir, 

✓ Bütünleşmiş bilgisayar sistemleri içinde bilimsel yöntem ve 

süreçler içinde işlenip elde edilir, 

✓ Sınırsız bir kaynak, 

✓ Paylaşılabilir, bu nedenle emek, sermaye ve toprağın yerini 

almıştır. 

Bilgi toplumunda ana noktanın bilgi olması; toprağın sermayenin ve 

emeğin tamamen geri plana konulması söz konusu değildir. Keşfedilen 

bilgilerin; toprak, sermaye ve emekle bütünleşmesi ile verim olmaktadır. 

Drucker’a göre; bilgi toplumunda bilgi, bireyler ve ekonominin bütünü 

açısından birincil kaynaktır. Eğer uzmanlaşmış bilgi varsa, bunlar kolaylıkla 

elde edilebilir. Ne var ki, uzmanlaşmış bilgi kendi başına bir şey üretemez. 

Ancak bir görevle bütünleşmişse üretici olabilir (Drucker, 2006: 155-156).  

             Bilgi Toplumunda Bilgi Teknolojisi 

Bilgi toplumunda bilgi teknolojisi, bilgi sektörüne yönelik becerilerin 

kullanıldığı araçlardır. Yeni üretilen ve eskiden keşfedilen bilgilerin video, 

ses, belgelere kayıt edilmesinden sonra paylaşılmasında, pazarlanmasında, 

aktarılmasında, depolanmasında, yönetiminde ve geliştirilmesinde bilgi 

iletişim teknolojisi etkin olarak kullanılmaktadır. Alkan, Genç, Tekedere’ye 

göre bilgi teknolojisi terimi, bilginin toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasında 

kullanılan teknolojileri ifade etmektedir. Bilgi toplumunda bilgi temel 

zenginlik kaynağıdır. Gelişmenin, yeniliğin ve verimliliğin anahtarı olan 

bilginin üretiminde, yönetiminde, geliştirilmesinde, yayılmasında, etkili 

kullanımında ihtiyaç duyulan donanımlar yeni teknolojilerin doğuş 

sebeplerinden biridir (Alkan, Genç ve Tekedere, 2003: 1).   

Toplumların sanayi toplumu aşamasına geçmesinde, buhar 

makinesinin keşfi önemli rol oynamıştır. Bilişim teknolojilerinin etkin bir 

şekilde kullanılmasıyla bilgi teknolojilerinin gelişimi, sanayi toplumunun bilgi 



Eğitim Alanında Güncel Bilimsel Araştırmalar| 210 

 

toplumuna dönüşümünde önemli rol almıştır. “Bilgi teknolojisindeki 

gelişmelerin doğal sonucu olarak ABD, Japonya ve Batı Avrupa ülkeleri, 

sanayi toplumu aşamasından bilgi toplumu aşamasına geçmiştir” (Selvi, 2012: 

196). 

Sanayi toplumunun teknolojik temeli, makine teknolojisidir. Bilgi 

toplumunun temeli ise bilgi teknolojisidir. Bilgi teknolojisi, bilgi sektörü ile 

bütünleşmiştir. “Bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, bir 

yerden bir yere iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında 

yararlanılan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini de kapsayan bütün 

teknolojiler bilgi teknolojisidir” (Tonta, 1998: 364).  

Bilgi teknolojileri; bilgiyi sermaye niteliğinde tasarlayıp bilginin 

işlevlerini kullanarak bilgi sektörünün oluşmasını sağlamıştır. “Bilgi 

toplumunun en önemli özelliği bilginin toplanması, düzenlenmesi ve yayımı 

işlemlerinden meydana gelen gelişmelerdir. Bu dönemde bilgi alınır-satılır bir 

meta şeklinde işlem görmeye başlamıştır” (Selvi, 2012: 200). 

Bilgi toplumu eğitiminde bireylere bilginin nasıl üretileceğinin, nasıl 

sınıflandırılabileceğinin, nasıl saklanabileceğinin ve ticari bir meta olarak 

nasıl pazarlanabileceğinin öğretilmesi gerekir. “Bilgi toplumunda bireylere, 

bilginin nasıl ticarileştirileceğinin, nasıl sınıflandırılacağının, nasıl tüketime 

sunulacağının, nasıl depolanacağının, kısacası bilgi denilen ürünün nasıl 

işletilebileceğinin öğretmek gereklidir (Merter, 2005: 131). 

Bilgi teknolojisi bilgi toplumunda siyasal sistemde etkili olmuştur. 

Siyasal sitemin olumsuz yönlerini, kitle iletişim araçlarıyla anında 

bilgilendirerek daha demokratik yapıya geçişinde önemli rol oynamıştır. 

“Bilgi teknolojisinin olumlu sonuçlarından biri, kitle iletişim araçlarındaki 

gelişmelerin totaliter devlet yapılarını sarsmada etkili olması, demokratik 

rejimIeri güçlendirmesidir” (Çelik, 1998: 57). 

Bilgi toplumunda değişen gelişen yenilenen teknolojiler, eğitim 

kurumlarında da kullanılmaktadır. Öğrenim sürecinde kullanılan bu 

teknolojiler birçok başarıyı da beraberinde getirmiştir. Yılmaz ve Horzum’a 

göre teknolojik gelişmeler üniversite çalışanlarının araştırma sürecini 

hızlandırmıştır. Üniversiteler bilgi teknolojilerini kullanarak öğrencilere 

maliyet-etkili eğitim sunarken, yüksek nitelik ve esnekliğe ulaşma 

olanaklarını yakalamışlardır (Yılmaz ve Horzum, 2005: 109). 
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Bilgi toplumunda bilgi iletişim teknolojilerinde kullanılan 

uygulamalardan biri de çoklu ortam uygulamalarıdır. Her türlü belgeyi 

iletmede, almada etkin olarak kullanılan çoklu ortam uygulamaları, sadece 

bilgi sektöründe değil her türlü sektörde rahatlıkla kullanılabilmektedir. 

Alkan, Genç, Tekedere’ye göre çoklu ortam uygulamaları, değişik veri 

tiplerinin bir fikri, bir olayı, yeri veya konuyu açıklamak için bilgisayar 

ortamında kullanılmasıdır. Değişik veri türleri bilgisayar ortamında 

harmanlanmalı ve saklanabilir, bir yerden bir yere taşınabilir ve sunulabilir bir 

ürün çıkmalıdır (Alkan, Genç ve Tekedere, 2003: 2).   

Bilgi teknolojileri, yeni bilgiler üretildikçe beraberinde bazı imkanlar 

da getirmiştir. Bu imkânlar kısa süre yayılmış ve bilgi toplumunun iş 

sektöründe uluslararası piyasaya açılmasını sağlamıştır. Aksoy’a göre bilgi 

teknolojileri, iş dünyasına internet, e-posta, video konferans, intranet gibi 

araçlarla iletişimi kolaylaştırma ve çabuklaştırma avantajı sağlamaktadır. BT, 

kurum içi veya küresel anlamda bilgi gereksinimini böylece sağlarken, aynı 

zamanda “extranet” gibi araçlarla da örgütlerin karşılıklı bir ilişki içerisinde 

bulunduğu ağ ortamında bilgi alışverişi yapılmasını sağlamaktadır (Aksoy, 

2005: 59). 
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